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2015. november 6. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, hirado.hu, Origo, MNO, Magyar
Idők, TV2, vs.hu; Inforádió, Népszava, ATV, hvg.hu, PestiSrácok, Orientpress
Göncz Árpádról, mindannyiunk elnökéről, a nemzet elnökéről is megemlékezett péntek
este Orbán Viktor miniszterelnök a muravidéki Lendván, ahol a magyar önkormányzati
közösség létrejöttének 40. évfordulója kapcsán tartottak ünnepséget a magyar és a szlovén
kormányfő jelenlétében. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
(MMÖNK) jubileumi rendezvényén, amelyen Miro Cerar szlovén miniszterelnökkel együtt
vett részt, Orbán Viktor azt mondta: a Muravidék "évszázadokon keresztül a keresztény
Európa egyik őrvidéke volt". Itt a különböző nemzetekbe született emberek együvé
tartoznak, közösen őrzik az értékeiket. „A Muravidéken élő emberek ma arra tanítják
Európát, hogy sokkal több minden köt össze bennünket, mint ami szétválaszt". Ezt a tényt
a szlovén alkotmány is elismeri, amikor a magyarokat őshonos nemzetiségként említi és
védi, és ezt rögzíti a magyar alaptörvény is, ami kimondja, hogy a velünk élő
nemzetiségeket a magyar politikai közösség részének és államalkotó tényezőnek tekinti.

Vezető hírek

Göncz Árpádról és a migráció kihívásairól is beszélt Orbán Viktor Lendván

Újraválasztották Biró Rozáliát az SZKT-elnöki tisztségbe
2015. november 7. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Bihari Napló
Újraválasztotta Biró Rozália Bihar megyei szenátort az elnöki tisztségbe a Romániai
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kisparlamentjének tekintett Szövetségi
Képviselők Tanácsa (SZKT). A tanácskozáson elfogadták a jövő évi önkormányzati
választások jelöltállítási szabályzatát. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az SZKT-t záró
sajtótájékoztatón az MTI kérdésére elmondta, a szabályzat „nyitva hagy minden kaput",
nem zárja ki az együttműködés semmilyen formáját a többi pártokkal.

Brenzovics: a kárpátaljai magyarság bebizonyította, hogy képes kiállni
érdekei mellett
2015. november 8. – MTI, Magyar Hírlap, InfoRádió, Magyar Idők
A kárpátaljai magyarság az október 25-i ukrajnai helyhatósági választáson bebizonyította,
hogy létezik, képes kiállni saját érdekei mellett, és képviselni akarja őket a különböző
önkormányzati szinteken - jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) elnöke Aknaszlatinán, a szövetség alapszervezeti elnökeinek vasárnap
véget ért kétnapos éves konferenciáján. A választás következtében Kárpátalján kialakult
helyzetet elemző előadásában Brenzovics László többek között kiemelte: „a kárpátaljai
magyarságnak az utóbbi időszak legszebb eredményeit sikerült elérnie az önkormányzati
választáson, köszönhetően a KMKSZ 1989 óta folytatódó kitartó munkájának, a magyar
kormány és az anyaország kárpátaljai magyarságnak nyújtott sokrétű támogatásának, a
megyei és más szinteken megvalósult magyar összefogásnak, valamint a történelmi
egyházakkal folytatott együttműködésnek”.
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2015. november 8. – MTI, Kormany.hu, hirado.hu, InfoRádió
A magyar kultúra, ezen belül is a népzene a legalkalmasabb eszköz a nemzeti összetartozás
erősítésére, hiszen az nem csak a magyarságot képes összehozni, de a szomszédos
nemzetekkel is segít közösséget alkotni - mondta Balog Zoltán miniszter, a Kárpátmedencei Magyarok Zenéje (KmMZ) sorozat Vigadóban rendezett vasárnapi
gálakoncertjén.

Előre hozott választás vagy szakértői kormány jöhet
2015. november 6. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen,
szekelyhon.ro, Bihari Napló
A parlamenti pártok előre hozott választásokat vagy szakértői kormányt javasoltak, de
nem akarnak politikusokból álló kormányt, és senki sem nevezett meg kormányfőjelöltet –
összegezte Klaus Johannis államfő a parlamenti pártokkal lezajlott egyeztetések első
fordulójának tapasztalatait pénteken. Az elnök azt mondta: a pártok vezetői megértették,
hogy többről van szó, mint egyszerű kormányváltásról, mert az utcákon tüntető emberek
sokkal mélyebb reformot, az egész politikustársadalom megtisztulását követelik. Kifejtette:
a tüntetők a politikához való hozzáállás változását akarják, tisztességet, komolyságot,
megoldásokat és átláthatóságot. A konzultációsorozat ezért jövő héten is folytatódni fog
egy mindenki által elfogadható minimális kormányprogram felvázolása érdekében. Az
államfő üdvözölte, hogy a pártok nyitottságot tanúsítottak a társadalom által elvárt
megoldásokkal szemben.

Erdély Magyarország

A népzene a legjobb eszköz a nemzeti összetartozás erősítéséhez

Vegzálja a brassói fogyasztóvédelem a háromszéki politikusokat
2015. november 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro
Hivatalos átiratban kért magyarázatot a brassói regionális fogyasztóvédelmi hivatal
vezetője Tamás Sándortól, a Kovászna megyei önkormányzat elnökétől, Antal Árpádtól,
Sepsiszentgyörgy polgármesterétől, valamint Bedő Zoltán és Grüman Róbert
önkormányzati képviselőktől azon kijelentéseikre, amelyekkel Mircea Diacon Kovászna
megyei fogyasztóvédő tevékenységét kifogásolták.

Antal Árpád: egyszerre nem lesz változás
2015. november 6. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
Egy-két döntéssel nagyon nehéz lesz a felgyűlt társadalmi feszültséget kezelni, radikális
változásra rövid távon nincs esély – véli Antal Árpád, aki szerint huszonöt év alatt épült ki
az a rendszer, amely mindenkit kiszolgáltatottá tett: önkormányzatokat, oktatást, szociális
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ellátást és minden egyes polgárt. A Ponta-kormány lemondását elemezve a
sepsiszentgyörgyi elöljáró leszögezte: a felső szinten megnyilvánuló arrogancia vezetett
ide, ám a továbblépéshez a rendszert kellene megreformálni, hiszen olyan törvények
születtek, amelyeket ki-ki kedve szerint értelmezhetett, a prefektus és a számvevőszék is,
és ez ingerültséget okozott. A másik nagy gond az, hogy a NATO-hoz és az EU-hoz való
csatlakozás nem azt hozta, amit vártunk, nem javult az életszínvonalunk, az egészségügyi
ellátás, a kisebbségi jogok helyzete, és huszonöt év után sem mondunk ki alapigazságokat.

Március-áprilisban lehetnek az előrehozott választások
2015. november 7. – Erdély Ma, szatmar.ro
Legkorábban 2016 márciusában-áprilisában lehetne megtartani Romániában az
előrehozott választásokat – legalábbis annak a konkrét javaslatokat és kiszámított
lépéseket tartalmazó forgatókönyv szerint, amelyet az RMDSZ szombaton Kolozsváron
mutatott be a Szövetségi Küldöttek Tanácsán (SZKT). A mintegy négy órásra nyújt SZKT-n
Kelemen Hunor szövetségi elnök megerősítette a Klaus Iohannisszal való találkozás után is
elhangzottakat: a stabilitás érdekében november végéig technokrata, azaz pártfüggetlen
szakemberekből álló kormányt kell kinevezni, majd a lehető leghamarabb előrehozott
választásokat kell kiírni. Ezt legkorábban 4-5 hónap múlva lehet megtartani.

Bukarestben folytatódnak a demonstrációk
2015. november 7. – Magyar idők
Szakértői kormány alakításához közelednek a romániai kormányalakítási tárgyalások. A
Klaus Johannis államfővel folytatott tárgyalásokról még a korábban egyértelműen a
kormányzás folytatását hirdető szociáldemokraták is úgy jöttek ki, hogy készen állnak
támogatni egy technokrata kabinet felállítását. Az előre hozott választások ügyében a
politikai élet szereplőinek álláspontjai is jelentős szórást mutatnak. Az RMDSZ ugyan
járhatónak tartja ezt az utat, ám elemzők szerint a felfokozott hangulat fennmaradása nagy
valószínűséggel magas választói részvételhez vezet, amit az RMDSZ aligha tudna
produkálni a magyar választók körében. Az RMDSZ szempontjából egy liberális kisebbségi
kormány tűnik a legmegfelelőbbnek, annak külső támogatása pedig a leglogikusabb
lépésnek.

Király András: lendíteni kell a szakoktatás helyzetén
2015. november 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Jelenleg útkeresési szakaszában van a magyar tannyelvű szakoktatás Romániában –
fogalmazott Király András, az RMDSZ oktatásügyi államtitkára A romániai magyar nyelvű
szakképzés jövőképe című szakmai konferencián november 7-én Csíkszeredában. „Csak
közös erővel tudunk igazán lendíteni a szakoktatás helyzetén" – hangsúlyozta az
államtitkár, aki részletesen felvázolta a magyar nyelvű oktatás helyzetét, és rámutatott,
napjainkban az elemi és gimnáziumi magyar nyelvű oktatás 60 százaléka összevont
formában zajlik. Az anyaország kormánya által meghirdetett, 2015 a külhoni magyar
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szakképzés éve nevű programsorozatról szólva Hajnal Virág, a magyarországi
miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának főreferense kiemelte, a
kezdeményezés 500 millió forintos összköltségvetéséből tanműhelyek, tangazdaságok
létrehozására, fejlesztésére fordították a legnagyobb összegeket.

Mi van a zászlóval?
2015. november 9. – Háromszék, Erdély Ma
Így kezdte a Szociáldemokrata Párt harcias sepsiszentgyörgyi tanácstagja, Rodica Pârvan
legutóbbi hozzászólását az önkormányzati ülésen. Egy bizottság létrehozását követelte,
amelyben románok és heraldikai szakemberek is vannak, akik „komolyan megtárgyalják”
ezt az ügyet, mert „a zászló múlt, jelen és jövő”, márpedig a románok – akik „adófizető
polgárai a városnak, akár tetszik ez egyeseknek, akár nem” – nem találják meg magukat
ebben a zászlóban.

A magyar kormány újból segít: műemlékvédelmi program indul

Megnyílt a 25 éves Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség révkomáromi
kiállítása
2015. november 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A Cserkészösvényen címmel november 6-án a révkomáromi Duna Menti Múzeum Zichypalotabeli részlegén megnyíló látványos kiállítással emlékezett meg újjáalakulásának 25.
évfordulójáról a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. A kiállítás nem csak a cserkészet és
a legnagyobb felvidéki magyar ifjúságnevelő szervezet életét mutatja be, magát a
cserkészetet vitte be a négy fal közé: sátorral, táborkapuval, szerszámtartóval és sok más
használati tárggyal. A kiállítás február 19-ig tekinthető meg.

Felvidék

2015. november 9. – Székely Hírmondó, Erdély Ma
November 3-án a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében, másnap Kézdivásárhelyen,
az Incze László Céhtörténeti Múzeumban Sebestyén József magyarországi építész és
műemlékvédő szakember Megújuló épített örökségünk a Kárpát-medencében címmel
tartott vetített képes előadást. A 2015-ös esztendőt Rómer-emlékévnek nyilvánították,
ugyanakkor folyó év augusztus 7-i, 1549-es számot viselő határozatával Magyarország
kormánya elindította a róla elnevezett tervet. Ezáltal a jelenlegi határokon kívül eső
magyar vonatkozású épített örökség feltárása, megóvása és megismertetése érdekében
szeretnének újabb lépéseket tenni, és 2016–2018 között évi 200 millió forintot fordítanak
a megvalósítására.
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2015. november 6. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Novemberben is folytatódik a Magyar Közösség Pártja petíciója. A magyar párt azért
indította aláírásgyűjtését, hogy világossá tegye mindenki számára: Európában
megváltozott a politika, és ezt a változást a politikai erőknek tudomásul kell venniük. Az
MKP petíciós aláírásgyűjtése arra irányul, hogy elérje a választók akaratának komolyan
vételét akkor is, ha „csupán” egy helyi népszavazásban nyilvánítják ki akaratukat. Legyen
kötelező mindenkire nézve a választók akaratának figyelembevétele – szögezte le a párt.

Felvidék

MKP: a választók véleménye a legfontosabb!

Kráter a kert helyén
2015. november 7. – Pallagi Marianna – Magyar Nemzet
Aknaszlatina történelme az évszázadok során elválaszthatatlanul összeforrt a sóval.
Bányászata és gyógytavai hosszú időn át biztos megélhetést nyújtott a lakosságnak. A már
szebb napokat is megélő kárpátaljai magyar nagyközségben mára a román lakosság van
többségben, az embereknek a munkanélküliség mellett az ökológiai katasztrófa veszélyével
is szembe kell nézniük. Kráterek nyelik el a falut.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. november 7-i számában olvasható)

Hétfőn indul a Felsőoktatási Tájékoztató Körút
2015. november 8. – bumm.sk, Felvidék ma
A Diákhálózat aktivistái idén november 9–13-a között több, mint 30 szlovákiai magyar
gimnáziumba, illetve szakközépiskolába látogatnak el, hogy tájékoztassák az egyetemre
készülő végzős diákokat. A röviden FTK névre hallgató kezdeményezés a Diákhálózat évek
óta dinamikusan működő projektje, melynek célja a lehető legpontosabb információk
átadása az egyetemválasztás előtt állók számára.

Összefogás, felelősségérzet iskoláink védelmére
2015. november 8. – Felvidék Ma
Úgy érezzük, együtt vagyunk erősek, sajnos az igazi összefogás nem jött létre, véli Szigeti
László. Utalva arra, hogy a Most-Híd hozzáállása miatt meghiúsult az MKP által
kezdeményezett széleskörű együttműködés iskoláink megmentése érdekében. Jókai Tibor
(SZMPSZ) viszont a legutóbbi komáromi tüntetést hozta fel példaként arra, hogy
működhet az összefogás pedagógusok, civilek és politikai pártok között.

Ifjú Szivek: képviselő táncolt, pártelnök énekelt
2015. november 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
60 évvel ezelőtt alakult meg az Ifjú Szivek, amely hosszú évtizedeken át fogta össze a
Pozsonyban élő, tanuló, dolgozó, a népi kultúra iránt elkötelezett fiatalokat. 15 éve az
amatőr tevékenység helyébe a hivatásos táncszínházi munka lépett. Erre a két évfordulóra
emlékezett a Szivek szombati, nagyszabású jubileumi gáláján a pozsonyi Hviezdoslav
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Pedagógusnapot ünnepeltek Zentán
2015. november 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Zenta községbeli óvodák, valamint általános és középiskolák dolgozóit köszöntötték ma
este a zentai Művelődési Házban megtartott pedagógusnapi ünnepségen, amelynek
keretében a jelenlévőket Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és
nemzeti kisebbségi–nemzeti közösségi titkár és Ceglédi Rudolf, Zenta község
polgármestere köszöntötte. Nyilas Mihály a pedagógusi munka felelősségéről beszélt
köszöntőjében, kiemelve, a pedagógusi munka nemcsak felelősségteljes, hanem igen nehéz
munka is, különösen a mai világban, amelyet – ahogyan fogalmazott – az értékek válsága
jellemez, hiszen társadalmunk nem értékeli kellő mértékben a tudást, ráadásul az oktatási
rendszerünk is jó ideje válságban van.

Felvidék
Vajdaság

Városi Színházban. Az ünnepi műsor első részében a mai társulat mutatta be egyik utolsó,
egész estés műsorát, a Kakukktojást, a második rész pedig nagy Ifjú Szivek-retrospektívet
kínált, több mint 160 egykori szivessel, kórustagokkal és táncosokkal. A táncosok között
fellépett többek között Mészáros András filozófia professzor, Biró Ágnes volt kulturális
államtitkár, valamint Solymos László képviselő, a Híd frakcióvezetője, a kórusban Berényi
József MKP-elnök is énekelt.

Lakossági fórumot tartott Deli Andor és Sógor Csaba EP-képviselő
2015. november 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A legnagyobb európai párthoz, az Európai Néppárthoz tartozó Fidesz-KDNP és az RMDSZ
EP-képviselői tartottak lakossági fórumot a szabadkai Magyar Házban. A vajdasági Deli
Andor és erdélyi képviselőtársa, Sógor Csaba egyebek mellett a menekültügy kezeléséről, a
kisebbségvédelem ellenőrzésének jelentőségéről és a VMSZ néppárti társulási tagságától
beszélt Szabadkán. A két határon túli néppárti magyar európai parlamenti képviselő
közösen nyitotta meg a Szecessziós építészet Európában elnevezésű kiállítást a Városi
Múzeum emléktárgyboltjában, majd lakossági fórumon ismertették az Európai
Parlamentben felmerülő legaktuálisabb témákat.

Ők az év legjobb pedagógusai Magyarkanizsán
2015. november 7. – Pannon RTV
Ünnepi akadémiát tartott pénteken este a Művészetek Háza színháztermében a
magyarkanizsai Pedagógusok Egyesülete. A rendezvényen kiosztották az Év pedagógusa
díjakat. A pedagógusok napja november 8-án van, amelyet Vuk Karadžić születésnapja
tiszteletére tartanak. Magyarkanizsán a már hagyományossá vált rendezvény a helyi
Alapfokú Zeneiskola tanárainak harmonika-nagybőgő duójával kezdődött. A
megjelenteket, köztük Bimbó Mihály polgármestert Vajda Attila, a Pedagógusok
Egyesületének vezetője és Lackó Róbert, a Községi Képviselő-testület elnöke köszöntötte.
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Választások előtti szövetségre léptek a szociáldemokraták és a liberálisok
2015. november 7. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Hivatalosan is választások előtti szövetségre lépett a Szociáldemokrata Párt és a Liberális
Demokrata Párt ma Belgrádban. Szerintük összefogásuk célja az, hogy létrejöhessen a
modern Szerbia. Az ellenzéki tömörülésbe való csatlakozásra több pártot is felkérnek
majd. A Szociáldemokrata Párt megkezdi az ellenzéket tömörítő politikai akcióját –
jelentette ki Boris Tadić pártelnök, miután hivatalossá vált a szövetségük a Liberális
Demokrata Párttal. Tadić szerint fontos, hogy az ellenzék összefogjon, ezért
együttműködésre kérnek fel több pártot is.

Vajdaság

Az Év pedagógusa díjban idén Bimbó Rice Gabriella bölcsődei óvónő, Sarnyai Daniella
gitárszakos zenetanár, Tatjana Dejanović Hinić tornatanár, Csőke Melinda tanítónő, Fejős
Edina biológiatanár és Bálint Nóra informatikatanár részesült.

Pécsi ajándék a bácsfeketehegyi elsősöknek
2015. november 7. – Pannon RTV
Nem mindennapi ajándékkal érkeztek Bácsfeketehegyre pécsi egyetemisták. A Kosztolányi
Dezső Céltársulás és a Pécsi Fiatalok a Magyarságért Egyetemi Diákszövetség egyszeri
ösztöndíjat adományozott az iskolakezdő gyermekek szüleinek. Dallal köszönték meg
Bácsfeketehegy legkisebbjei a pécsi fiatalok adományát. Pénteken este a helyi iskolában 11
szülő vehette át az ötezer forintnyi egyszeri támogatást és könyvajándékot.

Megnyílt Benes József kiállítása Zentán
2015. november 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Zentához több szállal is kötődő Munkácsy-díjas festő- és grafikusművész, Benes József
az idei képzőművészvendége a zEtna XII. Irodalmi Fesztiváljának, amelynek keretében a
Zentai Alkotóházban pénteken este megnyílt Benes József kiállítása. Benes József
elmondta, nagy örömmel mondott igent a szervezők felkérésére, hiszen bár már jó ideje
Magyarországon él és alkot, ma is szép emlékeket őriz Zentáról, ahol egykor középiskolai
tanárként dolgozott, majd a Zentai Művésztelep vezetője, kiállítások sorának szervezője,
valamint a képzőművészeti élet szervezője is volt. Hozzátette, különösen a Tisza az, ami
ma is meghatározó momentuma az életének, hiszen annak ellenére, hogy budapesti lakása
ablaka a Dunára néz, számára a Duna sosem tudta igazán helyettesíteni a Tiszát.

Emléktáblát avattak Horgoson
menekültjeinek tiszteletére

az

1956-os

forradalom

vajdasági

2015. november 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Emléktáblát avattak Horgoson annak a mintegy húszezer embernek a tiszteletére, aki az
1956-os forradalom és szabadságharc leverését követően menekült a volt Jugoszlávia
területére, főleg a szerb-magyar határ melletti településekre. A szabadkai Pannon Rádió
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Lehoczky Tivadar Bereg vármegye polihisztora – emlékkonferencia a Rákóczifőiskolán
2015. november 7. – karpatalja.ma
Lehoczky Tivadar halálának 100. évfordulója alkalmából szervezett konferenciát a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II.RF KMF) Lehoczky Tivadar Intézete
november 6-án. A rendezvényt dr. Rácz Béla, a II.RF KMF rektorhelyettese nyitotta meg.
Beszédében elmondta, hogy Lehoczky Tivadar az 1860-as évektől olyan régészeti
feltárásokat végzett, ami megalapozta vidékünk történelmét. Az előadások sorát dr.
Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet igazgatója, a Rákóczi-főiskola Történelem- és
Társadalomtudományi Tanszékének vezetője kezdte meg. Bemutatta Bereg vármegye
polihisztorának életét, munkásságát és írásos hagyatékát.

A 40 évvel ezelőtt meggyújtott fáklya lángját őrizni kell!
2015. november 7. – Muravidéki Magyar Rádió
Gálaműsorral ünnepelte meg a muravidéki magyar nemzeti közösség érdekvédelmi
szervezettségének 40. évfordulóját a Muravidéken élő magyarság. Az ünnepet jelenlétével
megtisztelte Orbán Viktor Magyarország és Miro Cerar Szlovénia miniszterelnöke. A
lendvai színházban a Muravidéken tevékenykedő műkedvelő csoportok adtak színvonalas
műsort.

Vajdaság

2015. november 8. – Hét Nap
A Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi — Nemzeti
Közösségi Titkárságnál tavaly sikeresen megpályázott eszközöknek több mint a felét a
tervdokumentáció elkészítésére költötték, a megmaradt összegből pedig az ősz elején
sikerült a Tóth István, Bartók Béla, Korvin Ottó, Szervó Mihály, Verseci és Veréb Zoltán
utcákat megjelölni. A táblák felállítása hamarosan folytatódik, a titkárság ugyanis újabb,
130 000 dináros támogatást adott erre a célra. Ezenkívül a település be- és kijáratainál is
táblákat helyeznek el, melyeken magyar, szerb és angol nyelven üdvözlik a településre
érkezőket.

Kárpátalja

Új táblák

Muravidék

vasárnap reggeli híradójának beszámolója szerint az emléktábla avatásán Kalmár Ferenc,
a Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos kiemelte:
meg kell emlékezni azokról, akik életük árán is a szabadságért, a magyar szabadságért
harcoltak.
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2015. november 7. – MTI, hirado.hu
A jövő év elején közös kormányülést tart a magyar és a szlovén kabinet a kétoldalú és
regionális együttműködés mélyítésére vonatkozó konkrét javaslatok megvitatására közölte szombaton Miro Cerar szlovén miniszterelnök hivatala. A STA szlovén
hírügynökség által ismertetett közlemény szerint erről Cerar az előző este Lendván
állapodott meg Orbán Viktorral. A két kormányfő a magyar önkormányzati közösség
létrejöttének 40. évfordulója kapcsán tartott ünnepségen vett részt a muravidéki
településen, ezt követően munkavacsorát tartottak.

Muravidék

Közös magyar-szlovén kormányülés lesz a jövő év elején

Kulturális-turisztikai kapcsolat a Rába, a Mura, a Ledava és a Dráva közt

Magyar népitánc-est Zágrábban
2015. november 6. – Huncro.hr
Ötödik éve tartanak magyar népitánc-estet a horvát fővárosban Zágráb Város Magyar
Kisebbségi Önkormányzata, a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör, valamint a HMDK
közös szervezésében. Az előző évekhez hasonlóan az eseménynek most is nagy sikere volt a
zágrábi és Zágráb környéki magyarok körében.

A Bécsben élő népcsoportok fejlődése
2015. november 7. - Volksgruppen
„A Bécsben élő népcsoportok fejlődése“ címmel mutatta be a héten legfrissebb kiadványát
a „Népcsoportügyek Bécsi Munkaközössége“. A kötet írásainak középpontjában a Bécsben
élő, őshonos népcsoportok állnak. Összesen 21 szerző fejti ki mintegy 300 oldalon
gondolatait a bécsi népcsoportok jelenéről és jövőjéről.

Őrvidék Horvátország

2015. november 7. – Muravidéki Magyar Rádió
Lendva és Kapfenstein Község polgármestere, valamint a Goricskói Natúrpark képviselője
tíz évvel ezelőtt írta alá az együttműködésről szóló nyilatkozatot, aztán tavaly az ausztriai
Fluessenben, idén pedig Lendván a Kultúregyesületek Községi Szövetségének
szervezésében rendezték meg a kulturális, turisztikai és természetvédelmi egyesületek
találkozóját. Tartalmas programmal telített projekt került megvalósításra, amely akár a
gazdasági együttműködést is szolgálhatja.
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2015. november 7. – Nemzeti Regiszter
Már érkezésem előtt informálódtam, hogy Münchenben milyen gyakran gyűlik össze a
magyar katolikus közösség szentmisére. Legnagyobb örömömre és meglepetésemre a
válasz úgy hangzott, „minden héten”. Ott jártamkor magam is bizonyságot szerezhettem
arról, hogy a keresztény értékeket megőrző közösségekben az ünnepeknek, a
szertartásoknak óriási összetartó ereje van.

Diaszpóra

Egy értékes gyöngyszem a müncheni magyar diaszpóra életében
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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