Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Orbán a választásokról is tárgyalt Kelemennel
2016. november 22. – Krónika, MTI, transindex.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen, Maszol.ro,
mno.hu, OrientPress, Webrádió, Magyar Hírlap
A Magyar Állandó Értekezlet jövő heti ülésének előkészítése jegyében tárgyalt egymással
Orbán Viktor miniszterelnök és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke kedden az Országházban
- tájékoztatta Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke az MTI-t. A romániai parlamenti
választások is aktualitást adtak a megbeszélésnek. Az MTI tájékoztatása szerint ennek
kapcsán a tárgyaló felek „elégedetten állapították meg, hogy a jelöltállítás és a választási
felkészülés terén megvalósult a magyar összefogás". „Orbán Viktor és Kelemen Hunor
fontosnak nevezte, hogy a román törvényhozásban erős magyar képviselet legyen" – mondta
Havasi Bertalan.

Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet külügyi és jogi szakbizottsága
2016. november 22. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, hirek.sk, Kárpátalja, maszol.ro
Ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) külügyi és jogi szakbizottsága kedden
Budapesten, a tanácskozás napirendjén többek között külhoni magyarokat érintő jogsértések
és az erre adott kormányzati lépések szerepeltek. Mikola István, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára
az ülésen aktuális külpolitikai kérdésekről számolt be. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a kormány külhoni magyarokat érintő
jogsértések ügyében tett lépéseiről számolt be. Kiemelte: a magyar nemzetpolitika alapvető
célja a külhoni magyar közösségek jogi gyarapodása, és sajnálatosnak nevezte, hogy az utóbbi
időben egy-két szomszédos országban a magyarságot érő jogsértések száma növekszik.

Az Európa Tanács ellenőrző bizottsága a kisebbségi nyelvi jogokról tájékozódott
Kárpátalján
2016. november 22. – karpatalja.ma
Az Európa Tanács független ellenőrző bizottságával vitatták meg a kárpátaljai magyar
kisebbségi érdekképviseletek küldöttei a helyi és ukrajnai kisebbségi nyelvhasználati
előírások betartását, annak problémáit, tájékozódtak A regionális vagy kisebbségi nyelvek
európai kartája előírásainak betartásáról november 21-én, Ungváron. A kárpátaljai magyar
érdekvédelmi szervezetek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán működő
Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközponttal, valamint a Lehoczky Tivadar Intézettel közösen
az országos hivatalos jelentéshez készítettek egy árnyékjelentést, melyben összefoglalták,
milyen problémákat és lehetőségeket látnak a Karta ukrajnai, illetve kárpátaljai alkalmazását
illetően.
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Magyarország

2016. november 22. – karpatalja.ma
Magyarországi és ukrajnai parlamenti képviselők tárgyaltak a két országot érintő
partnerkapcsolati kérdésekről november 21-én Budapesten – tudatta Facebook-oldalán
Valerij Luncsenko ukrán parlamenti képviselő, Kárpátalja korábbi kormányzója. Luncsenko
mellett Brenzovics László, a Legfelsőbb Tanács tagja, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség elnöke képviselte Kárpátalját. A találkozón részt vett Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyűlés alelnöke, Németh Zsolt, a Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes
elnöke, Vinnai Győző országgyűlési képviselő, az Interparlamentáris Unió magyar–ukrán
tagozatának elnöke, továbbá Ljubov Nepop, Ukrajna magyarországi, valamint Keskeny Ernő,
Magyarország ukrajnai nagykövete.

Erdély

A magyar–ukrán együttműködésről tárgyaltak Budapesten

Tőkés Strasbourgban: hitelteleníteni próbálják a forradalmat
2016. november 22. – Krónika, transindex.ro
Az Európai Parlamentben tiltakozott Tőkés László a romániai forradalom hitelét romboló
magyarellenes társadalmi közhangulat gerjesztése és minden fajta nacionalista uszítás ellen.
Az erdélyi EP-képviselő szerint az 1989-es temesvári népfelkelés decemberi évfordulójának
közeledtével az egykori és az új román titkosszolgálat volt magas rangú vezetői a televízió
széles nyilvánossága előtt próbálják hiteltelenné tenni az antikommunista és Securitateellenes román forradalmat, egy Erdély elszakítására irányuló, szovjet és magyar hátterű
szubverziónak és államcsínynek állítva be azt. Tőkés tiltakozásának apropója az, hogy a
bukaresti Realitatea hírtelevízió november 19-i esti műsorának meghívottai többek között
fizetett titkos ügynöknek nevezték a volt temesvári lelkészt, aki szerintük nem Ceauşescunak,
hanem Romániának volt az esküdt ellensége.

Mini-Erdélyt építenek Szejkefürdőn
2016. november 22. – Krónika, szekelyhon.ro
A brüsszeli Mini-Európa park mintájára Mini-Erdély parkot hoz létre a Hargita megyei
Szejkefürdőn a Székelyföldi Legendárium csapata. „Erdély fénykorát, a 17. és a 19. század
közötti időszakot szeretnénk megjeleníteni a parkban, különös tekintettel azokra az
épületekre, amelyeket Orbán Balázs is láthatott” – mondta el a lapnak Fazakas Szabolcs, a
projekt ötletgazdája.

Sógor Csaba: a korrupcióellenes harc kapcsán látni kell a rendszer túlkapásait is
2016. november 22. – transindex.ro, maszol.ro
A Romániában végbemenő korrupcióellenes harc kapcsán nem tehetünk úgy, mintha nem
látnánk a rendszer túlkapásait – mondta Sógor Csaba hétfő este az Európai Parlament
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Erdély

plénumában. Az erdélyi képviselő a marosvásárhelyi iskolaügy példáján keresztül arra
mutatott rá, hogy bár az európai közvélemény gyakran példaértékűnek minősíti az ország
fellépését a korrupcióval szemben, azért látnia kellene a túlkapásokat is. Az RMDSZ-es
képviselő a marosvásárhelyi iskolaügyet ismertette, elmondta: jelenleg épp egy, a restitúciós
törvények értelmében a katolikus egyháznak visszaszolgáltatott épületben működő katolikus
magyar iskola kapcsán vizsgálódik a korrupciós ügyészség, mert a gyanú szerint az
engedélyezési eljárás kapcsán szabálytalanságok történhettek.

Ponta: az új választási törvénnyel félő, hogy nem lesz román képviselő
Székelyföldről
2016. november 22. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Victor Ponta volt miniszterelnök azt nyilatkozta hétfőn Csíkszeredában, hogy az az új
választási törvény úgy van megalkotva, hogy előfordulhat, hogy Kovászna és Hargita
megyéből egyetlen román képviselő se jusson be a parlamentbe. Victor Ponta Rovana Plumb
és Eugen Teodorovici volt miniszterekkel együtt azért utazott Hargita megyébe, hogy Mircea
Duşa képviselőt támogassák egy újabb mandátum elnyerésében. Ponta szerint a választók
nagyszámú részvétellel "jóvátehetik a törvény hibáját". Ugyanakkor biztosította a jelenlévőket
arról, hogy ha nem gyűlne össze megfelelő számú szavazat, akkor a mandátumok
újraosztásánál Hargita megye "az első helyen lesz".

Iskolaépületeket vásárolt meg a katolikus egyháztól Temesvár városa
2016. november 22. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
Temesvár városa megvásárolja a temesvári római katolikus püspökségtől a Miasszonyunkról
Nevezett Szegény Iskolanővérek rendje iskolaépületeit - jelentette be egy keddi
sajtótájékoztatón Nicolae Robu polgármester. Amint az Agerpres hírügynökség felidézte, a
város 4,6 millió eurós vételárban egyezett meg az egyház képviselőivel. Az összegért Temesvár
Józsefváros nevű városrészében egy 1,3 hektáros telket, és rajta álló hat épületet vesz át,
amelyek együttes hasznos területe több mint 13 ezer négyzetméter. Szekernyés János
temesvári helytörténész az MTI-nek elmondta, a Miasszonyunkról Nevezett Szegény
Iskolanővérek rend 1858-ban telepedett meg Temesváron, és rövid idő alatt egész
iskolarendszert épített ki a városban. A temesvári központú rendnek Erdélyben és
Magyarországon is vannak intézményei.

Hegedüs Csilla szerint trendi lett a fiatalok körében az örökségvédelem
2016. november 22. – transindex.ro
„Örökségünket csak akkor tudjuk megmenteni, ha trendi, a fiatalok által is ismert
eszközökkel látunk munkának. Ha a fiatalok ötleteit is elfogadjuk, bekapcsoljuk őket a
munkafolyamatokba, nem utolsó sorban pedig felelősséget bízunk rájuk. Az Örökségünk Őrei
tavalyi évada Kolozsváron azt bizonyította be, hogy elég ha eszközt biztosítasz a jövő
generációjának, hiszen ő fel tudja ismerni, hogy az épített örökségnek kell hogy jövője legyen
Erdélyben" – mondta kedden Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető
alelnöke, Kolozs megyei képviselőjelölt, aki a sikeresebb és eredményesebb munka érdekében
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Történész a gyulafehérvári határozatról: kell rá hivatkozni!
2016. november 22. – maszol.ro
Az 1918-as gyulafehérvári határozatot soha nem iktatták törvénybe, máig csak ígéret maradt.
Ma az állam és kisebbség viszonyát már nem kiáltvány, hanem nemzetközi egyezmények és
uniós ajánlások határozzák meg. Ennek ellenére, mint a román fél által önként tett ígéretre,
továbbra is kell hivatkozni a gyulafehérvári kiáltványra – véli Novák Csaba Zoltán. A
marosvásárhelyi történészt az 1918-as román nemzetgyűlés részleteiről és következményeiről
kérdezték.

Erdély

úgy döntött, felkeresi mindazt a 13 csapatot, amely az idei évadban műemléket fogadott
örökbe a kincses városban.

A PRU Maros megyei jelöltjeit zavarja, hogy nem használhatják kampányukban
a trikolórt
2016. november 22. – maszol.ro
Megtámadja az Alkotmánybíróságon az Egységes Románia Párt (PRU) Maros megyei
szenátor-, illetve képviselőjelöltje, Nicola Dragoş Ploeşteanu és Sergiu Aştelean azt a
jogszabályt, amely tiltja a nemzeti jelképek kampányban történő használatát. Keddi
sajtótájékoztatójukon a PRU jelöltjei bejelentették: a párt Maros megyei szervezete
megfellebbezte a kerületi választóiroda döntését, amelyben a testület leszögezte, hogy panaszt
tesz a rendőrségen a PRU jelöltjei ellen, amiért Románia zászlajának színeivel illusztrálták a
virtuális térben választási propaganda-anyagaikat.

Király András államtitkárt is kihallgatták a katolikus gimnázium ügyében
2016. november 22. – maszol.ro
Tanúként kihallgatta hétfőn a korrupcióellenes ügyészség (DNA) marosvásárhelyi részlege
Király András oktatási államtitkárt a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyében. A
kisebbségi oktatásért felelős államtitkár a Maszolnak elmondta, az ügyészeket az
iskolaalapítás jogi folyamata érdekelte. „Elmondtam, hogy a tanintézmények elindításának
jóváhagyása nem a minisztérium hatáskörébe tartozik, ez helyi kompetencia” – tájékoztatott
Király András.

Megreformálná a romániai tanügyi rendszert
2016. november 22. – Bihari Napló
Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke úgy mutatta be dr. Bántó
Norbertet, mint egy olyan fiatalember, akit sokan ismerhetnek, hiszen sokoldalú
személyiségként- tanár, turisztikai szakértő, idegenvezető, műsorvezető- sokszor vállal
nyilvános fellépést, ami egyúttal azt is jelenti, hogy rendelkezik a közvetlen
kommunikációhoz szükséges tulajdonságokkal. Hozzátette: szimbolikus, hogy a képviselőjelölt lista 4. pozícióját foglalja el, hiszen ez azt a tényt támasztja alá, hogy az RMDSZ-nek
fontos az építkezés, az új arcoknak, a jövő közösségi vezetőinek a megtalálása és kinevelése.
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2016. november 22. – szekelyhon.ro
Estébe nyúlt a csíkszeredai elöljárók Maros Megyei Törvényszéken tárgyalt büntetőperének
hétfői tárgyalása, amelyben az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) hivatali
visszaéléssel vádolta meg Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármestert és Szőke
Domokos alpolgármestert. A per délelőtti tárgyalására a vádlottak kihallgatását ütemezte az
igazságszolgáltatás, és mivel Szőke Domokos nyilatkozattétele 18 óra után ért véget – több
korrupciós ügyet is tárgyalt testület, amelyek mind nagyon elhúzódtak –, a bíró úgy döntött,
hogy Ráduly Róbert Kálmánt a következő időpontban, azaz egy hónap múlva hallgatja ki, a
perrendtartás szerint pedig ezután következik a tanúk beidézése és meghallgatása, majd a
döntéshozatal. Az elöljárók alaptalannak tartják és elutasítják az ellenük felhozott vádakat.

Erdély

Rádulyt egy hónap múlva hallgatják ki

Péter Ferenc szerint kiszámítható életpálya-modellt kell biztosítani a
közigazgatásban dolgozóknak
2016. november 22. – transindex.ro
„16 éve dolgozom a közigazgatásban és 16 éve harcolok azért, hogy a közigazgatásban
méltányos bérek legyenek. Kiszámítható életpálya-modellt kell biztosítanunk a
közigazgatásban dolgozóknak. Az RMDSZ meg fogja szavazni a kormány által előkészített
egységes bértörvényt, mivel erre a jogszabályra igencsak nagy szükség van" − nyilatkozta
Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke, aki hétfőn este az RMDSZ Maros megyei
kampányfőnökeként a TVR1 választási műsorának a meghívottja volt.

Háromszéken és Maros megyében is hiánycikk az iskolaigazgató
2016. november 22. – maszol.ro, Krónika
Háromszéken az iskolák 60 százalékában sikerült betölteni az igazgatói állásokat, de a többi
tanintézetben fejtörést okoz az igazgató kinevezése - mondta Kiss Imre. A háromszéki
főtanfelügyelő azokért az iskolákért aggódik, ahol a jelenlegi igazgató bürokratikus akadályok
miatt nem jelent meg a versenyvizsgán, vagy nem sikerült a versenyvizsgája.

Aggasztó a külföldön dolgozó székelyföldi szülők gyerekeinek sorsa
2016. november 22. – maszol.ro, Krónika
Aggasztóan nagy azon háromszéki gyerekek száma, akiknek szülei külföldön dolgoznak.
Zágoni Imola, Kovászna megyei nevelési tanfelügyelő elmondta, október folyamán készítettek
egy felmérést, amelyből kiderült, hogy 1923 gyereknek egyik vagy mindkét szülője külföldön
tartózkodik, így őket az itthon maradt szülő vagy pedig rokonok, nagyszülők nevelik. Zágoni
Imola tájékoztatása szerint Háromszéken 270 olyan gyereket azonosítottak, akinek mindkét
szülője külföldön van. 1487 esetben az egyik szülő ment külföldre, a másik itthon maradt
gyerekeivel. A háromszéki tanfelügyelőség adatai szerint a legtöbb szülő Bodzafordulón és
környékén hagyta itthon gyermekét.
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Alapos előkészítés, rövid párbeszéd, gyors döntés
2016. november 22. – Felvidék Ma
Hinnünk kell abban, hogy a Magyar-Magyar Párbeszédbe bekapcsolt száz közéleti
személyiség túlnyomó része őszintén gondolja az együttműködést, és jó szívvel ült oda
november 21-én az U alakú asztalhoz a dunaszerdahelyi városi sportcsarnokban. Az iskoláink,
az oktatás valóban a magyar közösségünk megmaradásának alapja, ezért ezt pártpolitikai
érdekek fölé kell emelni. Most néhány évig a Most-Híd-nak van lehetősége a kormányban
konkrét lépéseket tenni, ezért okos döntés az MKP részéről, hogy odaáll a szekér elé, és segít
jó irányba húzni.

Erdély

2016. november 22. – Krónika
Az iskolaigazgatótól függ, elvárja-e a magyar diákoktól, tanároktól, hogy részt vegyenek a
román nemzeti ünnepségeken. Bár december 1. hivatalos munkaszüneti nap, így az iskolák és
óvodák is zárva vannak, előtte megünneplik Románia Erdéllyel való egyesülését. A maros
megyei tanfelügyelőség levélben kérte az igazgatókat, közöljék, milyen műsorral készülnek.

Felvidék

Nem kényszerítik az ünneplést

A tanulási zavarok felismerésére is felkészülnek a cserkészek
2016. november 22. – Felvidék Ma, hirek.sk
Tanulási zavarok és az ehhez kapcsolódó viselkedési problémák, a hit és a vallás szerepe a
cserkésznevelésben, a 2017-es Szövetségi Nagytábor előkészítése – egyebek között ezek voltak
a fő témái a november 19-én megtartott Cserkészvezetői Konferenciának. A Szlovákiai
Magyar Cserkészszövetség (SZMCS) közel 50 cserkészvezetője a lévai járásbeli Ipolyságon
gyűlt össze, hogy megvitassa, és választ találjon a fiatalok nevelési kérdéseire.

Tőzsér Árpád és H. Nagy Péter munkásságát ismerték el
2016. november 22. – Felvidék Ma
A szlovákiai írószövetségek közös rendezvényén adták át a Turczel-díjat és a Forbáth-díjat
Pozsonyban, a Zichy palotában november 22-én. A Turczel-díjat a tudományos és
ismeretterjesztő munkásságért ítélik oda, a Forbáth-díjjal pedig költőket jutalmaznak. Az idei
évben a Forbáth-díjat Tőzsér Árpád az Imágók című kötetéért vehette át. A Turczel-díjjal H.
Nagy Pétert tüntették ki. Keserű József méltatásában kiemelte, kevés olyan ember van, aki
mind a humán, mind a természettudományi szakokban jártas, H. Nagy Péter pedig ilyen
szakember.

Minden száz forint támogatásból 146 forintot hasznosítottak a pozsonyi
egyházmegyében
2016. november 22. – hirek.sk
A Pozsonyi Református Egyházmegye szervezésében hálaadó ünnepi istentiszteletre került
sor 2016. november 20-án az apácaszakállasi református templomban, amelyen az
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Segítik a határon túli magyar gazdák törekvéseit a magyar néppárti EPképviselők
2016. november 22. – Pannon RTV
Segítik a határon túli magyar gazdák törekvéseit a magyar néppárti EP-képviselők – áll Erdős
Norbert, Deli Andor és Sógor Csaba médiaházunkhoz eljuttatott közleményében. A
képviselők múlt héten a határon túli magyar gazdaszervezetek vezetőit látták vendégül
Brüsszelben. A megbeszélésen többek között Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek
Szövetségének elnöke is részt vett, aki a rendkívül alacsony szerbiai földalapú támogatásról
ejtett szót, másrészt megköszönte a magyar kormány bőkezű, 50 milliárd forintot kitevő
támogatását.

Felvidék
Vajdaság

egyházmegye területén az Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított támogatásból
megvalósult tizenöt beruházásért adtak hálát. Magyarország kormányát Dr. Rétvári Bence, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára képviselte, de az ünnepségen
részt vett Magyarország szlovákiai nagykövete Czimbalmosné Molnár Éva is.

Bácsföldváron eddig több mint 1600-an igényelték a magyar állampolgárságot
2016. november 22. – Pannon RTV
A településen kedden kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Magyarország Szabadkai
Főkonzulátusának munkatársai. Ezúttal is több mint száz honosítási kérelmet vettek át a
lakosoktól. Eddig összesen több mint 1600-an igényeltek magyar állampolgárságot
Bácsföldváron. A keddi fogadónapon több mint 110 kérelmet vettek át a főkonzulátus
munkatársai. Magyarország Szabadkai Főkonzulátus továbbra is rendszeresen tart
kihelyezett fogadónapokat Vajdaság-szerte. Bácsföldvárra legközelebb márciusban vagy
áprilisban jönnek a konzulátus munkatársai.

Pásztor István: Sikeres a szerb kormány első száz napja
2016. november 22. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Sikeresnek értékelte a szerb kormány első száz napját Pásztor István. A Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke elégedettségének adott hangot a Pannon Televízió Közügyek című
műsorának nyilatkozva. Úgy fogalmazott: elfogadtak bennünket, partnerként kezelnek
bennünket. Az államtitkáraink beépültek abba a minisztériumi rendszerbe, ahova delegáltuk
őket, és nemcsak magyar ügyekkel, hanem az országos ügyekkel is foglalkoznak – részletezte
Pásztor. Ez erősíti a vajdasági magyarok tekintélyét, ilyen jellegű jelzéseket kaptam
mindazoktól, azoktól a tárcavezetőktől, akik minisztériumaiban ebben a pillanatban
államtitkáraink vannak – emelte ki a VMSZ elnöke.

Magyarkanizsán mutatkozott be a VaTeBeT
2016. november 23. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
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Hrojszman: Ukrajna toleráns a területén élő a nemzeti kisebbségekkel
2016. november 22. – MTI, Magyar Hírlap, Kárpátinfo
Az ukrán állam toleráns a területén élő nemzeti kisebbségekkel, jogaikat a nemzetközi
normáknak megfelelően messzemenőkig tiszteletben tartja - vélekedett Volodimir Hrojszman
ukrán miniszterelnök kedden Kijevben, magyarországi látogatása előtt az MTI-nek adott
exkluzív interjújában. Az ukrán miniszterelnök a tervek szerint csütörtökön érkezik kétnapos
hivatalos látogatásra Budapestre. A kormányfő kifejtette, hogy az ukrán vezetés magától
értetődően komoly figyelmet fordít az államnyelv, az ukrán fejlesztésére. "Ez azonban
semmiképpen nem jelenti azt, hogy ezzel korlátoznák a magyar nyelv használatát" hangsúlyozta. Megjegyezte: nehéz elképzelni azt, hogy például Magyarországon az ország
állampolgárai nem beszélik az államnyelvet. "Mi pusztán jobb lehetőségeket akarunk
biztosítani (a nemzeti kisebbségeknek) az ukrán, mint államnyelv elsajátítására" - jelentette
ki.

Vajdaság
Kárpátalja

Magyarkanizsán tartotta meg elsőként a Vajdasági Helyi Termék-program ismertetőjét a
VaTeBeT, azaz a Vajdasági Termeltetési, Beszerzési és Értékesítési Társaság. A tegnap esti
eseményen a helyi termelők és kézművesek is bemutatkoztak termékeikkel. A VaTeBeT
bemutatóján mintegy száz, helyi terményt illetve helyi nyersanyagból helyi terméket előállító
érdeklődő vett részt. A megjelenteket köszöntötte Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa
polgármestere is, aki az önkormányzat támogatásáról biztosította a kézművesek és a termelők
törekvéseit. A résztvevők elhozták és bemutatták kézműves termékeit is, amelyekkel
számítanak a Vajdasági Helyi Termék címke elnyerésére és tartós használatára.

Visszalépés a kisebbségi joggyakorlat terén Ukrajnában
2016. november 22. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője a tegnap esti strasbourgi
plenáris ülésén az ukrajnai nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait sértő napirenden lévő
oktatási reformok ellen szólalt fel. „Aggodalomra ad okot a nemrég nyilvánosságra került
oktatási reform, mely a nemzeti kisebbségek rovására módosítaná az oktatási törvény oktatás
nyelvére vonatkozó cikkelyét. A törvénytervezet szerint a nemzetiségi tanulóknak csupán az
ukrán nyelv mellett lenne joguk az anyanyelvi oktatáshoz, csak alap- és középfokú oktatás
szintjén, és csak azokon a helyeken, ahol az adott nemzeti kisebbség egy tömbben él” – hívta
fel a figyelmet a kárpátaljai származású képviselő.

Téli tüzelővel segíti a rászorulókat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Kárpátalján
2016. november 22. – Kárpátalja, karpatalja.ma
Nehéz körülmények között élő száz család téli tüzelővel és 65 egyedülálló kisnyugdíjas tartós
élelmiszerekkel való támogatását kezdte meg kedden Beregszászban a Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet helyi irodájának, az Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központnak
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Kárpátalja

a közreműködésével. A segélyakció kapcsán Gerevich János, az Advance igazgatója az MTInek nyilatkozva elmondta: az Ökumenikus Segélyszervezet, a korábbi évekhez hasonlóan, a
hideg idő beköszöntével téli tüzelő osztásába kezd Beregszászban.

Hogy jövőt tudjunk építeni, ismernünk kell a múltunkat – Megemlékezés
Nagyberegen

Muravidék

2016. november 22. – karpatalja.ma
Gyászos eseményre emlékeznek a napokban Kárpátalja magyarlakta településein: 1944
novemberének tragikus napjaira és a málenykij robot áldozataira, arra a több ezer 18 és 50 év
közötti kárpátaljai magyar férfira, akiknek nagy része soha nem tért vissza szülőföldjére, s
akik hazatértek, azok is testben-lélekben megnyomorítva élték életüket. Nagyberegen
november 20-án, vasárnap emlékeztek a sztálini terror áldozataira.

A Brüsszelben tapasztaltakat idehaza kamatoztatni
2016. november 22. – Muravidéki Magyar Rádió
Brüsszelben jártak a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának képviselői. A
küldöttség tagjai közt volt Balaskó József, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesületének elnöke is.

Vlasta Nussdorfer a kétnyelvűséget érintő kérdésekről
2016. november 22. – Muravidéki Magyar Rádió
Vlasta Nussdorfer emberjogi biztos – munkatársai kíséretében – ma Lendvára látogatott,
ahol a nemzetiség képviselőivel találkozott. Az emberi jogok biztosa személyes beszélgetésen
fogadta volna mindazokat is, akik úgy ítélik meg, hogy megsértik az alkotmány által
biztosított nemzetiségi jogaikat, azonban ilyen jellegű találkozót senki sem igényelt. Vlasta
Nussdorfer sajtótájékoztatón összegezte a Lendván hallottakat.

Milánó lüktetését is megélve szakmai tapasztalatot szereztek
2016. november 22. – Muravidéki Magyar Rádió
Nyolc diák és két tanár a Lendvai Kétnyelvű Középiskolából nagy kaland részese volt: a
diákok három hetet töltöttek Olaszország második legnagyobb városában, Milánóban
szakmai gyakorlaton. A középiskolások az Erasmus+ mobilitási program keretében utaztak
Olaszország gazdasági fővárosába. Az ott szerzett – életre szóló – tapasztalatokat pedig
velünk is megosztották.

Szavalóverseny a BMKE rendezésében
2016. november 22. - Volksgruppen

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 23.

9

Őrvidék

Kedden délelőtt került megrendezésre a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében
a magyar szavalóverseny Felsőőrött. Az egyesület 12 éve hirdet mese- vagy
versmondóversenyt magyarul tanuló diákok számára. Az idén csaknem 120 diák szavalt
magyar verset, összesen 23 burgenlandi és grazi oktatási intézményből.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. november 22. – Kossuth Rádió

Olykor túllő a célon a romániai korrupcióellenes harc. Sógor Csaba az Európai
Parlamentben szólalt fel a hatósági túlkapások ellen
A romániai korrupcióellenes hatóság túlkapásaira figyelmeztette képviselőtársait hétfő esti
felszólalásában Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője. Az erdélyi politikus a
legutóbbi ügy, marosvásárhelyi katolikus líceum megszűntetése, az iskolaigazgató és a megyei
főtanfelügyelő meghurcolása kapcsán arra mutatott rá, hogy bár az európai közvélemény
gyakran példaértékűnek minősíti az ország fellépését a korrupcióval szemben, tudnia kell
arról, amikor a román vádhatóság túllő a célon.

Decemberben szavaz az Európai Parlament az EU tagállamaiban élő nemzeti
kisebbségeknek alapvető jogokat biztosító ajánlásról
Decemberben szavaz az Európai Parlament az unió tagállamaiban élő nemzeti
kisebbségeknek alapvető jogokat biztosító ajánlásról. A Határok nélkül munkatársa kérdezte
az egyik jelentéstevőt, Nagy József felvidéki európai parlamenti képviselőt.

A kisebbségi jogok betartását vizsgálja Ukrajnában az Európa Tanács illetékes
bizottsága
A kisebbségi jogok betartását vizsgálja Ukrajnában az Európa Tanács illetékes bizottsága.
Ennek tagjai Ungváron a kárpátaljai magyarság politikai képviselőivel és oktatási
szakembereivel is találkoztak.

Magyar házakat hoznak létre Kárpátalján
Maradjunk még Kárpátalján! A kormány döntése értelmében Kárpátalján magyar közösségi
házakat fognak kialakítani. Interjú Grezsa Istvánnal, a határon túli beruházásokért felelős
kormánybiztossal a kárpátaljai magyar házak létrehozásáról.
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Délvidéken bevezetik a Vajdasági Helyi Termék Védjegyet
Délvidéken bevezetik a Vajdasági Helyi Termék Védjegyet. Ennek lényege, hogy a helyi
termékeknek elsősorban helyben teremtve piacot mozdítsák ki a mély gazdasági válságból a
régiót. A terv része a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési stratégiának, és a magyar
mezőgazdasági Minisztérium Kárpát-medencei Főosztálya a Vajdasági Agráregyesületek
Szövetségével közösen irányítja. Ments Andrást, a Vajdasági Termeltetési, Beszerzési és
Értékesítési Társaság igazgatóját kérdezte a Határok nélkül munkatársa.

Árpád-házi Szent Erzsébet-ereklyével gazdagodott a gyimesfelsőloki Szent
Erzsébet Gimnázium
A gyimesfelsőloki Szent Erzsébet Gimnázium névadójának hagyományos búcsúján idén
bemutatták az Árpád-házi királyné ereklyéjét, majd elhelyezték az iskola kápolnájában. A
székelyföldi ünnepségen jelen volt Soltész Miklós nemzetiségi, egyházi és civil kapcsolatokért
felelős államtitkár is.

Kassán adták át a Pro Probitate - Helytállásért díjat
Kassán, a történelmi Abaúj-Torna Vármegyeháza dísztermében adták át a felvidéki magyar
közösség egyik legjelentősebb kitüntetését, a Pro Probitate - Helytállásért díjat. Színházépítő
és színházigazgatói tevékenységéért, valamint széleskörű kultúraszervező munkásságáért
Kolár Péter, a Csemadok Kassai Városi Választmányának elnöke vehette át a rangos
elismerést, amellyel a felvidéki magyarság jelentős személyiségének vagy szervezetének
magatartását, közösségi helytállását jutalmazzák.
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