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Újabb Orbán-Fico találkozóra kerül sor 

2012. november 15. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ismét találkozik egymással pénteken Budapesten a magyar és a szlovák miniszterelnök. 

Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák kormányfővel közösen nyitja meg péntek 

délelőtt Budapesten a Magyar-szlovák gazdasági fórumot. 

 

A kettős állampolgárság is téma volt az Orbán-Berényi találkozón 

2012. november 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A kettős állampolgárság ügyének szlovákiai fejleményeiről is tájékoztatta Orbán Viktor 

kormányfőt csütörtökön Budapesten Berényi József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának 

(MKP) elnöke. A találkozónak Robert Fico szlovák kormányfő pénteki budapesti látogatása 

is aktualitást adott. A miniszterelnök és az MKP elnöke áttekintette az anyaországi 

segítségnyújtás rendszerét, továbbá a jövő évi felvidéki támogatások alapelveit. 

 

Autonómiatüntetésre hív az EMNP 

2012. november 15. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Székelyföld területi autonómiájának szükségességét kinyilvánító tüntetést hirdetett meg 

november 24-re, Sepsiszentgyörgyre az Erdélyi Magyar Néppárt. Időközben az RMDSZ, 

illetve az SZNT háromszéki vezetői jelezték, támogatják a megmozdulást. Toró T. Tibor 

kihangsúlyozta, hogy Székelyföld központi rendezvényéről van szó. Ami a politikai 

alakulatok és a civil szervezetek részvételét illeti, Toró elmondta, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanácsra mindenképp számítanak a mozgósítás terén 

is, de tulajdonképpen pártállástól függetlenül mindenkit várnak a tiltakozásra. 

 

 
Tiltakozás: nem hívták meg a csángó szövetséget az Országgyűlésbe 

2012. november 15. – MTI, hirado.hu 

A Nemzeti Összetartozás Bizottságában a csángó ügyeket is tárgyalták, mégsem hívták meg 

a Moldvai Csángómagyarok Szövetségét. Az MCSMSZ csütörtöki közleményében kiállt 

meggyőződése mellett, hogy nem voltak elszámolási hiányosságok a szövetség 

gazdálkodásában. 

 

Potápi: a csángó oktatás mai helyzetéről, nem a múltjáról tárgyaltak 

2012. november 15. – MTI 

A moldvai csángó oktatási program jelenlegi helyzete volt a témája az Országgyűlés 

Nemzeti Összetartozás bizottsága keddi ülésének, tehát nem a múltról volt szó - a testület 

elnöke ezzel indokolta, hogy az ülésre Moldvai Csángómagyarok Szövetségét nem hívták 

meg. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20121115141053/Ujabb-Orban-Fico-talalkozora-kerul-sor.html
http://www.bumm.sk/75421/a-kett-s-llampolg-rs-g-is-t-ma-volt-az-orb-n-ber-nyi-tal-lkoz-n.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/autonomiatuntetesre-hiv-az-emnp
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/15/16/Tiltakozas_nem_hivtak_meg_a_csango_szovetseget_az.aspx?source=hirkereso
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=174504:potapi-a-csango-oktatas-mai-helyzeterl-nem-a-multjarol-targyaltak&catid=76:hazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
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Kifogásolják a magyarországi érettségi bizonyítványt 

2012. november 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

A Konzervatív Párt (PC) Kovászna megyei szervezetének elnöke bejelentette: az oktatási 

minisztériumhoz fordul a magyarországi érettségi bizonyítványok ügyében. Dan Suciu a 

román oktatási rendszer elleni szabotázsakciónak nevezte azt, hogy egyes magyarországi 

oktatási intézmények olyan romániai magyar fiataloknak adnak érettségi bizonyítványt, akik 

Romániában elbukták az érettségi vizsgát. 

 

Az RMDSZ a szórványmentéshez akar forrásokat szerezni 

2012. november 15. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Megkerülhetetlennek kell lennie a magyar érdekképviseletnek a bukaresti parlamentben 

ahhoz, hogy a magyarság népességarányosan jusson költségvetési forrásokhoz és 

támogathassa szórványintézményeit - hangsúlyozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

elnöke csütörtökön a Magyar Szórvány Napja alkalmából rendezett brassói konferencián. 

 

 

Az erdélyi magyarok kétötöde szerint jobb volt a rendszerváltás előtt 

2012. november 15. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Az erdélyi magyarok 38 százaléka rosszabbnak látja a jelenlegi társadalmi és politikai 

berendezkedést, mint a rendszerváltás előtti helyzetet - derül ki a Budapesti Corvinus 

Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézete és a BellResearch közös kutatásából, 

amelyben az erdélyi magyarok médiafogyasztási szokásait is vizsgálták. 

 

Kelemen Hunoron kérte számon az EMNP az Ady-központ felépítésére szánt pénzt 

2012. november 15. – transindex.ro 

Az Érmindszentre tervezett Ady-központ ügyében Szilágyi Zsolt és Zatykó Gyula levélben 

fordultak Kelemen Hunor RMDSZ-elnökhöz, arra kérve, hogy vizsgálja ki: mire költötte a 

Mecénás Alapítvány a kulturális központ felépítésére szánt 320 millió forintot. 

 

A magyar nyelv és irodalom oktatásának tanterveiről tanácskoznak Szatmárnémetiben 

2012. november 15. – transindex.ro 

A magyar nyelv és irodalom oktatásának tanterveiről kezdődött csütörtökön háromnapos 

tanácskozás Szatmárnémetiben. Az oktatási minisztérium és a Szatmár megyei 

tanfelügyelőség által szervezett konferencián tizennyolc megyéből vesznek részt magyar 

nyelvű iskolák tanítói és magyar nyelv és irodalom szakos tanárai. 

 

Zászlóbiznisz 

2012. november 15. – Parászka Boróka – manna.ro 

A Manna publicistája szerint „a minapi „közel kétezres” demonstráció a napi hírgyártás 

nyelvén azt jelenti, közepesen sikeres akciót sikerült összeverbuválnia a székely önigazgatás 

és öntudat nevében a szervezőnek, a háromszéki RMDSZ-nek”. 

 

Papíron ágrólszakadtak az EMNP jelöltjei 

2012. november 15. – maszol.ro 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69130
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69131
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69134
http://itthon.transindex.ro/?hir=31075
http://itthon.transindex.ro/?hir=31078
http://manna.ro/velemeny/zaszlobiznisz-2012-11-15.html
http://maszol.ro/index.php/belfold/5127-papiron-agrolszakadtak-az-emnp-jeloltjei
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Nem veti fel a pénz az Erdélyi Magyar Néppárt parlamenti jelöltjeit, sőt néhányuk – bár 

magánvállalkozása van – létminimum alatt tengődik – derül a választási irodáknak leadott 

vagyonnyilatkozatukból. A maszol.ro az EMNP vezetőinek, illetve azoknak a képviselő- és 

szenátorjelöltjeiknek a vagyoni helyzetét vizsgálta, akik az RMDSZ által is befutónak tartott 

egyéni választókerületekben indulnak, így matematikailag van esélyük mandátumhoz jutni. 

 

Nem szedik be a székely zászlókat 

2012. november 15. – Baricz Tamás Imola – szekelyhon.ro 

A Hargita megye zászlajaként is elfogadott székely lobogó szúrja a szemét egyeseknek. A 

napokban több gyergyószéki intézmény kapott felszólító levelet, melyben a zászlók 

beszedését követelik. Ettől eltekintve Székelyföld zászlajának használatára biztat mindenkit 

Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke. 

 

Bernády-ügy: kié a tér Marosvásárhelyen? 

2012. november 15. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro, Krónika 

Pontosan egy évvel ezelőtt jött létre az a szülői akciócsoport, amely azóta is azért küzd, 

hogy Marosvásárhely egykori polgármesteréről, Bernády Györgyről nevezhessék el a 2-es 

Számú Általános Iskolát. Csütörtök délelőtt egy kerekasztal-megbeszéléssel „ünnepelték” az 

évfordulót, amelyre meghívták az RMDSZ politikusait is, akik azt tanácsolták: először 

mindenképpen az iskola vezetőtanácsával kell megszavaztatni a névadást. 

 

Izsák igazat ad Gardának 

2012. november 15. – Krónika  

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint történelmi mulasztást követtek el az RMDSZ 

szenátorai, amikor távol maradtak a székelyföldi autonómiatervezet felsőházi vitájáról. Izsák 

Balázs, a szervezet elnöke csütörtökön közleményben ítélte el a témában Frunda Györgyöt 

amiatt, hogy az RMDSZ szenátora nemrég úgy nyilatkozott: Garda Dezső és Sógor Csaba 

évekkel ezelőtt kampánycélból terjesztette a bukaresti parlament elé az autonómia-

statútumot. 

 

Magyarellenes USL-kampány Háromszéken 

2012.november 15. - Krónika 

A magyarok elleni támadásokkal kampányol a Szociálliberális Unió (USL) a Székelyföldön. 

Horia Grama, az USL Kovászna megyei parlamenti képviselője kijelentette, az RMDSZ és a 

szerinte Tőkés László által vezetett Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) versengenek abban, 

hogy melyik szélsőségesebb és irredentább.  
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http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/a-zaszlo-marad-a-helyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/bernady-ugy-kie-a-ter-marosvasarhelyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/bernady-ugy-kie-a-ter-marosvasarhelyen
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=69145
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=69136
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Az MKP szerint Kaliňák javaslata nem jó, a Híd nem szavazza meg 

2012. november 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja nem tartja elfogadhatónak a Szlovák Belügyminisztérium 

legújabb állampolgársági törvénymódosítás-tervezetét. A Híd sem fogja azt megszavazni a 

parlamentben, inkább megvárják az Alkotmánybíróság döntését. 

 

Kinek segítene az új állampolgársági jogszabály? 

2012. november 15. – hirek.sk, Kossuth Rádió 

Sajtóértesülések szerint enyhítene Pozsony a kettős állampolgárokat sújtó törvény szigorán. 

„Ezzel még nem fogják azt mondani, hogy engedtünk. Igazából nem engedtek az Orbán-féle 

törvénynek” – mondta a Kossuth Rádiónak Lancz Attila jogász, a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala jogsegélyszolgálatának munkatársa. Az MTI megkeresésére a szlovák 

belügyminisztérium sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta az állampolgársági törvény 

készülő módosítása kapcsán a sajtóban megjelent információkat. 

 

Fico Orbánnal, Mesterházyval és Bajnaival is tárgyal 

2012. november 15. – Új Szó 

A szlovák kormányfő magyar kollégájával, Orbán Viktorral együtt részt vesz a budapesti 

magyar-szlovák gazdasági fórumon. Fico ezután Mesterházy Attilával, a Magyar Szocialista 

Párt elnökével találkozik, majd Bajnai Gordon volt kormányfővel tárgyal Szlovákia 

budapesti nagykövetségén. 

 

Magyar-szlovák vegyes bizottság: az infrastruktúra fejlesztése az egyik kiemelt téma 

2012. november 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése volt az egyik legfontosabb témája a határon átívelő 

együttműködést szolgáló magyar-szlovák kormányközi vegyes bizottság csütörtöki visegrádi 

ülésének. 

 

Hende Csaba védelmi együttműködésről tárgyalt Pozsonyban 

2012. november 15. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Több konkrét, a magyar és a szlovák haderő közötti együttműködést érintő projektről is 

egyeztetett Hende Csaba honvédelmi miniszter csütörtökön Pozsonyban szlovák 

kollégájával. 

 

Nem reagált Magyarország a Bősről szóló tárgyalási ajánlatra 

2012. november 15. – bumm.sk, SITA 

A magyar küldöttség egyelőre nem reagált arra a szlovákiai ajánlatra, melynek értelmében a 

Bős-Nagymaros vízerőmű további sorsáról kellett volna tárgyalnia a két ország 

küldöttségének. Peter Hatiar kormánybiztos még szeptember 26-án hívta volna össze az 

egyeztető találkozót. 
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http://www.bumm.sk/75405/az-mkp-szerint-kali-k-javaslata-nem-j-a-h-d-nem-szavazza-meg.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121115151920/Kinek-segitene-az-uj-allampolgarsagi-jogszabaly.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/11/15/fico-orbannal-mesterhazyval-es-bajnaival-is-targyal
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/11/15/magyar-szlovak-vegyes-bizottsag-az-infrastruktura-fejlesztese-az-egyik
http://www.hirek.sk/belfold/20121115134825/Hende-Csaba-vedelmi-egyuttmukodesrol-targyalt-Pozsonyban.html
http://www.bumm.sk/75413/nem-reag-lt-magyarorsz-g-a-b-sr-l-sz-l-t-rgyal-si-aj-nlatra.html
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A ’44-es áldozatokra emlékeztek Topolyán 

2012. november 15. – Pannon RTV 

A topolyai önkormányzat és a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezete szerdán délután 

megemlékezését tartott a Nyugati temetőben az 1944-es atrocitások áldozatainak emlékére. 

A helyszínen elhangzott, nemcsak 1944 őszén végeztek ki ártatlan topolyaiakat, hanem 1945 

januárjában is történtek atrocitások. Nagy Tibor történész szerint az áldozatok listája bővülni 

fog, ugyanis még várat magára az újvidéki Történelmi Levéltár anyagának átvizsgálása. 

 

Elnöki aláírás kontra elnöki szavak 

2012. november 15. – Pannon RTV 

Megdöbbentek a szerb köztársasági elnök kijelentésén Máriás István szülei. Tomislav 

Nikolić ugyanis az M1 Este című műsorában azt mondta, hogy hivatalba lépése óta még 

egyáltalán nem foglalkozott az öt temerini fiú kegyelmi kérelmének elbírálásával. A 

szülőknél viszont ott van az elutasított kegyelmi kérelem. 

 

Az élet és a papírforma két külön dolog 

2012. november 15. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke reagált Tomislav Nikolić budapesti látogatása során 

tett kijelentésére, aki azt mondta az M1 Este című műsorában, hogy Szerbia nagyon jól 

megoldotta a kisebbségeket érintő kérdéseket, és a magyarok számára teljes mértékben 

biztosított a kisebbségi jogok gyakorlása. Pásztor István: „A részletek vonatkozásában, a 

mindennapok vonatkozásában, a teendők vonatkozásában millió nyitott kérdés van, amit 

meg kell oldani, akár a rehabilitációs törvény, a nemzeti tanácsokról szóló törvény, a 

részarányos foglalkoztatás, Vajdaság kérdése, mindez papíron, elvben, alkotmányjogilag 

rendben van, életszerűen viszont nincsenek rendben.” 

 

Michael Kirby Vajdaságban 

2012. november 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke külön találkozók keretében tárgyalt 

Johannes Aignerrel, Ausztria és Michael Kirbyvel, az Egyesült Államok belgrádi 

nagykövetével, akik kinevezésük óta első ízben látogattak a tartományi parlamentbe. Pásztor 

ismertette a vendégekkel Vajdaság, mint multinacionális és multikulturális közösség 

jellegzetességeit. 

 

Szabadka sikeres együttműködése a német cégekkel 

2012. november 15. – Vajdaság Ma 

Szabadkára látogatott Wilhelm Heinz, Németország belgrádi nagykövete. A német 

diplomatát Kern Sólya Mária, a képviselő-testület elnöke, valamint Modest Dulić, Szabadka 

polgármestere fogadta a Városházán. A német nagykövet a helyi politikusokkal folytatott 

tárgyalását követően a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy szeretné folytatni az eddigi 

sikeres együttműködést. Németország és Vajdaság kapcsolata mindig is kiváló volt, 

tradicionális, kulturális és történelmi szempontból is, újabban pedig gazdasági téren is 

erősödik a két fél együttműködése. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=31203
http://pannonrtv.com/web/?p=30991
http://pannonrtv.com/web/?p=31077
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14421/Michael-Kirby-Vajdasagban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14416/Szabadka-sikeres-egyuttmukodese-a-nemet-cegekkel.html
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 „A KMKSZ feladata a kárpátaljai magyarság nemzettudatának újjáélesztése” 

2012. november 16. – Kárpátalja 

Az alapszervezeti elnökök konferenciája Kovács Miklós elnök beszámolójával kezdődött. A 

KMKSZ elnöke elmondta: a KMKSZ-nek a kárpátaljai magyarság önálló politikai 

személyiségének megtartása és megjelenítése végett részt kellett vennie a 2012-es 

parlamenti választásokon. Mindezt annak ellenére, hogy az államhatalom a tömbmagyar 

vidéket olyan három választókörzetre osztotta, amelyekben a magyar szavazók aránya 30, 

illetve 17 és 19% volt. 

 

Takarékossági intézkedésekre kényszerül az Ungvári Nemzeti Egyetem 

2012. november 16. – Kárpátalja 

A zakarpattya.net.ua információi szerint az egyetem pénztára üres, ráadásul több mint 

egymillió hrivnya tartozása halmozódott fel csupán a tavalyi kifizetetlen fűtésszámlák miatt. 

A felsőoktatási intézmény karainak többségén a tantermi oktatás ezért idén jobbára már 

december elején befejeződik. 

 

Megkezdődött a GENIUS idei tanéve 

2012. november 16. – Kárpátalja 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány november 10-én megkezdte idei tehetséggondozó 

programját, melynek első alkalmára máris 1250 (kis)diák érkezett. Az Alapítvány 

tehetséggondozó programjába alsó osztályosok, illetve általános és középiskolások, 

gimnazisták jelentkezhettek angol–ukrán, biológia–kémia–földrajz, valamint magyar nyelv–

irodalom–történelem és matematika–informatika–fizika szakosítással a Kárpátalján lévő 8 

tehetségpontba. 

 

A KMKSZ Választmányának nyilatkozata a parlamenti választások kapcsán 

2012. november 16. – Kárpátalja 

„Miután a magyar szavazók, hasonlóan a 2006-os és 2010-es helyhatósági választásokhoz, 

nem szavaztak tömbben, és az ukrán szavazók sem szavaztak nagy számban magyar 

jelöltekre, egyik helyen sem sikerült mandátumot szerezni, így a kárpátaljai magyarság 

parlamenti képviselet nélkül maradt. A KMKSZ így is jelentősen növelni tudta a 

támogatottságát, megerősítve saját legitimitását, fenntartva az itteni magyarság önálló 

politikai személyiségét.” 

 

A KMKSZ Választmányának nyilatkozata a nyelvtörvény érvényesítéséről 

2012. november 16. – Kárpátalja 

A KMKSZ megállapítja, hogy az ukrajnai nyelvtörvény normaszövege lehetőséget nyújt a 

magyar nyelvnek az állami szférában történő széles körű alkalmazására. Az elfogadása óta 

eltelt hónapok, amelyeknek a törvény végrehajtásához szükséges technikai jellegű 

intézkedések megtételével kellett volna telniük, az illetékes szervek tétlenségét mutatták. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/a-kmksz-feladata-a-karpataljai-magyarsag-nemzettudatanak-ujjaelesztese.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/takarekossagi-intezkedesekre-kenyszerul-az-ungvari-nemzeti-egyetem.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/megkezdodott-a-genius-idei-taneve.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/a-kmksz-valasztmanyanak-nyilatkozata-a-parlamenti-valasztasok-kapcsan.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/a-kmksz-valasztmanyanak-nyilatkozata-a-nyelvtorveny-ervenyesiteserol.php
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Egy ukrán szava többet ér háromszáz magyarénál 

2012. november 16. – Kárpátalja 

A KMKSZ csapi alapszervezetének vezetői úgy döntöttek, hogy aláírásgyűjtéssel fogják 

kikényszeríteni a városvezetésnél, hogy az új ukrán nyelvtörvény biztosította előnyöket 

terjessze ki a Csapon élő magyarokra is. Szavazatszámlátó bizottságot választottak, majd 

Ukrajna vonatkozó törvényeinek mindenben megfelelően megválasztották többek között az 

aláírásgyűjtést kezdeményező csoportot, és a 23 önként jelentkező aláírásgyűjtőt. Ekkor úgy 

tűnt, ezt már nem lehet megakadályozni, még a polgármester sem állhat a népakarat és a 

törvényesség útjába. De mint tudják – Ukrajnában élünk. 

 

Interjú Sztáray Péterrel 

2012. november 16. – Kárpátalja 

A beregszászi magyar konzulátus évfordulós ünnepségei kapcsán Kárpátaljára látogató 

Sztáray Pétert, a magyar Külügyminisztérium helyettes államtitkárát az ukrán–magyar 

kapcsolatokról, itteni benyomásairól faggatta a Kárpátalja hetilap. Az államtitkár elmondta: 

a beregszászi ma egyike a legnagyobb magyar külképviseleteknek. Az ott dolgozók jelentős 

munkát végeznek mind a konzuli ügyekben, mind a kultúra ápolásának terén. 

 

Ungváron nyitott irodát a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 

2012. november 16. – Kárpátalja 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg múlt szerdán Ungváron a Kárpát Régió Üzleti 

Hálózat irodáját, amely sorrendben a hatodik a Kárpát-medencében. A megnyitóhoz 

kapcsolódó magyar–ukrán gazdasági konferencián Radetzky Jenő, a Nemzetgazdasági 

Minisztérium miniszteri biztosa hangsúlyozta, hogy az ungvári üzletfejlesztési irodának – a 

Wekerle-terv célkitűzéseinek megfelelően – fontos szerepet kell játszania a magyar 

gazdaság növekedését elősegíteni hivatott „keleti nyitásban”, és a Kárpát-medencén belüli 

üzleti kapcsolatok fejlesztésében.  

 

Budai Gyula: versenyelőnyt jelent a magyar gazdák együttműködése 

2012. november 16. – Kárpátalja 

Minap kerekasztal-beszélgetésen vitatták meg a vidékfejlesztési együttműködés 

kiszélesítésének lehetőségeit Budapesten a magyar Vidékfejlesztési Minisztérium 

szakpolitikusai a felvidéki és a kárpátaljai civil szervezetek képviselőivel. A mostani fórum 

a témában szervezett kerekasztal-beszélgetések sorában már a negyedik volt. A kapcsolatok 

erősítésének alapját az az idei februári megállapodás képezi, amelyet a VM a határon túli 

gazdaszervezetekkel kötött. 

 

Megemlékezés Tiszapéterfalván a sztálini lágerek áldozatairól 

2012. november 16. – Kárpátalja 

A Tiszapéterfalvai és a Tivadarfalvai Református Egyházközség, a Tiszapéterfalvai Kölcsey 

Ferenc Középiskola, valamint a Tivadarfalvai Református Líceum 2012. november 11-én 

Tiszapéterfalván, a II. világháború és a sztálinizmus tiszapéterfalvai és tivadarfalvai 

áldozatai közös emlékművénél hajtott fejet a Gulágon elhunyt helybeli lakosok emléke előtt.  

http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/egy-ukran-szava-tobbet-er-haromszaz-magyarenal.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/interju-sztaray-peterrel.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/ungvaron-nyitott-irodat-a-karpat-regio-uzleti-halozat.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/budai-gyula-versenyelonyt-jelent-a-magyar-gazdak-egyuttmukodese.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-16/megemlekezes-tiszapeterfalvan-a-sztalini-lagerek-aldozatairol.php
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A nagyvilágban elhunyt magyarokért 

„Vidám dalok” három nyelven 

Új, többnyelvű daloskönyv és CD kiadására készül a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. 

Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló produkciót az ORF is támogatja, a CD-felvételre 

csütörtökön került sor a kismartoni stúdióban. Az új oktatási csomag Kramer Gisela felsőőri 

óvodapedagógus és Karal Viola tanárnő, zeneszerző munkája. 

 

10. Keleti nyelvek szónokversenye 

Burgenland Tartományi Ifjúságügyi Osztálya az idén immár 10. alkalommal hirdeti meg a 

keleti nyelvek beszédversenyét. A diákok magyar, horvát és orosz nyelven mérhetik össze 

tudásukat. Évről-évre csaknem 40 diák méri össze tudását magyar, horvát és orosz 

nyelveken. A fiatalok szabadon választott témákról szónokolhatnak, írhatnak. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/173826/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/173825/
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
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http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
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http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
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http://www.hmdk.hr/
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http://www.huncro.hr/
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