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A többes állampolgárságú magyarok egy része hagyományos módon 
szavazhat majd 
2013. november 14. – MTI, Nemzeti Regiszter 

Azoknak az egyszerűsített honosítással magyar állampolgárságot szerző 

választópolgároknak, akiknek magyarországi lakcímük van, nem kell regisztrálniuk, 

automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe - közölte a Nemzeti Választási Iroda 

(NVI). Az iroda információja szerint az eddig mintegy 530 ezer érintett közül 70 ezer 

embernek van magyarországi lakcíme, így őket nem érinti a levélben szavazás lehetősége. 

 

Elfogadta a kormány a decentralizációs törvénytervezetet 
2013. november 14. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Elfogadta a decentralizációs törvénytervezetet csütörtöki ülésén a kormány, amellyel újabb 

központi intézményeket készül önkormányzati hatáskörbe utalni. Január elsejétől egyebek 

között a jelenleg minisztériumi alárendeltségében működő közegészségügyi intézetek, 

mezőgazdasági igazgatóságok, munkaügyi felügyelőségek, sportlétesítmények, kulturális 

igazgatóságok kerülnének megyei, illetve települési önkormányzatok hatáskörébe. 

 

Egy városnyi külhoni szavazó regisztrált eddig 
2013. november 14. – Index.hu 

Eddig összesen 59101 külhoni magyar állampolgár kérte, hogy szavazhasson a 

magyarországi parlamenti választásokon – derül ki az Országos Választási Bizottság 

honlapján közzétett táblázatból. A külhoni magyarok közül a legtöbben eddig Romániából 

és Szerbiából jelezték, hogy szavaznának a magyarországi választásokon, de Chiléből és 

Iránból is érkezett eddig egy-egy kérelem. 

 

 

Kiskirályok döntenek: erről szól majd a decentralizáció? 
2013. november 14. – transindex.ro 

A decentralizáció szükséges: nagyjából ennyiben értettek egyet kedden, a Területfejlesztési 

Minisztérium (MDRAP) által szervezett, a decentralizációs törvénytervezetről szóló 

bukaresti közvita résztvevői, amelyen a tárcát maga Liviu Dragnea miniszter képviselte. A 

beszélgetésen kiderült, nem igazán van miről vitatkozni, mivel a tárca honlapjáról 

letölthető tervezet azóta több módosításon is átesett. A különféle változásokról a miniszter 

szóban tájékoztatta a résztvevőket. 

 

Az RMDSZ főtitkársága is támogatja a diáktüntetéseket 
2013. november 14. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Támogatja az egyetemisták tüntetéseit az RMDSZ főtitkársága is. "A kormány az egyetemi 

fejkvótát harminc százalékkal vágta vissza ősszel, és így most az egységnyi kvóta 1500 lej. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/a-tobbes-allampolgarsagu-magyarok-egy-resze-hagyomanyos-modon-szavazhat-majd
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-tobbes-allampolgarsagu-magyarok-egy-resze-hagyomanyos-modon-szavazhat-majd
http://itthon.transindex.ro/?hir=34692
http://index.hu/belfold/2013/11/14/egy_varosnyi_kulhoni_szavazo_regisztralt_eddig/
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21740
http://itthon.transindex.ro/?hir=34683


 

 

 

 

 

 
3 

Ez évtizedes mélypont. Semmivel sem tart vissza így kevesebb pénzt a mostani kormány, 

mint az azelőtti, amelyik egy jó időre a fizetéseket volt kénytelen csökkenteni. A különbség 

az, hogy a mostani kormány ezt rejtetten teszi" - idézi Magyari Tivadart, az RMDSZ 

oktatási főtitkárhelyettesét a szövetség hírlevele. 

 

Törvénybe foglalná a védelmi miniszter, hogy minden városban nevezzenek 
el utcát december elsejéről 
2013. november 14. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Mircea Dusa védelmi miniszter törvénykezdeményezésben javasolta csütörtökön, hogy 

minden városban valamely fontosabb utat 1918. december 1-jéről, a Román Királyság és 

Erdély egyesülését kimondó gyulafehérvári nemzetgyűlés megtartásának dátumáról 

nevezzenek el. 

 

Dászkel László vette át Gáspárik Attila helyét a Maros Megyei Tanácsban 
2013. november 14. – transindex.ro 

Dászkel László vette át Gáspárik Attila megyei tanácsosi mandátumát. A Marosvásárhelyi 

Nemzeti Színház igazgatója októberben személyes okokra hivatkozva nyújtotta be 

lemondását. A megüresedett helyet az RMDSZ listáján szereplő következő jelölt, Dászkel 

László, Nyárádszereda volt polgármestere vette át. 

 

Elfogadta a régiós referendum kiírását Kovászna megye tanácsa 
2013. november 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, 

Háromszék, Magyar Nemzet 

Elfogadta a székelyföldi fejlesztési régióról szóló népszavazást a háromszéki 

önkormányzat. A Kovászna megyei tanács 26 igen és 4 nem szavazattal fogadta el a 

referendum kiírását. A referendumot az USL-s tanácsosok ellenezték. A népszavazást 

december 8-án szervezik, és 300 ezer lejt különítenek el erre a célra a megyei 

költségvetésből.  

 

Alkotmányos a 30%-os népszavazási küszöb 
2013. november 14. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Nem ütközik az alaptörvénybe a népszavazás részvételi küszöbének 30 százalékra való 

csökkentése - döntött az alkotmánybíróság. A testülethez Traian Basescu államfő fordult a 

2000/3-as népszavazási törvény módosítása miatt. 

 

Elutasította a Maros Megyei Tanács a régiós népszavazást 
2013. november 14. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Elutasította a Maros Megyei Tanács a régióátszervezés ügyében kezdeményezett 

népszavazás kiírását. A rendkívüli tanácsülésen 19-en voksoltak a referendum kiírása 

ellen, 14-en mellette, és egy tanácsos tartózkodott. A román pártok képviselői ellenezték a 

népszavazást. Brassai Zsombor megyei RMDSZ-elnök bejelentette: a következő 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34686
http://itthon.transindex.ro/?hir=34686
http://itthon.transindex.ro/?hir=34687
http://itthon.transindex.ro/?hir=34689
http://itthon.transindex.ro/?hir=34688
http://itthon.transindex.ro/?hir=34690
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tanácsülésen ismét indítványozni fogja az RMDSZ a tervezet elfogadását. A 

határozattervezetet 55 137-en írták alá. 

 

Markó szerint az RMDSZ téved, ha a Nagy menetelést alternatívának tekinti 
2013. november 14. – transindex.ro 

A budapesti Élet és Irodalomban múlt héten megjelent írásában Markó Béla először tesz 

az RMDSZ szerepét árnyaló markáns aktuálpolitikai észrevételeket. Véleménye szerint a 

Nagy menetelés sokaknak egy “itt és most” pillanatot sugallt, ami nem csak megtévesztő, 

de az autonómia elérése szempontjából egyenesen kontraproduktív. 

 

Nagy Attila: a magyar ügyeknek keresztbe teszek 
2013. november 14. – maszol.ro 

Környezete különcnek, notórius pereskedőnek ismeri, a maszol.ro által kérdezett 

politikusok pedig egyenesen „félnótásnak” nevezik a Kökösön élő Nagy Attila volt unitárius 

lelkészt, aki azzal vált ismertté Háromszéken, hogy sorra bepanaszolja a Kovászna megyei 

prefektúrán a székely zászlót kitűző önkormányzatokat.  

 

Székelyföld az erdélyi magyar szórvány belső anyaországa lehet  
2013. november 14. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

Székelyföld az erdélyi magyar szórvány belső anyaországa lehet - jelentette ki az MTI-nek 

Székely István, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) társadalomszervezési 

főtitkárhelyettese a pénteki Magyar Szórvány Napja alkalmából tartandó rendezvények 

kapcsán.  

 

Bethlen Gábor-díjat kap Izsák Balázs SZNT-elnök 
2013. november 14. – maszol.ro, MTI, Szabadság, Magyar Nemzet 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Bohdan Zadura lengyel költő, műfordító és 

Hámori József akadémikus veheti át az idei Bethlen Gábor-díjakat péntek este az Uránia 

Nemzeti Filmszínházban. A Bethlen Gábor Alapítvány ünnepélyes díjátadóját eddig 

minden évben Illyés Gyula születésének évfordulóján tartották, mostantól azonban az idén 

400 éve trónra lépett erdélyi fejedelem születésének és halálának évfordulóján rendezik 

meg az eseményt - mondta az alapítvány csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Bakos 

István.  

 

Anyanyelven tanulva is teljesítenek 
2013. november 14. – szekelyhon.ro 

A Bákó megyéhez tartozó gyimesbükki Dani Gergely Általános Iskola törekszik élni 

minden – a román megye kínálta – lehetőséggel. A tanárok meglátása szerint diákjaik nem 

egy esetben jobban teljesítenek, sőt toleránsabbak is román iskolába járó társaiknál. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=21743
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20826-nagy-attila-a-magyar-ugyeknek-keresztbe-teszek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/20819-szekelyfold-az-erdelyi-magyar-szorvany-belso-anyaorszaga-lehet
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/20809-bethlen-gabor-dijat-kap-izsak-balazs-sznt-elnok
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/anyanyelven-tanulva-is-teljesitenek
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Új Sapientiát építenének 
2013. november 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Olyan költséges lenne a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai 

épületének felújítása, hogy inkább újat építene a felsőoktatási intézmény. Döntésüket már 

jelezték is Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának, az viszont feltételekhez köti a 

nagyberuházást. Már az új campus és bentlakás helyszínét is kiszemelték. 

 

Hunyad: elrajtoltak a szórvány napok 
2013. november 14. – Krónika 

Szórványnapi találkozóval rajtolt el tegnap Petrozsényben a Hunyad megyei Magyar 

Szórvány Napja, ami szombaton 11 órától a dévai Szent Ferenc Alapítvány Marosillyén, 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szülőházánál, a Veres bástyánál ökumenikus 

istentisztelettel folytatódik, amelyet történelmi bemutató, zászlófelvonás és koszorúzás 

követ. 

 

Vevők a set-top-boxokra 
2013. november 15. – Krónika 

Miközben Nagyváradon egy-két nap alatt több százan kérték a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. pályázata révén set-top-box vásárlásra felajánlott utótámogatást, addig a szomszédos 

megyékben még visszafogott az érdeklődés. Szatmárnémetiben mintegy tucat, Aradon 

egyetlen személy fordult a demokrácia-központokhoz a magyarországi digitális átálláshoz 

szükséges vevőkészülék beszerzése céljából. 

 

Nem akarnak félmegoldást 
2013. november 15. – Krónika 

Üdvözlik az 1948-ban felszámolt marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Főgimnázium 

öregdiákjai a római katolikus egyház álláspontját, miszerint nem hajlandó eladni az 

önkormányzatnak a tanintézet épületét. A Sanctus Emericus Egyesületbe tömörült egykori 

diákok azt is méltányolják, hogy az egyház felvállalta a 65 évvel ezelőtt államosított iskola 

újraindítását. Az öregdiákok azonban a félmegoldások elfogadásától óvnák az egyház 

vagyonát kezelő Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítványt.  

 

Pașcan: az RMDSZ a kis lépések politikáját folytatja 
2013. november 15. – Krónika 

Az ország második hivatalos nyelvévé nyilváníttatná a magyart az RMDSZ azzal, hogy a 

bírák és ügyészek jogállásáról szóló jogszabály módosítására nyújtott be javaslatot, 

amelyet a képviselőház el is fogadott – nyilatkozta csütörtökön Marosvásárhelyen Marius 

Pașcan demokrata-liberális (PDL) szenátor. Hozzátette: a tervezetet jelenleg a szenátus 

állandó bizottsága vitatja, amely a döntéshozó kamara az ügyben. „Az RMDSZ a kis 

lépések politikájával akarja elérni, hogy a magyar hivatalos nyelv legyen. A tervezet 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/uj-sapientiat-epitenenek
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/hunyad-elrajtoltak-a-szorvany-napok
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elfogadása diszkriminatív módon a magyar nyelv ismeretére kötelezné a bírákat és 

ügyészeket” – fogalmazott. 

 

A PDL-nek nem tetszik a javasolt decentralizálás 
2013. november 15. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A javasolt decentralizálással az USL „föderalizálni akarja Romániát”, átadva a döntés 

hatalmát a megyei tanácsoknak, melyek így „helyi kormányokká” válnak, és veszélyeztetik 

az egységes nemzeti államot, véli Alin Tişe, a PDL alelnöke. 

 

Magyar nyelvű tájékoztatást adnak ki a szavazati jogról  
2013. november 15. – maszol.ro 

Az Állandó Választási Hatóság és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának képviselői 

csütörtökön aláírták azt a keretegyezményt, amelynek értelmében a Romániában élő 

kisebbségek nyelvén is kiadnak majd tájékoztató anyagokat a szavazati jog gyakorlásának 

fontosságáról és módjairól. A keretegyezmény értelmében az online-felület és az egyéb 

tájékoztató anyagok tartalmáról a felek később döntenek.  

 

Veress Emőd a romániai magyar felsőoktatás problémáit ismertette 
Brüsszelben 
2013. november 15. – transindex.ro 

Sógor Csaba meghívására Veress Emőd a romániai magyar felsőoktatás problémáit 

ismertette Brüsszelben. A rendezvényen a kisebbségi közösségek oktatás-szervezését 

ismertették flamand, katalán, svéd és finn példák alapján. Veress Emőd, a Sapientia 

Egyetem docense a Románia Magyar Felsőoktatás helyzetét és máig megoldatlan 

problémáit ismertette. 

 

 

A kisebbség-ellenesség erősödésétől tartanak Szlovákiában 
2013. november 14. – Kossuth Rádió, hirek.sk, Magyar Hírlap 

A kisebbség-ellenesség erősödésétől tartanak Szlovákiában, mivel megszűnhet az arányos 

képviselet a kisebbségi kormánybizottságban. Pék László a Határok nélkül című műsornak 

elmondta: ezt nem tudják elfogadni. A lépést súlyos, és elfogadhatatlan diszkriminációnak 

tartja Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, de a kisebbség-ellenesség 

további erősödésétől tart Bugár Béla, a Most-Híd elnöke is. 

 

Ötmillió eurót kap Szlovákia az oroszvári kastély felújításához 
2013. november 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Ötmillió eurót kap Szlovákia az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási 

Mechanizmusától az oroszvári kastély cselédházának és kertjének felújítására. Az 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152905&cim=a_pdl_nek_nem_tetszik_a_javasolt_decentralizalas
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20840-magyar-nyelvu-tajekoztatast-adnak-ki-a-szavazati-jogrol
http://itthon.transindex.ro/?hir=34695
http://itthon.transindex.ro/?hir=34695
http://www.hirek.sk/belfold/20131114210459/A-kisebbseg-ellenesseg-erosodesetol-tartanak-Szlovakiaban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131114141059/Otmillio-eurot-kap-Szlovakia-az-oroszvari-kastely-felujitasahoz.html
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egykoron a Lónyay család birtokában lévő oroszvári kastély, valamint az ahhoz tartozó 

földterület tulajdonjogáért több mint egy évtizede kezdett pereskedni annak örököse, a 

magyar bencés rend a szlovák állammal.  
 

Cserben hagyja a Népi Platformot az SDKÚ? 
2013. november 14. – bumm.sk 

Azután, hogy a jobboldal nem tudott összefogni, és jó eredményt elérni a megyei 

választásokon, újabb fiaskó fenyeget, ezúttal az elnökválasztás kapcsán. Továbbra sincs 

közös államfőjelölt. A kereszténydemokraták és a Híd már egy hónapja besorakoztak Pavol 

Hrušovský KDH-s politikus mögé. Az SDKÚ azonban máig sem nyilatkozott arról, kit 

kíván támogatni. 

 

Hrušovský megkezdte az aláírásgyűjtést 
2013. november 14. – hirek.sk 

Megkezdte az aláírásgyűjtést Pavol Hrušovský államfőjelölt, aki a Kereszténydemokrata 

Mozgalom és a Most-Híd támogatásával indul a megmérettetésen. A vonatkozó törvények 

szerint az államfőjelölteknek a választáson való induláshoz 15 parlamenti képviselő vagy 15 

ezer polgár támogató aláírását kell megszerezniük. 

 

"Nyelvében él a národnostná menšina" kiállítás Búcson 
2013. november 14. – Felvidék Ma 

A vándorkiállítás immáron 35 itthoni és külföldi helyszínt bejárva, nagy sikerrel és 

hatalmas érdeklődéssel a háta mögött érkezett meg Búcsra, s november 22-ig 

megtekinthető az alapiskola galériájában. 

 

Deákin beiktatták a megválasztott lelkipásztort és felszentelték a felújított 
templomot 
2013. november 14. – Felvidék Ma 

Ünnepi istentiszteleten iktatták be hivatalába november 10-én a Deáki Református 

Egyházközség megválasztott lelkipásztorát, Édes Ákost. Az ünnepségen hálát adtak a 

templom külsejének a megújulásáért is, és leleplezték az 56-os mártír-lelkipásztor, Gulyás 

Lajos emlékére elhelyezett emléktáblát is. Az eseményen közel négyszázan vettek részt. 

 

Áder János az Ung-vidékre látogat 
2013. november 15. – Új Szó 

Szombaton magánlátogatást tesz az Ung-vidéken Áder János, Magyarország köztársasági 

elnöke. Gabri Rudolf, a Herczegh Károly Alapítvány elnöke elmondta, a tervek szerint a 

köztársasági elnök szombaton koszorút helyez el Herczegh Géza jogtudós tiszteletére a 

Nagykaposi Magyar Közösségi Házban elhelyezett emléktáblánál. Áder Jánost az 

egynapos, nem hivatalos szlovákiai látogatásán elkíséri felesége, Herczegh Anita, Herczegh 
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http://www.bumm.sk/88992/cserben-hagyja-a-nepi-platformot-az-sdku.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131114074413/Hrusovsky-megkezdte-az-alairasgyujtest.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/42615-qnyelveben-el-a-narodnostna-mensinaq-kiallitas-bucson
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/42627-deakin-beiktattak-a-megvalasztott-lelkipasztort-es-felszenteltek-a-felujitott-templomot
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/42627-deakin-beiktattak-a-megvalasztott-lelkipasztort-es-felszenteltek-a-felujitott-templomot
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Géza lánya is. Áder politikai pártok képviselőivel nem találkozik, és a sajtónak sem 

nyilatkozik. 

 

 

A VMTDK-t a Kárpát-medencei összefogás jellemzi 
2013. november 14. – Vajdaság Ma 

A hétvégén megrendezésre kerülő 12. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri 

Konferencia plenáris előadója Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottságának elnöke lesz. Az akadémikus plenáris 

előadásának címe: A Kárpát-medence etnikai földrajza. Kocsis Károlyt arról kérdezte a 

portál, hogy milyennek látja a vajdasági magyar tudományosság helyzetét, s ebben 

véleménye szerint milyen szerepet tölt be a VMTDK? 

 

Németh Zsolt: A vajdasági magyarság élen jár az autonómia terén 
2013. november 14. – Vajdaság Ma 

A magyar kormány támogatja a határon túli magyarok reális autonómiatörekvéseit, 

legyenek azok területiek vagy kulturálisak - hangsúlyozta Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a szabadkai Pannon RTV Szubjektív című 

műsorában csütörtökön sugárzott interjújában. 

 

Topolya: Az ártatlanul kivégzett magyar áldozatokra emlékeztek 
2013. november 14. – Vajdaság Ma 

„Ártatlan áldozataink hősök voltak! Hősök, mert életükkel fizettek magyarságukért. Róluk 

nem szabad megfeledkeznünk, mert semmivé válik a ködös jövőben az a nemzet, az a 

közösség, aki méltóságteljesen nem becsüli meg, nem tiszteli múltját, s nem emlékszik igaz 

hőseire, az ártatlan áldozatokra” – mondta Egeresi Sándor tartományi képviselő azon a 

megemlékezésen, melyet az 1944-45-ös megtorlásra, az ártatlanul kivégzett magyar 

áldozatok tiszteletére tartottak a topolyai Nyugati temetőben. 

 

Szerbia uniós csatlakozásáról és vajdasági magyarok helyzetéről tárgyalt 
Szabadkán Gál Kinga és Schöpflin György 
2013. november 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Gál Kinga és Schöpflin György, az Európa Parlament néppárti képviselői csütörtökön a 

Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel tárgyaltak 

Szabadkán. A találkozó témája Szerbia EU-s csatlakozási tárgyalásai voltak, különös 

tekintettel a vajdasági magyarság jogaira és helyzetére. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5828/A-VMTDK-t-a-Karpat-medencei-osszefogas-jellemzi.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5829/Nemeth-Zsolt-A-vajdasagi-magyarsag-elen-jar-az-autonomia-teren.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16303/Topolya-Az-artatlanul-kivegzett-magyar-aldozatokra-emlekeztek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16304/Szerbia-unios-csatlakozasarol-es-vajdasagi-magyarok-helyzeterol-targyalt-Szabadkan-Gal-Kinga-es-Schopflin-Gyorgy-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16304/Szerbia-unios-csatlakozasarol-es-vajdasagi-magyarok-helyzeterol-targyalt-Szabadkan-Gal-Kinga-es-Schopflin-Gyorgy-.html


 

 

 

 

 

 
9 

Ötödször tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot Nagybecskereken 
2013. november 14. – Vajdaság Ma 

Továbbra is töretlen az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt, csütörtökön 

Nagybecskereken tartott - immár ötödik alkalommal - kihelyezett konzuli fogadónapot a 

Szabadkai Főkonzulátus. A nagybecskereki Petőfi MME nagytermében, megtartott 

ügyfélfogadáson mintegy 170 visszahonosítási kérelmet vettek át. 

 

Megjelent a Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjasainak névsora 
2013. november 14. – Pannon RTV 

85 felsőbb éves egyetemi hallgatót támogat anyagilag az MNT, akiknek az a feladatuk, 

hogy segítsék az elsőéves társaik beilleszkedését az új közegbe és hasznos tanácsokkal 

lássák el őket a tanulmányaik megkezdésekor. A 2013/14-es iskolaévre több mint kétszeres 

volt a túljelentkezés a demonstrátori ösztöndíjakra.  

 

 

A KMKSZ alapszervezeti elnökeinek konferenciája 
2013. november 14. – Kárpátalja 

Aknaszlatina mellett tartotta alapszervezeti elnökeinek hagyományos év végi 

konferenciáját a jövőre esedékes jubileumi, XXV. közgyűlésére készülő KMKSZ. Kovács 

Miklós elnöki beszámolójának középpontjában az Európai Unió és Ukrajna között a 

napokban aláírni tervezett társulási szerződés, illetve annak a kárpátaljai magyarságra 

gyakorolt esetleges hatásai álltak. 

 

Kijevben tárgyalt a magyar miniszterelnök-helyettes 
2013. november 14. – Kárpátalja 

Az utóbbi húsz évben most a legjobbak a magyar–ukrán kapcsolatok – állapította meg 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter kijevi 

látogatása alatt folytatott megbeszélései alapján. A miniszterelnök-helyettes részt vett és 

előadást tartott a Világgazdasági Fórum (WEF) szervezésében tartott kijevi konferencián, 

emellett kétoldalú megbeszéléseket folytatott Mikola Azarov ukrán kormányfővel, Olena 

Lukas igazságügy-miniszterrel és Vitalij Zaharcsenko belügyminiszterrel. 

 

Magyar-ukrán üzleti fórumot tartottak Ungváron 
2013. november 14. – Kárpátinfo 

Magyar-ukrán üzleti fórumot rendeztek csütörtökön Ungváron, amelyen magyar részről 

több mint húsz kis- és közepes vállalat képviseltette magát. A Magyar-Ukrán Kereskedelmi 

és Iparkamara és a Kárpátalja Megyei Kereskedelmi és Iparkamara közös szervezésében 

megtartott rendezvényen a magyar vállalkozások termékeiket is bemutatták. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16305/Otodszor-tartottak-kihelyezett-konzuli-fogadonapot-Nagybecskereken.html
http://pannonrtv.com/web/?p=92316
http://www.karpataljalap.net/2013/11/14/kmksz-alapszervezeti-elnokeinek-konferenciaja
http://www.karpataljalap.net/2013/11/14/kijevben-targyalt-magyar-miniszterelnok-helyettes
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/magyar-ukran-uzleti-forumot-tartottak-ungvaron
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Könyvcsomag a Somi Általános Iskolának 
2013. november 14. – Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány (KAMIKA) a kárpátaljai 

tanintézmények könyvállományának folyamatos bővítését, frissítését, magyar 

folyóiratokkal történő ellátását tűzte ki céljául. A kárpátaljai iskolák közül a Somi 

Általános Iskola vehette át elsőként az alapítvány adományait november 7-én az Iskolai 

Könyvtárak Nemzetközi Hónapjának apropójából. 

 

 

Eredményes munka folyik az egyesületben 
2013. november 14. – Új Magyar Képes Újság 

A Vukovári Magyarok Egyesülete az elmúlt években nagyszerű eredményeket ért el a 

magyar közösségi élet formálásában, a hagyományok ápolásában. Pár hónapja pedig saját 

ingatlanában tartja heti összejöveteleit, ahol tagjai nemzeti ünnepeinkről is 

megemlékeznek, énekkaruk működik és magyar nyelvtanfolyamon gazdagíthatják 

megkopott magyar nyelvtudásukat. 

 

 

30 éves a Nemzetiségi Ügyek Munkaközössége 
2013. november 14. – Volksgruppen 

Konferenciával ünnepelte november 13-án 30 éves fennállását a bécsi ARGE 

Volksgruppen. Előadást tartott többek között Deák Ernő, a Központi Szövetség elnöke, a 

Bécsi Napló szerkesztője, aki az ARGE alapító tagja is egyben. A rendezvényen bemutatták 

az ARGE Nemzetiségi Ügyek Bécsi Munkaközösségének új honlapját is. 

 

 

Megnyílt a Hongkong-i Magyar főkonzulátus 
2013. november 14. – Nemzeti Regiszter 

Felavatta Magyarország főkonzulátusát Hongkongban Szijjártó Péter, a magyar-kínai 

kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért felelős kormánybiztos csütörtökön. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/konyvcsomag-somi-altalanos-iskolanak
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5076-eredmenyes-munka-folyik-az-egyesueletben
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2614863/
http://www.nemzetiregiszter.hu/megnyilt-a-hongkong-i-magyar-fokonzulatus
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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 
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www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   
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