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Szakértők: történelmi sikert aratott az MKP 
2013. november 11. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap 

Hatalmas, történelmi sikert ért el a Magyar Közösség Pártja a szombati megyei 

választásokon, így a párt megkerülhetetlen tényező lett a szlovák politikában - állapították 

meg szakértők a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben hétfőn. Őry Péter, az MKP 

közigazgatási alelnöke hangsúlyozta: pártja sikerének jelentőségét növeli, hogy Pozsonyt 

kivéve minden megyében önállóan indult az MKP, továbbá parlamenten kívüli pártként 

tudott olyan eredményt elérni, amilyet több parlamenti pártnak sem sikerült. 

 

Ponta: november 19-én vállal felelősséget a kormány a decentralizációs 
törvénytervezetért 
2013. november 11. – transindex.ro 

November 14-én elfogadja, 19-én pedig felelősséget vállal a decentralizációs 

törvénytervezetért a kormány - jelentette be Victor Ponta miniszterelnök. A 19-i 

felelősségvállalás után következhet a többi eljárás is, és elvileg a törvény január elsejétől 

életbe léphet – mondta. 

 

Leszavazta a parlamenti különbizottság a Verespatak-törvényt 
2013. november 11. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Magyar Hírlap, Népszabadság 

17 "igen" és két tartózkodás mellett a Verespatak-törvénytervezet elutasítása mellett 

döntött a vizsgálatra összehívott parlamenti különbizottság. A bizottság negatívan 

véleményezte a törvénytervezetet, miután az USL hétfő délelőtti gyűlésén hasonló 

véleményt fogalmazott meg. 

 

Megyei választások: Berényit és Maňkát támogatja a Most-Híd 
2013. november 11. – hirek.sk, Új Szó 

A Most-Híd továbbra is támogatja Tomáš Galbavýt Nyitra megyében, Zdenko Trebuľát 

Kassa megyében, illetve Pavol Frešot Pozsony megyében. Nagyszombat megyében Bugár 

Béla pártja saját jelöltet állított, de Nagy József nem jutott be a megmérettetés második 

fordulójába. A Most-Híd így Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke mögé áll. 

 

Három kiemelt témája lesz a Magyar Szórvány Napjának 
2013. november 11. – transindex.ro 

Az RMDSZ tizedik, nagyváradi kongresszusán hozott határozata értelmében november 15-

én harmadik alkalommal ünnepelik meg a Magyar Szórvány Napját. A központi 

rendezvénynek ebben az évben a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium ad otthont – 

tájékoztatta Winkler Gyula EP-képviselő az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei elnökségét 

és önkormányzati képviselőit, akikkel szombaton Besztercén találkozott. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131111144537/Szakertok-tortenelmi-sikert-aratott-az-MKP.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34652
http://itthon.transindex.ro/?hir=34652
http://itthon.transindex.ro/?hir=34654
http://www.hirek.sk/belfold/20131111074428/Megyei-valasztasok-Berenyit-es-Mankat-tamogatja-a-Most-Hid.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34647
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Hazudott a román miniszterelnök-helyettes a ET Közgyűlésén 
2013. november 11. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Hiába szerveztek százötvenezres tüntetést a székely autonómia mellett, a román 

régióátalakítási tervek ellen, Bukarest szemérmetlenül állítja a nemzetközi fórumokon, 

hogy az erdélyi magyarok elégedettek területátszervezési elképzeléseikkel. Komlóssy 

József, a Közép-Kelet-Európai Nemzeti Kisebbségeket Támogató Tanács alelnöke számolt 

be arról Gecse Gézának, hogy ezt hogyan teszik. 

 

Székelyzászló-ügy: magyar feljelentő is kifogásolta a székely zászló kitűzését 
2013. november 11. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

A Kovászna megye prefektusa azt állítja, magyar feljelentő is akad azok között, akik a 

székely zászló hivatali kitűzését vagy a magyar nyelvű „községháza" feliratot kifogásolták. 

Dumitru Marinescu prefektussal az Erdélyi riport hetilap közölt interjút internetes 

kiadásában hétfőn. A prefektus elmondta, valamennyi általa indított perben feljelentés 

alapján járt el. Név szerint is megemlített egy kökösi magyar férfit, aki a gidófalvi magyar 

nyelvű „községháza" feliratot, és az uzoni községházára kitűzött székely zászlót kifogásolta, 

és a panaszleveléhez fényképeket is mellékelt. 

 

A Bánságban állomásozott az RMDSZ főtitkárságának pályázati képzése  
2013. november 11. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Temesváron, a Kós Károly Közösségi Központban szervezte meg az RMDSZ 

főtitkárságának kulturális főosztálya pályázati képzésének utolsó előtti, a nyugati 

szórványmegyéknek szóló állomását az elmúlt hétvégén. A képzésen Arad, Temes és 

Krassó-Szörény megyei civil szervezetek, kulturális intézmények és önkormányzatok több 

mint negyven képviselője tájékozódott az aktuális és jövőbeli pályázati lehetőségekről, 

valamint fejlesztették pályázatírói és projektmenedzseri készségeiket.  

 

Kitart a tizenötezer mellett Marinescu 
2013. november 11. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Felkerekítette a Székelyek Nagy Menetelésén résztvevők számát, amikor azt jelentette, 

hogy tizenötezren voltak, mondta Dumitru Marinescu. Marinescu leszögezte, nem a 

számok a fontosak, hanem hogy incidensek nélkül lezajlott a tüntetés. Hozzátette, ha 

többen lettek volna, mint tizenötezren, nehéz lett volna elkerülni például a forgalmi 

akadályokat. 

 

Kampányautonómia 
2013. november 11. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Talán nem tűnünk nagyon rosszindulatúnak, ha 

megállapítjuk: az, hogy az RMDSZ hirtelen egy, a Székelyföld autonómiájáról szóló 

törvénytervezettel állt elő, nagymértékben annak tudható be, hogy tavasszal európai 

parlamenti választások lesznek, és az azon elérendő jó eredmény érdekében a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152699&cim=hazudott_a_roman_miniszterelnok_helyettes_a_et_kozgyulesen_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=152700&cim=szekelyzaszlo_ugy_magyar_feljelento_is_kifogasolta_a_szekely_zaszlo_kituzeset
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/20603-a-bansagban-allomasozott-az-rmdsz-fotitkarsaganak-palyazati-kepzese
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kitart-a-tizenotezer-mellett-a-prefektus
http://kronika.ro/velemeny/kampanyautonomia
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szövetségnek valamilyen érdeminek tűnő cselekedettel kell fölhívnia magára a 

választópolgárok figyelmét”. 

 

Autonómiatervezet: titkolózik az RMDSZ 
2013. november 11. – Krónika 

A nyilvánosság teljes kizárásával, önállóan kívánja elkészíteni a Székelyföld területi 

autonómiájának törvénytervezetét az RMDSZ. A szövetség azt tervezi, hogy külső 

szakértők bevonása nélkül állítja össze a dokumentumot az év végéig. 

 

Az eddigi parlamenti kísérletek kronológiája 
2013. november 11. – Krónika  

Az 1989-es rendszerváltás óta eltelt időszakban az erdélyi magyar politikai-társadalmi 

szervezetek, szakértők számos koncepciót, statútumot, törvénytervezet kidolgoztak a 

különböző autonómiaformákról. A román parlament elé terjesztett kezdeményezések 

eddig kivétel nélkül elbuktak. 

 

Terjeszkedik a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
2013. november 12. – Krónika 

A határon átívelő gazdasági kapcsolatok felélesztése volt a célja annak a magyar–román 

üzleti fórumnak, amelyet a hétvégén szerveztek meg Szatmárnémetiben. Szűcs Zoltán 

kolozsvári konzul köszöntőjében rámutatott: a magyar kormány egyik célja a romániai 

magyarok szülőföldön való boldogulásának segítése, melynek fő eszköze a szakképzés 

szervezése, támogatása. 

 

Ismét magyar filmhét zajlik Bukarestben 
2013. november 12. – Krónika 

Az elmúlt években folyamatosan növekedett a bukaresti Magyar Filmhét iránti 

érdeklődés,mert ebből az alkalomból a román főváros filmkedvelő közönsége olyan 

magyar alkotásokat láthat, amelyeket csak ekkor tekinthet meg – mondta Virgil Ștefan 

Niţulescu, a Román Parasztmúzeum igazgatója. A román kulturális minisztérium és a 

Balassi Intézet bukaresti központja által november 10. és 17. között hetedik alkalommal 

megszervezett Magyar Filmhétnek negyedik éve ad otthont a múzeum. 

 

Verespatak – Kovács Csongor szerint nem lehet megnyugodni 
2013. november 11. – Erdély Ma, Duna Tv 

Kovács Csongor, a Zöld Erdély elnöke a Közbeszédben elmondta: pozitív eredmény, hogy 

elutasító javaslat született a parlamenti bizottságban, de ez csak egy javaslat, a végső 

döntés a parlamentben dől el. Az elnök szerint 15 éve egy illegális bányaprojektet akarnak 

ráerőszakolni Romániára. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomiatervezet-titkolozik-az-rmdsz
http://kronika.ro/kultura/ismet-magyar-filmhet-zajlik-bukarestben
http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=152720&cim=verespatak_kovacs_csongor_szerint_nem_lehet_megnyugodni_video
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Korodi Verespatakról: beigazolódott az RMDSZ álláspontja  
2013. november 11. – maszol.ro 

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség álláspontja a verespataki beruházást vizsgáló 

parlamenti bizottság által folytatott tevékenység alatt nem változott, a kormány által 

benyújtott törvénytervezetet vissza kellett utasítani, ezt tettük a mai rendkívüli bizottság 

ülésén” – ismertette hétfőn az RMDSZ álláspontját a Korodi Attila Hargita megyei 

képviselő, a bizottság tagja, röviddel azután, hogy jelentésében a testület a törvénytervezet 

elutasítását javasolta a parlamentnek.  

 

Gyors tárgyalásokat sürget a Most-Híd Nagyszombat megyében 
2013. november 11. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Hétfőn délután ülésezett a megyei választások kapcsán a Most-Híd Nagyszombat megyei 

elnöksége. A párt ígéretéhez híven felajánlotta támogatását a választások második 

fordulójához és találkozót javasol az MKP megyei vezetőinek, valamint Berényi József 

megyeelnök-jelöltnek Dunaszerdahelyen. Bíró László, az MKP Nagyszombati Kerületi 

Tanácsának alelnöke elmondta: Berényi József további támogatása ügyében maguk is 

egyeztetni kívánnak a vegyespárt illetékeseivel. 

 

Nagy harcra készülnek Nyitra megyében 
2013. november 11. – hirek.sk 

Folynak a a megyei választások 2.fordulójával kapcsolatos esélylatolgatások Szlovákiában. 

A magyarok által sűrűn lakott Nyitra és Nagyszombat megyében a második fordulónak 

komoly tétje van. Grigorij Mesežnikov sajnálatosnak nevezte, hogy az MKP és a Most-Híd 

nem tudott összefogni. „Ha Nagyszombat megyében a jobbközép pártok a magyar 

pártokkal együtt közös koalíciót hoztak volna létre, akkor jelöltjük még jobb eredménnyel 

juthatott volna be a választások második fordulójába“ – nyilatkozta a politológus. 

 

A kisebbségbarát Közép-Európáért és a keresztény értékekért 
2013. november 11. – Felvidék Ma 

Németh Zsolt magyar külügyi parlamenti államtitkár és František Mikloško szlovák 

politikus, volt parlamenti elnök voltak Csáky Pál "Jövőnk: Megmaradunk vagy eltűnünk?" 

című fórumának vendégei. 

 

Berényi József 1748-as hátránnyal indulva győzött 
2013. november 11. – Felvidék Ma 

A megyei elnökválasztáson a második körbe jutott Berényi József a szlovák választási 

körzetekben 395 szavazatot kapott, míg Nagy József 2143-at, azaz 1748-al többet. Ezt a 

hátrányt a Galántai és Dunaszerdahelyi járásokban Berényi választóinak sikerült 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20650-korodi-verespatakrol-beigazolodott-az-rmdsz-allaspontja
http://www.hirek.sk/belfold/20131111170820/Gyors-targyalasokat-surget-a-Most-Hid-Nagyszombat-megyeben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131111181056/Nagy-harcra-keszulnek-Nyitra-megyeben.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/42577-a-kisebbsegbarat-kozep-europaert-es-a-kereszteny-ertekekert
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/42565-berenyi-jozsef-1748-as-hatrannyal-indulva-gyozott-nagyszombat-megye-reszletes-adatai
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megfordítaniuk. A nagyszombati választási körzetben volt a legnagyobb hátrányban az 

MKP elnökjelöltje: Berényi 162 szavazatával szemben Nagynak 1015 voksa volt. 

 

A hallgatók ellenzik, hogy a mesterképzés kötelező legyen a tanárként való 
elhelyezkedéshez 
2013. november 11. – Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Egyetem hallgatóinak egy része ellenzi a szerbiai oktatási minisztérium 

álláspontját, miszerint az általános és középiskolákban való elhelyezkedéshez kötelező a 

mesterképzés befejezése. Az egyetemisták szerint a tanári cím elnyeréséhez elegendő az 

alapképzés befejezése is, a mesterképzés pedig csak a doktorátus előkészítésére szolgál. A 

hallgatók szerint ez csak egy mód arra, hogy az egyetemek pénzt vegyenek el a 

hallgatóktól.  

 

Emlékezés az első világháborúra 
2013. november 11. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az első világháború befejezésének alkalmából hétfőn több megemlékezést is tartottak az 

országban. Tomislav Nikolić szerb államfő Belgrádban a Háborús album 1914–1917 című 

fotómonográfia bővített kiadásának bemutatóján vett részt, ahol az emlékezés, a 

történelmi események életben tartásának fontosságáról beszélt. Ehhez hasonló volt Ivica 

Dačić kormányfő üzenete is: a történelmet tényszerűen kell tolmácsolni. 

 

Pásztornap volt Muzslyán 
2013. november 11. – Magyar Szó 

Szombaton a muzslyai Amatőr Szakácsok és Hagyományápolók Egyesületének 

szervezésében megtartották a sorrendben nyolcadik pásztornapot, amelyre több száz hazai 

és külföldi vendég jött el. A helybeli Petőfi Sándor MME udvarában a szervezők nevében 

Gregus József köszöntötte az egybegyűlteket, majd Bozsik István, a magyarországi 

Gyöngyös alpolgármestere és Roják Mária, a császlóci (Kárpátalja) küldöttség vezetője 

szólt a jelenlévőkhöz. A rendezvényt Hallai Zoltán, Muzslya tanácselnöke nyitotta meg. 

 

Táblaavatás Beregszász 950. évfordulójára 
2013. november 11. – Kárpáti Igaz Szó 

A hétvégén Beregszászban, az Európa–Magyar Házban a Beregszászért Alapítvány és a 

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) közös szervezésében emlékkonferenciára, 

illetve táblaavatásra került sor Beregszász alapításának 950., és a város Magyarországhoz 

való visszatérésének 75. évfordulója alkalmából. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16289/A-hallgatok-ellenzik--hogy-a-mesterkepzes-kotelezo-legyen-a-tanarkent-valo-elhelyezkedeshez.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16289/A-hallgatok-ellenzik--hogy-a-mesterkepzes-kotelezo-legyen-a-tanarkent-valo-elhelyezkedeshez.html
http://www.magyarszo.com/hu/2154/kozelet/103841/Eml%C3%A9kez%C3%A9s-az-els%C5%91-vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAra.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2154/vajdasag_nagybecskerek/103802/P%C3%A1sztornap-volt-Muzsly%C3%A1n.htm
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15706
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Az Ady-kör kilépett a MESZ-ből 
2013. november 11. – Új Magyar Képes Újság 

– közli a Zágrábi Magyar Közlöny, a zágrábi magyar közösség hírlevele novemberi 

számában. „A 2013. október 12-ére összehívott rendkívüli közgyűlés egyhangúlag úgy 

döntött, hogy a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör azonnali hatállyal kilép a Magyar 

Egyesületek Szövetségéből. Mint ezt bevezetőjében Selman Mariann, a Kör elnöke 

hangsúlyozta, ez a lépés elsősorban gyakorlati okok miatt indokolt, ugyanis a jelenleg 

rendelkezésére álló információk szerint a jövőben a Kör nagyobb eséllyel pályázhat a 

kormány által odaítélt támogatásokra (amennyiben megváltoznak a Kisebbségi Hivatal 

kritériumai és kizárólag a programok elbírálása lesz a pénzosztás alapja), ha ezt független, 

különálló alanyként teszi. 

 

15. magyar táncháztalálkozó Bécsben 
2013. november 11. – Volksgruppen 

A hétvégén került megrendezésre a 15. Bécsi Magyar Táncháztalalkozó a Napraforgó 

Táncegyüttes szervezésében a Collegium Hungaricumban Bécsben. A délután folyamán 

gyermektáncáz és játszóház várta az érdeklődőket, ezt követte a felnőtt tánctanítás, majd a 

nap zárásaként egy galaesttel ünnepeltek a jubileumi rendezvényen. 

 

Adomány Ausztráliából 
2013. november 11. – Nemzeti Regiszter 

Ausztráliai magyarok is gyűjtöttek az idei magyarországi dunai árvíz károsultjainak. Az 

adományt Fodor Sándor, az Ausztráliai Magyar Szövetség elnöke adta át a Magyar 

Református Szeretetszolgálatnak november 8-án az MRE Zsinati Székházának 

tanácstermében. A Szeretetszolgálat a befolyó összeget szivattyúk vásárlására fordítja, 

hogy a következő ár- vagy belvíznél még több területet tudjon megmenteni. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5060-az-ady-koer-kilepett-a-mesz-bl
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2614209/
http://www.nemzetiregiszter.hu/adomany-ausztraliabol
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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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