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2015. november 18. – MTI, hirado.hu; Inforádió, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, Pannon
RTV, Magyar Nemzet
A kormány ötvenmilliárdos gazdaságfejlesztési programot indít a Vajdaságban - jelentette
be Magyar Levente, a külgazdasági és külügyi tárca gazdaságdiplomáciáért felelős
államtitkára szerdai budapesti sajtótájékoztatón. Az államtitkár kifejtette: a keret nagy
részét hitelprogram teszi ki, közel harmincmilliárdos összeggel, a maradék húszmilliárd
vissza nem térítendő állami támogatás. A program elsődleges célja, hogy a világ legjobb
termőföldjeivel rendelkező Vajdaságot és az ottani gazdákat hozzásegítsék, hogy távoli
piacokra is el tudják juttatni termékeiket - közölte. A programmal a turizmust is szeretnék
támogatni, minthogy a Vajdaság kihasználatlan turisztikai potenciállal rendelkezik.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt mondta: ez egy olyan
gazdaságfejlesztési program, amely ötéves időszakot ölel fel, és illeszkedik a szerbiai, a
vajdasági és a magyarországi fejlesztési elképzelésekhez egyaránt.

Vezető hírek

Nagyszabású gazdaságfejlesztési program indul a Vajdaságban

Alkotmányos a levélben történő szavazás
2015. november 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen
Nem ütközik alaptörvénybe a külföldön élő román állampolgárok levélben történő
szavazását lehetővé tevő törvény – állapította meg szerdán az alkotmánybíróság. A
képviselőház által október 28-án megszavazott jogszabály ellen az RMDSZ és a Călin
Popescu-Tăriceanu volt kormányfő vezette, a két héttel ezelőtt lemondott Pontakormányban részt vevő Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) nyújtott be óvást a
taláros testülethez, arra hivatkozva, hogy nem garantálná a voksolás titkosságát, és
diszkriminatív a belföldi szavazókkal szemben. Kelemen Hunor a kifogás előterjesztésekor
úgy vélekedett, a törvény számtalan aggályt vet fel a szavazat titkosságára,
megszervezésére vonatkozóan, ugyanakkor szerinte a választási csalásra is lehetőséget ad.

Napirenden a magyar ifjúság helyzete és az egyházak
2015. november 18. – MTI
A külhoni magyar ifjúság helyzetéről és az egyházak nemzetmegtartó erejéről volt szó a
Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) társadalmi munkacsoportjának
szerdai budapesti ülésén. Szávay István (Jobbik) a bizottság társelnöke az ülés után az
MTI-nek felidézte: két évvel ezelőtt felkérték a Nemzetstratégiai Kutatóintézetet, hogy
készítsen átfogó jelentést a külhoni magyar ifjúság helyzetéről. A jelentés tavalyi
bemutatásakor azt javasolta, hogy kérjék fel a nemzetpolitikai államtitkárságot, készüljön
kormányzati stratégiai terv, vizsgálják meg milyen intézkedések szükségesek. Erről
hallgattak meg most beszámolót Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkártól. Szávay István kiemelte a magyar oktatás megerősítését, a magyar fiatalok
anyaországgal való kapcsolattartásának segítését.
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Budapest: a kürtőskalács székely, erdélyi és magyar sütemény
2015. november 18. – Krónika, Magyar Nemzet
A magyar Földművelésügyi Minisztérium (FM) szerint az Európai Unió által jegyzett
oltalom, a hagyományos különleges termék nem földrajzi árujelző, ezáltal nem köthető
sem országhoz, sem egy adott néphez. Ezt válaszolta a budapesti agrártárca a Krónika
azzal kapcsolatos megkeresésére, hogy a bukaresti mezőgazdasági minisztérium
hagyományos román termékként regisztráltatná az Európai Unióban a kürtőskalácsot. Az
oltalom a bejegyzett elnevezésre vonatkozik és az ilyen elnevezéssel forgalmazott terméket
a termékleírásban foglalt receptúra szerint kell előállítani. „A termékleírás elfogadásához
szükséges egyeztetések már megkezdődtek. Ebben minden érdekelt fél, így mind a
magyarországi, mind a romániai érintettek részt vehetnek" – szögezte le a Krónikának
adott válaszában a magyar agrártárca.

Magyarország

2015. november 18. – MTI
Jegyzőkönyv aláírásával zárult Lendván a magyar-szlovén kisebbségi vegyes bizottság
ülése - tájékoztatta az MTI-t Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
szomszédságpolitikáért felelős biztosa, a bizottság társelnöke. Kalmár kijelentette: a
dokumentum, illetve az a partneri viszony, amely a térségben kialakult, modellértékű lehet
a többi kisebbségi vegyes bizottság számára is. „Európának van egy olyan mottója, hogy
egység a sokszínűségben” - mondta, majd hozzáfűzte: ezt látja megvalósulni a Rába-vidéki
szlovén és a muravidéki magyar mikrorégióban. A miniszteri biztos úgy vélte: az említett
szellemiséget kellene exportálni a többi térségbe is. Kalmár aláhúzta az őshonos
nemzetiségek pozitív szerepét az európai térben.

Erdély

Jegyzőkönyv aláírásával zárult a magyar-szlovén kisebbségi vegyes bizottság
ülése

Román lesz a kürtőskalács? Inkább romániai
2015. november 18. – transindex.ro
„Hogyha földrajzi helyszínhez akarjuk kötni a kürtőskalács előállítását, és azt akarjuk
mondani, hogy Székelyföldön sütik az igazit, és magának a terméknek a receptje, a gyártási
procedúrája is régióhoz köthető, akkor Romániából kell kezdeményezze a bejegyzését egy
olyan egyesület, ami elvileg egybegyűjti a kürtőskalács előállítókat" - nyilatkozta a
bejegyzési procedúráról Tánczos Barna, az RMDSZ szenátora, aki a már említett bizottsági
meghallgatáson is részt vett. Így lesz procedurálisan román a kürtőskalács, mert csak a
hazai hatóságokon keresztül védethetik le a székely emberek, akármennyire nincs ez
ínyükre.
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2015. november 18. – maszol.ro
Székelyföldi vezetők nyílt levélben tájékoztatták Achim Irimescut, a kedden beiktatott
Cioloș-kormány mezőgazdasági miniszterét azokról a lépésekről, amelyeket a kürtőskalács
európai védettségének elérése ügyében tettek, és azt is közölték, hogy a kürtőskalács
„Magyarország területéről származik, és ma is szorosan kötődik a magyar kultúrához". Az
MTI-hez is eljuttatott nyílt levelet Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat
elnöke, és Grüman Róbert, a több önkormányzat által létrehozott Kovászna Megye
Turizmusáért Egyesület elnöke írta alá.

Erdély

Székelyföldi vezetők: a kürtőskalács a magyar kultúrához kötődik

Erdélyi magyar lapok: nem lesz könnyű dolga a Ciolos-kormánynak
2015. november 18. – MTI, Magyar Hírlap
Az erdélyi magyar lapok vezércikkírói szerint nem lesz könnyű dolga a kedden beiktatott
Ciolos-kormánynak. A Krónika című erdélyi magyar napilap azt állapította meg, hogy
Dacian Ciolos rögtönzött, amikor csapatát összeállította, programját megírta.Azt is bajnak
tartotta, hogy a szakértői kormány még megalakulása előtt a pártok elkötelezettjévé vált. A
Háromszék című székelyföldi napilap vezércikkírója elnézőbbnek mutatkozott a
miniszterelnökkel szemben."Sok baki csúszott Dacian Ciolos kormányalakításába, de
figyelembe kell venni, egy szűk hét sem állt rendelkezésére csapatot verbuválni, programot
kidolgozni. (...)” – mutatott rá.

Trikolórerdő a Székelyföldre: zászlókat kapnak ajándékba a románok
2015. november 18. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro, transindex.ro
Ezer trikolórt adományoznak a Kovászna és Hargita megyei románoknak a Románok a
románokért civil akció keretében. A mozgalmat egy brassói és fogarasi származású
tagokból álló értelmiségi csoport kezdeményezte: közleményük szerint ennek keretében
nemcsak zászlókat, hanem a gyerekeknek ajándékokat is osztogatnak majd Románia
nemzeti ünnepe alkalmából. Mihai Tîrnoveanu, a csoport egyik vezetője az Agerpres
hírügynökségnek elmondta, az országból többen jelentkeztek a felhívásukra,
pénzadománnyal járultak hozzá a zászlóvásárláshoz, de ortodox ikonokat, játékokat,
tanfelszerelést, édességet is küldtek. „Az volt a célunk, hogy minél több embert
mozgósítsunk, szolidarizáljunk a Hargita és Kovászna megyei románokkal, ne érezzék
magukat egyedül, elhagyatva” – magyarázta az akció lényegét a mozgalom vezetője.

Johannis: Románia sohasem fogja monitorizálni a muszlim lakosságát
2015. november 18. – transindex.ro
Románia nem változtat álláspontján a menekültek befogadásával kapcsolatban, amiről
már európai szintű döntés született - jelentette ki Klaus Johannis államfő Szlovákiában.
Azt mondta, a franciaországi tragédiát "annak kell tekinteni, ami: terrortámadásnak".
"Nem engedhetjük meg, hogy az idegengyűlölet, a szélsőséges nacionalizmus, a sovinizmus
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Online petíciót indítottak a vásárhelyi összefogásért

Erdély

teret kapjon társadalmainkban" - válaszolta az államfő arra a kérdésre, hogy Brüsszelnek
felül kell-e vizsgálnia a menekültkvótákra vonatkozó döntését a franciaországi támadások
után.

2015. november 18. – szekelyhon.ro, Krónika
Marosvásárhely ügye mindennél fontosabb! címmel online petíciót indítványoztak azok,
akik a magyar politikum összefogását szorgalmazzák a polgármesteri szék és a többségi
tanács visszaszerzése érdekében. Bölöni András ötletgazda Kelemen Hunornak és Szilágyi
Zsoltnak, az RMDSZ, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt elnökének címezi felhívását.

Előlépne a szórvány
2015. november 19. – Krónika
Az oktatás színvonalának erősítését, a nyelvi asszimiláció meggátolását és a
szórványkollégiumokból kikerülőkre való fokozott odafigyelést tartják a következő időszak
legfontosabb teendőinek a Krónika által megkérdezett szórványbeli oktatási szakemberek.
Mint rámutatnak, a szórványkollégiumok működtetése bevált, a jövőben az ezekben
tanult, és szülőfalujukba visszatérő fiatalokra kell odafigyelni, hiszen ők biztosítják az
utánpótlást.

Visszatérhet a tanácsba Szőke
2015. november 19. – Krónika
Csíkszereda önkormányzati képviselőjeként vehet részt a novemberi tanácsülésen Szőke
Domokos, akinek erre vonatkozó kérését tegnap fogadta el a Hargita megyei törvényszék,
az ítélet jogerős. Csíkszereda alpolgármesterét korábban bírói döntéssel tiltották el
hivatala gyakorlásától. Az általa benyújtott kérés tárgyalásának időpontját ugyan mára
tűzték ki, a törvényszéki döntést azonban már tegnap közzétették az interneten. Szász
Ferenc, Szőke Domokos ügyvédje megerősítette, hogy a Hargita megyei törvényszék
jóváhagyta kérésüket, így védence részt vehet a csíkszeredai önkormányzat novemberi
ülésén, de nem alpolgármesteri minőségében, hanem önkormányzati képviselőként.

Kérhetetlenség
2015. november 19. – Irházi János – HVG
Ballai Zoltán az Erdélyi Református Egyházkerület igazgatója elmondása szerint mára a
visszaszolgáltatás majdnem teljesen leállt, mintegy megerősítve az amerikai
külügyminisztériumnak a vallásszabadság nemzetközi állapotáról készült jelentésében
leírtakat. Olykor elképesztő indokokkal utasítják el, vagy nehezítik a folyamatot például
nem akarta a restitúciós bizottság elismerni, hogy az Erdélyi Unitárius Egyház azonos a
Magyar Unitárius Egyházzal.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2015. november 19-i számában olvasható.)

5

Gyűlnek az aláírások az MKP petíciójához
2015. november 18. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja aláírásokat gyűjt a migránsok befogadását szabályozó kvóták
ellen, valamint annak érdekében, hogy a helyi népszavazások eredménye ügydöntő legyen.
A párt a petíciót október elején indította, eddig több ezer aláírás gyűlt össze a magyarok
lakta vidékeken. Az eddig kitöltött aláírási ívek száma is bizonyítja, hogy az emberek
számára nem közömbös ez a téma. Fontosnak tartják, hogy kifejtsék a véleményüket, mert
tartanak a migránsválság negatív következményeitől és az ellenőrizetlen bevándorlásról.

Erdély

2015. november 19. – Borsodi Attila – Magyar Idők
Több alkalommal tettek már kísérletet Moldvában a magyar nyelv oktatására azonban
manapság már a családban sem beszélik anyanyelvüket a gyerekek. Böjte Csaba
biztatására 2005-ben hirdették meg Magyarországon a Legyen Ön is keresztapa,
keresztanya! mozgalmat. A program jobb finanszírozhatósága érdekében hozta létre Petrás
Mária és Petrás Róbert a Moldvai Magyar Oktatásért Alapítványt, amely azóta 461 millió
forintot fordított a moldvai magyar oktatás közvetlen támogatására, amiből 394 millió
forintot közvetlenül a keresztszülők és támogatók fizettek be.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2015. november 19-i számában olvasható.)

Felvidék

Támogatás csángó fiataloknak

Bugár, Žitňanská és Solymos vezeti majd a Most-Híd jelöltlistáját
2015. november 18. – hirek.sk
A Most-Híd jelöltlistáját Bugár Béla pártelnök, valamint két alelnök, Lucia Žitňanská és
Solymos László vezeti majd a 2016-os parlamenti választásokon. A Most-Híd jelöltlistáját
szombaton hagyja majd jóvá a párt országos tanácsa.

Berényi: A nagyszombati megyei költségvetésről tényszerűen
2015. november 18. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Nagy József hétfőn sajtóközleményében úgy fogalmazott, hogy a Dunaszerdahelyi és a
Galántai járás iskolái, útjai és kultúrintézményeinek a fejlesztésére a jövő évben 40
százalék helyett ismét csak 22 százalékot javasolnak. A Most-Híd EP-képviselője szerint
ezzel Nagyszombat megye kisemmizi a Galántai és a Dunaszerdahelyi járást. Állítását
igyekezett számokkal is alátámasztani. Ezek a számok viszont Berényi József, a Magyar
Közösség Pártja elnöke szerint nem felelnek meg a valóságnak, ahogy maga a kisemmizés
sem.
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Az MPSZ tiltakozik az Újvidéki Televízió Szembesítés című műsorában
elhangzottak ellen
2015. november 18. – Vajdaság Ma
Az Újvidéki Televízió Szembesítés című műsorában lefasisztázták a magyar népet és a
második legerősebb magyar pártot, a Jobbikot, szögezte le zentai sajtótájékoztatóján Rácz
Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, aki elmondta, álláspontja szerint ezen
állításokat nem hagyhatják szó nélkül. A sajtótájékoztatón tudatta az Újvidéki Televízió
felé irányuló követeléseit is.

Vajdaság

2015. november 18. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Ha most kerülne sor a parlamenti választásokra, a Smer a mandátumok felét szerezné meg
– derül ki a Focus közvélemény-kutatásából. A Smer 75 képviselői helyéhez a 39%-os
támogatottság mellett kell a sok elvesző szavazat is, közte az OĽaNO–Nova koalíció
kiesése. A Focus mérése szerint a választási koalíció a 7%-os koalíciós bejutási küszöb alatt
van. A jobboldali pártok közül az utóbbi hónapokban csak a Sieť állt növekedési pályára,
ám az ő bővülésük is nagyon komótos. A Híd bejutna a parlamentbe, ám a novemberben
mért 7 százalék az idei leggyengébb eredményük a Focusnál. Csaknem ugyanez vonatkozik
az MKP-ra is, a mostani 4,1%-nál csak egyszer, még áprilisban mértek kevesebbet (4,0%)
nekik. Berényiék így továbbra is távol állnak a bejutástól, a mostani eredmények alapján
kb. 15–20 ezer szavazat kellene még nekik a parlament küszöb eléréséhez.

Felvidék

Focus: csökken az MKP és a Híd támogatottsága

Hajnal Jenő: Beszéljünk arról, hogy vajon ki lesz kíváncsi így a mi
Szabadkánkra
2015. november 18. – Vajdaság Ma
A rombolás esztétikája mellett a csúsztatás művészetét is jól begyakorolta az elmúlt
időszakban a kettős beszéd és kettős mérce kiváló alkalmazója, a Demokrata Párt és a
Magyar Mozgalom – összeér, ami összetartozik. Az igazi kérdés elkendőzése igen jól megy
mind a Demokrata Párt, mind pedig a Magyar Mozgalom szópárbajozóinak, de
vádaskodás helyett sokkal jobb volna, ha az ,,építkező”, romboló mohóságnak az elmúlt
években megnyilvánuló és bíróságon is pert vesztett (megírta a sajtó) eseteiről beszélnének
azok, akik ezt az újabb szégyent megengedték, lehetővé tették, és az éjszaka leple alatt
végig is csinálták.

Szabadka: A Magyar Mozgalom részt vesz az önkormányzati választásokon?
2015. november 18. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) döntését, hogy fegyelmi eljárást indít a párt
szabadkai frakciójának kilenc tagja ellen, mert bejelentették, hogy a frakción belül
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Vajdaság

platformot alakítanak, a Magyar Mozgalom egyik alapítója, Korhecz Tamás a párton belüli
pluralizmus elleni támadásnak minősítette. Korhecz az RTV-nek adott nyilatkozatában
úgy értékelte, a Magyar Mozgalom elleni támadásról van szó, s egyúttal kijelentette, hogy a
mozgalom „így vagy úgy” részt vesz a következő önkormányzati választásokon. Rossznak
ítélte, hogy a legjelentősebb kérdéseket illetően nem a párbeszéd és a békés megállapodás
felé halad a történet. Hangsúlyozta, a VMSZ szabadkai frakciója tagjainak többsége
támogatta Maglai Jenőt és a Magyar Mozgalom platformját.

Folytatják a szabadkai Zsinagóga felújítását
2015. november 18. – Pannon RTV
Rövidesen megkezdődik a szabadkai Zsinagóga északnyugati homlokzatának felújítása.
Maglai Jenő, Szabadka polgármestere és a szabadkai Expres-servis vállalat felhatalmazott
képviselői, a zombori Stanišić Vitrázsműterem, valamint a szabadkai Tim Vasilić és Yumol
a Városházán közbeszerzési szerződést írt alá a munkálatok elvégzéséről, mintegy 11 millió
dinár értékben. A pénzt a város költségvetéséből biztosítják. A munkálatok mintegy tíz
napon belül megkezdődnek. A kivitelező kötelezte magát, hogy a munkálatokat 2016.
június 1-ig befejezi.

Kishegyes beruházási lehetőségeiről tájékozódott a magyar főkonzulátus
küldöttsége

Gyász és remény – a málenykij robot áldozataira emlékeztek Beregszászban
2015. november 18. – karpatalja.ma
Megkondult a málenykij robot beregszászi emlékművének harangja november 18-án este
– együtt emlékezett az elhurcoltakra a város magyarsága. Felekezeti és politikai
hovatartozástól függetlenül bárki részt vehetett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola (II. RF KMF) főszervezésében megvalósuló megemlékezésen, melyen az 1944-ben
elhurcolt felmenőik előtt hajtottak fejet az egybegyűltek. A megemlékezésen felszólalt dr.
Grezsa István, Magyarország határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős
miniszteri biztosa, aki hangsúlyozta: „Tartozunk elődeinknek, hőseinknek annyival, hogy
reménnyel forduljunk a jövő felé”.

Kárpátalja

2015. november 18. – Pannon RTV
Vannak olyan értékei Kishegyes községnek, amelyek a magyarországi beruházóknak is
vonzóak lehetnek – mondta Babity János főkonzul szerdán a kishegyesi ipari parkban. A
szabadkai magyar főkonzulátus delegációja a község beruházási lehetőségeiről, fejlesztési
terveiről informálódott.
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2015. november 18. – MTI, karpatalja.ma
Nagyszelmencről és környékéről érkeztek vendégek a kettéosztott ikerfalu történetét
feldolgozó Zoltán újratemetve című darab keddi előadására a budapesti Nemzeti
Színházba. Zelei Miklós, a darab írója az előadás előtti beszélgetésen kiemelte: nagy
pillanat, amikor egy történetnek az eredeti szereplői és az abból született mű szereplői egy
színházban találkoznak. A szerző az ikerfalu - a Szlovákiában lévő Nagyszelmenc és az
ukrajnai Kisszelmenc - történetét mintegy húsz éve kutatja, írt róla dokumentumregényt,
és részt vett a kilencvenes évek végén a határ megnyitásáért indult polgárjogi
mozgalomban.

Kárpátalja

A róluk szóló darab vendégei voltak a kettéosztott ikerfalu lakói a Nemzeti
Színházban

Megalakult a Nagyszőlősi Járási Tanács
2015. november 18. – Kárpátalja
November 17-én tartotta alakuló ülését az új, 36 tagú Nagyszőlősi Járási Tanács. Az ülés
kezdetén Viktoria Egresi, a Járási Territoriális Választási Bizottság elnöke ismertette a
járási tanácsi választások eredményeit, melyek értelmében az Jedinij Centr (JeC) 9
képviselőt, Petro Porosenko „Szolidarnyiszty” Blokkja 8 képviselőt, a Vidrodzsennya 8
képviselőt, a „KMKSZ” UMP 7 képviselőt, UMDP 4 képviselőt juttatott be a Nagyszőlősi
Járási Tanácsba.

Új polgármester Izsnyéte élén
2015. november 18. – Kárpátalja
Óriási fölénnyel nyerte meg a polgármester-választást a munkácsi járási Izsnyétén Orosz
János két ellenfelével szemben. A község magyar lakossága meg is ünnepelte ezt a
történelmi győzelmet. Sokak számára feledhetetlen a választások éjszakája, amikor az
eredmények megállapításakor a községháza előtt negyven polgárőr elénekelte a magyar
himnuszt. A községnek emberemlékezet óta nem volt magyar polgármestere, a
szovjetrendszerben is csak egyszer, egy rövid ideig, és az a magyar polgármester sem a
faluban született – emlékezett vissza Pallagi Magdolna nyugdíjas pedagógus, a helyi
KMKSZ-alapszervezet korábbi elnöke –, pedig a 2500-as lélekszámú község lakosságának
70%-a magyar, javarészt református.

Rendezvénysorozat a magyar karon
2015. november 18. – karpatinfo.net
Kölcsey szavai szolgáltak mottójául annak a rendezvénysorozatnak, melyet az Ungvári
Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Karán
bonyolítottak le az elmúlt napokban a magyar nyelv és a magyar szórvány napja
alkalmából. A rendezvénysorozatot nyelvi, műveltségi vetélkedő nyitotta meg. Az
anyaországi kezdeményezésbe bekapcsolódva tematikus nappal méltatták a Magyar
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Idén is írtak ki támogatást a kulturális programokra
2015. november 18. - Népújság
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa hétfői ülésén
elfogadta a 2016-os költségvetés tervezetét, két alapított intézetének 2014-es
zárszámadását, valamint a közszolgálati intézmények és civilszerveztetek kulturális
programjainak támogatási pályázatát.

Gazdasági fórum Dobronakon: fókuszban a termálvíz koncessziós díja
2015. november 18. - Népújság
A Dobronakon megtartott gazdasági fórumon részt vett Dejan Židan mezőgazdasági
miniszter, akivel Peter Frankl, a fórumot szervező Finance napilap igazgatója,
főszerkesztője beszélgetett, s a téma elsősorban a termálvíz koncessziós díja volt. A
beszélgetést bemutatkozott a Hungarikum bolt, a Passero csokoládé-manufaktúra és az
Aurora Coworking vállalkozás.

Őrvidéki házinevekről és élettörténetekről az Öreg Iskolában
2015. november 18. - Volksgruppen
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendez előadást és kerekasztalbeszélgetést az
UMIZ és az Imre Samu Nyelvtudományi Intézet Alsóőrött. Alsóőrött és Felsőőrött gyűjtött
háznevek és élettörténetek állnak a középpontban. A nyelvtudományi délután érdekessége
lesz, hogy nem csak a gyűjtők, hanem maguk az adatközlők is jelen lesznek és mesélik el
saját háznevük történetét.

Kárpátalja

2015. november 18. – Kárpátalja
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola november 14-én a protokollrendről
szervezett konferenciát. Az eseményt dr. Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke nyitotta meg.
Köszöntőjében az elnök asszony hangsúlyozta a konferencia fontosságát, hiszen
társadalmunkban még mindig erősen élnek a szovjet éra alatt ránk rakódott fals szokások,
melyek nem felelnek meg az európai normáknak. Az elnök asszony felhívta a figyelmet a
Kárpátalján is előforduló, protokolláris szinten állandósult problémákra.

Muravidék

Illemszabályok, viselkedéskultúra, protokoll

Őrvidék

Szórvány Napját a kar Bercsényi könyvtárában. Pénteken, november 13-án kulturális
kirándulásra utaztak a kar tanárai és diákjai, melynek keretén belül látogatást tettek,
többek között, a Magyar Nyelv Múzeumába. A program a Kárpátaljai Magyar Művelődési
Intézet és Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg, maradandó élményt szerezve a
kárpátaljai kultúráért felelős felnövekvő tudósgeneráció számára.
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2015. november 19. – Nemzeti Regiszter
November 8-án tartották meg a Szent Imre Templom Búcsú Ünnepét, amelyre szép
számmal látogattak el a clevelandi hívők. Az eseményen részt vett dr. Szemerkényi Réka
washingtoni nagykövet is. Mezei András atya az ünnepi misén Szent Imre herceg
értékteremtő alakját idézte fel, aki a magyar ifjúság védőszentje, s akitől bátorságot,
alázatot, Isten iránti szeretetet, imádságos lelkületet tanulhatunk.

Diaszpóra

A Szent Imre Templom Búcsú Ünnepe Clevelandben
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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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