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Tizedik plenáris ülésére készül a MÁÉRT 

2011. november 16. - MTI, hirado.hu 

Tizedik plenáris ülését tartja november 23-24-én a Magyar Állandó Értekezlet, a 

résztvevők többi között a készülő nemzetstratégiáról és a nemzeti jelentőségű intézmények 

támogatásáról tárgyalnak. A Parlamentben tartandó tanácskozáson beszédet mond Orbán 

Viktor kormányfő. 

 

Csíkszereda: 82 százalék magyar, 17 százalék román 

2011. november 15. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Összesítette az idei népszámlálás és lakásösszeírás csíkszeredai adatait a polgármesteri 

hivatal jegyzője. Ezekből kiderül, hogy a megyeszékhely magyar lakossága 11, a románok 

száma pedig 13 százalékkal csökkent. A teljes népességen belül a magyar és a román 

lakosság aránya kilenc év alatt nem változott: a 2002-es összeíráshoz hasonlóan 

Csíkszereda lakosságának 82 százaléka magyar és 17 százaléka román nemzetiségű. 

 

Az Alkotmánybíróságon támadja az ANI-törvényt Máté András Levente 

2011. november 15. – Krónika, Új Magyar Szó 

Alkotmányossági kifogást nyújtott be az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 

működését szabályozó törvény ellen Máté András Levente. Az RMDSZ politikusa azt 

követően fordult a kolozsvári Táblabírósághoz, hogy az ANI vizsgálatot kért annak 

kapcsán, hogy feleségét alkalmazta képviselői irodájába. 

 

Még idén akkreditálhatják a Sapientiát 

2011. november 15. – transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

A szenátus Oktatási, Tudomány, Ifjúsági és Sport Bizottsága kedden egyöntetűen elfogadta 

az EMTE akkreditációját kérő kormányhatározatot. A határozatra két további döntés vár 

még, hamarosan a szenátusi plénum dönt róla, a végső szó azonban a képviselőházat illeti. 

 

A restitúció akadálytalan folytatását sürgette Sógor az EP-ben 

2011. november 15. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika 

A romániai restitúciós folyamat paradoxonára hívta fel napirenden kívüli felszólalásában a 

figyelmet Sógor Csaba. Az RMDSZ-es EP-képvisel Markó Attila államtitkár és társainak 

ügyére hivatkozva azon aggodalmának adott hangot, hogy a hivatali kötelességük 

teljesítése miatt felelősségre vont tisztségviselők esete megkérdőjelezheti az országban a 

további visszaszolgáltatásokat. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/16/06/Tizedik_plenaris_ulesere_keszul_a_Maert.aspx?source=hirkereso
http://szekelyhon.ro/szekelyfold/csikszek/82-szazalek-magyar-17-szazalek-roman
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57598
http://itthon.transindex.ro/?hir=27564
http://itthon.transindex.ro/?hir=27567
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Konzuli ügyintézés Temesváron 

2011. november 15. – Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia Központ temesvári 

irodájában a kolozsvári magyar Főkonzulátus két munkatársa tart ügyintézést a jövő hét 

végén, a Civil Napok keretében. Az iroda elsősorban olyan személyeket vár, akik egyáltalán 

nem, vagy nehezen tudnak eljutni a romániai magyar külképviseletekhez, vagy a 

magyarországi honosítási kérelmet befogadó intézményekhez. 

 

Bethlen Gáborra emlékeztek 

2011. november 15. – Erdély Ma 

Bethlen Gáborra emlékeztek november 15-én Nagyváradon. Az erdélyi fejedelem szobránál 

tartott megemlékezésen beszédet mondott Török Sándor az EMNT Bihar megyei elnöke, 

valamint a BGA képviseletében Mihály Erzsébet. 

 

Nézetkülönbség a reformról 

2011. november 16. – Krónika 

Nem ért egyet Traian Băsescu a választási reform azon módjával, amelyben hétfőn 

egyeztek meg a koalíciós pártok. Az államfő leszögezte: nem támogatja, hogy a jelenlegi 

471-ről csupán 388-ra csökkentsék a képviselők számát, és elfogadhatóbbnak tartja az 

ellenzéki USL javaslatát, amelynek értelmében a honatyák száma háromszázra csökkenne. 

 

Máté András: kivár az RMDSZ 

2011. november 16. – Gyergyai Csaba – Krónika 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének állandó tanácsa várhatóan csütörtökön dönt 

arról, kit talál alkalmasnak arra, hogy ideiglenesen betöltse a polgármesteri tisztséget 

Kolozsváron. Máté András, a megyei szervezet elnöke cáfolta a helyi román sajtóban 

megjelenteket, miszerint az RMDSZ a demokrata-liberálisok jelöltjét fogja támogatni. 

 

RMDSZ: több lehet a kevesebb 

2011. november 16. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó  

Ideális esetben az RMDSZ-nek egyetlen fővel (kilencről nyolcra) csökkenne a frakciója az 

új összetételű, 88 tagú szenátusban – nyilatkozta Márton Árpád képviselő a választási 

törvény módosításának várható következményeiről. A politikus szerint Kovászna és 

Hargita megyéből két-két, Maros, Bihar, Szatmár és Szilágy megyéből egy RMDSZ-es jelölt 

kerülhet be a felsőházba az új törvénynek a koalícióban kialkudott formája szerint. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/konzuli_ugyintezes_temesvaron.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104331
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57596
http://maszol.ro/aktualis/rmdsz_tobb_lehet_a_kevesebb_szenator_2011_11_15.html
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Magyar ünnep hét évtized után 

2011. november 16. – Kőrössy Andrea – Krónika 

Elérte célját a 71 év után először megrendezett Brassói Magyar Napok, a szervezőknek 

ugyanis a város magyar lakosságának mintegy felét sikerült bevonniuk a 

rendezvénysorozatba. További siker, hogy a szakmai konferencián megalakult a 

szórványtanács, amelynek elnöki tisztségét Szegedi László református esperes vállalta. 

 

Mentenék, ami menthető 

2011. november 16. – Nagy Orsolya – Krónika 

Védetté nyilváníttatná a nagyváradi Rulikowski temető kilencven évnél régebbi sírhelyeit 

az Erdélyi Magyar Néppárt partiumi szervezete – mondta el Csomortányi István regionális 

szervezési igazgató. A partiumi EMNP a kolozsvári Házsongárd Alapítványtól kért 

tanácsot. 

 

Kerekasztal: átlátható kisebbségi finanszírozást! 

2011. november 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

A kisebbségi kultúrák finanszírozásának idei és jövő évi programját tárgyalta a szlovák 

kormány kisebbségügyi bizottsága. A 2011-es programot a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztalának képviselői ellenezték, kifogásolják ugyanis a támogatások elosztásának 

módját és körülményeit. A bizottság tagjai egyöntetűen támogatták a kulturális 

minisztérium által horthystának nevezett helységnévlistát. 

 

A Smer nyerné a választásokat 

2011. november 15. – SITA, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

Ha most tartanák a parlamenti választásokat, akkor azt a Smer nyerné 45,2 százalékos 

eredménnyel, így a Robert Fico vezette párt egyedül alakíthatna kormányt. A Focus 

közvélemény-kutatása szerint a Most-Híd pártot a választók hét százaléka választaná, az 

MKP 3,6 százalékos eredményével nem jutna be a törvényhozásba. 

 

Egyetemi kérdések 

2011. november 15. – Horbulák Zsolt – Új Szó 

A pozsonyi napilap annak kapcsán foglalkozik a révkomáromi Selye János Egyetemmel, 

hogy egy szlovákiai felmérés szerint az intézmény végzettjei a munkaerőpiacon a 32 

vizsgált felsőoktatási intézmény között az ötödik legrosszabb helyen állnak. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57605
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57613
http://www.bumm.sk/61992/kerekasztal-atlathato-kisebbsegi-finanszirozast.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/11/15/a-smer-nyerne-a-valasztasokat
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2011/11/15/egyetemi-kerdesek
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Magyar főiskola Dunaszerdahelyen 

2011. november 16. – Szabad Újság 

A Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskola Dunaszerdahelyen elindította 

kihelyezett alapképzését magyar és szlovák nyelven egyaránt. A szociális munkás szak 

levelező formában veszi kezdetét. 

 

Választási vitafórum 

2011. november 16. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Berényi József szerint a Magyar Koalíció Pártja politikusainak a Most-Híd listáján való 

indulása az MKP felszámolását jelentené. Úgy véli, a párt húzóemberei visszakerülnének 

ugyan a parlamentbe, „de politikai program nélkül, a magyar politikai identitás 

feladásával”. 

 

Szükség van az áldozatok rehabilitálására 

2011. november 15. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Megsértették, megbántották a vajdasági magyarságot azok, akik lefasisztázták – jelentette 

ki Egeresi Sándor azon a megemlékezésen, amelyen az 1944-es megtorlás áldozatai előtt 

tisztelegtek Topolyán. Egeresi hangsúlyozta, folyamatban van az új rehabilitálási törvény 

kidolgozása, amely elutasítja a kollektív bűnösség elvét. 

 

A szerb-magyar jogi és közigazgatási szótár januárban jelenik meg 

2011. november 15. – Tápai Renáta – Magyar Szó 

Szerb–magyar/magyar–szerb jogi és közigazgatási szótár készül a Magyar Nemzeti Tanács 

gondozásában. A szótár célja, hogy kitöltse azt az űrt, ami a ’80-as évektől jelen van a 

szerbiai jogászképzésben és jogalkalmazásban. 
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http://mno.hu/hatarontul/szukseg-van-az-aldozatok-rehabilitalasara-1031806
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-16_Szukseg_van_ra.xhtml
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Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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