Nyomtatott és online sajtó

Vezető hírek

Nemzetpolitikai államtitkárság: határon túli városokba látogat a Példakép
Roadshow
2016. október 13. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Felvidék.Ma, Hírek.sk, Kárpátalja.Ma
Több határon túli városba is ellátogat a „2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve”
elnevezésű program legújabb körútja: az érdeklődők a Példakép Alapítvány magyarországi
példaképeinek előadását hallgathatják meg. A program célja, hogy példaképek segítségével
ösztönözze a helyi fiatalokat álmaik megvalósítására, kreativitásuk kiteljesítésére és saját
vállalkozásuk beindítására.

Ortutay Elemér üldözött kárpátaljai görögkatolikus pap életéről tartottak
emlékkonferenciát Beregszászon
2016. október 13. – MTI, kormany.hu, Kárpátinfó.net
A szovjet időszakban évtizedeken át üldözött kárpátaljai magyar görögkatolikus pap, Ortutay
Elemér életéről és a kárpátaljai görögkatolikus egyházban betöltött szerepéről tartottak
emlékkonferenciát születésének 100. évfordulója alkalmából csütörtökön Beregszászon. A
"Holnap is felkel a nap." - Kárpátalja a 20. században egy görögkatolikus pap élettörténetén
keresztül címmel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán megtartott tanácskozás
résztvevőit köszöntő beszédében Demkó Ferenc, a beregszászi magyar görögkatolikus
esperesi kerület helynöke elmondta: Ortutay Elemér, a hitvalló, görögkatolikus pap élete és
munkássága a mai fiatalok számára már történelem, de emléke elevenen él a középkorú és
idősebb kárpátaljai görögkatolikus papokban, akik a tanítványai voltak a múlt század 80-as,
90-es éveiben.

Jóváhagyta a Központi Választási Iroda az RMDSZ indulását
2016. október 13. – MTI, transindex.ro, maszol.ro
Az RMDSZ minden választókerületben állíthat jelöltet a parlamenti választáson − ez áll a
Központi Választási Iroda (BEC) által kibocsájtott átiratában. Ennek a Szövetség által október
10-én Bukarestben iktatott 226.125 támogatói aláírás ad jogi keretet. „Minden
választókerületben indítunk jelöltet, a külföldi választási körzetben indulók listáit kedden,
október 11-én iktattuk. Felfrissült erővel vágunk neki a választásoknak. Akaraterős, jól
felkészült fiatal jelöltekkel, megfontolt női jelöltekkel egészül ki a tapasztalt képviselet” –
nyilatkozta kampányfőnöki minőségében csütörtök délben Kovács Péter ügyvezető elnök.

Független képviselőjelöltként indul a választásokon Toró T. Tibor
2016. október 13. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló
Független képviselőjelöltként kívánja megméretni magát Kovászna megyében Toró T. Tibor,
az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos alelnöke a decemberi parlamenti választáson. A
hírt Balázs Attila, az EMNP megyei elnöke jelentette be egy csütörtöki sepsiszentgyörgyi
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sajtótájékoztatón. Amint elmondta, a megyében évek óta 40 százalék körüli a részvételi arány
a választásokon. „Még mindig van 58-59 százaléknyi szavazó, akiket meg lehet szólítani” érvelt Balázs Attila.

Magyarország

Kárpátaljai magyar festők alkotásaiból nyílt kiállítás Budapesten
2016. október 13. – MTI, Webrádió, Kárpátinfo.net, Kárpátalja.ma
Kárpátalja mesebeli tájait, a régió hagyományait, népi táncait, az ott élők mindennapjait
örökítette meg az a határon túli tíz kortárs magyar képzőművész, akiknek alkotásai
csütörtöktől tekinthetők meg a budapesti UVG Art Galériában A trianoni hányattatás színei
címmel rendezett kiállításon. Kárpátalja változó területi hovatartozása a mai napig
meghatározza a vereckei magyarság mindennapjait.

Bukarest nem vétózza Csíksomlyó UNESCO-védettségét

Erdély

2016.október 13. – Krónika, szekelyhon.ro
A román kulturális minisztérium nem kívánja megakadályozni, hogy a csíksomlyói búcsú
felkerüljön az UNESCO szellemi kulturális örökségi listájára – derül ki a szaktárcának a
Krónika megkeresésére adott válaszából. A Krónika azután fordult megkereséssel a bukaresti
minisztériumhoz, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök augusztusban bejelentette: a szakértői
kormány megpróbálja megakadályozni, hogy a csíksomlyói búcsú felkerüljön az Egyesült
Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) szellemi kulturális
örökségi listájára.„A beterjesztő állam, jelen esetben Románia, bármikor visszavonhatja a
jelölések közül a csíksomlyói dossziét. Néhány hónapja a román külügyminisztérium és a
kulturális tárca azon dolgozik, hogy a szakemberek által összeállított, minden érdekelt fél
beleegyezését és támogatását élvező indítványt, dossziét visszavonja" – jelentette ki korábban
Kelemen Hunor egy pódiumbeszélgetésen.

Horváth Anna ügyvédje szerint közös megegyezés alapján nem fellebbezték
meg a bírósági felügyeletet
2016. október 13. – transindex.ro
Horváth Anna és ügyvédje közös megegyezése alapján nem fellebbeztek a kolozsvári
alpolgármester 60 napos bírósági felügyelet alá helyezése ellen, mert biztosítani szeretnék a
nyomozati időszak első felének a gondatlan lebonyolítását. Gáspár Szilágyi János, a védelem
ügyvédje elmondta, ezáltal el szerették volna kerülni annak a gyanúnak a keltését, hogy
Horváth Anna befolyásolná azokat a személyeket, akiket a DNA tanúként kihallgatna. Az
ügyvéd elmondta, egyelőre a nyomozati anyagot nem bocsátotta az ügyészség a védelem
rendelkezésére. A DNA-nak bizonyítania kell, hogy az alpolgármester anyagi javakért cserébe
élt vissza hatalmával. Arról, hogy mi a védelem álláspontja, az ügyvéd nem kívánt nyilatkozni,
mint mondta, ez sértené a titoktartás elvét.
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Erdély

Horváth Anna fizetés nélküli szabadságot vett ki
2016. október 14. – Krónika, Nyugati Jelen
Horváth Anna, Kolozsvár befolyással való üzérkedés gyanújával bírósági felügyelet alá
helyezett alpolgármestere csütörtökön egy közösségi portálon bejelentette, hogy fizetés
nélküli szabadságot vesz ki a DNA-vizsgálat idejére, mert nem tartja helyesnek, hogy fizetést
vegyen fel egy olyan periódusra, ami alatt nem tudja munkáját elvégezni a polgármesteri
hivatalban – számolt be az Agerpres hírügynökség.

László Attila „önfeljelentést tett” Horváth Anna ügyében
2016. október 13. – maszol.ro
„Ha úgy tetszik, feljelentem magam. Magam is adtam fesztiválbérleteket az RMDSZ
önkénteseinek” – nyilatkozta a Maszolnak László Attila kolozsvári szenátor annak kapcsán,
hogy Horváth Anna alpolgármester ellen bűnvádi eljárását indított a korrupcióellenes
ügyészség. A politikus – aki korábban maga is Kolozsvár alpolgármestere volt – azért kereste
meg portálunkat, mert az ügyészek éppen azt kifogásolják, hogy Horváth Anna hatvan
fesztiválbérletet fogadott el a júniusi választási kampányban tevékenykedő önkéntesei
számára egy ingatlanfejlesztőtől, cserében pedig állítólag megsürgette a városházán az építési
engedély kiadásához szükséges jóváhagyások kibocsátását.

Uszítók, manipulátorok, szankciók
2016. október 13. - Krónika
A Krónika vezércikke szerint „akár úgy is értelmezhetnénk a román közszolgálati televízió
(TVR) etikai bizottságának döntését, amelyben elmarasztalta a Kolozsvári Magyar Napok
alkalmából megtartott Beatrice-koncert kapcsán manipulatív és tendenciózus riportot
elkészítő és adásba engedő munkatársakat, hogy újabb magyar siker született a román
nacionalizmussal szemben. Ugyanakkor van egy lényegesen fontosabb aspektus is: valójában
a szakmaiság, a tények és az újságírás alapvető szabályainak tisztelete, valamint a józan ész
aratott diadalt a tényeket elferdítő, a híreket meghamisító és ezzel a valóságot feszültség
szításának céljával manipulálni akaró „újságírás” fölött. Amely a román médiában – nemcsak
magyar ügyekben, de azokban kiemelkedően sokszor – inkább gyakorlatnak, mint kivételnek
számít”.

Elhunyt Kovács Piroska
2016. október 13. – Krónika, maszol.ro, székelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma
Beszéd közben lett rosszul, majd hunyt el a nyolcvannégy esztendős Kovács Piroska máréfalvi
néprajzi gyűjtő csütörtökön Székelyszentléleken, a tájház udvarán elhelyezett székely kapu
avatásán. Kovács Piroska 1932. június 28-án született Máréfalván. Az esemény megnyitója
után Geréb Péter farkaslaki alpolgármester köszöntötte a vendégeket, a kapu történetéről is
beszámolt, majd átadta a szót Balázsi Dénes pedagógusnak, később pedig Kovács Piroskának
is – mesélt a történtekről az alpolgármester. „A kapuk világáról, az értékmegőrzésről, a
hagyományok átadásának kötelességéről beszélt”– folytatta Geréb, hozzátéve, hogy Piroska
néni aztán hátralépett a mikrofontól és összeesett.
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Erdély

Ismeri a feljelentőit Csíkmadaras polgármestere, akik meg is fenyegették őt
2016.október 13. – székelyhon.ro
A gazdasági rendőrség és ügyészek tartottak házkutatást szerdán délelőtt a Gos-Mad Kft.
önkormányzati cégnél és a csíkmadarasi polgármesteri hivatalnál. Dokumentumokat vittek
el, amelyeket amúgy el is akartak nekik küldeni, Bíró László polgármester szerint nincs
félnivalójuk. Bíró László, a község polgármestere kérdésünkre azt mondta, ismeri a
feljelentőket, akik a térségből valók, helyi kötődésük van. „Nekem megígérték a választások
után, hogy sokáig nem fogok polgármester lenni, a választások előtt meg is fenyegettek
szóban, hogy bezáratnak, elvitetnek innen minket. Köztudott, hogy egyesek, némi befolyással
rendelkező személyek nem néznek jó szemmel” – mondta el a polgármester.

Erdélyi pálinkaügy: lesz mire koccintani újévkor?
2016.október 13. – Krónika
Ígéretet kaptak az erdélyi pálinkafőzők, hogy a magyar kormány az idei év végéig hivatalos
állásfoglalásban rögzíti, hogy szándékai szerint a pálinka földrajzi árujelző névhasználatát
Erdélyre is kiterjesztik. A Földművelésügyi Minisztérium (FM) képviselői a napokban
Sepsiszentgyörgyön egyeztettek a névhasználat erdélyi kiterjesztésének lehetőségéről – Gál
Péter eredetvédelemért felelős helyettes államtitkár az Erdélyi Pálinka Lovagrend, valamint a
Pálinka Nemzeti Tanács képviselőivel tárgyalt. A minisztérium közleményében arról
tájékoztat, hogy a megbeszélésen több kérdés felmerült a romániai jövedéki szabályozással
kapcsolatban – például hogy milyen jogszabályi környezet vonatkozik a gyümölcspárlatfőző
üzemek létesítésére, és milyen feltételekkel lehet gyümölcspárlatot készíteni. Gál Péter
rámutatott, fontos szempont, hogy a termő- és előállítási terület növelése milyen hatással
lenne a pálinkák piacára, a vállalkozások működésére és pénzügyi eredményességére.

Felvidék

Iskolafelújítás és új magyar osztály Galántán
2016. október 13. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Nagyszombati Megyei Önkormányzat költségvetéséből megújult a galántai gimnázium
épületének tetőszigetelése. Berényi József, a Nagyszombat Megyei Önkormányzat alelnöke
elmondta, remélhetően a hatvankétezer eurós beruházás megszüntette a korábbi beázást, és
hosszú időre ismét használhatóbbá tette az épületegyüttest. Jó hír, hogy a Műszaki
Szakközépiskola Galántán idén újra nyitott magyar tannyelvű osztályt tizenhét tanulóval.
Tavaly a kevés jelentkező miatt nem nyílhatott magyar osztály.

Megalapításának századik évfordulóját ünnepli a muzslai alapiskola
2016. október 13. – hirek.sk
Megalapításának századik évfordulóját ünnepli a Párkányoz közeli Muzsla alapiskolája. Bár a
feljegyzések szerint már az 1700-as években is volt a községben iskola, a jelenlegi épületet
1916-ban adták át rendeltetésének. Az iskola a századik évforduló alkalmából nagyszabású
ünnepségen köszönte meg az egykori tanítók munkáját, s hogy hivatástudatra nevelve utat
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Felvidék

mutattak a fiatal pedagógusoknak. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár
a magyarság megmaradása kapcsán ünnepi beszédében úgy fogalmazott: azt kell tennünk,
amit a muzslaiak is tettek, akik szülőként tovább adták a magyar anyanyelvet, a magyar
identitást. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár egy magyar zászlóval ajándékozta meg az
iskolát az intézmény századik évfordulója alkalmából.

Egykörös lehet a megyeelnök-választás
2016. október 14. – Új Szó
Novemberben megkezdődhet a megyerendszer reformja, ám csak a választások tekintetében.
A jelenleg érvényes szabályok szerint a megyeelnökök megválasztása kétkörös folyamat
abban az esetben, ha egyik jelölt sem szerzi meg az első körben a szavazatok 50 százalékát. Az
egykörös választásról szóló javaslat még nem bírja az összes koalíciós partner támogatását. A
Híd a Denník N szerint nem teljesen egységes a kérdésben. Míg Bugár Béla szerint a
gondolattal egyetértenek, František Šebej, a párt képviselője úgy gondolja, a választásnak
kétkörösnek kell maradnia. Az egykörös választások ellen az MKP-nak sem lenne kifogása. A
párt 2013-ban is jól szerepelt a választáson, Nagyszombat megyében például az MKP volt
elnöke, Berényi József bejutott az elnökválasztás második körébe, ahol a Smer támogatását
élvező Tibor Mikuš ellen maradt alul.

Vajdaság

Újvidék lesz Európa kulturális fővárosa 2021-ben
2016. október 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Csütörtök este Brüsszelben döntés született arról, hogy Újvidék lesz Európa egyik kulturális
fővárosa 2021-ben, Temesvár és egy görögországi város mellett. A székváros legfőbb
versenytársa a cím elnyerése terén Herceg Novi volt. A szerbiai delegáció, amely újvidéki
művészekből, professzorokból, városfejlesztőkből és tudományos munkatársakból állt, egy
többórás bemutatót tartott arról, miért Újvidék lenne a legfelelőbb a címre. A delegációt
Miloš Vučević újvidéki polgármester és Nemanja Milenković, a tartományi székváros
jelöltségét kidolgozó szervezőbizottság elnöke vezették.

Újabb magyar állami kitüntetések kerültek Vajdaságba
2016. október 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Rangos állami kitüntetést vehetett át újabb négy meghatározó vajdasági magyar személyiség.
Áder János köztársasági elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben
részesítette Faragó Árpád színművészt, a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést
adományozott Ladóczki Gábor nyugalmazott testnevelő tanárnak és Mihályi Katalin
újságírónőnek, valamint Magyar Ezüst Érdemkeresztet dr. Mészáros Zoltán történésznek. A
kitüntetéseket Magyarország szabadkai főkonzulja, dr. Babity János adta át csütörtökön a
Szabadkai Magyar Főkonzulátus dísztermében.
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Vajdaság

A Magyar Mozgalom a VMSZ-en kéri számon az önkormányzati pénzek
lefaragását
2016. október 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A centralizáció újabb lépéseként értékeli a Magyar Mozgalom (MM) az önkormányzatok
pénzelésére vonatkozó törvénymódosítást, amelynek értelmében kevesebb pénz illeti meg a
jövedelemadóból befolyó összegekből a helyi önkormányzatokat. Az önkormányzati
képviselők szerint az anyagi eszközök központosítása által centralizálják a hatalmat
Belgrádban, amihez a VMSZ is asszisztál. Szabadkán 60, Zentán 18, Magyarkanizsán 15,
Topolyán több mint 20 millió dináros mínuszt jelent a döntés – állítják a Magyar Mozgalom
és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének képviselői.

Vajdasági programok az ’56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára
2016. október 13. – Pannon RTV
Vajdaság-szerte megemlékeznek az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról.
Szabadkán is tartanak rendezvényeket, amelyek során szó lesz az október 23-i eseményekről,
a szovjet csapatok bevonulásáról, valamint a forradalom elfojtásáról. Magyarország
Szabadkai Főkonzulátusa a Nagy Imre Társasággal, valamint más civil szervezetek
közreműködősével, levéltárakkal és történészekkel együttműködve térképezték fel azokat az
’56-os eseményeket, amelyek Vajdasághoz kötődnek. Fontosnak tartják bemutatni, hogy ezen
a területen, hogyan élték meg a forradalmat. Több ezer Magyarországról menekülő embernek
Vajdaságban nyújtottak segítséget, így különösen komolyan veszik a megemlékezést –
mondta Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja.

„A vajdasági közmédiának nagyobb köztársasági és tartományi támogatásra
lenne szüksége”

Kárpátalja

2016. október 13. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Az adott lehetőségekhez képest a Vajdasági Rádió és Televízió kisebbségi műsorainak
szerkesztőségei színvonalas műsorokat gyártanak, de ez nem jelenti azt, hogy nincs lehetőség
a további fejlődésre – erről is beszéltek azon a zentai közvitán, ahol a VRTV Műsortanácsának
képviselői értékelték a médiaház helyzetét. Az illetékesek úgy látják, hogy a vajdasági
közmédiának nagyobb köztársasági és tartományi támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy
hatékonyabban működjön az intézmény. A kisebbségi tartalmak saját produkcióban
készülnek. A probléma viszont az, hogy ezt a munkát az európai szabványokhoz viszonyítva
kevés ember végzi.

A forradalomról szóló magyar filmeket vetítenek a kijevi mozikban
2016. október 13. – MTI, Kárpátalja.ma
Az 1956-os magyarországi forradalomról szóló filmeket mutatnak be október 22. és 30. között
az ukrán fővárosban a 46. Molodiszt nemzetközi filmfesztivál keretében – hangzott el azon a
sajtótájékoztatón, amelyet csütörtökön Kijevben a fesztivál szervezői és védnökei tartottak.
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Kárpátalja

Ismét terítéken a kettős állampolgárság Ukrajnában
2016. október 13. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfó.net
Büntetőjogi felelősségre vonnák és megfosztanák ukrán állampolgárságuktól a kettős
állampolgárokat – idézi Ihor Moszijcsuk parlamenti képviselő szavait a Zakarpattya online
október 11-én. Az erről szóló törvénytervezetet most készítik elő a honatyák, szükségességét
Ukrajna nemzeti érdekeinek védelmével magyarázzák. – Ki kell dolgoznunk az erre
vonatkozó jogszabályokat – véli Moszijcsuk –, mivel más országok tömegesen adnak
állampolgárságot az ukrán állampolgárok számára. A képviselő szerint a Krím annektálásánál
is nagy szerepe volt az orosz állampolgárság „osztogatásának”. Az oroszok mellett példaként
hozza fel a Jobbik ukránellenes tevékenységét, a moldávok állítólagos területi igényeit, s
szerinte a lengyelek soviniszta megmozdulása is gyors és hatékony cselekvést igényel. A
jelenlegi törvények nem tiltják, de nem is engedélyezik a kettős állampolgárságot, valójában
nem rendelkeznek konkrétan erről a tényállásról, ugyanakkor az alkotmány egyetlen
állampolgárságot ismer el.
Moszkal: Kárpátalja Ukrajna része volt, az ma, és lesz a jövőben is
2016. október 13. – Kárpátinfó.net
Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója kijelentette, hogy a megyében nincs
szeparatizmus, ukránellenes hangulat – a kormányzó nyilatkozatát a Kárpátaljai Megyei
Állami Adminisztráció sajtószolgálata nyomán idézte az UNIAN hírügynökség. „A megye
Ukrajna része volt, az ma, és lesz a jövőben is. Kárpátalján nincs szeparatizmus vagy
ukránellenes hangulat” – jelentette ki Moszkal kommentálva Mihajlo Rivisznek, a Kárpátaljai
Megyei Tanács elnökének egy helyi tévécsatornának adott interjúját, amely vegyes reakciókat
váltott ki a közvéleményből.

Muravidék

Bemutatták a Muravidék Gazdaságfejlesztési Programot
2016. október 13. – Muravidéki Magyar Rádió
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának tegnap rendkívüli
ülésen mutatták be a nemzetiségi gazdasági stratégia tervezetét, amelynek részletes tartalmát
idáig nem hozták nyilvánosságra. A program célja a megélhetés és a munkahely biztosítása a
Muravidéken, valamint az itt élő magyar közösség megmaradása. A médiát az ülés után
sajtóértekezleten tájékoztatták.

Nem csökken a 2017-es évi finanszírozás
2016. október 13. – Muravidéki Magyar Rádió
Tegnap Ljubljanában ülésezett a Szlovén Parlament Nemzetiségi Bizottsága. A képviselők az
emberjogi biztos 2015-ös, az őshonos nemzeti közösségekre vonatkozó beszámolóját,
valamint a 2017-es költségvetés módosított, ugyancsak a nemzeti közösségek finanszírozására
vonatkozó változatát vitatták meg.
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Horvátország

Várdaróc további fejlesztésekre számíthat
2016. október 13. – Huncro.hr
Várdarócon az elmúlt hetekben megújult a faluközpont, és felújított óvoda várta a kicsiket a
szeptemberi évkezdéskor. Tovább folytatódik a tájház felújítása is, Jankovics Róbert
parlamenti képviselő pedig választási programjában a református templom renoválását is
egyik prioritásként említette.

A HMDK 2017-et Ács Gedeon-emlékévvé nyilvánította
2016. október 13. – Huncro.hr
Jövőre lesz Ács Gedeon, Kossuth tábori lelkészének, a 1848-49-es szabadságharc résztvevője
halálának a 130. évfordulója, éppen ezért a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közössége (HMDK) 2017-et Ács Gedeon-emlékévvé nyilvánította.

Programokban gazdag ősz Rijekában
2016. október 13. – Huncro.hr
A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesülete idén megrendezte a 10. Kisebbségi
Költészeti Fesztivált, részt vett a rijekai kisebbségek szemléjén, a hónap végén pedig magyar
bált tartanak a kikötővárosban.

Őrvidék

Gazdasági fórum a nagykövetségen
2016. október 14. - Volksgruppen
Az osztrák cégek szeretik Magyarországot és nemcsak a földrajzi közelség, hanem a
befektetőbarát környezet miatt is, nyilatkozta Szabó László, a magyar külgazdasági és
külügyminisztérium parlamenti államtitkára kedden az a bécsi magyar nagykövetségen
tartott gazdasági fórumot követően.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 14.

8

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. január 20., 21.05 – Kossuth Rádió
December 14-éig lehet benyújtani a politikailag meghurcoltak reahabilitálására
vonatkozó kérelmeket.
Szerbiában december 14-éig lehet benyújtani a politikailag meghurcoltak reahabilitálására
vonatkozó kérelmeket. Az újvidéki Donau német egyesület a tartományi székváros
vonzáskörzetébe tartozó magyarok és németek figyelmébe ajánlja szombatra meghirdetett
lakossági fórumát. A vajdasági németekről tudni kell, hogy a második világháború vége előtt
számuk - akárcsak a magyaroké - meghaladta a négyszázezret, ma alig négy ezren vannak. A
megtorlástól tartva közülük sokan elmenekültek, több tízezren pedig valamelyik délvidéki
kommunista haláltáborban vesztették életüket. Újvidéki tudósítónk, Ternovácz István a
Donau egyesület elnökét, Andreas Bürgermayert hívta fel telefonon.
A Magyar Mozgalom szerint több délvidéki magyar önkormányzat csődközelbe
kerülhet
Csőd közeli helyzetbe kerülhet több délvidéki magyar önkormányzat, mivel a központi
hatalom évek óta elvonja tőlük a pénzt. A szerb kormány a helyi önkormányzati törvény
módosításával most újabb összegeket irányít át Belgrádba. A Magyar Mozgalom és a
Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének mai szabadkai sajtótájékoztatóján néhány
magyar település önkormányzati képviselői ismertették a kilátástalan helyzetet. Németh Ernő
összeállításában elsőként Maglai Jenő szabadkai tanácsnokot halljuk.
Mit tervez az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN magyar elnöke?
Vince Lóránt arra készül, hogy erősítse a Kárpát-medencei magyarság és a kelet-közép
európai nemzeti kisebbségek lobbierejét. A nemzetközi szervezetnek - amely jövő májusban
Kolozsváron tartja kongresszusát- egyik terve, hogy megteremtse a kisebbségbarát Régiók
Fórumát - nyilatkozta marosvásárhelyi munkatársunknak, Erdei Edit Zsuzsánnának a FUEN
elnöke. Vince Lórántot hallják.
Kevesen folytatják magyar nyelven a tanulást
A moldvai magyar oktatási programban hetente három órában tanulnak hivatalosan, az
állami általános iskolában magyar nyelvet azok a gyerekek, akiknek szülei kérvényezik. Az
általános iskola után azonban kevesen folytatják magyar nyelven a tanulást, pedig lehetőség
lenne rá. A csíkszeredai Csángó Bentlakásban például teljes ellátást kapnak a diákok. OláhGál Elvira járt az új kollégiumban.
Továbbra is van magyar élet Léván
A 19-20. század fordulóján még magyar város volt Léva, 1910-ben a lakosság 90 százaléka
vallotta magát magyarnak, a szlovákok aránya 7 százalék volt. Mára megfordult a helyzet a
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csehszlovák földreform, a kolonizáció - a szlovákok betelepítése -, a magyarok kitelepítése és
az iparosítás következményeként. A városban azonban továbbra is van magyar élet, van a
magyaroknak találkozóhelye: a Reviczky Ház.
Monográfiát jelentetnek meg Magyarkanizsáról
Magyarkanizsa alig 20 km-re van Szegedtől, de a határ túloldalán, a Délvidéken. Szegedi és
helyi magyar történészek, levéltárosok közös munkájával monográfiát jelentetnek meg a
város történetéről.
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