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2015. november 11. – Erdély Ma, Krónika, transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen, Bihari
Napló, Magyar Nemzet
Kihirdette Klaus Iohannis államfő szerdán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség által
kezdeményezett törvényt, amely Romániában is a magyar nyelv napjává nyilvánítja
november 13-át. A tervezetet júniusban a szenátus ellenszavazat nélkül szavazta meg,
októberben pedig a képviselőházban 264-en támogatták, tízen ellenezték, 19 képviselő
tartózkodott. Az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója által közösen kezdeményezett
jogszabály értelmében ezen a napon a magyarlakta településeken különféle kulturális
programokat szervezhetnek, amelyekhez a helyi önkormányzatokon kívül a civil
szervezetek is hozzájárulhatnak. A tervezet kitér arra, hogy a közmédia is sugározhat az
ünnepre hangoló műsorokat. A törvény kihirdetése után a magyar tannyelvű iskolák
ünnepélyes keretek között is megemlékezhetnek a magyar nyelv napjáról.

Vezető hírek

Johannis kihirdette a magyar nyelv napjának megünnepléséről szóló törvényt

Kárpátalja megye vezetőivel találkozott Czunyiné Bertalan Judit
2015. november 11. – MTI, Magyar Hírlap
A kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás és a magyar-ukrán oktatási együttműködés
kérdéseit tekintette át Kárpátalja megye vezetőivel Czunyiné Bertalan Judit, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának (EMMI) köznevelésért felelős államtitkára szerdán
Ungváron. A megbeszélésen az államtitkár szóba hozta: a kárpátaljai magyar iskolák
végzőseit hátrányosan érinti, hogy magyar nyelvből nem tehetnek emelt szintű érettségit a
független vizsgaközpontokban. Vendéglátóit arra kérte, járjanak közben az ukrán oktatási
minisztériumnál a probléma megoldása érdekében még a mostani tanév lezárulásáig.
Volodimir Csubirko, a Kárpátalja megyei tanács elnöke köszönetét fejezte ki
Magyarországnak azért a sokrétű segítségért, amit Kárpátaljának és Ukrajnának nyújtott
és nyújt a háborús helyzetben. Az államtitkár felvetésére reagálva a kárpátaljai politikus
megígérte, hogy közbenjár az ukrán oktatási minisztériumnál a két ország diákjait érintő
vizsgaekvivalencia rendezetlen ügyének megoldása érdekében.

Az RMDSZ nem javasol minisztereket Dacian Cioloș kormányába
2015. november 11. – maszol.ro
Az RMDSZ a kormány összetételének ismeretében dönt a Cioloș-kabinet támogatásáról –
jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök a kinevezett miniszterelnökkel tartott szerda
esti találkozója után. A politikus elmondta, az RMDSZ nem javasol minisztereket Dacian
Cioloș kormányába. Hangsúlyozta: a romániai központi közigazgatás reformra szorul. „A
romániai magyar közösséget meg kell győzni arról, hogy bízhat a bukaresti
kormányzatban” – idézte az Agerpres Kelemen Hunort.
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Tapogatózik a kormányalakításra kijelölt Cioloș
2015. november 11. – Krónika, transindex.ro
A Nemzeti Liberális Párttal (PNL) kezdte a kormányalakítást megelőző egyeztetéseket
kedd délelőtt Dacian Cioloș kijelölt kormányfő. A lépés nem meglepő annak fényében,
hogy a volt uniós mezőgazdasági biztos, akit Klaus Johannis államfő kedden délután kért
fel egy szakértői kormány megalakítására, az akkor még a PNL-t vezető Călin PopescuTăriceanu kormányában szerepelt mezőgazdasági miniszterként, és a szintén a PNL éléről
államfővé választott Johannis jelölte őt kormányfőnek. Az egyeztetést követően Alina
Gorghiu, a PNL társelnöke közölte: a kijelölt kormányfő azt mondta, célja az, hogy
kormánya teljes mértékben párttagkönyvvel nem rendelkező, független szakértőkből
álljon. Gorghiu azt is közölte, a pártja azt szabta a kijelölt kormányfő támogatásának
feltételéül, hogy tegye politikamentessé a közigazgatást, vagyis távolítsa el a
szociáldemokraták által kinevezett vezetőket. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke jó, fontos
és pozitív lépésnek nevezte Cioloş kormányalakításra való felkérését, és közölte: az
RMDSZ a magyar közösség számára fontos törvények alkalmazását és a román–magyar
kapcsolatok javítását várja tőle.

Magyarország

2015. november 11. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Krónika, Magyar Idők
Növekszik a magyar iskolakezdők száma a határon túli régiókban: a tanév szeptemberi
indulása óta november elejéig 3500 első osztályos kisdiák részesült mintegy 140
helyszínen a Rákóczi Szövetség ösztöndíjában - közölte a szervezet. Decemberig további
kétezer magyar családoz jut el a magyar iskolaválasztást elismerő ösztöndíj. A Rákóczi
Szövetség közleménye szerint Felvidéken, a partiumi Bihar megyében, Temes megyében és
a kárpátaljai Felső-Tisza-vidéken is egyértelműen növekszik a magyar iskolát választó
családok száma. Ez állapítható meg a szövetség beiratkozási programjának szeptember
eleje óta zajló, magyar iskolakezdőket érintő ösztöndíjátadásai alapján.

Erdély

Rákóczi Szövetség: Növekszik a magyar iskolakezdők száma a határon túli
régiókban

Miénk a város!: Kolozsváron két iskolának adták át a díjakat
2015. november 11. – Krónika
Elsőként Kolozsváron adták át a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által
életre hívott Miénk a város! elnevezésű játék díjait. A szerdai rendezvénynek otthont adó
Apáczai Csere János Gimnáziumon kívül a János Zsigmond Unitárius Kollégium (JZSUK)
gazdagodott a Csodasaroknak nevezett ajándékcsomaggal egy-egy tehetséges kisdiák
munkájának köszönhetően. Milován Orsolya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárságának főosztályvezetője elmondta, a Miénk a város! elnevezésű játék
keretében összesen 65 nyereményt osztanak ki a Kárpát-medencében 5 millió forint
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Sepsiszentgyörgyi bírálat az EMNP vezetőinek
2015. november 11. – Krónika
Diktatórikus vezetési stílussal, törvénytelen és szabályzatellenes döntések meghozatalával
vádolja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) több országos vezetőjét a sepsiszentgyörgyi
tagság egy része. Szerdai sajtótájékoztatójukon a párt országos vezetősége által korábban
feloszlatott sepsiszentgyörgyi szervezet vezetői és tagjai dokumentumokkal,
hangfelvételekkel alátámasztva hosszasan bizonygatták a vélt visszaéléseket, és
bemutatták a kilépési nyilatkozatukat is. Bedő Zoltán, az év elején feloszlatott
sepsiszentgyörgyi szervezet elnöke bejelentette, gondolkodik azon, hogy becsületsértés
miatt bírósági eljárást indítson. A tájékoztatón részt vevők bejelentették, megalakítják a
Magyarság Megmaradásáért Szövetség elnevezésű mozgalmat, ahova szívesen látják
bármelyik magyar párt tagját, de ők nem méretkeznek meg a választásokon. Céljuk, hogy
az évek során összekovácsolódott tagságot továbbra is összetartsák.

Erdély

értékben. Mint kifejtette, a két kolozsvári nyertes teljesítménye azért is különleges, mert
több mint háromezer résztvevő közül kerültek ki győztesen a vetélkedőből.

Pesszimista szórványkilátások – Bemutatták Szucher Ervin riportkötetét
2015. november 11. – Krónika
A Világhírnév kiadó újságírói munkákat közreadó Fehér Holló sorozatában jelent meg a
Krónika munkatársa, Szucher Ervin riportkötete, a Toronyba zárt anyanyelvünk, amelyet
hétfő délután telt ház előtt mutattak be a marosvásárhelyi Bernády Házban.

Arany nyelvét ünneplik Erdély-szerte
2015. november 11. – Krónika, transindex.ro
Idén több erdélyi és partiumi helyszínen is megünneplik a magyar nyelv napját. Miután
október 13-án a képviselőház is rábólintott az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója
által közösen kezdeményezett jogszabályra, idéntől Romániában is a magyar nyelv
hivatalos napja november 13. A törvényt szerdán hirdette ki Klaus Johannis államfő.
Magyarországon egyébként 2011 óta ünneplik hivatalosan november 13-án a magyar nyelv
napját, 1844-ben ezen a napon fogadták el ugyanis a magyart államnyelvvé tevő törvényt.

Felméri a kolozsváriak gondjait az RMDSZ
2015. november 11. – Krónika, transindex.ro
A magyar állampolgárságra is rákérdez a kolozsvári RMDSZ városi konzultációja során, a
szövetség többek között arra kíváncsi, miért igényelték a kincses városbeli magyarok a
kedvezményes honosítást, terveznek-e munkát vállalni az anyaországban. Horváth Anna,
az RMDSZ kolozsvári elnöke, alpolgármester szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, noha
elsősorban az RMDSZ tevékenységéről várnak visszajelzést, számos közéleti kérdésben is
kikérik a kolozsváriak véleményét. Így a munkával, egészségüggyel, oktatással és
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Az RMDSZ örül Cioloșnak, és letesz az előrehozott választásról
2015. november 11. – transindex.ro
Noha az RMDSZ az előrehozott választásokat szorgalmazta, Dacian Cioloș kinevezésével
most mégis úgy gondolja, hogy menetrend szerint, egy év múlva lesznek megszervezve a
parlamenti választások. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ az előrehozott választásokat jó
lépésnek tartotta volna, azonban a parlamenti pártok hozzáállását figyelembe véve most be
kell látnia, hogy ez nem egy reális forgatókönyv. Azonban ha már a parlamenti választási
törvényt nem módosítja a parlament, az RMDSZ azt kérte az államfőtől, hogy a
helyhatósági választási törvény se módosuljon, például ne vezessék vissza a kétfordulós
polgármester-választást. Dacian Cioloș kinevezésével egyébként elégedett a szövetség.
Klaus Johannis miniszterelnök-javaslata kapcsán kérdezték Kelemen Hunor RMDSZelnököt.

Erdély

korrupcióval kapcsolatos kérdések is felkerültek arra a kérdőívre, amellyel a mintegy 40
fiatal önkéntes kérdezőbiztos bekopogtat a magyar családokhoz.

Dicsérik Dacian Ciolost egykori, magyar tanárai
2015. november 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
A magyar többségű Szilágyperecsenben töltötte gyermekkora nyarait, és Szilágysomlyón
egy román-magyar tannyelvű iskolában tanult és érettségizett Románia kijelölt
miniszterelnöke, a 46 éves Dacian Ciolos. Egykori osztályfőnöke, Szántó Sándor
nyugalmazott tanár elismeréssel beszélt az Agerpres hírügynökségnek az iskolás Dacian
Ciolosról. Elmondta: korosztálya vezéregyéniségének számított, és mind diáktársai, mind
a tanárai nagyra becsülték.

Az RMDSZ is megszavazta a közalkalmazottak, az egészségügyi és tanügyi
dolgozók béremelését
2015. november 11. – transindex.ro
A képviselőház plénuma november 11-én, szerdán szavazott arról a sürgősségi
kormányrendeletről, amely 25 százalékkal emeli meg az egészségügyben és a tanügyben
dolgozó személyek bérét, illetve 10 százalékkal a közalkalmazottak javadalmazását.
Kerekes Károly, az RMDSZ parlamenti képviselője elmondta, hogy a Szövetség
képviselőházi frakciója megszavazta a törvénykezdeményezést, hiszen ezeken a területeken
nagyon alacsony a bérezés.

„Nem fogunk névsorokkal futkorászni a kormánypalotában”
2015. november 11. – maszol.ro
„Nem hinném, hogy ennek a kormányváltásnak az RMDSZ szempontjából azt kellene
jelentenie, hogy névsorokkal futkorásszunk a Victoria-palotában, és kérjük saját
embereink kinevezését különböző tisztségekbe” – jelentette ki a Maszolnak Kovács Péter.
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„A magyar alpolgármester a tét a kolozsvári önkormányzati választásokon”
2015. november 11. – maszol.ro
Ha 2016-ban nem sikerül öt vagy hat tanácsost bejuttatnia az RMDSZ-nek a kolozsvári
városi tanácsba, a város magyar közösségének esélye sincs többé egy saját alpolgármesteri
tisztségre Horváth Anna szerint. Az elöljárót az RMDSZ októberben megalakult városi
szervezet elnöki tisztségéről, a választási évről, az erdélyi magyar pártokkal való
együttműködéséről kérdezték.

Erdély

Az ügyvezető elnököt a kinevezett miniszterelnökkel szembeni RMDSZ-elvárásokról
kérdezték Kelemen Hunor szövetségi elnök és Dacian Cioloș szerda esti tárgyalásai előtt.

Szerződésbe foglalták: elvárás a magyar nyelv ismerete
2015. november 11. – szekelyhon.ro
Tanácsi határozatban kérvényezte a csíkszeredai önkormányzat évekkel ezelőtt, hogy a
Lidl nagyáruház újonnan létesülő üzletében az elárusítók ismerjék a magyar nyelvet is. Az
önkormányzat a város etnikai összetételével indokolta kérését. A gyakorlat sok esetben
mást mutat.

Korodi Attila korrupcióról, felelősségvállalásról
2015. november 11. – szekelyhon.ro
Rengeteg olyan baklövést nézett el a romániai társadalom az elmúlt 26 évben, amelyek
egyszer csak összegyűltek. Az embereknek elegük lett abból, hogy az elöljárók egyet
mondanak és mást tesznek – véli Korodi Attila csíki parlamenti képviselő.

Kiemelt fontosságúnak ítélt iskolai anyanyelvhasználat
2015. november 11. – szekelyhon.ro
Az oktatási intézmények belső szabályzatában kellene rögzíteni az anyanyelvhasználatot, s
nemcsak a kétnyelvű iskolai feliratok kihelyezését, hanem a belső kommunikációtól az
elemiseknek adott minősítések szintjéig is figyelni kellene erre – nyilatkozta a Vásárhelyi
Hírlapnak a Civil Elkötelezettségi Mozgalom (CEMO) vezetője, Szigeti Enikő.

Udvarhelyen is támogatható a migránskvóta elleni beadvány
2015. november 11. – szekelyhon.ro
Megérkezett a migránskvóta elleni petíció az udvarhelyi demokráciaközpontba is, így
csütörtöktől már aláírható a Fidesz által kezdeményezett beadvány – tájékoztatott Nagy
Pál, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyszéki elnöke. A Magyar Polgári Párt
(MPP) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) helyi illetékesei szerdán úgy
nyilatkoztak, nincs tudomásuk arról, hogy intézményesen beszállnának az
aláírásgyűjtésbe.
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2015. november 12. – Krónika
A Marosvásárhelyen létrejött Szabad Emberek Pártja (POL) nyílt levélben hívja fel Dorin
Florea polgármester figyelmét a kétnyelvűség tiszteletben tartására. A Dan Mașca
üzletember által vezetett alakulat arra kívánja emlékeztetni az elöljárót, hogy a romániai
jogszabályok és a Románia által ratifikált nemzetközi szerződések a városházát és a
polgármestert arra kötelezik, hogy kétnyelvű utcanévtáblákat szereljen Marosvásárhely
területére. A levélírók pozitív példaként a várossal összenőtt Marosszentgyörgyöt említik,
ahol a közel ötven százalékos románságot nem zavarják a néhány évvel ezelőtt
kifüggesztett kétnyelvű táblák.

Erdély

Kétnyelvűség: román segítség

Színpadtechnika

Dunaszerdahelyen tartja éves konferenciáját a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztala
2015. november 11. – hirek.sk
November 21-én, szombaton Dunaszerdahelyen, a Hotel Bonbon épületében tartja éves
konferenciáját a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, mely nyitott, politikai pártoktól
független, önkéntes és informális intézményként a helyi magyar szervezetek egyeztető
fórumaként működik. A tanácskozás fő témái az oktatásügy, a nyelvhasználat és az
önrendelkezés kérdései. A konferencián a Kerekasztal tevékenységének kiértékelése és a
Civil Díj átadása mellett nyitott panelek keretén belül esik szó az oktatásügy, a
nyelvhasználat és az önrendelkezés témájáról.

Felvidék

2015. november 12. – Irházi János – HVG
Victor Ponta lemondását követően beindult a román politikai élet, ezt követően lemondott
Gabriel Oprea miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter. Kérdés, hogy az általa vezetett
UNPR hűséges marad-e a szocdemekhez. Az RMDSZ kivár, hogy milyen irányba haladnak
a tárgyalások. Kelemen Hunor elnök sem tartja jó megoldásnak az előrehozott választást,
ezt leszámítva azonban a pártot minden megoldás érdekli: kisebbségi kabinet, ellenzéki
részvételű többség összehalászása, vagy éppen szakértői kormány.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2015. november 12-i számában olvasható.)

Babiztová pártja a Most-Híd listáján indulna
2015. november 11. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A parlamenten kívüli Esély (Šanca) párt sajtóértesülések szerint elképzelhetőnek tartaná,
hogy a Most-Híd jelöltlistáján induljon a parlamenti választásokon. Az érintett pártok
elnökei és alelnökei az esetleges együttműködésről tárgyaltak a parlamentben. A Most-Híd
nevében Bugár Béla és Solymos László, az Esély képviseletében pedig Eva Babitzová és
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2015. november 12. – Új Szó
A Matica slovenská elnöke feljelentést tett az alapkő helyére hordott trágya, az alapkő
eltávolítása és a rajta elhelyezett tábla eltulajdonítása miatt. Ennek nyomán három
szabálysértési eljárás indult. Bár az alapkőletétel napján a Maticának nem volt meg az
összes szükséges engedélye, a város csupán felszólította a szervezetet, hogy pótolja a
mulasztást. Arra kérdésre, hogy a város felszólította-e a Maticát az engedély nélkül
elhelyezett alapkő eltávolítására, illetve számíthat-e a szervezet ezzel kapcsolatban
valamiféle szankciókra, azt válaszolták, hogy „a Matica slovenská az építésügyi hivatal
eljárása során felszólítást kapott a hiány pótlására, mégpedig a telektulajdonos
beleegyezésének felmutatására. A törvényből adódóan 30 nap áll rendelkezésre a
hiányosságot pótolni”.

Megállítani az elvándorlást Doroszlóról
2015. november 11. – Pannon RTV
A nyugat-bácskai Doroszlóról is egyre többen mennek ki külföldre munkát vállalni. A
fiatalok döntenek leginkább úgy, hogy elhagyják gyökereiket és a gazdagabb európai
országokban próbálnak szerencsét. A folyamat megállítása érdekében a politikum a kis és
a közepes gazdaságot erősítené, hogy helyben tartsa a magyarságot. A délvidéki
Csíksomlyónak, a vajdasági magyarság egyik nyugati bástyájának is nevezik Doroszlót. A
legutolsó népszámlálási adatok szerint 1600 lelket számlál a falu. Közülük 900-an
magyarok.

Felvidék

Feljelentések a Štúr-szobor ügyében

Vajdaság

Viliam Novotný vett részt a találkozón. Babitzová megerősítette: az Esély nézeteit illetően
a Most-Hídhoz közelálló párt.

Muzslyán nyitott stúdiót a Mária Rádió
2015. november 11. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó
A Mária Rádió 13 éve van jelen Szerbiában. A Szerbiai Mária Rádió magyar szerkesztősége
pedig egy éve önállósult. A központi stúdió Szabadkán van. Újvidék után kedden Muzslyán
is nyitottak helyi stúdiót. Német László nagybecskereki megyéspüspök a szentmise után
megáldotta a Mária Rádió új stúdióját, amely a muzslyai Emmausz fiúkollégiumban kapott
helyet. A muzslyai stúdió a lehető legrövidebb időn belül, akár már adventtől
bekapcsolódhat a Mária Rádió vérkeringésébe.

Ma tartja tizenegyedik ülését az MNT
2015. november 12. – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács ma megtartásra kerülő, tizenegyedik rendes ülésén harminchat
beterjesztés szerepel napirenden. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke ezzel
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Vajdaság

kapcsolatban elmondta, hogy a legörömtelibb pont, hogy Topolya Község képviselőtestülete 2015-ben önálló intézményként megalapította Topolya Község Múzeumát, amely
a szerbiai magyar közösség részére kiemelt jelentőséggel bír mind a Szerbiában élő magyar
nemzeti közösség kulturális sajátosságainak, nemzeti identitása megőrzésének,
előmozdításának és fejlesztésének, mind pedig a magyar kultúra törvényes feltételei
biztosításának a szempontjából. Ugyancsak kulturális örökségünkkel kapcsolatos az az
állásfoglalás-javaslat is, amelyet az elnök sürgősségi eljárásban terjesztett a tanács elé, és
amely elfogadhatatlannak és megengedhetetlennek tartja Szabadka történelmi
városmagjának lerombolását és visszavonhatatlan megváltoztatását.

Rombolás vagy megőrzés?

A posztok megszerzése helyett a magyarság számára fontos programok
végrehajtása a KMKSZ célja
2015. november 11. – Kárpátalja
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti elnökeinek
hagyományos, év végi, kétnapos konferenciáját idén november 7–8-án tartották meg,
immár sorozatban harmadik éve az Aknaszlatinai Szpeleocentr üdülőben. A konferencián
értékelték az önkormányzati választások eredményeit, elfogadták a Szövetség megyei
tanácsi frakciójának minimumprogramját, egyeztettek a koalíciós tárgyalások kérdésében,
és értékelték a KMKSZ elmúlt évi tevékenységét. A fórumon részt vevő alapszervezeti
elnökök és választmányi tagok végül a kulturális szövetség idei és a jövő évre tervezett
rendezvényeiről egyeztettek.

Kárpátalja

2015. november 11. – Magyar szó
Állítsák le a városrombolást! – követelte hétvégi közleményében a Vajdasági Magyar
Szövetség városi szervezete, miután bontani kezdték a Petőfi Sándor utcában az
úgynevezett Buday- és Törley-házakat. Maglai Jenő polgármester szerint az önkormányzat
a törvénnyel összhangban járt el, a városnak nincs annyi pénze, hogy minden védett
épületet saját költségen állíttasson helyre. Vass Géza arra figyelmeztet, hogy mára eltűnt
az a középosztály, amely egy ekkora épületet képes lenne fenntartani.

Kárpátaljáról – röviden
2015. november 11. – Kárpátalja
Újraszámolják a szavazatokat Ungváron
Újra kell számolni az ungvári polgármester-választás szavazatait – határozott a Kárpátaljai
Körzeti Adminisztratív Bíróság, amelyhez egyszerre több párt is keresettel fordult ez
ügyben. A bíróság indoklása szerint a területi választási bizottság által kihirdetett
végeredmény nem egyezik a szavazókörzeti választási bizottságok szavazatszámlálási
eredményeivel. Más szóval, a területi választási bizottság jegyzőkönyveiben egyes pártok

9

Az első lépések: tisztább környezet, jobb utak – Beszélgetés Vincze Istvánnal,
Bene új polgármesterével
2015. november 11. – Kárpátalja
Újonnan megválasztott, tevékeny, friss erővel tenni akaró polgármestereinket bemutató
cikksorozatunk következő epizódja Bene települését vette célba, hogy ott a nemrég első
ízben megválasztott polgármesterrel, Vincze Istvánnal beszélgessünk. A polgármestert
rendkívül dolgos első napján kaptuk diktafon- és tollvégre, aki készségesen, barátságosan,
jókedvűen válaszolt lapunk kérdéseire.

Kárpátalja

neve mellett összességében több vagy kevesebb szavazat szerepel, mint ahányat a
szavazókörzetekben számoltak össze. Lapzártánkig még nem érkezett jelentés arról, hogy
mi lett az ismételt szavazatszámlálás eredménye.

40 éve alakult a derceni Gyöngyösbokréta néptáncegyüttes
2015. november 11. – Kárpátalja
„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden
nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának” – mondta egykoron Kodály Zoltán. S
valóban, minden generáció számára elévülhetetlen feladat elsajátítani, ápolni és
továbbadni az őseink által ránk hagyományozott kultúrörökséget. Ezt a folklórkincset
próbálta évtizedek óta megtartani és továbbadni a derceni Gyöngyösbokréta, mely idén
megalakulásának 40. évfordulóját ünnepli.

Segítség Kárpátaljának

Megnyitotta lendvai irodáját a magyar kereskedőház
2015. november 11. - Népújság
November elején a Közép-Európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat keretében a Magyar
Nemzeti Kereskedőház irodát nyitott Lendván. Az irodavezető Héra József, aki a 2014
során megszüntetett Kárpát Régió Üzleti Hálózat (KRÜH) lendvai irodáját is vezette

Muravidék

2015. november 12. – Borsodi Attila – Magyar Idők
Több millió forint értékű adományt vitt kedden a Magyar Református Szeretetszolgálat
Kárpátaljára: Beregszászra, Ungvárra és Ungtarnócra. Hárommillió forint értékben két
földvizsgáló műszert és kis laboratóriumot adtak át Molnár Zsoltnak, a Kárpátaljai
Református Egyház mezőgazdasági referensének, amelyet a Földművelésügyi
Minisztérium kezdeményezésére a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih)
ajánlott fel. Pénzbeli adományt vittek Tóth Lászlónak, a Nagyberegi Református Líceum
lelkész igazgatójának, a Kárpátaljai Református Egyház oktatási referensének is.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2015. november 12-i számában olvasható)
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Kiterjeszteni a logisztikára, a turizmusra és a mezőgazdaságra is
2015. november 11. - Népújság
Pál Attila, Zala megye közgyűlésének elnöke, Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere,
valamint Anton Balažek, Lendva Község polgármestere és Horváth Ferenc, a község
alpolgármestere a múlt héten – a januári zalaegerszegi találkozót követően – Lendván
találkozott. A vezetők sajtótájékoztatón ismertették a megbeszélés témáját, azon fejlesztési
pontok megtalálását, amelyekben a két régió közösen együtt tudna működni közös
projektekkel vagy közös pályázatokkal.

Muravidék

hasonló célokkal, vagyis elsősorban a szlovéniai és a magyarországi cégek, vállalatok
közötti együttműködés serkentésével foglalkozik.

Kapcsolat a Rába, a Mura, a Lendva-patak és a Dráva között

2015. november 11. - Volksgruppen
Magyar honismereti tanfolyam indult a hétvégén Bécsben az AMAPED (Ausztriai Magyar
Pedagógusok Egyesülete) szervezésében. Miklós Tünde olyan és hasonló kérdéseket
boncolgat a gyerekekkel, mint például mi jut eszükbe, ha azt hallják Magyarország?

A Kanadai Magyar Kulturális Tanács tájékoztatója
2015. november 11. – Nemzeti Regiszter
Rendkívüli torontói események szervezésének teljes sikerét, a kanadai magyar összefogás
ismételt példáját mondhatja magáénak Somorjai Ágnes elnöknő és a Kanadai Magyar
Kulturális Tanács. A KMKT évek óta tartó áldozatos munkájának gyümölcsét élvezhették
azok, akik részt vettek a Torontóban, október 23 és 25 között rendezett programsorozaton.
Mindenekelőtt a legfontosabb események egyike volt, hogy ismét otthonában fogadhatta
vendégeit egyik tagszervezetünk, az immáron új helyen otthont kapott Torontói Magyar
Ház.

Diaszpóra

Magyar honismereti oktatás gyerekeknek Bécsben

Őrvidék

2015. november 11. - Népújság
A négy folyó térségében működő kulturális, turisztikai és természetvédelmi egyesületek
találkozóját szervezték meg szombaton Lendván a Kultúregyesületek Községi
Szövetségének gondozásában. Az együttműködés tíz évvel ezelőtt, Lendva és Kapfenstein
Községek, valamint a Goricskói Natúrpark együttműködési nyilatkozatának aláírásával
indult.
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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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