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Kormányalakítás: az RMDSZ bizalomépítő lépéseket vár 
2015. november 12. – Krónika, MTI, Bihari Napló 

A magyar–román viszonyt javító és az erdélyi magyar közösség bizalmatlanságát oldó 

lépéseket szorgalmazott Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán a Dacian Cioloș 

miniszterelnök-jelölttel folytatott megbeszélésén. „Egy év alatt nem lehet csodákat 

művelni, de meg lehet adni az alaphangot már az első pillanattól. A román–magyar 

viszonyban erre mindenképpen szükség lenne, de a romániai magyar közösség számára is 

szükséges, hogy olyan üzeneteket fogalmazzon meg, amelyek azt a bizalmatlanságot 

próbálják oldani, amely az elmúlt egy esztendőben kialakult a központi kormányzat és az 

erdélyi magyarság között” – fogalmazott Kelemen Hunor. 

 

Korlátozta a szlovák parlament a külföldi pártok szlovákiai tevékenységét 
2015. november 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A külföldi pártok szlovákiai tevékenységére vonatkozó korlátozást vezetnek be 

decembertől Szlovákiában a pártok és politikai csoportosulásokról szóló törvény csütörtöki 

módosításával. A 150 fős pozsonyi parlamentben 115 igen szavazattal jóváhagyott 

módosítást Peter Pellegrini, a pozsonyi törvényhozás elnöke indítványozta, arra 

hivatkozva, hogy az utóbbi időszakban az országban külföldi politikai pártok újszerű 

politikai tevékenységének gyakorlatát figyelték meg. Az indoklás és a módosítás elfogadása 

azzal áll összefüggésben, hogy októberben Szávay István magyar országgyűlési képviselő, a 

Jobbik alelnöke, képviselői fogadóirodát nyitott a felvidéki Dunaszerdahelyen. 

 

Ismét módosította a költségvetését a Magyar Nemzeti Tanács 
2015. november 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Másodszor módosította 2015-ös költségvetését a Magyar Nemzeti Tanács (MNT). 

Kedvezően alakultak a területköltségek - hangsúlyozta Hajnal Jenő, az MNT elnöke, így 

karácsonyi ajándékra is jut pénz az idén a Vackor program keretében. Decemberben 

további 10 millió dinárral nő a költségvetés, így még egy módosítás várható idén. Heves 

képviselői vita alakult ki az MNT elnökének két sürgősségi beadványa kapcsán, 

napirenden volt a Szabadkai Magyar Rádió és a Buday-, valamint a Törley-házak lebontása 

is. 

 

Balatonfüreden tanácskoztak a Kárpát-medencei református egyházvezetők 
2015. november 12. – karpatalja.ma 

A Kárpát-medencei együttműködést érintő kérdések szerepeltek a Generális Konvent 

november 10-11-i elnökségi ülésének napirendjén. A kétnapos tanácskozás végén az 

európai migrációs válságról fogadott el nyilatkozatot a testület. A mostani megbeszélés fő 

témáját a jövő évi programok és az ezekkel összefüggő költségvetési kérdések egyeztetése 

képezte. 2017-re előretekintve a reformáció 500 éves évfordulójának közös 
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http://www.kronika.ro/belfold/kormanyalakitas-az-rmdsz-bizalomepito-lepeseket-var
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/11/12/korlatozta-a-parlament-a-kulfoldi-partok-szlovakiai-tevekenyseget
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19346/Ismet-modositotta-a-koltsegveteset-a-Magyar-Nemzeti-Tanacs.html
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/balatonfureden-tanacskoztak-a-karpat-medencei-reformatus-egyhazvezetok/
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megünnepléséről is szó volt, valamint döntés született több reprezentatív kiadvány és a 

Kárpát-medencei református egyházak közös magazinja, a Kálvincsillag megjelentetéséről.  

 

Románoktatás: kommunikálni tanulnának a magyar diákok 
2015. november 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Cotroceni-palotában kérné a román nyelv nem anyanyelvi szinten történő oktatását a 

nem román anyanyelvűek számára a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége 

(Makosz). A diákszervezet ennek érdekében internetes kérdőívet állított össze, melynek 

célja, hogy felmérje a magyar tanulók körében, mennyire elégedettek a román nyelv 

oktatásával. A kérdőívet hétfő estétől lehet kitölteni a diákszervezet honlapján és 

Facebook-oldalán. Gáspárik Márton, a Makosz kommunikációs referense szerint hétfőn 

este nyolc órára félezren töltötték ki a kérdőívet. Elmondta, a Makoszt az Országos 

Diáktanács tagjai meghívták arra a Cotroceni-palotában tartandó találkozásra, amelyre 

november 17-én, a diákjogok világnapján kerül sor, és ahova a tanulók képviselőin kívül az 

oktatási szakemberek is hivatalosak. „A találkozón konkrét céllal szeretnénk előállni, 

mégpedig azzal, hogy a magyar (és a többi kisebbségi) diákok ne ugyanolyan módon 

tanulják a románt, mint a román anyanyelvűek. Konkrét számokkal szeretnénk 

Bukarestbe menni, amelyek azt bizonyítják: erre igény van, szükséges a változtatás” – 

mondta a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Gimnázium diákja. 

 

Jövő hét elején állhat össze az új kormány névsora 
2015. november 12. – Krónika 

Várhatóan hétfőre készül el az új, szakértői kormány végleges névsora, és kedden vagy 

szerdán állhat a parlament elé bizalmi szavazásra, és teheti le az esküt. A jelöltek 

névsorának kialakulását követően ugyanakkor a kijelölt miniszterelnök újabb 

egyeztetéseket folytat a pártokkal. Amint elkészült a kormánynévsor, a 

miniszterjelölteknek részt kell venniük a leendő szakterületükben illetékes parlamenti 

bizottságok meghallgatásán, majd ezt követően a parlament két háza együttes ülésen 

szavaz a kormány támogatásáról. Amennyiben a törvényhozás bizalmat szavaz a 

kormánynak, úgy annak tagjai leteszik az esküt, és ezt követően léphetnek hivatalba. 

 

Kelemen Márton, aki úgy jött vissza a politikába, hogy el sem ment 
2015. november 12. – transindex.ro 

Vannak olyan személyek Marosvásárhelyen, akiket nem a politikai megvalósításaik miatt 

tartanak a város politikai első vonalában. Ezek a személyek politikai megnyilvánulásaikkal 

gyakorlatilag konzerválják a Marosvásárhelyen uralkodó politikai reflexeket, és ezzel 

együtt ellehetetlenítik politikai szinten a megújulást. Marosvásárhelyi közéleti 

szereplőkkel beszélgetve azt a képet szűrte le a Transindex, hogy Kelemen Márton közéjük 

tartozik. 
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Tiltakozásra készül az MPP Csíkszereda főterén 
2015. november 12. – Erdély Ma, Háromszék 

Folytatja az alkotmánymódosításra buzdító, illetve a gyulafehérvári nyilatkozatban 

megígért kisebbségi jogok hiányára rávilágító kampányát a Magyar Polgári Párt (MPP), 

ennek kapcsán a tavalyi sepsiszentgyörgyi megmozdulás után idén november 28-án 

Csíkszeredába hívja az erdélyi magyarság tagjait, hogy december 1. előestéjén újra 

tüntessenek az autonómiáért. 

 

Reménytől a valóságig – Johannis egy éve a háromszékiek szemszögéből 
2015. november 12. – Erdély Ma 

Éppen egy évvel ezelőtt, a romániai elnökválasztás két fordulója között jelent meg 25 

értelmiségi felhívása Válasszuk az erdélyiséget! címmel. Ebben arra biztatták az 

embereket, hogy Victor Ponta, „a zsákmánypolitikát fenntartó fanarióta kormányzás 

továbbvivőjével” szemben az emberek válasszák Klaus Johannist, a „szótartó becsületes 

munkára és a teljesítmény elismerésére épülő, erkölcsös társadalom” letéteményesét. 

Néhány aláíró háromszékitől kérdezték: mi valósult meg reményeikből? 

 

Már alakulgat Cioloș kormánya: kiszivárogtak miniszternevek 
2015. november 12. – maszol.ro 

Sorin Cîmpeanu jelenlegi oktatási miniszter és Bogdan Aurescu külügyminiszter nagy 

valószínűséggel tagja lesz Dacian Cioloș kinevezett miniszterelnök kormányának is – 

erősítette meg a HotNews-nak több forrás is. A portál úgy tudja, hogy Románia londoni 

nagykövete, Mihnea Moțoc a védelmi miniszteri tisztség várományosa. A hírtelevíziók 

információi szerint Laura Ștefan, az igazságügyi reformokat szorgalmazó civil aktivista az 

igazságügyi tárca irányítását kaphatja meg. 

 

Vizsgálja a DNA a marosvásárhelyi katolikus gimnázium visszaszolgáltatását 
2015. november 12. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) marosvásárhelyi területi irodája vizsgálja, hogy 

jogszerűen szolgáltatta-e vissza az állam a római katolikus egyháznak azt az iskolaépületet, 

amelyben az egyik legrangosabb marosvásárhelyi iskola működik - közölte csütörtökön 

internetes oldalán a Központ hetilap. Az ügyészség a magyarellenességéről ismert Dan 

Tanasă blogger feljelentése alapján hivatali visszaélés ügyében nyomoz. A gyanú szerint az 

épületet - melyben az Unirea román és magyar nyelvű főgimnázium és a Római Katolikus 

Gimnázium működik - úgy szolgáltatták vissza a Gyulafehérvári Római Katolikus 

Érsekségnek, hogy az soha nem volt az érsekség tulajdonában. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=195335&cim=tiltakozasra_keszul_az_mpp_csikszereda_foteren_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195305&cim=remenytol_a_valosagig_johannis_egy_eve_a_haromszekiek_szemszogebol
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/55831-mar-alakulgat-ciolo-kormanya-kiszivarogtak-miniszternevek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/55871-vizsgalja-a-dna-a-marosvasarhelyi-katolikus-gimnazium-visszaszolgaltatasat
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Megjelent a rendőrség a polgármesterjelölt-aspiráns Arros Orsolya lakásán 
2015. november 12. – maszol.ro 

Egy nappal azután, hogy bejelentette indulási szándékát a székelyudvarhelyi polgármester-

választáson, elbocsátották a munkahelyéről Arros Orsolya közgazdászt. Még a rendőrség is 

megjelent a lakásán. 

 

Néppárt: „Mi fizetjük a korrupciós húzásokat” 
2015. november 12. – Bihari Napló 

Nem hajlandó megérteni a polgárok tüntetéseken is megfogalmazott üzenetét a változás 

szükségességéről például a helyi RMDSZ sem – ezt emelték ki az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) csütörtöki sajtótájékoztatóján Nagyváradon. 

 

Tessék, kérem! Nagyváradon 
2015. november 12. – Krónika 

Tessék, kérem! címmel debütál pénteken, a magyar nyelv napján az az ingyenes 

nagyváradi közösségi havilap, amely a kolozsvári Igen, tessék! projektből kiindulva a 

kétnyelvű, román–magyar ügyfélszolgálatot egyaránt biztosító helyi vállalatok számára 

akar plusz reklámfelületet biztosítani. A tízezer példányszámban nyomtatott nulladik 

lapszám kiadását az RMDSZ kezdeményezésére a Varadinum Alapítvány vállalta fel, 

ezúttal kizárólag a Szacsvay-szobor felújítását támogató cégek kaptak benne reklámhelyet. 

A tartalmat önkéntesek ingyen állították össze. 

 

A városházi jegyző összeférhetetlenséget emleget 
2015. november 12. – szekelyhon.ro 

Soós Zoltán pénteken tisztázni szeretné a marosvásárhelyi önkormányzat új jegyzőjével, 

mit is ért ő az alatt, hogy a múzeumigazgatói tisztsége összeférhetetlen volna a tanácsosi 

státusával. Annak ellenére, hogy az RMDSZ frakcióvezetője és jövő évi polgármesterjelöltje 

három éve tevékenykedik a helyi önkormányzatban, a városháza jegyzője, Andrei Mureşan 

a legutóbbi tanácsülésen pedzte meg, hogy bárki, aki összeférhetetlen helyzetbe kerül, 

harminc napon belül le kell mondania. A helyi román sajtó szerint a titkár kimondottan 

Soós Zoltánra célzott, aki úgy városi tanácsos, hogy közben múzeumigazgatóként keresi a 

kenyerét. 

 

Borbolyék pere: ítélethirdetések két halasztás után 
2015. november 12. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

Kihirdették az első ítéleteket a Borboly Csaba megyei tanácselnök és tizenkét másik 

személy ellen folyamatban levő büntetőperben. Három vádlott felfüggesztett 

börtönbüntetést kapott.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/55771-megjelent-a-rend-rseg-a-polgarmesterjelolt-aspirans-arros-orsolya-lakasan
http://www.erdon.ro/neppart-mi-fizetjuk-a-korrupcios-huzasokat/2952963
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tessek-kerem-nagyvaradon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-varoshazi-jegyzo-osszeferhetetlenseget-emleget
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/borbolyek-pere-itelethirdetesek-ket-halasztas-utan
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A diákszervezet nem határolódik el a köszönetnyilvánítástól 
2015. november 12. – szekelyhon.ro 

„Nem a vásárhelyi rendőrparancsnokot tüntettük ki, hanem az általa vezetett 

intézménynek küldtünk köszönetet” – nyilatkozta csütörtökön Tubák Nimród, a 

Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség elnöke, miután a sajtóban nyilvánosságot kapott 

egy Valentin Bretfelean által aláírt közlemény, miszerint a szervezetük huszonöt éves 

fennállását ünneplő magyar diákok köszönetet mondanak a rendőrségnek. 

 

Március 5-én választunk, kezdődhet a kampány 
2015. november 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Jövő év március 5-én, szombaton tartják Szlovákiában a parlamenti választásokat – 

jelentette be a parlament elnöke, Peter Pellegrini. A politikai pártoknak, mozgalmaknak, 

koalícióknak a törvény betűje szerint legkésőbb 90 nappal a parlamenti választások előtt - 

vagyis jelen esetben 2015. december 6-ig - le kell adniuk jelöltlistáikat az országos 

választási bizottság közjegyzőjének. Ugyancsak meg kell fizetniük a 17 ezer eurós választási 

óvadékot. Azt később azok a pártok kapják vissza, amelyek legalább 2 százalékos 

támogatottságot szereztek a parlamenti választásokon. 

 

Median: bejutna a Híd, kimaradna az MKP 
2015. november 12. – bumm.sk, Új Szó, Magyar Idők 

Nem sok hiányzana ahhoz, hogy a Smer egyedül alakítson kormányt, ha most tartanák a 

parlamenti választásokat – derül ki a Media közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. 

A Smer a szavazatok 40,8%-át söpörné be, ezzel 72 mandátuma lehetne a törvényhozásban 

(76 mandátum jelenti az abszolút többséget). A Híd 7,1%-on áll, ezzel 13 képviselőt 

küldhetne a parlamentbe. Az MKP a vonal alatt van 4,2%-kal. Fontos ugyanakkor 

hozzátenni, hogy a Median ügynökség általában nem használ nemzetiségi mintát, vagyis 

kutatásai során a megkérdezettek között nincs mindig annyi magyar, mint amennyi a 

népességben a magyarság számaránya. 

 

Szombaton fogadja el választási jelöltlistáját a Magyar Közösség Pártja 
Országos Tanácsa 
2015. november 12. – hirek.sk 

A közelgő parlamenti választásokkal kapcsolatos jelöltlista véglegesítése és a választási 

program elfogadása lesz majd a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa november 14-i 

pozsonyi ülésének két fő napirendi pontja. Berényi József, az MKP elnöke elmondta, hogy 

választási programjuk részleteiről annak OT-ülésen történő alapos megvitatása és 

elfogadása után tájékoztatják majd a nyilvánosságot. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-diakszervezet-nem-hatarolodik-el-a-koszonetnyilvanitastol
http://www.hirek.sk/belfold/20151112111146/Marcius-5-en-valasztunk-kezdodhet-a-kampany.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/11/12/median-bejutna-a-hid-kimaradna-az-mkp
http://www.hirek.sk/belfold/20151112140935/Szombaton-fogadja-el-valasztasi-jeloltlistajat-a-Magyar-Kozosseg-Partja-Orszagos-Tanacsa.html
http://www.hirek.sk/belfold/20151112140935/Szombaton-fogadja-el-valasztasi-jeloltlistajat-a-Magyar-Kozosseg-Partja-Orszagos-Tanacsa.html
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Meghirdették a kisebbségi kultúrák támogatásának programját 
2015. november 12. – hirek.sk 

A kisebbségi kormánymegbízott javaslatára a kormányhivatal ismertette a Nemzeti 

kisebbségek kultúrája 2016 elnevezésű programját érintő pályázati felhívását, amelynek 

keretén belül 3 879 250 euró összértékű állami támogatás kerül majd szétosztásra. 

Pályázni, a korábbi évek gyakorlatától eltérően egy héttel tovább, 2016. január 18-ig lehet. 

 

Ringató a Rákóczi Magyar Házban 
2015. november 12. – bumm.sk 

Októbertől Rozsnyón két helyen is várják a kisgyermekes családokat Ringató 

foglalkozásra. A Rákóczi Magyar Ház nagytermében minden csütörtökön zajlanak a 

játékos-zenés foglalkozások. 

 

Nem indulhat a Híd listáján a Šanca 
2015. november 12. – Új Szó 

Bugárék nem veszik fel a Híd listájára a Šanca nevű törpepárt jelöltjeit. „Már késő van az 

ilyen tárgyalásokra” – mondta Bugár Béla pártelnök, aki szerint a Šancának irreális 

elképzelései voltak arról, hány jelöltet tehetnének a Híd listájára. A törpepárt 15 helyet 

kért magának, az első tizenötben pedig egy jelöltet akart – ez gyakorlatilag befutó helynek 

számított volna. 

 

Szabadka: A Magyar Mozgalomhoz tartozó képviselők önálló platformot 
alkotnak a VMSZ-frakción belül 
2015. november 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Csúszó Endre képviselő a szabadkai városi képviselő-testület csütörtöki ülésén 

bejelentette, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselői csoportján belül 

megalakult a Magyar Mozgalom (MM) platform, amelyhez a 16 VMSZ-es képviselő közül 

9-en csatlakoztak. Nem rombolni akarják a párt frakcióját, éppen ellenkezőleg: erősíteni - 

állította Csúszó a szószéknél. Az MM-platform lényege nem az, hogy szétverje a VMSZ 

frakcióját, ellenkezőleg, ezen keresztül igyekszünk erősíteni a munkát és próbálunk 

odahatni, hogy az még hatékonyabban működjön - nyilatkozta Csúszó Endre a csütörtöki 

vkt-ülésen. 

 

Pásztor: Aki aláássa a VMSZ-t, kizárjuk 
2015. november 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Pásztor István, a VMSZ elnöke ma úgy nyilatkozott, hogy a VMSZ statútuma nem 

engedélyezi a frakción belüli platform-alakítást, és mindenki, aki aláássa a pártot, azt el 

fogják távolítani. A kérdésre, hogy ezek szerint Varga Lászlót, a VMSZ köztársasági 
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http://www.hirek.sk/belfold/20151112103547/Meghirdettek-a-kisebbsegi-kulturak-tamogatasanak-programjat.html
http://www.bumm.sk/regio/2015/11/12/ringato-a-rakoczi-magyar-hazban
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/11/12/nem-indulhat-a-hid-listajan-a-sanca
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19343/Szabadka-A-Magyar-Mozgalomhoz-tartozo-kepviselok-onallo-platformot-alkotnak-a-VMSZ-frakcion-belul.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19343/Szabadka-A-Magyar-Mozgalomhoz-tartozo-kepviselok-onallo-platformot-alkotnak-a-VMSZ-frakcion-belul.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19345/Pasztor-Aki-alaassa-a-VMSZ-t--kizarjuk.html
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parlament képviselőjét is kizárják-e a pártból, Pásztor azt válaszolta, hogy Varga „már 

régen nem tagja a VMSZ-nek". Arra a kérdésre pedig, hogy mi fog történni, amennyiben 

Maglai Jenő, Szabadka polgármestere, a Magyar Mozgalom (MM) tagja támogatná a 

szabadkai képviselő-testület MM-es tagjai által alakított platformot, Pásztor azt felelte, 

hogy abban az esetben "ő is mehet velük együtt". 

 

A kisebbségi autonómia megoldás 
2015. november 12. – Magyar Szó 

Sógor Csaba, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség európai parlamenti képviselője az 

elmúlt hétvégén Deli Andor, a Vajdasági Magyar Szövetség európai parlamenti 

képviselőjének vendége volt Szabadkán. A képviselők közösen nyitották meg a magyar 

szecessziós építészet stílusjegyeit magukon viselő magyarországi, kárpátaljai, felvidéki, 

horvátországi, szerbiai, romániai épületek fényképeiből összeállított kiállítást. Sógor Csaba 

Victor Ponta lemondásával kapcsolatban elmondta, hogy hosszú politikai haldoklást 

követően szánta el magát erre a lépésre. A vajdasági magyarság az európai integrációt 

követő kisebbségvédelmével kapcsolatban elmondta, hogy míg Románia csatlakozásakor 

Magyarország nem tudott élni vétójogával, Szerbia esetében ezt megteheti, amennyiben a 

kisebbségi kérdések nem lesznek megfelelően jelezve. 

 

Kárpátaljai Vándoregyetem a Rákóczi-főiskolán és az Ungvári Nemzeti 
Egyetemen 
2015. november 12. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Soós Kálmán Ösztöndíjprogram egyik 

alprogramjaként megvalósuló Kárpátaljai Vándoregyetemet a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány szervezésében. A vándoregyetem célja, hogy a kárpátaljai magyar nyelvű 

felsőoktatásban dolgozó tanárok és kutatók valamennyi, Kárpátalján magyar nyelven 

oktató felsőoktatási intézményben bemutathassák kutatási témájukat vagy olyan 

tudományos eredményeiket, melyek széleskörű érdeklődést válthatnak ki. 

  

Kárpátalja középső területeit részletesen bemutató kötet jelent meg 
2015. november 12. – MTI 

Kárpátalja középső területeit részletesen bemutató kötet jelent meg Verecke - a 

honfoglalás kapuja címmel a Romanika Kiadó gondozásában. Kovács Sándor, a kötet 

szerzője az MTI-nek elmondta: eddig 10 könyve jelent meg Kárpátaljáról. 2007-ben jelent 

meg a Kárpátalja keleti részét, Máramaros térségét magyar nézőpontból bemutató 

részletes útikalauza, amelyhez folytatásként írta meg a mostani, Kárpátalja középső 

területeire, a Borzsa és a Latorca völgyére koncentráló, történelmi, kulturális és földrajzi 

adatokat is közlő kötetet.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/karpataljai-vandoregyetem-a-rakoczi-foiskolan-es-az-ungvari-nemzeti-egyetemen/
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Kárpátaljai résztvevők a Budapesti Demográfiai Fórumon 
2015. november 12. – karpatalja.ma 

Kárpátaljai résztvevői is voltak a Budapesti Demográfiai Fórumnak, melyet 2015. 

november 5–7. között rendeztek meg azzal a céllal a magyar fővárosban, hogy bemutassák 

az európai népesedési folyamatok család-, gazdaság-, foglalkoztatáspolitikai és migrációs 

összefüggéseit. Kárpátalját 50 fő – akik a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete, 

a Kezünkben a Jövő Alapítvány, a Sámuel Alapítvány, a Beregszászi Járási Máltai 

Szeretetszolgálat, a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség, a Csodaszarvas Alapítvány és a 

Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet tagjai – képviselte a fórumon. A határon túli vendégek a 

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége Családláncának tagjai, s a magyarországi 

szervezet meghívására érkeztek Budapestre. 

 

Utolsó tartalékait éli fel a kárpátaljai magyarság 
2015. november 13. – Borsodi Attila – Magyar Idők 

Nehéz hónapok várnak a kárpátaljai magyarokra, ha beköszönt a téli időjárás. Az emberek 

félretett pénzükből tengődnek. A nehézségeken igyekszik könnyíteni a Magyar Református 

Szeretetszolgálat, amely minden héten visz adományokat a nehéz sorsú embereknek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2015. november 13-i számában olvasható.) 

 

A fiatalok a nemzet hőskorával ismerkedtek 
2015. november 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

A nemzet legfényesebb évei azok voltak, amikor új hazát hódítottak meg eleink, amikor 

képesek voltak fél Európát bekalandozni, amikor alapvető, nemzetformáló hatások érték 

őket. A magyar őstörténettel, honfoglalással és az Árpád-korral ismerkedtek meg 

részletesen a magyar történelem vetélkedő általános iskolás résztvevői. A kilenccsapatos 

verseny házigazdája idén a pártosfalvi iskola volt. 

 

Két hónapja működik a magyar külgazdasági iroda Lendván 
2015. november 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

Lendván ez év augusztusától működik a magyar külgazdasági iroda a ljubljanai Magyar 

Nagykövetség égisze alatt. A gazdasági kapcsolatok szilárdítását, mélyítését szolgáló 

munkát Kovács Ildikó gazdasági attasé látja el. 

 

Így szavaztunk 
2015. november 12. – Huncro.hr 

A hétvége a parlamenti választások jegyében telt. A horvátországi kisebbségeknek 

választaniuk kellett a horvát és a nemzetiségi lista között, nemzettársaink ez utóbbival az 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/karpataljai-resztvevok-a-budapesti-demografiai-forumon/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174370832
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174370837
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6708-2015-11-12-10-04-29
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egyetlen garantált, magyar képviselői helyet betöltő személyre voksolhattak. A 

www.izbori.hr hivatalos választási oldal adatai alapján az összesen 9124 magyar 

nemzetiségű, szavazati joggal rendelkező személyből vasárnap 4472-en járultak az 

urnákhoz és választották a magyar listát. 

 

Programokban gazdag őszi hónapok a Zágrábi Magyar Intézetben 
2015. november 12. – Huncro.hr 

A Zágrábi Magyar Intézet (ZMI) az elmúlt hónapokban is küldetéséhez híven közvetítette a 

magyar kultúrát a fővárosi horvát és a helyi magyar közönség számára rendezvényeivel. A 

Balassi Intézet Zágrábi Magyar Intézete 2014 elején nyitotta meg kapuit azzal a céllal, hogy 

a magyar kultúrát, művészetet és tudományt népszerűsítse a horvát fővárosban. Rövid 

fennállása óta rendkívül aktív tevékenységet folytat – számos koncert, kiállítás, filmvetítés 

fűzhető a nevéhez, neves magyar képző- és előadóművészek kaptak bemutatkozási 

lehetőséget az intézet falai között. 

 

Beindult az új táncház-szezon Lyonban és Grenoble-ban 
2015. november 12. – Nemzeti Regiszter 

Lyon-ban és Grenoble-ban a magyar népzene és néptánc ápolásának már hagyománya 

van. A helyi magyarok nagy szeretettel és érdeklődéssel fordultak a népi kultúra felé, 

felelevenítendő elődeik hagyományát, egyszersmind gyermekeiknek gyökereiket 

megmutatni és hovatartozásukat erősíteni hivatott. 
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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   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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