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Igen a kettős állampolgárságra - állandó lakhely esetén 
2012. november 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Csaknem három év után megváltozhat az állampolgársági törvény, s azok is 

visszakaphatják szlovák irataikat, akik korábban a Fico-féle ellentörvény miatt elvesztették 

azokat. A belügyminisztérium nemsokára tárcaközi egyeztetésre bocsátja a 

törvénymódosítást. Sajtóértesülések szerint a Robert Kaliňák vezette belügyminisztérium 

által kidolgozott változtatás lényege, hogy csak az szerezheti meg más ország 

állampolgárságát a szlovák elvesztése nélkül, akinek bejelentett lakhelye van az adott 

államban. 

 

Giurescu: nem én írtam a magyarellenes kiáltványt 
2012. november 14. – maszol.ro 

Tagadja Dinu C. Giurescu akadémikus, a Szociál-Liberális Szövetség (USL) 

képviselőjelöltje, hogy ő írta azt a napok óta interneten terjedő nacionalista kiáltványt, 

amely az RMDSZ parlamentből történő kiszorítására szólítja a román szavazókat. A 

történész professzor a Mediafaxnak szerda este elmondta: nem tudja, hogyan került a neve 

az interneten terjedő kiadvány alá. A történész azonban elismerte: a kiáltvány átvette 

néhány olyan gondolatát, amelyet egy televíziós beszélgetős műsorban osztott meg a 

nézőkkel. 

 

Nikolić kész jóindulattal kezelni a temerini fiúk ügyét 
2012. november 14. – Pannon RTV, Magyar Szó, MTI 

Nem döntött még a temerini fiúk kegyelmi kérelméről – ezt mondta Tomislav Nikolić 

szerb államfő az M1 Az Este című műsorában. Nikolić tévesnek nevezte azt a sajtóhírt, 

amely szerint már döntött, és elutasította az egyik elítélt, Máriás István kegyelmi kérelmét. 

Mint mondta, eddig nem foglalt állást az öt magyar elítélt amnesztiájával kapcsolatban. A 

temerini fiatalokat évekkel ezelőtt súlyos börtönbüntetésre ítéltek egy szerb férfi 

bántalmazása miatt. 

 

Hatalmas siker külföldön a magyar táncház 
2012. november 15. - Zsiray-Rummer Zoltán 

A tavalyi év során felkerült az UNESCO legjobb gyakorlatai közé a táncházmódszer, talán 

ennek is köszönhető, hogy Berlinben, Lisszabonban és Bukarestben is telt ház volt ezeken 

a rendezvényeken. Ferencz Mária a Hagyományok Háza menedzserigazgatója elmondta, 

hogy több helyen felmerült, hogy meg kell ismételni egy-egy ilyen táncházat, vagy 

néptáncoktatókat kellene kiküldeni az adott országokban tudásuk átadásához. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36559-igen-a-kettos-allampolgarsagra-allando-lakhely-eseten
http://maszol.ro/index.php/belfold/5089-giurescu-nem-en-irtam-a-magyarellenes-kialtvanyt
http://pannonrtv.com/web/?p=30991
http://www.magyarhirlap.hu/kultura/sikeres-volt-a-tanchazexport
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Plakátrongálás miatt tett feljelentést az RMDSZ 
2012. november 14. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Szabadság 

Feljelentést tett a rendőrségen és az ügyészségen az RMDSZ Maros megyében, mivel 

szerinte összehangoltan rongálják a szövetség választási plakátjait és molinóit. Kelemen 

Atilla, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke szerint az esetek között sok 

szempontból hasonlóság van, ami arra utal, hogy szervezett akcióról van szó. Úgy véli, 

hogy ezek az esetek is jelzik, mire számíthat a romániai magyarság, ha nem lesz egységes 

és erős parlamenti képviselete.  

 

Szolidaritási adót vezetne be az RMDSZ 
2012. november 14. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Szolidaritási adó ideiglenes bevezetését javasolja az RMDSZ pénzügyi és adóügyi 

programjában – számolt be szerdai kolozsvári sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor. Az 

RMDSZ elnöke úgy vélte, a szolidaritási adót a magas jövedelműekre kellene kiróni három 

év időtartamra. Az RMDSZ a parlamentre bízná az adó mértékének, illetve annak a 

jövedelemhatárnak a megállapítását, amely fölött alkalmaznák az új adónemet. 

 

Kultúra Hargita megyében 2020: szemléletváltásra van szükség a kulturális 
programok terén 
2012. november 14. – transindex.ro 

A kultúra az a szegmens, amelyben az önkormányzatok a legnagyobb szabadságot kapják, 

hogy megvalósíthassák elképzeléseiket, így Hargita megyében is a kulturális stratégia 

valósítható meg leginkább – jelentette ki Borboly Csaba Csíkszeredában, a Kultúra Hargita 

megyében 2020 című konferencián. 

 

Nemzetközi kisebbségi szemináriumon mutatkozott be az "Igen, tessék" 
mozgalom 
2012. november 14. – transindex.ro, Szabadság, Krónika 

A finnországi svédek kulturális alapítványa, a Svenska kulturfonden által Brüsszelben 

szervezett nemzetközi szemináriumon mutatták be az "Igen, tessék" mozgalmat. Az uniós 

közreműködéssel való kisebbségi nyelvhasználat lehetőségeiről zajló eszmecsere jelentős 

részét a különböző európai térségekben meghonosodott, bevált gyakorlatok és 

eljárásmódok ismertetése tette ki.  

 

A soviniszta retorika ellen szólaltak fel az RMDSZ vezetői 
2012. november 14. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, Erdély Ma 

Szót emeltek az RMDSZ vezetői egy pár napja megjelent, Kiáltvány Románia egészségéért 

című dokumentum ellen. Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, az RMDSZ 

kampánya pozitív, a társadalom szükségleteiről szól, a magyar választók jövőjével 

foglalkozik, a mozgósításra helyezik a hangsúlyt, de a közöny mellett a magyarellenes 

retorika és döntések a szervezet nagy ellenségei. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69095
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69096
http://itthon.transindex.ro/?hir=31058
http://itthon.transindex.ro/?hir=31058
http://itthon.transindex.ro/?hir=31059
http://itthon.transindex.ro/?hir=31059
http://itthon.transindex.ro/?hir=31060
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Az RMDSZ a Giurescu-kiáltvány terjesztésének kivizsgálását kéri 
2012. november 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordul az RMDSZ panasszal Dinu C. 

Giurescu akadémikus „Az egészséges Romániáért” című kiáltványa miatt – közölte szerdán 

Kovács Péter kampányfőnök. Emellett felkérték a mezőgazdasági és a 

pénzügyminisztériumot, intézkedjenek azoknak az alkalmazottaiknak az ügyében, akik a 

kiáltványt a két közintézmény e-mailjén terjesztik. 

 

Nagy Zsolt felmentésére számít Kelemen 
2012. november 14. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Kelemen Hunor arra számít, hogy felmentik Nagy Zsolt volt kommunikációs minisztert, 

aki ellen a DNA ügyészei kedden letöltendő börtönbüntetést kértek a Román Posta 

dossziéban. A szövetségi elnök szerdai kolozsvári sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre azt 

felelte, hogy nem akar nyomást gyakorolni „Románia kiváló igazságszolgáltatására”, de 

úgy gondolja, hogy semmilyen kár nem érte sem az államot, sem a postát. 

 

Borbély: a dossziém le van zárva! 
2012. november 14. – transindex.ro 

A dossziém, akárcsak Victor Paul Dobre dossziéja, le van zárva, és ezt az államfő is nagyon 

jól tudja – jelentette ki Borbély László Kolozsváron az államfő azon kérésére reagálva, 

hogy a képviselőház tárgyalja újra a két volt miniszter mentelmi jogának felfüggesztését. 

Az RMDSZ politikai alelnöke megjegyezte, Traian Băsescu különben sem illetékes ez 

ügyben. 

 

Az adóemelés ellen lépnének fel az RMDSZ Kolozs megyei szenátorjelöltjei 
2012. november 14. – transindex.ro, Szabadság 

Eckstein-Kovács Péter az adóemelés és a korrupció ellen lépne fel a parlamentben, míg 

László Attila alpolgármesteri tapasztalataira alapozna – derült ki a két kolozsvári 

szenátorjelölt szerdai közös bemutatkozóján. Eckstein-Kovács Péter elmondta, hogy már a 

helyhatósági választások alatt is együtt dolgoztak László Attilával, és most ketten fedik le a 

két kolozsvári körzetet szenátorjelöltként. 

 

Románia föderális átszervezésében látja Erdély gondjainak orvoslását az 
EMNP 
2012. november 14. – transindex.ro, Krónika 

Szabadtéri performansz keretében szemléltették „a rosszul működő központosított állam 

visszásságait” szerdán az EMNP kolozsvári parlamenti jelöltjei. Az egykor Regionális 

Sürgősségi Kórháznak szánt, de be nem fejezett épület előtt Szász Péter szenátorjelölt, 

valamint Mátis Jenő és Soós Sándor képviselőjelöltek tartottak rövid prezentációt az 

elhanyagolt épület, a közpénzek elherdálása, a rosszul működő központosított állam 

alkalmatlansága közötti összefüggésekről - olvasható a párt közleményében. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/5074-a-giurescu-kialtvany-terjesztesenek-kivizsgalasat-keri-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?hir=31063
http://itthon.transindex.ro/?hir=31064
http://itthon.transindex.ro/?hir=31065
http://itthon.transindex.ro/?hir=31066
http://itthon.transindex.ro/?hir=31066
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Így szavazhatnak a külföldön élő román állampolgárok 
2012. november 14. – transindex.ro 

A decemberi parlamenti választáson 295 szavazóhelyiségben voksolhatnak a külföldön 

bejelentett lakhellyel rendelkező román állampolgárok. A választási törvény értelmében 

Románia határain kívül azok a román állampolgárok szavazhatnak, akik állandó vagy 

ideiglenes lakhelyüket hiteles dokumentumokkal tudják igazolni. 

 

Terjed Erdélyben az „Igen, tessék" 
2012. november 14. – Erdély Ma, MTI 

Örvendetesen terjed Erdélyben az „Igen, tessék" mozgalom, amelynek lényege, hogy 

kereskedelmi és különböző szolgáltató létesítményekben az alkalmazottak kitűzővel jelzik, 

magyarul is lehet hozzájuk fordulni – mondta kedden az MTI-nek Horváth István, a 

romániai nemzeti kisebbségekkel foglalkozó kutatóintézet (ISPMN) elnöke, a mozgalom 

kezdeményezője. 

 

Mindent vissza! – Kézdivásárhelyen tüntettek 
2012. november 14. – Erdély Ma 

Szerda délután az Erdélyi Magyar Néppárt figyelemfelkeltő akciót szervezett 

Kézdivásárhelyen a Kanta utca 30. szám alatti, a római katolikus státus egykori 

tulajdonában levő, vissza nem szolgáltatott épült előtt. A mintegy húsz résztvevő az 

egykori Kertészet Rt. volt székháza előtt Mindent vissza! táblákkal jelezte, hogy ideje az 

államosított vagyont visszaszolgáltatni jogos tulajdonosainak. 

 

Levették a rendőrök a magyar utcanévtáblát Marosvásárhelyen 
2012. november 14. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Str. Kossuth Lajos utca – ez volt olvasható azon a kétnyelvű utcanévtáblán, amelyet szerda 

délután 2 órakor függesztettek ki Marosvásárhelyen, a Szent György és a Kossuth utca 

sarkán levő Teleki-Köpeczi Ház falára. A mostani utcanévtáblákkal szinte teljesen azonos 

táblát az Erdélyi Magyar Ifjak marosvásárhelyi szervezete függesztette ki, közösen az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei elnökével, Jakab Istvánnal, aki egyben a 

Néppárt marosvásárhelyi szenátorjelöltje is és Portik Vilmossal, az EMNP marosvásárhelyi 

képviselőjelöltjével. Szemtanúk beszámolója szerint, az EMI-sek és az EMNT-sek távozosa 

után a helyi rendőrség emberei azonnal eltávolították a táblát. 

 

Bemutatkoztak az EMNP szenátorjelöltjei 
2012. november 14. – Nyugati Jelen 

Szerdán az Aradi Demokrácia Központban 11 órától az EMNP Arad megyei vezetősége 

sajtóértekezleten mutatta be a Párt megyei szenátorjelöltjeit és programját. Dr. Burián 

Sándor megyei elnök köszöntőjét követően bemutatta a Párt színeiben a megye déli 

választókörzetében induló Endreffy Lajost, az aradi körzetben induló Borbély Zsolt Attilát, 

illetve távollétében az északi körzetben induló Kelemen Gáspárt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31067
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130544&cim=terjed_erdelyben_az_igen_tessek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130536&cim=mindent_vissza_kezdivasarhelyen_tuntettek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130568&cim=levettek_a_rendorok_a_magyar_utcanevtablat_marosvasarhelyen
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/bemutatkoztak_az_emnp_szenatorjeloltjei.php
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Sajátos USL-jelöltbemutatás 
2012. november 14. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A székelyföldi és anyaországi magyar politikusokat jócskán sértő kijelentésekkel 

mutatkozott be a Szociálliberális Unió (USL) két Kovászna megyei jelöltje. Horia Grama 

úgy véli: az RMDSZ ahelyett, hogy ellensúlyozná Tőkés László szélsőséges 

megnyilvánulásait, inkább versenybe szállt az Erdélyi Magyar Néppárttal, hogy melyik 

alakulat képes irredentább megnyilvánulásokra. 

 

Százak tüntettek Nagyváradon a premontrei rend ingatlanai 
visszaszolgáltatásáért 
2012. november 14. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Nagyváradon több százan tüntettek szerda este a premontrei rend államosított 

ingatlanainak visszaszolgáltatásáért. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által 

szervezett tiltakozó akción a római katolikus egyházhoz tartozó premontrei rend főnöke, 

Fejes Anzelm Rudolf főapát, és Csűry István, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület püspöke mondott beszédet a város központjában álló római katolikus 

templomban. 

 

Vetélytársak a Mikó-ügy „főszereplői” 
2012. november 15. – Krónika 

Ugyanabban a sepsiszentgyörgyi választókerületben próbál szavazatokat gyűjteni a 

decemberi parlamenti választásokon a Mikó-ügy két jelképes alakja: Markó Attila, a 

Székely Mikó Kollégium visszaszolgáltatása miatt nem jogerősen börtönbüntetésre ítélt 

államtitkár és Sánta Imre református lelkész, a kollégium visszaállamosítása ellen 

rendezett megmozdulások szervezője. A vetélytársak a Krónikának adott interjúban 

leszögezik: a Mikó-ügy össznemzeti üggyé vált, nem szabad semmilyen szinten 

felhasználni a korteskedés során. 

 

Nehéz választás 
2012. november 15. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke a Markó Attila és Sánta Imre közötti választási versengés kapcsán 

leszögezi: „ennek a különös és nehéz versenyfutásnak ugyanis nem lesz nyertese. Mert 

ember legyen a talpán, aki e két magyar fiatalember közül nyugodt szívvel támogatja az 

egyiket, s hagyja veszteni a másikat. Miközben volna más rostálnivaló”. 

 

Saját kormányt és parlamentet akarnak Erdélynek 
2012. november 15. – Erdély Ma 

Erdélyt és a Partiumot mint régiót és mint szülőhazát fogják képviselni a parlamentben, ha 

bejutnak – mondta Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szenátorjelöltje 

szerdán Nagyváradon, ahol ünnepélyes keretek között bemutatkoztak a párt 

honatyajelöltjei.A tegnapi rendezvényen azt hangsúlyozták: különféle korosztályokat, 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/sajatos-usl-jeloltbemutatkozas-sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130573&cim=szazak_tuntettek_nagyvaradon_a_premontrei_rend_ingatlanai_visszaszolgaltatasaert
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130573&cim=szazak_tuntettek_nagyvaradon_a_premontrei_rend_ingatlanai_visszaszolgaltatasaert
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69102
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=69125
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130591&cim=sajat_kormanyt_es_parlamentet_akarnak_erdelynek
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különféle társadalmi rétegeket és sok különböző szakterületet képviselnek, így hathatósan 

fogják majd össze a magyar ügyeket. 

 

Berényi: az állampolgársági törvény módosító javaslata nem old meg semmit 
2012. november 14. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Magyar Közösség Pártja nem tartja elfogadhatónak a belügyminisztérium legújabb 

állampolgársági törvénymódosító javaslatát. Berényi József szerint a javaslat által nem 

oldódik meg azon felvidéki magyarok helyzete, akik már felvették a magyar 

állampolgárságot és elveszítették a szlovákot. A javaslat nem jelent előrelépést azon 

szlovákiai magyarok számára sem, akik szeretnék megkapni a magyar állampolgárságot, 

de nem rendelkeznek tartós lakhellyel Magyarországon. 

 

Öllös: Fico Brüsszelnek üzent 
2012. november 14. – hirek.sk 

Öllös László szerint politikai húzás az, amit a magyar-szlovák kapcsolatokról nyilatkozott 

Robet Fico szlovák miniszterelnök a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. Öllös szerint 

„Szlovákia elsősorban arra törekszik, hogy ha az Európai Unió esetleg kétsebességűvé 

válna, akkor bekerüljön a belső körbe. Ehhez olyan képet kell sugároznia magáról, ami 

nem ébreszt kétségeket.” 

 

A Smer-SD 43,1 %-kal győzne 
2012. november 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Polis Slovakia közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a Smer nyerné a parlamenti 

választásokat a voksok 43,1 százalékával. A Most-Híd 6,5, a Magyar Közösség Pártja 4,8 

százalékot szerezne. 

 

Megszavazta az Országgyűlés a komáromi Duna-hídról szóló megállapodást 
2012. november 14. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

A magyar Országgyűlés elfogadta a komáromi új Duna-híd megépítéséről szóló 

megállapodást, melyet október elején írt alá Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák 

miniszterelnök. 

 

Kétnyelvű lesz a komáromi buszpályaudvar 
2012. november 14. – bumm.sk 

Nemsokára teljesen kétnyelvűvé válik a komáromi buszállomás. Már lekerültek az 

oszlopokról a helységneveket jelző feliratok, gőzerővel gyártják az új táblákat és a 

menetrendeket. 
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http://www.bumm.sk/75356/nemsokara-kesz-kalinakek-allampolgarsagi-torvenye.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121114145057/Ollos-Fico-Brusszelnek-uzent.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121114160432/A-Smer-SD-431-kal-gyozne.html
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Kényes kérdésekről majd jövőre 
2012. november 15. - Szilvássy József - Népszabadság 

Robert Fico örömmel fogadta el Orbán Viktor meghívását a budapesti magyar-szlovák 

gazdasági fórumra, amely elmondása szerint mindkét fél gyarapíthatja gazdasági 

kapcsolatait. A legkényesebb pont jelenleg a két ország között az egyszerűsített honosítás 

kérdése. Fico szerint a szlovák belügyi tárca dolgozik már a megoldáson, de nem nemzeti, 

vagy nemzetiségi alapon fogja kezelni, hanem az európai sztenderdeknek megfelelően. 

 

Máriás István szülei cáfolják az államfőt 
2012. november 14. – Vajdaság Ma 

„Megdöbbenve vettük tudomásul Tomislav Nikolić szerbiai köztársasági elnöknek a 2012. 

november 13-án az MTV1 Este című műsorában tett kijelentését. Abban az áll, hogy a 

magyarországi látogatáson tartózkodó politikus a hivatalba lépése óta még egyáltalán nem 

foglalkozott az öt temerini fiú kegyelmi kérelmének az elbírálásával. „Fiunk, Máriás István 

kegyelmi kérelmét ez év március 22-én nyújtották be. Nikolić úr majd hét hónapi 

várakozás után, október 4-én el is bírálta: elutasította” - írják a Máriás szülők a Vajdaság 

Ma hírportálnak. 

 

Földig hajolt kalapok az ártatlan áldozatok előtt 
2012. november 14. – Vajdaság Ma 

A művészi kereszt mellett 62 név áll a táblákon. Mindannyian az 1944-es atrocitások 

magyar áldozatai voltak. Az ő emlékük előtt fejhajtással és koszorúzással adóztak szerdán 

a polgárok a Nyugati temetőben az 1944-es emlékműnél Topolya Község Önkormányzata 

és a VMSZ helyi szervezetének szervezésében 

 

Nem kérdeznek – tájékoztatnak 
2012. november 15. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Továbbra is „hűvös szelek fújnak” Újvidék és Belgrád között. A tartományi és a 

köztársasági kormány megalakulását követően egyre inkább eltávolodott egymástól a két 

adminisztráció, és csakhamar a Vajdaság számára kulcsfontosságúnak számító kérdés, 

vagyis a tartomány pénzelése mentén alakultak ki ellentétek. A tartomány pénzelése 

kapcsán felmerült probléma kezelésében nagy lépést jelentene, ha a szerb parlament 

megvitatná a vajdasági képviselőház indítványait. 

 

Újra van magyar óvoda Verbászon 
2012. november 14. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Húsz év után ismét van magyar óvodai csoport Verbászon. A Boško Buha Iskoláskor Előtti 

Intézményben működő kiscsoportba 8 gyermek jár. 
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VMDK: Adán is vissza kell állítani a bíróságot 
2012. november 14. – Vajdaság Ma 

A sajtó eddigi értesülései szerint Zentán és Óbecsén visszaállítják a bíróságot. A Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége kezdeményezi az Ada községi önálló bíróság 

visszaállítását is - mondta Csonka Áron, a párt elnöke szerdai sajtótájékoztatóján. 

 

Új párt a politikai színtéren - a Harmadik Szerbia 
2012. november 14. – Vajdaság Ma 

A szerb nyilvánosság és a politika teljesen megbénult a két kizárólagos és kibékíthetetlen 

félre való felosztással és ezért nem születhet válasz olyan fontos kérdésekben, mint a 

háború, mert az egyik Szerbia számára csak áldozatok, a másik számára csak bűnözők 

vannak, mondták a Harmadik Szerbia nevű új párt bemutatkozóján az alapítók, akik 

egyébként a szélsőséges Dveri mozgalom kivált tagjai. 

 

A gazdasági együttműködés elmélyítése 
2012. november 15. – Magyar Szó 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke Újvidéken fogadta Németország 

újonnan kinevezett szerbiai nagykövetét, Heinz Wilhelmet. A felek egyebek mellett 

Vajdaság és a német tartományok gazdasági együttműködésének elmélyítéséről 

beszélgettek. 

 

Rajtunk múlik, hogy nyelvünk megjelenik-e a nyilvános térben…– 
poszterkiállítás a Rákóczi-főiskolán 
2012. november 14. – Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézete november 13-án 

Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben címmel nyitotta meg kiállítását a Rákóczi-

főiskola Törökugrató termében. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Petteri Laihonen, a 

finnországi Jyväskyläi Egyetem nyelvésze, aki szintén ebben a témában végez kutatásokat. 

Előadásában a kommunikatív jelentés magyar nyelvben való fontosságát hangsúlyozta. 

 

Még mindig nincs igazgatója a laskói iskolának 
2012. november 14. – Új Magyar Képes Újság 

Harmadszor is megsemmisítette a minisztérium a laskói általános iskola 

igazgatóbizottságának az igazgató megválasztásra tett újabb „kísérletét”, így még mindig 

megbízott vezetője van csak az oktatási intézménynek. A legújabbat azért semmisítette 

meg az oktatási felügyelőség, mert a szülői tanács tagjait nem a törvényi előírások szerint 
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választották meg, ezért az inspekció arra kötelezte az iskolát, hogy az összevont 

osztályokban megismételjék a választási eljárást. 

 

A szlovén–magyar barátság jegyében 
2012. november 14. – Népújság 

Kedden délelőtt a lendvai Bánffy Központban a magyar–szlovén parlamenti baráti 

társaság szlovén tagozatának képviselői – Saša Kos ellenzéki, Jasmina Opec kormányzati 

képviselő, valamint Milojka Nemanič, a tagozat ügyintézője – Göncz László nemzetiségi 

képviselő kíséretében találkozott a muravidéki magyar elnökkel, Horváth Ferenccel, illetve 

a magyar intézmények vezetőivel. 

 

A nagyvilágban elhunyt magyarokért 
2012. november 14. – Volksgruppen 

November 10-én immár harmadszor került sor nagyszabású, halottak napjához kötődő 

magyar megemlékezésre az alsó-ausztriai Németóvár temetőjében és 

plébániatemplomában. A magyar és német nyelven lezajlott rendezvény résztvevőit Ernest 

Windholz, a település alpolgármestere köszöntötte. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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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