
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2015. november 6. 



 

 

 

 

 

 
2 

Magyar nyelvet oktató ukrán iskolákat keresett fel Grezsa István Kárpátalján 
2015. november 5. – MTI, hirado.hu, Webrádió 

Készségfejlesztő játékcsomagokat adott át a magyar nyelvet választott idegen nyelvként 

oktató ukrán tannyelvű iskoláknak csütörtökön Kárpátalján Grezsa István, a 

Miniszterelnökség határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős miniszteri biztosa, 

aki Szolyván megkoszorúzta az 1944-es sztálini terror magyar áldozatainak emlékművét. 

Grezsa István Ungváron, a 2. sz. középiskolában ünnepélyes keretek közt nyújtotta át a 

magyar nyelvet tanuló iskolásoknak a készségfejlesztő játékcsomagokat. Az átadási 

ünnepség utáni sajtótájékoztatón a miniszteri biztos hangsúlyozta: "Kárpátalján ez az 

ukrán tannyelvű iskola volt az első, amely modellkísérletként kezdte el a magyar mint 

választott idegen nyelv oktatását 58 kisdiáknak." Kiemelte: "a magyar kormány - jelezve, 

hogy a kárpátaljai magyarság mellett a helyi ukrán közösségeket is segíti - minden tőle 

telhető támogatást megad ehhez a kezdeményezéshez, amely hozzájárul a tanintézetekből 

majdan kikerülő diákok életben való boldogulásához". 

 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet: felértékelődhet az RMDSZ 
2015. november 5. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu 

A jelenlegi helyzetben felértékelődhet az RMDSZ akár a kormányzati szerep, akár a 

parlamenti támogatás nyújtásának tekintetében - mondta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában. Kántor Zoltán szerint az 

RMDSZ most azon munkálkodik, hogy "mi hozható ki" ebből a felértékelt szerepből a 

romániai magyarság javára. 

 

Soltész: idén is lesz kazáncsereprogram Kárpátalján 
2015. november 5. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, Magyar Hírlap 

A magyar közösség kérésére idén is lesz kazáncsereprogram Kárpátalján - mondta Soltész 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára a Karitatív Tanács csütörtöki megbeszélése előtt tartott 

sajtótájékoztatón, Budapesten. A 2014 decemberében megkezdett program keretében 

kárpátaljai magyar egyházi és közösségi intézmények kaptak új kazánt, amelyekkel le 

tudják cserélni a nagyon drága gázfűtést - közölte az államtitkár. A csütörtöki 

tanácskozáson az idei kárpátaljai, illetve ukrajnai téli segítségnyújtás részleteit beszélik 

meg a Karitatív Tanács tagszervezetei - a Katolikus Karitász, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat, a Református Szeretetszolgálat, az Ökumenikus Segélyszervezet, a 

Baptista Szeretetszolgálat és a Magyar Vöröskereszt -, továbbá a Johannita Segítő 

Szolgálat és a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat vezetői. 

 
 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=41071
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Határon túl is együttműködik a Debreceni Egyetem 
2015. november 5. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Az agrárkutatások összehangolására, közös európai uniós pályázatok benyújtására 

együttműködési megállapodást kötött a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központja 

(DEATK) és három határon túli kutatóintézet szerdán Debrecenben. A dokumentumot a 

DEATK, a nyitrai Országos Élelmiszeripari és Mezőgazdasági Centrum, az Ukrán Nemzeti 

Agrártudományi Akadémia Kárpátaljai Állami Mezőgazdasági Kísérleti Állomása és a 

Román Mezőgazdasági Kutatóintézet livadai (sárközi) kísérleti állomásának a képviselői 

írták alá. 

 

Pártot alapított a magyarellenes Új Jobboldal 
2015. november 5. – Krónika, maszol.ro 

Pártot alapított az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű szélsőségesen nacionalista egyesület, 

amely több magyarellenes tüntetést szervezett Romániában az utóbbi években. Az Új 

Jobboldal Párt bejegyzését az Új Jobboldal Egyesület közleményben jelentette be, amelyet 

csütörtökön idézett a romániai média. Az egyesület úgy ajánlja magát, hogy számos 

tüntetést szerveztek korábban a homoszexuálisok közössége vagy a menekültek 

Romániába érkezése ellen. A közlemény szerint az Új Jobboldal a nemzeti, keresztényi és 

szociális jobboldalt testesíti meg a liberális, nemzetellenes, ateista és oligarcha jobboldallal 

szemben, és meg akarja menteni az eltűnéstől a román nemzetet, amelyre szerintük a 

globalizáció szorgalmazói törekednek. A párt céljai között szerepel egyebek mellett 

Romániának a Moldovai Köztársasággal való egyesülése és a jogtalan vagyonok elkobzása. 

A párt ideiglenes elnöke Tudor Ionescu, egy 37 éves ügyvéd. 

 

Johannis érdemrenddel tüntette ki a Kriterion Könyvkiadót 
2015. november 5. – Krónika, MTI, Nyugati Jelen 

A román elnöki hivatalban szervezett ünnepségen tüntette ki csütörtökön Klaus Johannis 

államfő a Kulturális Érdemrend lovagi fokozatával a Kriterion Könyvkiadót, amely az idén 

ünnepelte alapításának 45 éves évfordulóját. A romániai kisebbségek nyelvén főként a 

rendszerváltozás előtt könyveket kiadó Kriteriont a bukaresti Masca Színházzal és a 

Kolozsvári Román Operával együtt tüntette ki az elnök. Az elnöki hivatal által közzétett 

dokumentum szerint Johannis beszédében kifejtette, hogy a három intézmény 

tevékenységével jelentős mértékben gyarapította a román és az egyetemes kultúrát, a 

kitüntetés ezt hivatott elismerni. Elmondta, hogy a kulturális közpolitikák és stratégiák 

továbbra is az állam hatáskörébe tartoznak, de a kultúra már régóta nem csak állami 

intézmények terméke, ami természetesnek számít. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/11/05/hataron-tul-egyuttmukodik-debreceni-egyetem
http://www.kronika.ro/belfold/partot-alapitott-a-magyarellenes-uj-jobboldal
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Cîmpeanu a parlamenti pártok támogatását kéri 
2015. november 5. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari Napló 

Sorin Cîmpeanu oktatásügyi minisztert nevezte ki csütörtökön Románia ideiglenes 

miniszterelnökévé Klaus Johannis államfő. Az ügyvivő miniszterelnök közölte: a kormány 

minden folyó ügyet tovább visz majd, ugyanakkor emlékeztetett: nem hozhat sürgősségi 

rendeleteket és nem dolgozhat ki törvénytervezeteket. Mindazonáltal dolgozik a jövő évi 

költségvetés tervén. Közölte: a parlamenti pártok támogatását kéri ideiglenes 

mandátumához, és hangsúlyozta párbeszédre való készségét, mivel – mint rámutatott – a 

beruházók érdekében fontos az ország stabilitása. 

 

Beperelte a jobbikos Szávay István a román államot 
2015. november 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Beperelte a román államot a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságán (EJEB) Szávay 

István jobbikos országgyűlési képviselő, a Jobbik alelnöke amiatt, hogy tavaly egy évre 

kitiltották az ország területéről. A politikus közösségi oldalán tudatta, hogy húszezer eurós 

kárpótlást követel Bukaresttől „a tavalyi, egy évre szóló, az ország területéről történt 

jogtalan és indokolatlan kitiltás miatt”. Mint kifejtette, az EJEB először megvizsgálja a 

beérkező kereseteket, amelyek 75-80 százalékát formai vagy illetékességi problémák miatt 

visszautasítják, az ő ügye azonban átment a szűrőn, iktatásba került és tárgyalni fogják 

majd. Erről nemrég kapott értesítést. 

 

Jogi kisokost mutattak be Kolozsváron 
2015. november 5. – Krónika 

A Jogaink Egyesület fiatalokhoz szóló, hiánypótló kiadványát mutatták be Jogi Kisokos 

címmel szerdán este a kolozsvári magyar főkonzulátus rendezvénytermében. A Stúdium 

Kiadó gondozásában mintegy háromezer példányban megjelent ismeretterjesztő kiadvány 

ingyenes, megjelenését a Kolozs Megyei Tanács és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatta. A könyvet Kis Júlia, Takács Kató Kata, Bitai Tünde és Silye Attila jegyzi. 

„Elengedhetetlenek a jogi alapismeretek ahhoz, hogy normálisan éljük hétköznapjainkat. 

Azt láttuk, hogy az emberek az alapvető jogi tudásnak is híján vannak, és ez sebezhetővé 

teszi őket. A jog világa nyilvánvalóan sokkal tágabb annál, hogy egy ilyen könyvben akár 

csak a felszínét is megkapargassuk. Az alapvető, legfontosabb szabályokat próbáltuk 

érthető formában összefoglalni” – magyarázta a Krónika kérdésére Silye Attila, a könyv 

egyik szerzője. 

 

Megrótták Bretfeleant a sértő nyilatkozatai miatt 
2015. november 5. – transindex.ro, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro, Krónika 

A meghirdetett versenytárgyalás értelmében készítik el a marosvásárhelyi utcanévtáblákat 

– nyilatkozta a Marosvásárhelyi Rádiónak Soós Zoltán. A városi tanácsos azt is elmondta, 

hogy Valentin Bretfelean rendőrparancsnok írásbeli megrovásban részesült sértő 
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nyilatkozataiért, és nyilvánosan bocsánatot kért. Az RMDSZ-frakció így nem bojkottálja a 

mai tanácsülést, de követni fogják az ígéretek és a törvények betartását - mondta Soós. 

 

Soós Zoltán lett a marosvásárhelyi RMDSZ új frakcióvezetője 
2015. november 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Soós Zoltán városi tanácsos lett a marosvásárhelyi RMDSZ-frakció új vezetője - közölte a 

Maros megyei RMDSZ. Peti András alpolgármester, a marosvásárhelyi RMDSZ-frakció 

elnökének lemondását követően a testület szerda esti ülésén, titkos szavazással Soós 

Zoltán városi tanácsost, az előválasztások magyar polgármesterjelöltjét választotta meg új 

vezetőnek. A döntést a Szövetség marosvásárhelyi választmánya is egyöntetű szavazattal 

megerősítette. Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke helyeselte Peti András 

lemondását, és támogatja Soós Zoltán új szerepvállalását. 

 

A Magyar Polgári Párt is előrehozott választásokat szeretne 
2015. november 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt az előrehozott választásokat favorizálná a hazai helyzet orvoslására 

- írják a párt által kiküldött közleményben. A Magyar Polgári Párt meglátása szerint a 

kormányfő és a kabinet lemondását követően kialakult helyzetben a stabilitás biztosítása a 

legfontosabb, ennek érdekében a lehető legrövidebbre kell csökkenteni az átmenet 

időszakot. Meg kell vizsgálni a jogi lehetőségeket - figyelembe véve, hogy a választójogi 

törvény változott - és amennyiben kizárhatóak az alkotmányos aggályok, előrehozott 

választások megszervezésére kell törekedni. 

 

Az RMDSZ technokrata kormány felállítását javasolta Johannisnak 
2015. november 5. – transindex.ro, maszol.ro 

A Klaus Johannisszal való egyeztetést követően Kelemen Hunor, az RMDSZ-es delegáció 

vezetője úgy nyilatkozott, egy technokrata kormány felállítását javasolták az államfőnek, 

hiszen legkésőbb november végéig, ha nem hamarább fel kell állnia egy új kormánynak. 

Azt követően meg lehet szervezni az előrehozott választásokat - nyilatkozta a szövetségi 

elnök a találkozó után. Kelemen azért tartja jónak a technokrata kormány felállítását, hogy 

a kabinet a politikai versenyben ne használhasson politikai eszközöket. 

 

„Az előrehozott választások nem kedveznek az RMDSZ-nek” 
2015. november 5. – maszol.ro 

A „felfokozott hangulat” miatt az előrehozott választások nem kedveznek az RMDSZ-nek – 

véli Kiss Tamás. A kolozsvári szociológus szerint a kedden indult tüntetéssorozat elül, ha 

nem a szociáldemokraták alakítanak kormányt.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41077
http://itthon.transindex.ro/?hir=41084
http://itthon.transindex.ro/?hir=41085
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Kétnapos ünnep a magyar nyelv napja alkalmából 
2015. november 5. – Bihari Napló 

A román parlament és a szenátus is elfogadta, hogy Romániában november 13. legyen a 

magyar nyelv napja. A törvényt (amelyet az RMDSZ frakciója kezdeményezett, a szövegét 

pedig Szabó Ödön készítette el) a parlament már továbbította Klaus Iohannis államfőnek 

kihirdetésre. 

 

Megért egy misét az útfelújítás Udvarhelyen 
2015. november 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

Szentmisén mondtak hálát a szombatfalvi útfelújítási munkálatokért a 

székelyudvarhelyiek, a szerda délután tartott liturgiát maga Bunta Levente polgármester 

kérte – tudta meg a Krónika László Attila szombatfalvi római katolikus plébánostól. A 

Székelyudvarhelyhez tartozó Szombatfalván több utca aszfaltozását fejezték be nemrég, a 

felújítási munkálatokról szóló értesítőt azonban szokatlan módon nem csak a sajtóhoz 

juttatta el a polgármesteri hivatal, hanem a szombatfalvi Szent György római katolikus 

templom híveihez is. A Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

aláírással, Székelyudvarhely és Udvarhelyszék címerével ellátott értesítő november 4-ére 

hálaadó szentmisére hívta a templom közösségét. 

 

Maros megyei együttműködést kér az EMNP 
2015. november 5. – Krónika 

A Maros megyei önkormányzati választásokra is kiterjesztené a marosvásárhelyi 

előválasztás előtt született magyar együttműködést az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). 

Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke erre csütörtöki nyílt levelében hívta fel Kelemen Hunor 

figyelmét. Az RMDSZ-elnökhöz címzett, immár sokadik levelében a politikus a 

marosvásárhelyi koalícióval kapcsolatos aggályainak is hangot ad. „Rövidesen döntenünk 

kell arról, miként próbáljuk eredményesen felvenni a harcot a közönnyel és a 

távolmaradással, hogyan próbáljuk visszaszerezni közösségünknek Marosvásárhelyt” – 

írja Szilágyi Zsolt. Ugyanakkor emlékezteti a szövetségi elnököt arra az egyezségre, 

miszerint a vásárhelyi előválasztás eredményhirdetése után újra tárgyalni fognak a 

témában. 

 

Tisztítótűz Bukarestben  
2015. november 6. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Bár Victor Ponta miniszterelnök és az egész kormány lemondott, Bukarest és a román 

nagyvárosok utcáira egyre többen mennek ki tüntetni: szerdán este csak a fővárosban 

legalább harmincötezer fiatal protestált. Furcsa fintora a sorsnak, hogy Victor Ponta végül 

egy diszkótűzbe bukott bele. Az a román politikus, aki túlélt egy diplomahamisítási (egész 

pontosan plagizálási) botrányt, aztán a Korrupcióellenes Ügyészség megvádolta 

korrupcióval, okirat-hamisítással és adócsalással, mégis maradhatott a hivatalában. Lehet, 
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hogy Romániában valami radikálisan új kezdődik ezekben a napokban, de erős a gyanú, 

hogy az erdélyi magyarok számára messze még a Kánaán. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. november 6-i számában olvasható) 

 

Navracsics: az EU-nak csak akkor van jövője, ha a nemzeti közösségek 
közösségévé tud válni 
2015. november 5. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi 

biztosa és Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője tartott 

előadást a Tudomány Hete 2015 elnevezésű programsorozat előrendezvényeként 

november 5-én a Selye János Egyetem Konferencia-központjában. „Az Európai Uniónak 

csak akkor van jövője, ha a nemzeti közösségek közösségévé tud válni. Az, hogy az EU a 

jelenlegi válságos időszakban mennyire tud ellenállóképes maradni, nagymértékben függ 

attól is, hogy az európai közösség mennyire tud erős lenni és kiépülni. Mára már az elit 

konszenzus nem elégséges, hanem az uniós állampolgároknak is közösséget kell érezniük 

az EU-val" – jelentette ki Navracsics Tibor. Csáky Pál előadásában úgy vélte, nem igazán jó 

a felvidéki magyar értelmiség állapota. Főképp azért nem, mert még mindig kis arányban-

létszámban van jelen, továbbá minőségben sem nagyon tudja az országos átlagot 

produkálni, ráadásul kissé szervilis is, hiszen gyakran a szlovákság és az anyaország 

vállveregetésére vár ahelyett, hogy a saját fókuszpontjából indulna ki. 

 

MKP: terjed a petíciónk 
2015. november 5. – hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja örömmel fogadta a hírt, hogy a Fidesz is hasonló aláírásgyűjtést 

indított, mint amilyet az MKP kezdeményezett ez év október 1-jén. Ez a tény is igazolja, 

hogy a kvótarendszer elutasítása továbbra is aktuális téma, és ezzel a kezdeményezés 

helyessége is beigazolódik – hangsúlyozta közleményében a Magyar Közösség Pártja. 

 

A kulturális bizottság nem támogatja a kisebbségi kulturális alapot 
2015. november 5. – bumm.sk, Új Szó 

Annak ellenére, hogy a parlament második olvasatba küldte a Híd kisebbségi kulturális 

alapról szóló törvényjavaslatát, valószínűleg nem fogják elfogadni. A kulturális- és 

médiabizottság ma nem támogatta, ahogy a kulturális tárcának és a kormánynak is vannak 

kifogásai. Dušan Jarjabek, a bizottság SMER-es elnöke elmondta, hogy a kulturális 

minisztériummal való konzultáció és a kormány állásfoglalása után nem támogathatják a 

javaslatot. Solymos László erre úgy reagált, hogy pártja nem adja fel a probléma 

megoldását és a választási programjukban is szerepelni fog. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20151105161719/Navracsics-az-EU-nak-csak-akkor-van-jovoje-ha-a-nemzeti-kozossegek-kozossegeve-tud-valni.html
http://www.hirek.sk/itthon/20151105161719/Navracsics-az-EU-nak-csak-akkor-van-jovoje-ha-a-nemzeti-kozossegek-kozossegeve-tud-valni.html
http://www.hirek.sk/belfold/20151105173808/MKP-terjed-a-peticionk.html
http://www.bumm.sk/belfold/2015/11/05/a-kulturalis-bizottsag-nem-tamogatja-a-kisebbsegi-kulturalis-alapot
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Változások a magyar iskolák életében 
2015. november 5. – hirek.sk 

A 2015/16-os tanév számos változást hozott a magyar tannyelvű iskolák életében, s mára 

az új közoktatási törvény előnyeit és hátrányait gyakorlatban is tapasztalják a 

pedagógusok. A magyar oktatási intézmények számára az egyik örvendetes változás, hogy 

a képzési program garantálja a szlovák nyelv idegen nyelvként való tanítását. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónap Nagybecskereken 
2015. november 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa kihelyezett fogadónapot tartott Nagybecskereken. 

Százhúsz kérelmező dokumentációját vették át. A nagyszámú érdeklődő miatt ebben a 

hónapban még egy fogadónap lesz. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa 16. 

alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot Nagybecskereken, a Petőfi Sándor 

Magyar Művelődési Egyesület székházában. A kihelyezett konzuli fogadónapok nagy 

segítséget jelentenek a bánáti kérelmezőknek, mert így nem kell nekik Szabadkára vagy 

Belgrádba utazniuk, hogy átadják a kérelmüket. 

  

Folytatódik az ingyenes jogsegélyszolgálat Vajdaságban 
2015. november 5. – Pannon RTV 

A budapesti Kisebbségi Jogvédő Intézet támogatásával folytatódik az ingyenesen igénybe 

vehető jogsegélyszolgálat Vajdaságban. Az intézet az összes határon túli területen 

támogatja a kisebbségi jogsérelmek dokumentációját és azok esetleges megoldását. 

Beretka Katinka szerint a jogsegélyszolgálatnak általában sikerül segítenie azoknak, akik 

problémájukkal megkeresik az illetékeseket. A probléma inkább az, hogy a lakosok nem 

fordulnak bizalommal a szolgálathoz. Ezt a bizalmat kellene erősíteni a jogvédelem és az 

állampolgárok között – mondta a jogász. 

  

70 éves a műszaki oktatás Szabadkán 
2015. november 5. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Szabadkán a Műszaki Iskola 1945. november 4-én alakult meg. Az intézmény szétválásából 

alakult ki a ma is működő Ivan Sarić Műszaki Iskola, a Politechnikai és a Vegyészeti-

Technológiai Középiskola. A három intézmény több közös programmal ünnepelte a 

jubileumot. A díszülésnek a szabadkai Városháza adott otthont tegnap este. A jubileumi 

műsorban felléptek a diákok. A technikai iskola történetét bemutató tárlat is nyílt, amelyet 

az érdeklődők a Szabadegyetem kiállítási csarnokában tekinthetnek meg. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20151105142827/Valtozasok-a-magyar-iskolak-eleteben.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=237403
http://pannonrtv.com/web2/?p=237347
http://pannonrtv.com/web2/?p=237286
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Számos megoldatlan kérdés és gond a nemzeti közösségek tájékoztatásában 
2015. november 5. – Vajdaság Ma 

A Szerbiában élő nemzeti közösségeken belüli szólásszabadságról, a kisebbségi sajtó 

helyzetéről tartottak ma kerekasztal-beszélgetést a Vajdasági Újságírók Független 

Egyesületének (NDNV) szervezésében Újvidéken. Pressburger Csaba, az Autonómia portál 

magyar oldalának szerkesztője arra mutatott rá, hogy a szerbiai nemzeti közösségek 

médiumainak működését legalább részben az állam pénzeli, s szükség is van az állam 

támogatására, viszont emiatt elkerülhetetlenül felmerül a politikai nyomásgyakorlás 

kérdése.  

  

Gyorsabban kellene eljutni a kisebbségi akciótervig és a törvénymódosításig 
2015. november 5. – Magyar Szó 

Megalakulása óta harmadik ülését tartotta meg a Köztársasági Kisebbségügyi Tanács Kori 

Udovički államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter elnöklésével. Mint arról 

lapunknak Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke beszámolt, az elmúlt hónapok 

legfontosabb kérdéseit vitatták meg a nemzeti tanácsok és az államigazgatás képviselői. 

Három, magyar vonatkozásban is jelentős, minisztereknél tett látogatás mentén zajlott le 

ez a beszélgetés. Mint mondta a megbeszélésnek fontos részét képezte az a téma is, hogy a 

tankönyvek minőségi javítása céljából magyarországi oktatási intézmények bevonásának a 

lehetőségével is élni lehet, a minisztérium is élni szeretne. 

  

Öt napja szól a Szabadkai Magyar Rádió 
2015. november 5. – Magyar Szó 

Ötödik napja sugároz adást a Szabadkai Magyar Rádió. Az egészen pici szerkesztőségben 

és stúdióban egyelőre néhányan dolgoznak, de további szerkesztő-műsorvezetőkre lesz 

majd szükség. A jelenről, tervekről nyilatkozott Bodzsoni István, a Pannon RTV igazgatója, 

Bencsik István szerkesztő-újságíró és Zvekán Péter zenei szerkesztő. Bodzsoni István 

elmondta, hogy elsősorban azt szeretnék elérni, hogy a Pannon Rádió egy szórakoztató, 

kommerszebb rádióállomás legyen, elsősorban a fiatalokhoz szóljon. A Szabadkai Magyar 

Rádió pedig egy közszolgálati rádió, amely a nap egyelőre 14 órájában, később a remények 

szerint 24 órán át az élet minden területéről ad komoly, megbízható információkat. 

 

Szakmai tréning kárpátaljai magyar könyvtárosok számára 
2015. november 5. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, az OSZK Könyvtári Intézet Oktatási és 

Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya és a Kárpátaljai Magyar Könyvtárosok Egyesülete 

szervezésében október 29-én egynapos önismereti tréningre, szakmai képzésre került sor 

könyvtárosok, közművelődési munkatársak számára. A foglalkozáson 33 könyvtáros vett 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19307/Szamos-megoldatlan-kerdes-es-gond-a-nemzeti-kozossegek-tajekoztatasaban.html
http://www.magyarszo.com/hu/2880/kozelet/134988/Gyorsabban-kellene-eljutni-a-kisebbs%C3%A9gi-akci%C3%B3tervig-%C3%A9s-a-t%C3%B6rv%C3%A9nym%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sig.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2880/vajdasag_szabadka/134999/%C3%96t-napja-sz%C3%B3l-a-Szabadkai-Magyar-R%C3%A1di%C3%B3.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/szakmai-trening-karpataljai-magyar-konyvtarosok-szamara/
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részt a Beregszászi és a Nagyszőlősi járásból. A szervezők részéről Zubánics László, a 

KMMI elnöke köszöntötte a résztvevőket. 

 

Jövőképre, kiigazításokra van szükség 
2015. november 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Lendvai Művelődési és Promóciós Intézet háza táján nincs minden rendben. Gondot 

jelent a színház- és hangversenyterem karbantartása, és egy ideig tartozások is 

felhalmozódtak az alkalmazottakkal és az itt vendégeskedő színházakkal szemben. Az 

anyagi és szakmai gondokról, a lehetséges megoldásokról volt szó a tanács második rendes 

ülésén, amely rendhagyó módon Anton Balažek polgármester részvételével a városházán 

ült össze. 

 

Kisebbségben 
2015. november 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

Idén 40 éves a muravidéki magyarok érdekközössége. Az évforduló megünneplése kapcsán 

Horváth Ferenccel, az MMÖNK elnökével beszélgetünk. Képviselői Kollégiumot és 

Fórumot tartott Göncz László magyar nemzetiségi parlamenti képviselő. 

 

Elengedhetetlen a közoktatás reformja 
2015. november 5. – Huncro.hr 

„Mai felgyorsult világunkban elengedhetetlen a közoktatás reformja. Ez így volt korábban 

is, hiszen ha belegondolunk, csak az elmúlt időszakban, 1958-tól 2011-ig is jelentős 

változásokon/reformokon ment át az oktatás. Egy éve hozta meg a szábor az új oktatási 

stratégiát, mely az új curriculum (nemzeti alaptanterv) alapja. Célja az élethosszig tartó 

tanulás – teljes körű reformról van szó, az oktatásnak az óvodától az egyetemig tartó 

periódusáról” - mondja Varga Erna magyar tanügyi főtanácsos, akivel az oktatási 

reformról beszélgettünk. 

 

Újabb ajándék a megyei magyar önkormányzattól 
2015. november 5. – Huncro.hr 

Szombaton a pécsi Bóbita Bábszínházba látogattak a kórógyi általános iskola kisdiákjai a 

Vukovár-Szerém megyei Magyar Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából. A Vukovár-Szerém 

megyei magyar kisebbségi önkormányzat egyik kiemelt feladatának tekinti a magyar 

oktatás támogatását a megye területén. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174369448
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174369390
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6699-2015-11-05-13-27-19
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6695-2015-11-05-13-00-43
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Ingyenes szakvizsga a HMDK Gazdakör tagjainak 
2015. november 5. – Huncro.hr 

Egy rendelet szerint 2015 novemberétől a növényvédő szerekkel már csak szakvizsgával 

rendelkező személy dolgozhat. Tanfolyamokat a Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálat több 

helyszínen is szervezett az év folyamán, és a HMDK Gazdaköre is támogatta a gazdákat, 

pályázati forrás révén ingyenes szakképzésen vehettek részt  tagjai. 

 

Magyar Fesztivált tartottak az ausztráliai Gold Coaston 
2015. november 5. – Nemzeti Regiszter 

A canberrai nagykövetség munkatársai is részt vettek az idén másodjára megrendezett 

Hungaro Festivalon, Gold Coaston. Az eseményt Gruber Attila nagykövet nyitotta meg. A 

szabadtéri helyszíneken magyar népművészeti termékeket vásárolhattak, valamint magyar 

ételeket kóstolhattak a résztvevők. A színpadon egész nap színes műsor várta a 

vendégeket: néptánc, karate bemutató, opera és operett előadások, népdaléneklés, 

tombola, valamint fórumbeszélgetés híres magyar származású sportolókkal. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6694-2015-11-05-12-59-38
https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-fesztivalt-tartottak-az-ausztraliai-gold-coaston
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   
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Hírvivő   
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