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Kárpátalján tájékozódik az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága 
2015. november 25. – MTI, Magyar Hírlap, pestisracok.hu 

A két kárpátaljai magyar szervezetnek az önkormányzati választásokon elért eredményét 

méltatta Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke, 

akinek vezetésével a bizottság küldöttsége az ukrajnai megyében élő magyarság helyzetéről 

tájékozódik szerdán kezdett kétnapos látogatása során.  A delegáció tagjai Beregszászon 

találkoztak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) önkormányzati képviselőivel, valamint Babják Zoltánnal, 

a város polgármesterével. A két magyar szervezet képviselői tájékoztatták a nemzeti 

összetartozás bizottságának tagjait az októberi ukrajnai önkormányzati választások után 

Kárpátalján kialakult helyzetről és a térség magyar közösségének, településeinek 

gondjairól.  

 

Orvosi lakásokat adtak át Sepsiszentgyörgyön 
2015. november 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Magyar állami támogatással felépített orvosi lakásokat adtak át szerdán 

Sepsiszentgyörgyön a Fogolyán Kristóf megyei kórház szomszédságában. Amint az átadási 

ünnepségen Vass Levente, az építtető Studium-Prospero Alapítvány elnöke elmondta, a 

három egyszobás és három kétszobás összkomfortos lakást olyan a városba hazaköltöző 

fiatal orvosok vehetik igénybe legtöbb négy évre, akik a közszférában végzik orvosi 

munkájukat. Potápi Árpád, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára elmondta, a sepsiszentgyörgyi orvosi lakások felépítéséhez a magyar kormány 

105 millió forinttal járult hozzá. "Olyan perspektívát kell nyújtanunk a fiatal orvosjelöltek 

számára, amelyik rövid távon lelassíthatja, hosszú távon pedig megállíthatja a képzett 

erdélyi magyar fiatalok elvándorlását" - jelentette ki az átadáson az államtitkár. 

 

A Városháza feliratot is eltüntetné Dan Tănasă 
2015. november 25. – Krónika 

Nemcsak a csíki községek polgármesteri hivatalairól akarja leszedetni a Községháza 

feliratokat a Dan Tănasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület. A 

feljelentő szerint a csíkszeredai polgármesteri hivatal épületén sincs mit keresnie a 

Városháza feliratnak, ezért pert kezdeményezett a polgármesteri feladatokat ellátó 

alpolgármester és a helyi önkormányzati képviselőtestület ellen. Az épületre egyébként a 

90-es évek közepén került fel a kétnyelvű, Városháza/Primărie felirat. 

 

Nem tetszik, amit a HVG-n olvasok 
2015. november 25. – Kelemen Attila Ármin – transindex.ro 

A Transindex véleményrovatában Kelemen Attila Ármin reagált egy, a hvg.hu-n megjelent 

cikkre: „Amit problémásnak tartok, hogy valószínűleg észre sem vettétek, hogy az illető 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41275
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-varoshaza-felirat-sem-tetszik-a-hivatasos-feljelentonek
http://kelemen.transindex.ro/?cikk=1188
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szerző a pompázatos nyitvatartási állásfoglalásán kívül két további dolgot is állít. 

Mindkettő relatív súlyos. Az egyik egy interpretálható asszerció arról, hogy a kettős 

állampolgárok miatt lett ismét Orbán Viktornak kétharmada. A szerző becsületére legyen 

mondva, hogy ezt legalább kimondja. A másik állítás a ki nem mondott üzenet. A stílus, a 

szóhasználat, a retorika üzenete, hogy tudniillik mi, akik nem ott élünk, mi vagyunk 

minden magyarországi rossz okozói, értelemszerűen alsóbbrendű, ostoba potyalesők 

vagyunk, akiket megszédített a Fidesz hízelgése, és itt az ideje, hogy végre észrevegyük, 

akár megszégyelljük magunkat és önmérsékletet tanúsítsunk, ha népszavazásra kerülne 

sor. Legalább ezt most ne rontsuk el!”. 

 

Kelemen: nem kell Marosvásárhelyre „lecsó" – Szilágyi: lejárt az 
egypártrendszer ideje 
2015. november 25. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke nem 

támogatja, hogy Marosvásárhelyen a jövő évi helyhatósági választásokon közös, többpárti 

magyar önkormányzati, vagyis tanácsosi jelöltlistát indítsanak. A Kossuth Rádió 

munkatársa, Erdei Edit Zsuzsanna erről kérdezte az RMDSZ elnökét. 

 

Rendezi sorait a Kovászna megyei Néppárt 
2015. november 25. – Erdély Ma, Háromszék 

Még egyetlen néppártos sem nyújtotta be kilépési nyilatkozatát, így Bedő Zoltán 

kivételével továbbra is mindannyian tagjai a pártnak – nyilatkozta Balázs Attila, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) Kovászna megyei elnöke. Bedőt múlt héten végérvényesen 

kizárták, így helyét a megyei tanácsban a listán következő Kinda Zalán foglalja el, ezt a 

kérést a megyei elnök már aláírta, várhatóan a következő tanácsülésen napirendre tűzik. 

 

Eltávolítanák a magyar lobogót a csíkszeredai városháza terméből 
2015. november 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bírósági úton távolíttatná el a csíkszeredai városháza tárgyalóterméből a magyar nemzeti 

lobogót Dan Tănasă. A Méltóságért Európában Polgári Egyesület magyarellenes 

feljelentéseiről ismert vezetőjének panasza nyomán szerdán kezdődött az ügy bírósági 

tárgyalása. 

 

Továbbra sem könnyű kijutni Borsnál Magyarországra 
2015. november 25. – maszol.ro 

Továbbra is hosszú időbe telik átjutni Borsnál a román-magyar határon Magyarországra. 

Romániába jövet mintegy húsz-harminc percet kell várni, a kilépési idő hosszabb, mintegy 

40 perc. Ez főként a magyarországi települések és Nagyvárad között ingázók életét keseríti 

meg. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195984&cim=kelemen_nem_kell_marosvasarhelyre_lecso_szilagyi_lejart_az_egypartrendszer_ideje_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195984&cim=kelemen_nem_kell_marosvasarhelyre_lecso_szilagyi_lejart_az_egypartrendszer_ideje_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195973&cim=rendezi_sorait_a_kovaszna_megyei_neppart
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/56499-eltavolitanak-a-magyar-lobogot-a-csikszeredai-varoshaza-termeb-l
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/56493-tovabbra-sem-konny-kijutni-borsnal-magyarorszagra
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Idén biztosan nem lesznek kétnyelvű utcanévtáblák 
2015. november 25. – szekelyhon.ro 

Januárban újra meghirdeti az utcanévtáblák elkészítésére kiírt versenytárgyalást a 

marosvásárhelyi önkormányzat. A városháza azért kénytelen megismételni a licitet, mivel 

egyetlen cég sem jelentkezett a csaknem egymillió lej értékű munkálatra.  

 

Indul a magyar–román harc a kürtőskalácsért 
2015. november 25. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

A kürtőskalács mint hagyományos különleges termék uniós bejegyeztetése érdekében lép 

fel a Földművelésügyi Minisztérium (FM) – közölte a budapesti szaktárca szerdán az MTI-

vel. A tárca tájékoztatása szerint a bejegyzett elnevezést minden olyan gazdasági szereplő 

használhatja földrajzi elhelyezkedésre tekintet nélkül, amely az adott termékleírásban 

foglalt receptúrának megfelelő terméket forgalmaz. „Erről szakmai párbeszéd zajlik” – 

közölte a minisztérium. A közlemény szerint az elnevezés uniós bejegyzése érdekében 

benyújtott kérelem elbírálásának van egy nemzeti szakasza, ezt követően pedig egy két 

hónapos uniós szakasza. 

 

Ígéretek helyett tervek – Kerekasztal-beszélgetés az alaptörvény-
módosításról 
2015. november 25. – Krónika 

Az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatban tett ígéretekről, alkotmánymódosításról és az 

önrendelkezés kivívásának lehetséges eszközeiről esett szó többek közt azon a kerekasztal-

beszélgetésen, amelyet a Magyar Polgári Párt (MPP) szervezett szerdán Kolozsváron 

szakértők bevonásával. A City Plaza Szálloda konferenciatermében megtartott eseményen 

Biró Zsolt, az MPP elnöke elmondta: a beszélgetést azért épp mostanra időzítették, mert 

közeleg december elseje, és a gyulafehérvári nyilatkozatban a magyar közösségnek tett 

ígéreteit Románia mai napig nem teljesítette. Egyébként épp ezekre a lassan százéves 

ígéretekre alapozta az MPP ötpontos alkotmánymódosító javaslatcsomagját. 

 

Az EU elé vinnék a községháza felirat ügyét az RMDSZ csíki területi szervezete 
2015. november 25. – transindex.ro 

Elfogadhatatlannak tartja az RMDSZ Csíki Területi Szervezete, hogy ma Romániában, az 

Európai Unió egyik tagállamában önkormányzatokat perelnek be azért, hogy eredeti 

állapotukba visszaállított feliratokat helyeznek el magyar nyelven épületekre és 

intézményekre, amelyeken ezek mellett az ott székelő intézmények megnevezése az ország 

nyelvén is szerepel. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/iden-biztosan-nem-lesznek-ketnyelvu-utcanevtablak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/indul-a-magyararoman-harc-a-kurtoskalacsert
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/igeretek-helyett-tervek-a-kerekasztal-beszelgetes-az-alaptorveny-modositasrol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/igeretek-helyett-tervek-a-kerekasztal-beszelgetes-az-alaptorveny-modositasrol
http://itthon.transindex.ro/?hir=41285
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Kollégiumot kap a Sapientia  
2015. november 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Egyetemi kollégiummá alakítják át a sepsiszentgyörgyi textilgyár egykori leányotthonát, az 

ingatlant ezt követően a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) diákjai 

használhatják. Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület püspöke közölte, a több 

mint tíz éve üresen álló épületet már megvásárolta egy helyi cég, és el is kezdődött a 

felújítás az egyház megbízásából. Kató Béla elmondta, reméli, hogy a kollégiumot már a 

következő tanévtől birtokba veheti a Sapientia, bár annak működtetéséről a következőkben 

dönt az egyházkerület. 

 

Székelyföldi tehetségalap alakult 
2015. november 26. – Krónika 

Különleges képességű székelyföldi gyerekeket, fiatalokat támogat a Háromszéki Közösségi 

Alapítvány (HKA). A székelyföldi tehetségalap a HKA adománygyűjtő bálján alakult a részt 

vevő magán- és jogi személyek adományaiból. A jótékonysági rendezvényen közel 25 ezer 

lej gyűlt, ugyanott bemutatták a hét hagyományos mesterséget ismertető DVD-sorozatot, 

amelynek az értékesítéséből származó jövedelem szintén a tehetségalapba kerül. A jövő 

esztendőre tervezett alapérték 100 ezer lej, vagyis 100 fiatalnak nyújtanak a következő 

tanévben pályázati rendszerben évi egy alkalommal 1000 lejes ösztöndíjat. 

 

Felkerült a kétnyelvű tábla a sepsiszentgyörgyi Constantin Brâncuşi-
szakiskolára 
2015. november 26. – Erdély Ma, Háromszék 

Feltették tegnap a kétnyelvű – román és magyar – táblát a Constantin Brâncuşi-

szakiskolára is. A sepsiszentgyörgyi tanintézmény hosszú időn keresztül visszautasította, 

hogy neve mellett magyar felirat is megjelenjen, és vezetősége most is megpróbált 

ellenállni: mikor a városi kertészet emberei odamentek, az igazgatónő kifutott, és kihívta a 

rendőrséget is. Az önkormányzat alkalmazottjai azonban elővették az érvényes építkezési 

engedélyt, és a rendőrök távoztak. Később a líceum falára visszakerült a régi, egynyelvű 

tábla is, ennek eltávolításáról ezután dönt a városi tanács. 

 

Mégsem mehet tanácsülésre Szőke Domokos 
2015. november 26. – szekelyhon.ro 

Nem vehet részt csíkszeredai önkormányzati képviselői minőségében a testület ülésein 

Szőke Domokos. Bár korábban Csíkszereda hivatalának gyakorlásától bírói döntéssel 

eltiltott alpolgármesterének ez irányú kérését a Hargita Megyei Törvényszék elfogadta, a 

marosvásárhelyi táblabíróság szerdán megsemmisítette az alapfokú ítéletet, és úgy 

határozott, hogy a Szőke Domokost érintő, korábban elrendelt korlátozások érvényben 

maradnak. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=196016&cim=felkerult_a_ketnyelvu_tabla_a_sepsiszentgyorgyi_constantin_br%C3%A2ncu%C5%9Fi_szakiskolara
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=196016&cim=felkerult_a_ketnyelvu_tabla_a_sepsiszentgyorgyi_constantin_br%C3%A2ncu%C5%9Fi_szakiskolara
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/megsem-mehet-tanacsulesre-szoke-domokos
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Kirúgták egy somorjai cipőboltból, mert magyarul beszélt 
2015. november 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A somorjai Deichmann egyik eladónőjét azért menesztette a bolt vezetősége, mert 

magyarul beszélt a vásárlókkal. Az esetre a Somorja.sk portál hívta fel a figyelmet. Az 

egykori eladónő elpanaszolta, hogy bár munkáját jól végezte, már korábban jelezték 

számára, hogy a bolt vezetése nem nézi jó szemmel, hogy magyarul beszél kollégájával, és 

a magyar vásárlókkal. Az eladónő mellett a bolt arab származású üzletvezetője állt ki. 

Később azonban a szlovák területi menedzser mégis felmondott az eladónőnek. „Hétfőn a 

területi menedzser figyelt engem egész nap, de a munkámban nem talált kivetnivalót. Este 

mégis behívott az irodába, ahol a papír, amely alapján elbocsátottak, már az asztalon várt. 

Indokolnia nem kellett, benne voltam még a három hónapos próbaidőmben.” A területi 

menedzser válasza az volt, hogy miután belép valaki a boltba, nem köszönhet az eladó 

automatikusan magyarul, csakis szlovákul. Az érv, miszerint két somorjai magyar, ha 

ismeri egymást, normális, hogy magyarul beszélnek egymással, nem hatotta meg.  

 

Csáky: A migráció megosztja a felvidéki magyarságot is 
2015. november 25. – hirek.sk 

Két alkalommal is felszólalt Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja EP-képviselője az 

Európai Parlament e heti ülésén. A hétfői szakmai ülés Európa biztonságpolitikai 

helyzetével foglalkozott, amely a szerdai politikai vitát készítette elő. Csáky elmondta, nem 

szabad megfeledkeznünk arról, hogy Európa nem tudja megfelelően kezelni a migrációs 

kérdést. „Ez persze nem egyszerű feladat, be kell vallanom, hogy ez a téma megosztja 

közösségemet, a felvidéki magyar közösséget is. Pártom, az MKP a határozott politizálást 

támogatja, míg politikai vetélytársa, a Most-Híd nevű párt inkább az európai liberálisok és 

szocialisták álláspontját képviseli, és azt hirdeti, hogy Szlovákia legyen jó példa, fogadjon 

be muzulmán migránsokat az EU által leosztott kvótán felül is. Ugyanakkor azt is látjuk, 

hogy a mostani szlovák kormány előszeretettel telepít migránsokat a szlovákiai magyarok 

által lakott régiókba. Ez ellen itt is tiltakoznom kell!” – hangsúlyozta Strasbourgban Csáky. 

 

Kicserélték a helytelen helységnévtáblákat 
2015. november 25. – Új Szó 

Néhány hete a település útjai mentén négy olyan helységnévtáblát helyeztek ki, melyeken a 

város magyar nevét rosszul írták ki. Pataky Károly, Királyhelmec polgármestere kérte az 

illetékes szervektől a táblák eltávolítását, illetve pótlását. Rövid időn belül eltávolították 

őket, mostanra pedig az újakat is kihelyezték. 
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http://www.bumm.sk/regio/2015/11/25/kirugtak-a-somorjai-deichmanntol-az-eladonot-mert-magyarul-beszelt
http://www.hirek.sk/belfold/20151125110426/Csaky-A-migracio-megosztja-a-felvideki-magyarsagot-is.html
http://ujszo.com/online/regio/2015/11/25/kicsereltek-a-helytelen-helysegnevtablakat-fb
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Kétnyelvű feliratok Érsekújvárban 
2015. november 25. – Új Szó 

Komárom és Párkány után decemberben végre Érsekújvárban is kétnyelvű, azaz magyar és 

szlovák feliratú autóbusz-menetrendet vehetnek kezükbe az utasok. Kétnyelvűek lesznek a 

feliratok az autóbuszokban, a korszerű digitális kijelzőn a szlovákon kívül magyarul is 

megjelenik az utcanév. 

 

Óbecsei Szerbia egyik legjobb tanítónője 
2015. november 25. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Az óbecsei Potrebić Tőzsér Gabriella Szerbia egyik legjobb tanítója lett. 330 jelöltből 

összesen 16 tanító, általános és középiskolai tanár érdemelte ki az idén ezt a szakmai 

elismerést. A tanítónő színes és vidám tanterme nem szokványos: a padok körben 

helyezkednek el, van benne bábsarok és ökológiai kuckó, valamint falikép a kiváló 

diákmunkákkal és a példás tanulókkal. 

 

A vajdasági civil szervezetek regisztrációját is várják az új civil portálra 
2015. november 25. – Vajdaság Ma 

Tájékoztató jellegű fórumot tartottak a Vajdasági Magyar Civil Szövetség (CISZ) 

szervezésében kedden a szabadkai Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének 

székházában. A részvevőket Szedmák Tamás, a Bács-Kiskun megyei Civil Információs 

Centrum projektmenedzsere, Béres Zoltán, a CISZ elnöke, Ricz András, a Regionális 

Tudományos Társaság elnöke, Losoncz Dávid ügyvéd, valamint Harmath Éva könyvelő 

tájékoztatta a civil szervezeteket érintő aktualitásokról, emellett válaszoltak a 

jogszabályokkal és támogatásokkal kapcsolatos kérdésekre is. 

 

A földtörvényre vonatkozó módosítási indítványt nyújtott be a VMSZ 
2015. november 25. – Pannon RTV 

Legalább öt vagy hét évet kelljen egy termelőnek az adott kataszteri községben élnie ahhoz, 

hogy termőföldet vásárolhasson – ezt tartalmazza a Vajdasági Magyar Szövetség 

földtörvényre vonatkozó módosítási indítványa – mondta Fremond Árpád a VMSZ 

köztársasági parlamenti képviselője. Sok kistermelő azért nem jut földterülethez, mert a 

nagyobb állattenyésztő gazdaságok a jószágmennyiség után több 100 hektárra is szert 

tehetnek. Ezt kívánják korlátozni. 

 

Kizárhatják a platformosodó képviselőket 
2015. november 25. – Vajdaság Ma 

A szabadkai városi képviselő-testület legutóbbi ülésén Csúszó Endre, a Vajdasági Magyar 

Szövetség képviselője bejelentette, hogy a Magyar Mozgalom tagjai külön platformot 
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hoznak létre a VMSZ-frakción belül. A platformot alapító kilenc képviselő ellen fegyelmi 

eljárást indított a párt, a Vajdasági Magyar Szövetség szerda délután hallgatta meg az 

érintetteket. Csúszó Endre a Magyar Mozgalom platformjának alapítója elmondta, hogy 

nem áll meg a VMSZ vádja, hiszen attól, hogy valami nem szerepel a statútumban, az nem 

jelenti automatikusan annak tiltását, tehát az a vád, miszerint a statútum nem engedi meg 

a platform létrehozását, nem állja meg a helyét. Hozzátette: a Magyar Mozgalom 

platformja nem veszélyezteti a szabadkai képviselő-testület és a polgármester munkáját, 

ezt bizonyítja az is, hogy a Mozgalom tagjai fogalmazták meg a VMSZ beadványára 

született kilenc módosító indítványt és egységesen szavaztak róla ‒ mondta a képviselő. 

 

Konferencia a kárpátaljai magyar egészségügy jobbá tételéért 
2015. november 25. – Kárpátalja 

Az utóbbi hónapok háborús időszaka Ukrajnában jelentősen rányomta a bélyegét az 

egyébként addig sem jól működő ukrán és azon belül a kárpátaljai egészségügyi 

rendszerre. Erre megoldást keresve konferenciát szervezett november 21-én a Munkácsi 

Keresztyén Egészségügyi Központ A kárpátaljai magyarság egészségügyi ellátásának 

jelene és jövője címmel. A konferencia célja a kárpátaljai magyarság egészségügyi ellátási 

problémáinak felvázolása, valamint a megoldáskeresés, problémamegoldó stratégia 

kidolgozása volt. A rendezvényen részt vett, többek között, dr. Semjén Zsolt, Magyarország 

miniszterelnök-helyettese, dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár, dr. 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, ukrajnai parlamenti 

képviselő, Gulácsy Géza, a KMKSZ általános alelnöke. 

 

Magyar Nemzeti Kereskedőház nyílt Ungváron és Beregszászban 
2015. november 25. – Kárpátalja 

November 19-én Ungváron, 20-án pedig Beregszászban nyitották meg ünnepélyes keretek 

között a Magyar Nemzeti Kereskedőházat. A Magyar Nemzeti Kereskedőházat (MNKH) a 

magyar állam és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közösen alapította azért, hogy a 

nemzeti külkereskedelmi stratégiával együtt új piacokat és üzleti lehetőségeket nyisson a 

magyar vállalkozások előtt. Céljuk az is, hogy a magyarországi és külpiaci partnerek 

egymásra találjanak. Mára 26 országban nyílt magyar kereskedőház. 

 

Kárpátaljai árvízkárosultakat segíti az Ökumenikus Segélyszervezet 
2015. november 25. – MTI, karpatalja.ma, Magyar Idők 

Egymillió forint értékű gyorssegélyben részesít 70 árvízkárosult családot a kárpátaljai 

Rahó településen és a rahói járásban az Ökumenikus Segélyszervezet. Az élelmiszereket és 

higiénés szereket tartalmazó egységcsomagokat csütörtökön kezdik el kiszállítani a 

segélyszervezet munkatársai – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. A napokban 

megáradt Tisza a rahói, técsői és ökörmezői járások településein mintegy 170 lakóházat 
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öntött el. A halálos áldozatot is követelő természeti katasztrófa miatt károk keletkeztek a 

gazdasági épületekben, az utakban és a gátakban, valamint hidakat is elvitt az árvíz. 

 

Felavatott kárpátaljai értékőrök 
2015. november 25. – Kárpátalja 

November 21-én 13 kárpátaljai fiatalt avattak hivatalosan is értékőrré a Nagydobronyi 

Középiskolában, melynek ülésterme és előtere valóságos néprajzi kiállítóhelyszínné alakult 

át, ahol Kárpátalja, főként az Ungvári és a Beregszászi járás településeinek 

különlegességeivel ismerkedhettek meg az érdeklődők. A Kárpátaljai Népfőiskolai 

Egyesület (KNE) 2012-ben indította el első értékfelmérő kutatását, amelynek 

köszönhetően 6 kárpátaljai érték került a hungarikumpiramisba. Az idei éven 12 ezer 

kérdőívvel és számtalan video- és hanganyaggal tudták bővíteni a kutatást. Az egyesület 

azonban fontosnak látta, hogy kárpátaljai szakemberek is legyenek, akik a felgyűjtött 

értékeket védik, segítik a helyi települések értéktárainak létrehozását.  

 

Az új polgármester az összefogás híve 
2015. november 25. – Kárpátalja 

Ferkó Csaba 1975-ben született Tiszaásványban, azóta is szülőfalujában él. A Csapi 2. Sz. 

Középiskolában érettségizett, majd az Ungvári Nemzeti Egyetemen magyar nyelv és 

irodalom szakos tanári oklevelet szerzett. 1997-ben kezdett dolgozni a Tiszaásványi 

Általános Iskolában, amelynek 2004-től az igazgatója volt kilenc éven keresztül, majd az 

Eszenyi Középiskola igazgatóhelyetteseként tevékenykedett egészen mostanáig, s a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökségének is tagja. Az új polgármesterrel a 

Kárpátalja hetilap készített interjút. 

 

Berlakovich felszólalása a népcsoportok helyzetéről 
2015. november 25. - Volksgruppen 

„70 évvel a háború végét és 60 évvel az államszerződés megkötését követően már minden 

állami szinten elismerik Ausztriában a népcsoportokat, de létezésüket mégis veszély 

fenyegeti. Nyelvük egyre jobban jelentőségét veszti“, nyilatkozta kedden a Néppárt (ÖVP) 

népcsoporti referense Nikolaus Berlakovich a Nemzeti Tanács büdzsé-egyeztetése során. 

 

Prágában bemutatták a Magyar emlékek Csehországban című útikönyvet 
2015. november 25. - MTI 

Csehország magyar vonatkozású történelmi, kulturális, építészeti és egyházi emlékeit, 

illetve nevezetességeit gyűjtötte össze a Magyar emlékek Csehországban című útikönyv, 

amelyet szerda este mutattak be Prágában. A prágai Magyar Intézetben megtartott 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

Ő
rv

id
é

k
 

C
se

h
o

rs
zá

g
 

http://karpataljalap.net/?q=2015/11/25/felavatott-karpataljai-ertekorok
http://karpataljalap.net/?q=2015/11/25/az-uj-polgarmester-az-osszefogas-hive
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2744308/
file://gvvrdesktops02/gvvrdesktops02/PattermanR.v2/Desktop/Prágában%20bemutatták%20a%20Magyar%20emlékek%20Csehországban%20című%20útikönyvet


 

 

 

 

 

 
10 

könyvbemutatón, valamint a kiadvány legérdekesebb színes illusztrációit felvonultató 

fotókiállítás megnyitóján Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

kultúráért felelős államtitkára és Pető Tibor, Magyarország prágai nagykövete mondott 

beszédet. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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