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A muraközi magyar kulturális szervezetekkel tárgyalt Répás Zsuzsanna 

2011. november 16. – MTI, Népújság, RTV Hidak 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerdán tárgyalásokat 

folytatott Lendván a szlovéniai magyar kulturális szervezetekkel, valamint a muravidéki 

magyarság politikai vezetőivel. A megbeszélésekre az idén ötvenéves szlovéniai magyar 

irodalmat ünneplő Bánffy Napok keretében került sor. 

 

Szorosabbra fűznék Székelyföld és az anyaország kapcsolatait 

2011. november 16. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Megalakult a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) szakpolitikai 

munkacsoportja szerdán az Országgyűlésben, a tanácskozás délelőtti napirendjén többek 

között az infrastruktúra fejlesztése, a kistérségek együttműködési lehetőségei szerepeltek, 

délután oktatási kérdésekkel foglalkozott a testület. 

 

Több vajdasági magyar szervezet ellenzi a rehabilitációs törvényjavaslat 
elfogadását 

2011. november 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Négy vajdasági magyar párt, a VMDP, a VMDK, az MRM és az MPSZ, valamint több 

vajdasági magyar civil szervezet ellenzi a rehabilitációs törvényjavaslat elfogadását. Az 

aláírók szerint ezekben a napokban talán örökre eldől, hogyan viszonyul Szerbia az 1944-

1945-ös vérengzéshez, ezért felszólítják a VMSZ parlamenti képviselőit, hogy kérjék a 

törvényjavaslat átfogalmazását.  

 

Szlovák utcanévtáblák is lesznek Szegeden 

2011. november 16. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Szlovák nyelvű utcanévtáblával is találkozhatnak hamarosan Szegeden az Osztróvszky és a 

Teleki utcában közlekedők – idézi a Délmagyarország című lapot a szlovákiai magyar sajtó. 

A 2001-es népszámlálás során a város lakosságának 0,2 százaléka vallotta magát 

szlováknak. 

 

Lassítani a magyarság fogyását: szórványtanácskozás Sepsiszentgyörgyön 

2011. november 16. – Mózes László – Erdély Ma, Háromszék 

Háromszék ezer szállal kötődik a Hunyad, Fehér és Szeben megyei magyar 

szórványvidékhez, aki fogékony erre, további gyökérkereséssel is lehet erősíteni az 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/2788
http://mno.hu/hatarontul/szorosabbra-fuznek-szekelyfold-es-az-anyaorszag-kapcsolatait-1032091
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12604/Tobb-vajdasagi-magyar-szervezet-ellenzi-a-rehabilitacios-torvenyjavaslat-elfogadasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12604/Tobb-vajdasagi-magyar-szervezet-ellenzi-a-rehabilitacios-torvenyjavaslat-elfogadasat.html
http://www.bumm.sk/62041/szlovak-utcanevtablak-is-lesznek-szegeden.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104354&cim=lassitani_a_magyarsag_fogyasat_szorvanytanacskozas_sepsiszentgyorgyon_video
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összetartozást – vélekedett kedden Sepsiszentgyörgyön tartott rendezvényen Demeter 

László megyei önkormányzati képviselő, az Összetartozunk szórványprogram felelőse. 

 

A Mikó ügye határokon innen és túl 

2011. november 16. – Demeter J. Ildikó – Erdély Ma, Háromszék 

Újabb tárgyalást folytattak le a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének 

visszaszolgáltatása ügyében a Buzău-i bíróságon; mindössze pár percig tartott az egész, 

érdemi előrelépés nem történt. A következő tárgyalást december 13-ra tűzték ki.  

 

A civil konzultáció első sikere 

2011. november 16. – Nyugati Jelen 

Sikeresen rajtol az a konzultációsorozat, amelyet az RMDSZ kezdeményezett a szociális 

területen működő szervezetekkel. Az első eredmények már az első találkozón megvitatott 

téma, a szociális ellátást szabályozó törvény kapcsán megmutatkoztak: két civil szervezet 

javaslatai, az RMDSZ képviselőinek köszönhetően bekerültek a törvénytervezet szövegébe. 

 

Máté András Levente mégis támogatná László Attilát 

2011. november 17. – Szabadság, Krónika 

Román sajtóhírek szerint az RMDSZ Kolozs megyei szervezetében nincs konszenzus 

László Attila ideiglenes polgármesterré való előléptetését illetően. Máté András Levente, 

az RMDSZ megyei szervezetének elnöke elmondta: nagyon szeretné, hogy magyar 

városvezetője legyen Kolozsvárnak, de a helyi tanácsban a szövetség csak öt szavazattal 

rendelkezik. 

 

Magyarságünnep Széken ma 

2011. november 17. – Szabadság 

Széki magyarnak lenni jó! címmel tartanak közösségi ünnepet a mezőségi faluban 

november 17-én az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Pro Urbe Szék Alapítvány és a 

Donát Alapítvány szervezésében. A rendezvény védnöke a Magyar Köztársaság Kolozsvári 

Főkonzulátusa. 

 

MPP-s levél a népszavazásról 

2011. november 17. – Bíró Blanka – Krónika 

Az MPP háromszéki szervezete levélben kéri a Hargita Megyei Tanácsot és a marosszéki 

települések önkormányzatait, hogy tűzzék napirendre a Székelyföld egységéről szóló 

népszavazást. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke elmondta, szerette 

volna, ha a levelet a háromszéki RMDSZ-frakció vezetője is aláírja, de Henning Lászlótól 

nem kaptak választ. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104357&cim=a_miko_ugye_hatarokon_innen_es_tul
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/a_civil_konzultacio_elso_sikere.php
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Bugár–Berényi vita az Új Szó Stúdióban 

2011. november 16. – Új Szó Online 

Bugár Béla és Berényi József vitájával indult az Új Szó Stúdiója. A Híd és az MKP elnökét 

egyebek közt a két párt elmaradt választási együttműködéséről, az előrehozott választások 

várható eredményeiről és a jobboldali pártok együttműködésről kérdezték. A pártelnökök 

vitája megtekinthető az Új Szó honlapján 

 

Sikerült a Somorja Hangjának 

2011. november 16. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

A belügyminisztérium bejegyezte a Somorja Hangja Polgári Társulást. A hatóságok a 

hónap elején arra hivatkozva utasították el a regisztrációt, hogy a szervezet nevében a 

magyar megnevezés megelőzi a szlovákot – holott ilyen rendelkezés a vonatkozó 

törvényben nem is létezik. A most bejegyzésre került név érdekessége, hogy abból a 

szlovák elnevezés kimaradt. 

 

Több határátkelő kell Szerbia és Magyarország között 

2011. november 16. – pannonrtv.com 

Több és nagyobb teherbírású határátkelő legyen Magyarország és Szerbia között – erre tett 

kezdeményezést a KMKF szakpolitikai munkacsoportja. A testület javasolja a magyar 

kormánynak, hogy államközi szerződést kössön Belgráddal a határátkelőhelyek bővítésére. 

 

Emlékezzünk együtt! 

2011. november 16. – Kárpáti Igaz Szó 

A Szolyvai Emlékparkbizottság a kárpátaljai történelmi egyházakkal, valamint magyar és 

német társadalmi szervezetekkel november 19-én tartja hagyományos tiszteletadását a 

Szolyvai Emlékparkban. Az eseményen a sztálinizmus áldozatai és a II. világháborúban 

hősi halált halt magyar katonák előtt hajtanak fejet.  
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http://ujszo.com/online/kozelet/2011/11/16/bugar-berenyi-vita-az-uj-szo-studioban-video
http://www.bumm.sk/62056/sikeresen-bejegyeztek-a-somorja-hangjat.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=6940
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Ukrajnában nem, de külföldön elismerik a beregszászi főiskola tanárának 
munkáját 

2011. november 16. – MTI 

Bárány Erzsébetet, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar 

nemzetiségű tanára az ukrán nyelvet népszerűsíti Budapesten, Bécsben és New Yorkban, 

Ukrajnában azonban nem ismerik el külföldön szerzett doktori fokozatát – írta a munkácsi 

Sztarij Zamok című megyei ukrán hetilap. 

 

Ki szereti Vereckét? 

2011. november 16. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Tóth Viktor szerint „arcpirító” az, ami a honfoglalási emlékjel körül immár másfél évtizede 

zajlik. Szerinte „a tulajdonosnak kikiáltott” KMKSZ-nek 15 év állt rendelkezésére, hogy 

papíron rendezze az emlékjel sorsát, de úgy véli, hogy hiányzott ehhez az akarat. 
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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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