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Tőkés: támogatni kell a kvótaellenes Fidesz-petíciót 
2015. november 9. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A külhoni magyarok aláírásával erősödne a Fidesz által kezdeményezett petíció, véli Tőkés 

László, ezért az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a magyarországi 

kormánypárt által a kvótarendszer bevezetése ellen indított aláírásgyűjtéshez való 

csatlakozásra kérte a romániai magyarságot. „Amennyiben helye van a magyarországi 

választáson való külhoni részvételnek, ahhoz hasonlóan, a határok feletti nemzetegyesítés 

szellemében, csatlakoznánk közös nemzeti ügyeinkhez. Ha a Fidesz-petíciónak az a címe, 

hogy védjük meg hazánkat, akkor a miénk kiegészül azzal, hogy védjük meg nemzetünket, 

védjük meg országainkat. Mert hála Istennek, teljesen mértékben összhangban van a 

magyar kezdeményezés a szomszédos országok legtöbbjének a politikájával. Látjuk, hogy 

Románia is a kvótarendszer ellen szavazott szeptemberben” – indokolta a kezdeményezést 

hétfői nagyváradi sajtótájékoztatóján az európai parlamenti képviselő. 

 

Lemondott a visszaéléssel gyanúsított román miniszterelnök-helyettes 
2015. november 9. – MTI, Inforádió, Figyelő, MNO, Index, TV2, Magyar Hírlap, Magyar 

Idők 168 Óra 

Lemondott kormánytagságáról Gabriel Oprea, a belügyi tárcát is vezető román 

miniszterelnök-helyettes, akit visszaéléssel gyanúsít a korrupcióellenes ügyészség (DNA) - 

közölte hétfőn a szenátus házbizottsága. Oprea lemondását már hetek óta követelték a 

román közélet megtisztulásáért utcára vonult tüntetők, felelőssé téve őt egy a konvoját 

felvezető motoros rendőr haláláért, ám ő ártatlanságát hangoztatva megtagadta ezt. 

Miután Victor Ponta miniszterelnök szerdán benyújtotta lemondását, a kormány többi 

tagja már csak ügyvivőként maradt tisztségben az új kabinet megalakulásáig, tehát Oprea 

mindenképpen elvesztette volna tisztségét. 

 

A katalán parlament határozatot fogadott el az önálló állam létrehozásához 
vezető folyamat elindításáról 
2015. november 9. – MTI, Magyar Hírlap, Origo, InforRádió, Magyar Idők 

Elfogadta a katalán parlament hétfőn a függetlenségi pártok határozati javaslatát, 

amelyben kinyilvánítják, hogy megkezdik az önálló állam létrehozásához vezető 

folyamatot. A javaslatot 72 támogató és 63 ellenszavazattal fogadták el. A voksolást 

követően a határozatot előterjesztő Junts pel Sí (Együtt az igenért) pártömörülés és a Népi 

Egység (CUP) nevű párt képviselői állva tapsoltak az eredménynek, közben a 

Spanyolországban kormányzó konzervatív Néppárt (PP) képviselői spanyol és katalán 

zászlókat emeltek a magasba. A spanyol kormány előzetesen jelezte, hogy a határozatot 

alkotmányellenesnek tarja, ezért elfogadása esetén az alkotmánybíróságon megtámadja. 

Ha a bíróság eljárásba veszi az indítványt, azzal automatikusan felfüggeszti a most 

elfogadott határozatot, amíg nem hozza meg végső döntését. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-onvizsgalatot-kell-tartanunk
http://www.inforadio.hu/hir/kulfold/lemondott-a-visszaelessel-gyanusitott-roman-kormanyfo-helyettes-772822
http://magyarhirlap.hu/cikk/39899/A_katalanok_megkezdik_az_onallosodast
http://magyarhirlap.hu/cikk/39899/A_katalanok_megkezdik_az_onallosodast
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Újabb konzultációkat hívott össze a pártokkal Johannis 
2015. november 9. – transindex.ro, maszol.ro 

Újabb konzultációkra hívja Klaus Johannis államfő a pártokat az új miniszterelnök 

személyéről. Hétfőn 18 órától a PSD-vel, 19-től a PNL-vel egyeztet, míg kedden 11 órától az 

RMDSZ, 11:30-tól az UNPR, 12-től az ALDE, 12:30-tól pedig a kisebbségek kaptak 

meghívást az elnöki hivatalba. 

 

Perújrafelvétel a kolozsvári helységnévtáblaügyben 
2015. november 9. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Perújrafelvételt rendelt el a Kolozs megyei törvényszék a többnyelvű kolozsvári 

helységnévtáblák ügyében – közölte a romániai bíróságok portálján a törvényszék. A 

törvényszék arra hivatkozva döntött az ügy újratárgyalásáról, hogy a korábbi eljárás során 

nem értesítették az alperes polgármesteri hivatalt a felperes Minority Rights Egyesület 

mellett benyújtott támogatói keresetek egy részéről. A törvényszék ugyanakkor 

tájékoztatást kért a polgármesteri hivataltól a városkapuprojekt helyzetéről. Szőcs Sándor, 

a Minority Rights Egyesület elnöke az MTI-nek adott nyilatkozatában polgármesteri 

hivatal diverziós kísérletének tekintette azt, hogy megpróbálják összemosni a hivatalos 

városnévtáblák ügyét a városkapuk ügyével. A városháza olyan városkapuk elkészítésére 

hirdetett pályázatot, amelyeken a román és a világnyelvek mellett magyarul is köszöntenék 

a városba érkezőket. 

 

Lemondott a nagyváradi PKE rektora és igazgatója 
2015. november 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, MTI 

Felajánlotta lemondását a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) rektora és gazdasági 

igazgatója a felsőoktatási intézmény gazdálkodásában és pénzügyvitelében feltárt 

hiányosságok és szabálytalanságok miatt. Jánosi Szabolcs és Berei Annamária távozását 

hétfőn hozta nyilvánosságra a nagyváradi egyetem irányítását ellátó alapítók tanácsa. A 

testület egyúttal elrendelte a korábban elindított belső kivizsgálások folytatását, és 

meghagyta a szenátusnak a súlyos helyzet rendezéséhez és megoldásához szükséges 

intézkedések megtételét. A magyar állam által finanszírozott PKE-n tapasztalt 

hiányosságok és szabálytalanságok október elején kerültek nyilvánosságra. 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek elfogadásáról tartanak műhelyeket 
Székelyföldön 
2015. november 9. – transindex.ro 

Székelyföldi települések oktatási intézményeibe látogatnak el a kolozsvári Kozmutza Flóra 

Hallássérültek Iskolája gyógypedagógusai, hogy megismertessék a sajátos nevelési igényű 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41121
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/perujrafelvetel-a-kolozsvari-helysegnevtabla-ugyben
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/lemondott-a-nagyvaradi-pke-rektora-es-igazgatoja
http://itthon.transindex.ro/?hir=41130
http://itthon.transindex.ro/?hir=41130
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gyerekekkel szembeni elfogadást szorgalmazó érzékenyítő programjukat. A november 16-

18. között tartó körút célja a normál oktatásban dolgozó pedagógusok (főképpen óvónők) 

és a kisebb korosztály érzékenyítése a sajátos nevelési igényű gyermekek (SNI) iránt. A 

Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló érzékenyítő program célcsoportja a 

székelyföldi települések oktatási intézményeiben dolgozó pedagógusok és az ott tanuló 

diákok, főleg azok a helyszínek, ahol integráltan tanuló gyermek is van. 

 

Kelemen tárgyalni fog az EMNP-sekkel a marosvásárhelyi helyzetről 
2015. november 9. – transindex.ro 

Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint az RMDSZ tárgyalóasztalhoz ül az Erdélyi Magyar 

Néppárt vezetőivel, akik Marosvásárhelyen, a helyhatósági választásokon közös tanácsosi 

lista felállítását szorgalmazzák. Kelemen a hétvégi Szövetségi Képviselők Tanácsán Soós 

Zoltán, az előválasztás nyertese felszólalására reagálva beszélt arról, hogy tárgyalnának az 

EMNP-vel. 

 

Új szórvány cselekvési tervet fogad el az RMDSZ 
2015. november 9. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„A szórványért nem elég aggódni, hanem dolgozni is kell. Ez az elv vezérelt bennünket 

akkor, amikor 2011-ben egy konkrét, megvalósítható és számon kérhető cselekvési tervet 

dolgoztunk ki, ennek mentén folytatjuk a kongresszusunkon meghirdetett újratervezést is, 

amelynek részeként új irányvonalakat tartalmazó szórvány cselekvési tervet mutatunk be 

november 15-én" – fogalmazta meg az idei Magyar Szórvány Napja prioritását Hegedüs 

Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke november 9-én, hétfőn. 

 

Molnár Zsolt: a politizálás új módjára van szükség 
2015. november 9. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

November 7-én, szombaton a Kolozsvári Magyar Operában tartotta újraalakuló ülését a 

Szövetségi Képviselők Tanácsa. A felszólalók többsége azokról a válaszokról beszélt, 

amelyeket az RMDSZ adhat az elmúlt napok eseményeire. A politizálásnak egy új módjára 

van szükség, hiszen az éppen zajló zavargások fő oka a megújulás hiánya – véli Molnár 

Zsolt Temes megyei parlamenti képviselő, aki beszédében arra reflektált, az RMDSZ-nek 

frissítenie kell értékein, nemcsak a fiatalok irányába kell még nyitottabbnak lennie, hanem 

minden olyan magyar ember irányába, akinek segíteni tud. „Azt javaslom, indítsunk útnak 

egy olyan konzultációsorozatot, amellyel bebizonyíthatjuk, a Szövetség képes befogadni 

minden olyan értéket, amelyet a társadalom generál” – tette hozzá Molnár Zsolt, aki 

szerint meg kell szilárdítani az erkölcsi támpontokat, és felfrissíteni azokat az értékeinket, 

gyakorlatainkat, amelyek már nem felelnek meg az elvárásoknak. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41125
http://itthon.transindex.ro/?hir=41127
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195117&cim=molnar_zsolt_a_politizalas_uj_modjara_van_szukseg
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Klaus Johannis nem hagyta jóvá a Moldovának nyújtandó 150 millió eurós 
hitelt 
2015. november 9. – maszol.ro, MTI, Bihari Napló, Erdély Ma, Krónika 

Klaus Johannis államfő hétfőn visszaküldte a parlamentnek megfontolásra azt a törvényt, 

amellyel a törvényhozás a - bukaresti és a chișinăui kormány között egy hónapja kötött - 

150 millió eurós hitelmegállapodást ratifikálta. Az elnök szerint "nem időszerű" a - három 

tételben lehívható, öt éven belül visszatérítendő - hitel folyósítása Moldovának, "amíg nem 

vehető biztosra, hogy folytatódnak a reformok, és Moldova betartja az Európai Unióval 

között társulási egyezményben vállalt kötelezettségeit". Johannis gyakorlatilag azt üzente 

ezzel a másik román nyelvű államnak: csak akkor segít féken tartani a költségvetési hiányt, 

ha a volt szovjet tagköztársaságban Európa-párti kormány alakul. 

 

Tekervényes út vezetne az előrehozott választásokig 
2015. november 9. – maszol.ro 

Nem járhatatlan, de tekervényes és akadályokkal tűzdelt az út, amely előrehozott 

választásokhoz vezetne Romániában – nyilatkozta a Maszolnak Varga Attila. Az 

alkotmányjogászt és volt RMDSZ-es képviselőt a pártok többsége által javasolt 

forgatókönyv alkotmányos akadályairól kérdezték. 

 

Román civilek: Legyen a szentgyörgyi városzászlón dák jelkép is 
2015. november 9. – maszol.ro, Krónika  

Ellenzi a sepsiszentgyörgyi városzászló tervét a Kovászna, Hargita és Maros megyei 

Románok Civil Fóruma. A szervezet hétfőn beadványban kérte az önkormányzatot, hogy a 

lobogón helyezzenek el valamilyen dák leletre vagy érmére vonatkozó heraldikai jelképet, 

amely a román közösség jelenlétét szimbolizálná. A románok civil fóruma kifogásolja, hogy 

a sepsiszentgyörgyi városzászló közvitára bocsátott három változata kizárólag magyar 

etnikai szimbólumokat tartalmaz, így nem reprezentatív a térségben élő 25 százalékos 

románság számára. 

 

Konferencián a szakképzés jövőképe 
2015. november 9. – szekelyhon.ro 

Lezárult a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve elnevezésű program, amelynek 

eredményeit szombaton értékelték ki. Az eseménynek a csíkszeredai Apáczai Csere János 

Pedagógusok Háza adott otthont. A program célja megerősíteni a külhoni magyar 

közösségeket, általuk a magyar nemzetet, illetve segíteni a külhoni magyar fiatalokat, hogy 

felnőttként szülőföldjükön sikeresen boldoguljanak. Az előző évekhez hasonlóan a 

programot megszervező nemzetpolitikai államtitkárság partnere továbbra is a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) maradt. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/55714-klaus-johannis-nem-hagyta-jova-a-moldovanak-nyujtando-150-millio-euros-hitelt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/55714-klaus-johannis-nem-hagyta-jova-a-moldovanak-nyujtando-150-millio-euros-hitelt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/55708-tekervenyes-ut-vezetne-az-el-rehozott-valasztasokig
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/55701-roman-civilek-legyen-a-szentgyorgyi-varoszaszlon-dak-jelkep-is
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/konferencian-a-szakkepzes-jovokepe
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A rendőrség nem tágít a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében 
2015. november 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem hajlandó elfogadni a helyi rendőrség a bíróság ítéletét, miszerint a marosvásárhelyi 

kétnyelvű utcanévtáblák nem minősülnek reklámfeliratnak. Az intézmény megfellebbezte 

a döntést, melyben a bíróság eltörli a táblaszerelőkre kirótt bírságot.  

 

Mezei János ismét dolgozhat 
2015. november 10. – Krónika 

A Hargita megyei törvényszék alapfokú döntése értelmében Mezei János újra dolgozhat 

Gyergyószentmiklós polgármestereként. Az alapfokú ítélet kimondja, az elöljáró továbbra 

is bírósági megfigyelés alatt marad, de megengedik neki, hogy találkozzon, 

kommunikáljon azokkal a személyekkel, akik tanúként vagy más módon érintettek a 

korrupciós ügyében. Amennyiben az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) 

fellebbezni fog a döntés ellen, az óvásról a marosvásárhelyi táblabíróság hivatott dönteni. 

 

Bevált szentgyörgyi orvoslakások 
2015. november 10. – Krónika 

Egyelőre négy orvos költözik be a Sepsiszentgyörgyön számukra épített szolgálati 

lakásokba, az épületegyüttest november 25-én adják át a lakóknak. A három kétszobás és 

három egyszobás lakásra Sepsiszentgyörgyön dolgozó rezidens orvosok, szakorvosok és 

gyógyszerészek pályázhattak. Az ingatlant a marosvásárhelyi Studium-Prospero 

Alapítvány, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal és a Kovászna megyei önkormányzat 

építtette a kórház udvarára, a lakásokhoz a telket a megyei, a közművesítést a városi 

önkormányzat biztosította. A mintegy 350 ezer eurós beruházást a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Nonprofit Zrt. is támogatja. 

 

Dunaszerdahelyen gyűjtött aláírásokat petíciójához az MKP 
2015. november 9. – hirek.sk 

„A Magyar Közösség Pártja petíciója a migránsok befogadását szabályozó kvóták ellen és a 

helyi népszavazások eredményének kötelező érvényűvé tétele érdekében nagy visszhangra 

talált. Az ezidáig kitöltött aláírási ívek száma bizonyítja, hogy az emberek számára nem 

közömbös ez a téma, és szívesen fejezik ki véleményüket a petíció aláírásával” – közölte 

Berényi József, az MKP elnöke. „Az MKP a petíciós aláírásgyűjtést nem pártügynek, 

hanem minden szlovák állampolgár közös ügyének tekinti, mert minden polgárnak joga 

kell, hogy legyen Szlovákiában véleményt nyilvánítani, és elvárni véleményének 

képviseletét” – hangsúlyozta a párt. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-rendorseg-nem-tagit-a-ketnyelvu-utcanevtablak-ugyeben
http://www.hirek.sk/belfold/20151109162528/Dunaszerdahelyen-gyujtott-alairasokat-peticiojahoz-az-MKP.html
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Csáky Pál a 47. Kazinczy Napokon: a migránsválság veszélyeiről 
2015. november 9. – Felvidék Ma 

A kassai Kazinczy Napok mindig is megmaradásunk, nyelvünk és kultúránk védelméről, 

fejlődéséről, kérdéseiről szólt. Nem volt ez másképp idén sem. De most egy új, 

apokaliptikus jelenséggel kell szembenéznünk. Ha korábban a nemzetállam packázásai, 

vagy éppen diszkriminatív jelenségei, törvénykezése ellen kellett határozottan fellépni, 

kultúránkat és civilizációnkat, tehát anyanyelvünket is – hosszú távon – a migránsválság 

veszélyezteti. 

 

Kaliňák: a magyar hozzáállás a migránsválság megoldásának útja 
2015. november 9. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Magyarország hozzáállása a migránsválsághoz a probléma megoldásának az útja - mondta 

Robert Kaliňák szlovák belügyminiszter a Mladá Fronta Dnes című cseh liberális 

napilapnak adott interjúban. A belügyminiszter szerint Magyarország helyesen tette, hogy 

kerítést épített déli határain. „Magyarország nem lehetett felkészülve egy ilyen 

bevándorlási hullámra, ezért a maga módján reagált. És helyesen reagált, mert úgy 

döntött, hogy megállítja az Európai Unióba irányuló illegális migrációt” - szögezte le a 

tárcavezető. 

 

Többségében már szlovák állampolgárok laknak Rajkán 
2015. november 9. – bumm.sk, Új Szó 

A legújabb adatok szerint immár valamivel több mint 2500 szlovák állampolgár él a 

határhoz közeli Rajkán. A magyarok és a német nemzetiségűek lélekszáma 2 ezer körüli - 

tájékoztatta a TASR szlovák hírügynökséget Kiss Vince, a Pozsonyhoz közeli község 

polgármestere. A polgármester közölte: a tősgyökeres rajkaiak, illetve a betelepültek jól 

kijönnek egymással, az együttéléssel, valamint a viselkedésükkel nincs több gond, mint 

más településen - mondta Kiss Vince. 

 

A mi kis magyarkártyánk 
2015. november 9. – Tokár Géza – Új Szó 

„A Matica slovenská Štúr-szobrot állít Párkányban a helyi lakosság tiltakozása ellenére, a 

Jobbik képviselője pedig irodát nyit Dunaszerdahelyen és egy emberként felzúdul a 

szlovák közvélemény. Néhány évnyi mesterséges jegelés után előkerülnek a szlovák–

magyar együttélés alapjait feszegető témák. Ugyan nem valamelyik kormány, hanem külső 

szereplők miatt, de egyértelműen látszik: a szlovák–magyar együttélésből fakadó 

problémákat az utóbbi időszakban legfeljebb elnyomni sikerült, megoldani, csökkenteni a 

lappangó feszültséget végképp nem. A választási kampány hajrájában csak nő az esély, 

hogy előkerül egy-egy időzített bomba, összességében pedig az összetartás hiánya miatt 

rosszabb helyzetben vagyunk, mint a korábbi években” – írja jegyzetében Tokár Géza. 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/57326-csaky-pal-a-47-kazinczy-napokon-a-migransvalsag-veszelyeirol
http://www.hirek.sk/belfold/20151109121930/Kalinak-a-magyar-hozzaallas-a-migransvalsag-megoldasanak-utja.html
http://www.bumm.sk/regio/2015/11/09/tobbsegeben-mar-a-szlovak-allampolgarok-laknak-rajkan
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2015/11/10/a-mi-kis-magyarkartyank
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Szabadka: Dr. Bogner István átvette a rangos állami kitüntetést 
2015. november 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap 

Szabadkán vette át rangos állami kitüntetését, a Magyar Érdemrend Középkeresztjét dr. 

Bogner István nyugalmazott egyetemi tanár. Áder János, Magyarország köztársasági 

elnöke a kitüntetést kiemelkedő egyetemi tanári munkássága alapján, a délvidéki 

magyarság oktatása terén kifejtett munkájáért, valamint az 1944-45-ös délvidéki magyar 

áldozatok emlékének megőrzése érdekében kifejtett tevékenységért ítélte oda a neves 

kutatónak. 

 

A magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek Zentán 
2015. november 9. – Vajdaság Ma 

Az 1944 őszén elkövetett magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek ma este 

Zentán. Az alkalmi megemlékezés keretében előbb gyászmisét tartottak a helyi Szent 

István templomban, majd az emlékezők átvonultak a Tisza-parton elhelyezett 

emlékkopjafához, ahol Juhász Attila tartományi művelődési segédtitkár mondott beszédet. 

A megemlékezés keretében felolvasták a magyarellenes atrocitások áldozatainak névsorát 

is. 

 

Szabadka: Nagy port kavar a Törley- és Buday-épületek lebontása 
2015. november 9. – Pannon RTV 

Nagy port kavar a történelmi jelentőségű Törley- és Buday-épületek lebontása Szabadkán. 

Az ügy kapcsán Szabadka polgármestere elmondta, a két építmény eltávolításáról még az 

év elején döntött a Városi Műemlékvédelmi Intézet. Bunford Tivadar, a VMSZ városi 

szervezetének elnöke kifogásolta, hogy Szabadka első embere nem értesítette a pártot a 

rombolásról. Szabadkán a Petőfi Sándor utcában, a Gimnázium és Csáth Géza szülőháza 

között lévő Törley- és Buday-épületek lebontásáról idén februárban döntött a Városi 

Műemlékvédelmi Intézet – mondta Maglai Jenő. Szabadka polgármestere kiemelte ez a 

két építmény nem szerepelt a kiemelt jelentőségű, védett objektumok között, ezért 

kerülhetett sor erre 

 

Varga: Igazságtalan volt a médiaprivatizáció 
2015. november 9. – Vajdasági RTV 

Varga László parlamenti képviselő az RTV-nek kijelentette, hogy a médiaprivatizáció 

igazságtalan volt a kissebségi médiával szemben. Véleménye szerint a Tanjug-ra biztos 

talál megoldást a kormány és valószínűleg fenn fog maradni. Megszüntetésével nem 

kerülnénk közelebb Európához, hiszen sok tagállam működtet nemzeti sajtóirodát. 

Kiemelte, hogy eddig vajdaság szerte több mint tíz kissebségi médium szűnt meg. Ezeket 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19327/Szabadka-Dr-Bogner-Istvan-atvette-a-rangos-allami-kituntetest.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19329/A-magyarellenes-atrocitasok-aldozataira-emlekeztek-Zentan.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=237461
http://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/varga-igazs%C3%A1gtalan-volt-a-m%C3%A9diaprivatiz%C3%A1ci%C3%B3_657204.html
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nem volt szükséges privatizálni, mert működésük nem igényelt nagy költségeket. Ezen 

kívül nem lett volna kihatásuk a kereskedelmi szférára. 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozata  
2015. november 9.  – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatot adott ki, amelyben 

üdvözli a 2015-ös ukrajnai helyhatósági választások eredményét. Bízik benne, hogy 

Ukrajna végre elindul azon az úton, amely egy valódi önkormányzatiság megteremtését 

fogja eredményezni. Sajnálatosnak tartja, hogy a választási törvény nem tette lehetővé a 

szavazólapok kisebbségi, köztük a magyar nyelven történő sokszorosítását, illetve elítéli 

azokat a lépéseket, melyek a magyar érdekképviselet megakadályozására irányultak, mint 

például a Központi Választási Bizottság azon döntése, amellyel kialakította a választási 

körzeteket Ukrajna egyetlen magyar többségű járásában. Mindazonáltal fontos 

eredménynek tartja, hogy végül sikerült biztosítani a kárpátaljai magyarság képviseletét a 

helyhatósági szinteken. 

 

Kárpátaljai siker Egerben - Beregszászi főiskolások az I. Agria Nemzetközi TDK 
Találkozón 
2015. november 9. – karpatalja.ma 

Az I. Agria Nemzetközi TDK Találkozónak az egri Eszterházy Károly Főiskola adott 

otthont. A november 4-én tartott megmérettetésre idén határon túli magyar hallgatók is 

beadhatták jelentkezésüket. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola három 

diákja vett részt a konferencián. 

 

Kárpátaljáért futottak 
2015. november 9. – Kárpátalja 

A határon túl élő magyarságnak talán Kárpátalján a legnehezebb a sorsa, hiszen a 

szomszédos országban háború dúl, a gazdaság tönkrement, a nyugdíjak és fizetések 

elértéktelenedtek. A vidék azonban így is a lehetőségek tárháza, a csodás természeti 

környezet, a gazdag történelmi múlt, az ott élők vendégszeretete legendás. Többek között 

ezekre is igyekszik felhívni a figyelmet a Vácon lakó Hidvégi Üstös Pál, a Tisza és a Klíma 

Stop munkacsoport nagykövete, és Takár „Katyó” Károly kárpátaljai ultrasportoló, akik az 

idén három nagyszabású ultramaratoni futással próbálták eljuttatni a Kárpátok lábánál élő 

nemzettársaink üzenetét a magyarsághoz. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/11/09/nyilatkozat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/karpataljai-siker-egerben/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/karpataljai-siker-egerben/
http://karpataljalap.net/?q=2015/11/09/karpataljaert-futottak
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52 magyar rendőr érkezett Szlovéniába 
2015. november 9. – Muravidéki Magyar Rádió 

A migrációs válsággal kapcsolatos együttműködés jeleként 52 magyar rendőr érkezett ma 

Szlovéniába, az egykori Hosszúfalu-Rédics határátkelőre. A rendőrök a szlovén-magyar 

belügyminiszteri megállapodás eredményeként teljesítenek szolgálatot Szlovéniában. 

 

Jobb ellátás az új sürgősségi központban 
2015. november 9. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muraszombati Általános Kórház sürgősségi betegellátása az új központban valósul meg. 

A munkafolyamat minősége lényegesen jobb, mint korábban volt – állítja dr. Daniel 

Grabar, a kórház szakmai igazgatója, a sürgősségi központ ideiglenes vezetője. 

 

Gyűlésezett az Ausztriai Magyarok Népcsoporttanácsa 
2015. november 9. - Volksgruppen 

Szombaton tartotta legutóbbi gyűlését az Ausztriai Magyarok Népcsoporttanácsa. Az őszi 

találkozó központi témája a már két éve készülő kritériumkatalógus befejezése volt. A 16 

népcsoporttanácsi tagból 9-én vettek részt a gyűlésen. 

 

Kanadai Magyarok segítenek Kárpátalján 
2015. november 9. – Nemzeti Regiszter 

Torontót több mint 7000 km választja el Kárpátaljától, mégis lakói nagy szeretettel 

gondolnak erre a kis régióra. Néhányan személyes gyermekkori emlékeik révén őrzik erős 

kötődésüket Kárpátaljához, mások a helyi magyar lapból értesülnek a régiót érintő 

gondokról, de senki sem szemlél tétlenül, a távolság ellenére is minden eszközt 

megragadnak, hogy segíthessenek. Kárpátalja megsegítése érdekében a kanadai Rákóczi 

Alapítvány vezetősége is elhatározta, hogy segítséget nyújt azoknak, akik a kialakult 

válságos helyzetben a leginkább védetlenek: a nehéz sorsban élő fiatal gyerekeknek és a 

teljesen magukra maradt időseknek. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174370153
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174370152
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2741366/
https://www.nemzetiregiszter.hu/kanadai-magyarok-segitenek-karpataljan
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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