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Semjén: a megmaradás egyik legfontosabb alapja az autonómia kivívása 
2015. november 13. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, stop.hu, hirek.sk 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a magyar nemzet 

megmaradásának egyik legfontosabb fundamentuma az autonómia kivívása. Semjén Zsolt 

az Értjük egymást? címmel, a fővárosi Magyarság Házában pénteken rendezett 

konferencián úgy fogalmazott: minden jó, ami az autonómia felé vezet és minden rossz, 

ami annak feladását jelenti. Az utódállamokkal összefüggésben kiemelte: tudatosítani kell 

az ottani társadalmakban, hogy az autonómia törekvéseink nem irányulnak senki ellen és 

senkinek az érdekét nem sértjük. Ahol megvalósulhatott az autonómia, ott egyúttal 

gazdasági növekedés is beindult, erőforrások szabadultak fel - mutatott rá a 

miniszterelnök-helyettes, aki szerint ha jogfosztás van, a kisebbség rosszul érzi magát a 

szülőföldjén, és aztán ebből sok minden következhet. 

 

Kövér: ha nem sikerül lassítani a népességfogyást, eltűnhet a szórványból a 
magyarság 
2015. november 15. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk, Magyar Hírlap 

Az Országgyűlés elnöke szerint ha nem sikerül megállítani vagy lassítani a szórványban a 

magyarság fogyását, akkor belátható időn belül ezeken a területeken a magyarság 

gyakorlatilag el fog tűnni. Kitért arra, hogy az utódállamok egy részében tudatos, állami 

szintű politika zajlik a magyarság asszimilálására az iskolarendszer elsorvasztásán 

keresztül. Egyetértett azzal, hogy az iskolarendszeren keresztül lehet az asszimiláció 

lassítását elérni. Hozzátette: ki kell harcolni az európai fórumokon a nemzeti 

kisebbségeknek az egyenrangúsághoz való jogát, annak elismerését, hogy igenis vannak 

kollektív jogai azoknak a nemzeti közösségeknek, amelyek összességében 50-60 

milliónyian vannak az unió mai területén.  

 

Potápi: A szórvány kérdése központi helyen áll a nemzetpolitikában 
2015. november 13. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap 

A szórvány kérdése központi helyet foglal el a nemzetpolitikában - mondta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a magyar szórvány napja alkalmából az MTI-

nek. A nemzetpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít a szórványban élőknek, hiszen a 

„nemzet határát” képező szórványban az asszimiláció folyamata gyorsabb, a nemzeti 

identitást reprodukáló intézmények hálózata kevésbé hatékony - mutatott rá az 

államtitkár, aki rögzítette: a szórvány kérdése központi helyet foglal el a 

nemzetpolitikában. Kifejtette: a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a népességfogyás 

legnagyobb arányban a szórványban zajlik. Potápi Árpád János a jelenség csökkentése 

érdekében a legfőbb feladatok között jelölte meg annak megállapítását, hogy hol, milyen 

mértékű szórványosodás zajlik és milyen tényezők váltják azt ki. Kitért arra is, hogy 

konkrét terveket és stratégiákat kell kidolgozni, s példaként említette a normatív 
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támogatási programokat az olyan területeken, mint az oktatás, a művelődés, az egyház, a 

közösségépítés. 

 

Éljenek a lehetőségeikkel a szórványban élő magyarok! 
2015. november 15. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, mno.hu, InfoRádió, nol.hu, 

nepszava.hu 

A szórványban élők felelőssége, hogy éljenek a törvény adta lehetőségeikkel, és ha ez nem 

működik, akkor fogalmazzák meg elvárásaikat, amelyeket a magyar politika képes 

támogatni - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár vasárnap a 

Duna World műsorában. Az államtitkár elmondta: fontos továbbá, hogy ezek az emberek 

éljenek azokkal az adottságokkal, amelyekkel rendelkeznek, például azzal, hogy ismerik a 

magyar nyelvet és azt megtanítják a gyermekeiknek is. 

 

Összeállt Dacian Cioloș szakértői „válogatottja” 
2015. november 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

Brüsszelben dolgozó szakember, nagykövet, volt szociáldemokrata miniszter és a 

magánszférában tevékenykedő menedzser is lehet az új, szakértői román kormányban, 

amelynek névsorát vasárnap ismertette Dacian Cioloş kijelölt kormányfő. A korábban 

uniós mezőgazdasági biztosként tevékenykedő kijelölt miniszterelnök közölte: a 

kabinetben a magánszférában, a romániai vagy az európai közigazgatásban dolgozó 

szakemberek, illetve különböző civil szervezetekben tevékenykedő, menedzseri 

tapasztalatokkal rendelkező személyek is helyet kapnak. Felhívta a figyelmet: a nemi 

egyensúlyra is odafigyelt, így a kabinet egyharmada nő. „Számos fiatalt, és jelentős 

szakmai tapasztalattal rendelkező személyt is beválogattam, akik nyitottak a párbeszédre” 

– jegyezte meg Cioloş, hozzátéve: fontos szempont volt a feddhetetlenség is. 

 

Semjén: kulcsfontosságú a magyar nyelv elsajátítása a külhoni magyar 
területeken 
2015. november 13. – MTI, hirado.hu 

Kulcsfontosságúnak tartja a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, hogy a 

tömb- és szórványmagyar területeken minél több gyermek elsajátítsa a magyar nyelvet. 

Semjén Zsolt pénteken, a magyar nyelv napján kárpát-medencei óvodásokat köszöntött, 

akik magyar verseket szavaltak egy időpontban, több helyszínen. Budapesten, az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága termében tartott rendezvényen Semjén 

Zsolt kiemelte, a magyar nemzet megmaradásához három dolog kell. Első helyen a magyar 

nyelv védelmét és megmaradását említette, majd kitért a kulturális, történelmi tudatra, „a 

sorsközösség tudatára”. A megmaradást szolgálja a nemzet közjogi egységének 

megteremtése, hogy „mindannyian magyar állampolgárként élhessünk” - tette hozzá. 
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Semjén Zsolt állampolgársággal tartaná meg magyarnak a szórványban 
élőket 
2015. november 15. – hirado.hu 

Erkölcsi kötelességünk megakadályozni a szórványban élő magyarság fogyását - mondta a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az M1 aktuális csatorna vasárnap esti 

műsorában a magyar szórvány napján rendezett tematikus napon. Semjén Zsolt úgy 

fogalmazott, a szórvány magyarságra nagy figyelmet kell fordítani, ezért is indult számos 

kormányzati program. A szórványban élők megtartásának egyik legfontosabb feltétele a 

magyar állampolgárság, „ugyanis ez olyan közjogi kötődést ad a magyar nemzethez, ami 

generációról generációra megmarad”, a másik pedig úgynevezett „szórvány központokat” 

kell létrehozni, elsősorban iskolákat, líceumokat - fejtette ki. 

 

Megtartotta ülését a Magyar Állandó Értekezlet Külügyi és Jogi 
Szakbizottsága 
2015. november 14. – MTI, Kormany.hu 

Mikola István biztonságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkár 

nyitotta meg a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) Külügyi és Jogi Szakbizottságának 

pénteki budapesti ülését, amelynek a Külügyi és Külgazdasági Intézet adott otthont. 

Az államtitkár beszédében kiemelte, hogy a migráció és az ukrán válság komoly kihívás elé 

állítja az európai vezetőket és húsbavágóan érinti mind az anyaországban, mind a 

külhonban élő magyarok életét. A magyar-horvát határszakasz lezárásának köszönhetően 

a menekültek elkerülik hazánkat és aktuális fejleményeként említette, hogy a szlovén 

kormány is szigorított határellenőrzésről hozott döntést. Az ukrán válsággal kapcsolatban 

az államtitkár kijelentette, Ukrajna destabilizálása ellentétes a magyar érdekkel, 

Magyarországnak alapvető fontosságú az ukrán válság rendezése, az országnak tovább kell 

haladni a demokratikus átalakulás útján. 

 

Bethlen Gábor-díjat kapott Böjte Csaba 
2015. november 14. – Krónika, MTI, transindex.ro 

Böjte Csaba ferences szerzetes, Hans Kaiser, a Konrad Adenauer Alapítvány egykori 

magyarországi képviselője és a Honismeret folyóirat szerkesztői vehettek át idén Bethlen 

Gábor-díjat szombaton a Pesti Vigadóban. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a 

díjakat adományozó Bethlen Gábor Alapítvány elnökének kezdeményezésére a díjátadó 

előtt néma főhajtással emlékeztek a pénteki éjszakai párizsi terrorcselekmények 

áldozataira. Böjte Csaba – aki családi okok miatt nem tudott személyesen jelen lenni – 

1992-ben nyitotta meg árvaházát Déva elhagyott ferences kolostorában, a román 

hatóságokkal is megküzdve. Mára az általa vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány több 

mint 2300 gyermeket gondoz – emlékeztetett Lezsák Sándor. 
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Nemzetpolitikai Kutatóintézet: a szórványban fogy leginkább a magyarság 
2015. november 14. – MTI, Magyar Idők, hirek.sk 

A Kárpát-medence őshonos külhoni magyar közösségeit mindenütt érinti a 

szórványosodás jelensége, a magyarság ugyanakkor a szórványban fogy a legnagyobb 

arányban – mondta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója az MTI-nek a vasárnapi 

Magyar Szórvány Napja alkalmából. A lehetséges megoldásokról szólva kifejtette: a 

szórványok fennmaradása, azaz az asszimiláció folyamatának lassítása az anyanyelvi 

oktatás, a közösségteremtés és a hitépítés erősítésével lehetséges. A nemzeti identitás ezen 

alappilléreinek hatékony támogatásához elsősorban szakpolitikai stratégiára, szakmailag 

alátámasztott döntésekre és a megfelelően kidolgozott szórványstratégia eredményeinek 

folyamatos kontrolljára van szükség. 

 

Sikeres a Petőfi Sándor-program 
2015. november 15. – MTI, Kormány.hu 

A nemzetpolitikai államtitkárság sikeresnek ítéli a Kárpát-medencei szórványmagyarság 

támogatására indított Petőfi Sándor-programot. Az MTI-hez eljuttatott összegzés szerint a 

szórvány közösségek részéről rendkívül pozitívak a visszajelzések. A Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága idén márciusban hirdette meg a programot. Az ötven 

ösztöndíjas feladata: az egykori monarchia területén szórványban élő közösségek 

támogatása, mert ott a legnagyobb veszélye a teljes asszimilációnak. Az értékőrző, 

tájékoztatási, közösségépítő program célja még a szórványmagyarság Magyarországhoz 

való kötődésének, magyar azonosságtudatának erősítése, támogatása - idézték fel a 

kezdeményezés elindítását. 

 

Kelemen: a PSD továbbra is kormányon van 
2015. november 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Vasile Dâncu miniszterelnök-helyettesi, közigazgatási és regionális fejlesztési miniszteri 

kinevezésével a PSD továbbra is kormányon van, azonban ez biztosítja az új kabinetnek a 

stabilitást, nyilatkozta a Transindexnek Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt követően, hogy 

Dacian Cioloș kinevezett miniszterelnök bemutatta minisztereinek listáját. A szövetségi 

elnök szerint ez a lista azt bizonyítja, hogy Dacian Cioloș számára az Európai Unióban 

töltött évek nem voltak hiábavalóak, hiszen azt a tapasztalatot, amivel ott gazdagodott, 

most tudja kamatoztatni. Szerinte Dacian Ciolos megérdemli a parlament támogatását, 

kollégáinak holnap ő maga is azt fogja javasolni, hogy támogassák a kinevezett 

miniszterelnököt. Dacian Cioloș egyébként hétfőn délután találkozik az RMDSZ-

frakcióval. 
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Magyar zászlót nézni mentek a Hargita megyei bírók Csíkmadarasra 
2015. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Kihelyezett tárgyalást tartott pénteken a Hargita Megyei Törvényszék C10CAF számú bírói 

testülete abban az ügyben, amelyben Hargita megye prefektusa a zászlóügyben hozott 

végleges táblabírósági döntés be nem tartásáért jelentette fel Bíró László csíkmadarasi 

polgármestert még idén májusban. A törvényszék, a prefektúra, a törvényszék melletti 

ügyészség összesen hattagú küldöttsége érkezett a csíkmadarasi községházára. 

Helyszínelésük tárgya a 2015.05.27-én iktatott prefektusi feljelentés, melynek révén azt 

kifogásolta Jean-Adrian Andrei prefektus, hogy Bíró László polgármester nem hajtotta 

végre a Marosvásárhelyi Táblabíróság azon, 2014. június 17-én meghozott döntését, 

miszerint el kell távolítani a községháza homlokzatáról Magyarország zászlaját - közölte a 

csíkmadarasi önkormányzat. 

 

Gondok és megoldások a szórványban - kerekasztal-beszélgetést tartottak 
Nagyenyeden 
2015. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A Gondok és megoldások a szórványban című kerekasztal-beszélgetés vendége és 

moderátora volt Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, az RMDSZ Hunyad Megyei 

Szervezetének elnöke csütörtökön Nagyenyeden, a Dr. Szász Pál Magyar Közösségi 

Házban. A különböző szakterületek képviselői számára létrejött rétegtalálkozó meghívottai 

között szerepelt Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke és Korsós 

Tamás, Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának képviselője. Az esemény házigazdája 

Lőrincz Helga kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelő, az RMDSZ Fehér Megyei 

Szervezetének elnöke volt. 

 

Hatékonyabb honosítási segítség Szatmár megyében is 
2015. november 13. – Erdély Ma, szatmar.ro 

„A távolabbi településeken élőket is el szeretnénk érni", nyilatkozta Kovács Péter, az 

RMDSZ főtitkára még februárban, amikor aláírták azt a szerződést, mely lehetővé teszi, 

hogy a szervezet intézményesített formában is segíthet az ügyintézésben. Ennek 

következtében szeptember óta Erdély-szerte közel kéttucat területi irodában segítik a 

kérvényezőket a szükséges okiratok összegyűjtésében, az egyszerűsített honosítási eljárás 

lebonyolításában. Szatmár megyében Szatmárnémeti mellett Nagykárolyban, Tasnádon és 

Sárközújlakon is várják a helyi RMDSZ-irodába mindazokat, akik számára fontos, hogy 

visszaszerezzék felmenőik állampolgárságát, mondta el Nagy Szabolcs. 

 

Az RMDSZ nem javasol minisztereket a Cioloș-kormányba 
2015. november 13. – maszol.ro 

Határozottan cáfolta Kovács Péter ügyvezető elnök azt a sajtóértesülést, miszerint az 

RMDSZ Cseke Attila képviselőt javasolta egészségügyi miniszternek Dacian Cioloș 
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kinevezett miniszterelnök kormányába. Erről Mihai Gâdea beszélt csütörtök este az 

Antena3 Sinteza zilei című műsorában. A televíziós újságíró nem nevezte meg információi 

forrását. Ehelyett hosszasan ecsetelte, mekkora kárt okozott a volt RMDSZ-es 

egészségügyi miniszter a kórházak egy részének bezárásával. 

 

Elmaradt Ráduly tárgyalása 
2015. november 13. – szekelyhon.ro 

Érdemben el sem kezdődött az a tárgyalás, amelyet csütörtökön tartottak volna a Hargita 

Megyei Törvényszékén Csíkszereda volt polgármestere és hivatalának gyakorlásától bírói 

döntéssel eltiltott alpolgármestere perében. A még előzetes szakaszban levő büntetőper 

újabb tárgyalásán az egyik vádlott, Szőke Domokos jelen volt, a volt polgármester, Ráduly 

Róbert Kálmán viszont hiányzott, és ügyvédje sem képviselte. Mint kiderült, és ezt Szőke 

ügyvédje is jelezte, a volt polgármester nem kapta meg az idézést a tárgyalásra – a 

hivatalos iratot nem tudták kézbesíteni Rádulynak, mert nem tartózkodott otthon. „A 

perrendtartás értelmében, ha nem találnak senkit otthon, egy értesítést hagynak, hogy hét 

napon belül átvehető az idézés a törvényszék irattárában. Ez a hét nap még nem telt el, de 

hamarabb kitűzték a tárgyalást” – tájékoztatott kérdésünkre Szász Ferenc. Szőke Domokos 

ügyvédje szerint ebben az esetben egy eljárási hibát észlelt a törvényszék, amelyért senki 

sem felelős, ezért is kellett elnapolni a tárgyalást, és kitűzni új időpontot. A bíró így 

november 19-ét jelölte meg az újabb tárgyalás napjaként. 

 

Maros megye szórványtelepülésein is megülik a magyar szórvány napját 
2015. november 13. – szekelyhon.ro 

A magyar szórvány napját egyre több Maros megyei településen is megünneplik. A 

Vásárhelyi Hírlap arra kereste a választ, hogy a megye kisvárosai milyen rendezvényekkel 

készülnek a 2011 óta ünnepelt magyar szórvány napjára, illetve, hogy milyen méreteket 

öltött a települések szórványosodása.  

 

Napirenden a Mikó-ügy 
2015. november 14. – Erdély Ma, Háromszék, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Az Európai Parlament napirendre tűzi a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyét – 

közölte tegnap Sógor Csaba EP-képviselő. A kollégiumról szóló petíciót csütörtökön 

tárgyalták az EP Petíciós Bizottságának koordinátorai. A testület levélben fordul a román 

kormányhoz azzal a kéréssel, hogy kezelje jóindulatúan a kérdést. A bizottság továbbá 

meghallgatás megrendezését javasolta az ügyben. Arra jövő év februárjában kerül sor. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/elmaradt-raduly-targyalasa
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/maros-megye-szorvanytelepulesein-is-megulik-a-magyar-szorvany-napjat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195422&cim=napirenden_a_miko_ugy
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Magyar szórvány napja – Az RMDSZ támogatást ajánlott a szórványsajtó 
megőrzéséhez 
2015. november 14. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) intézményes keretet és anyagi forrást 

biztosít arra, hogy a szórványlapok megmaradjanak, és tartalmilag is megerősödjenek – 

jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szombaton A magyar sajtó jelene és jövője a 

szórványban című vajdahunyadi konferencián. „A sajtónak fontos szerepe van az 

asszimiláció és a nyelvvesztés megfékezésében, ezért a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség partnere lesz minden olyan kezdeményezésnek, amelynek célja a 

szórványközösségek médiatermékeinek fennmaradása és támogatása" – hangsúlyozta 

Kelemen Hunor a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) által szervezett 

konferencián. Az RMDSZ elnöke szerint a nyelvvesztés és az asszimiláció a szórványban az 

anyanyelvű oktatás és sajtó térvesztésével kezdődik. 

 

Kovács Péter: a szórványt nem temetni kell! 
2015. november 15. – Krónika, transindex.ro 

A szórványt nem temetni kell, hanem fel kell mutatni és meg kell őrizni az értékeit – hívta 

fel a figyelmet Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke vasárnap Temesváron, a 

szövetség magyar szórvány napi központi rendezvényén. A Csiky Gergely Állami Magyar 

Színházban tartott rendezvényen az RMDSZ kiértékelte a szórvány cselekvési tervének 

eredményeit, és új irányelvekkel bővítette azt. Kovács Péter beszédében rámutatott: a 

szórvány nem egy fakszni, nem egy múzeumi tárgy, az itt élők hús-vér magyar emberek, 

közösségek, akik csak számbelileg jelentenek kisebbséget, semmivel nem kevesebbek, mint 

a tömbmagyarságban élők. „A szórványnak nem konferenciákra van szüksége, hanem 

munkára és támogatásra. Fontos lehet a tanulmány, a konferencia, de – az egyik megyei 

elnök szavaival élve – attól még valaki meg kell tankolja az iskolabuszt, az ebédet meg kell 

főzze valaki a szórványkollégiumban, és mindezt valakinek ki kell fizetnie" – fogalmazott a 

politikus. 

 

Az erdélyi magyar médiafogyasztásról 
2015. november 15. – Nyugati Jelen 

Érdekes médiafogyasztási mutatókra derült fény hétvégén a Magyar Újságírók Romániai 

Egyesületének (MÚRE) Vajdahunyadon megtartott konferenciáján. A magyar sajtó jelene 

és jövője a szórványban címet viselő rendezvényen hét szórványmegye, illetve a bukaresti, 

Kolozs, Maros és Bihar megyei magyar sajtó képviseltette magát. A rendezvény 

házigazdája a Corvin Savaria Társaság volt, támogatója pedig az Etnikumközti Kapcsolatok 

Hivatala. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195459&cim=magyar_szorvany_napja_az_rmdsz_tamogatast_ajanlott_a_szorvanysajto_megorzesehez
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195459&cim=magyar_szorvany_napja_az_rmdsz_tamogatast_ajanlott_a_szorvanysajto_megorzesehez
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/aa-szorvanyt-nem-temetni-kella
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_erdelyi_magyar_mediafogyasztasrol.php
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Hivatalossá vált ünnep a magyar nyelv napján 
2015. november 15. – Krónika 

Számos rendezvénnyel ünnepeltek Erdélyben is pénteken, november 13-a ugyanis idéntől 

hivatalosan is a magyar nyelv napja Romániában. A magyar Országgyűlés 2011-ben 

nyilvánította a magyar nyelv napjává november 13-át, Klaus Johannis romániai államfő 

pedig múlt szerdán hirdette ki az RMDSZ által kezdeményezett törvényt, amely nálunk is a 

magyar nyelv napjává nyilvánítja ezt a napot. 

 

Történelmi alapokra helyezett régiósítást kér Cioloştól az EMNP 
2015. november 15. – Krónika 

A történelmi régiók visszaállítását, az anyanyelv-használati jogok biztosítását és a 

bevándorlási kvóták elutasítását kérte nyílt levelében Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnöke Dacian Cioloş kijelölt miniszterelnöktől. A pártelnök úgy vélte, a 

romániai politikai rendszer megváltoztatása csak egy átfogó strukturális reform útján 

valósulhat meg, ami elsődlegesen Románia regionalizációját jelentené. Szerinte a három 

történelmi országrészt, Erdélyt, Havasalföldet és Moldva nagyrégiókat a történelmi régiók 

alapján kell újraszervezni. 

 

Magyar nem a kétnyelvűségre 
2015. november 16. - Krónika 

Második nekifutásra lesz szükség Koronkán, hogy a magyar polgármester elfogadtassa a 

magyar többségű közgyűléssel a közérdekű hirdetések kétnyelvűsítését. Legutóbb ugyanis 

a magyar tanácsosok nemmel szavaztak, így az elöljáró e hónap végén kénytelen újból 

napirendre tűzni az elgáncsolt határozattervezetet. Brassai Zsombort, az RMDSZ megyei 

elnökét annál is inkább bosszantja az eset, hogy ellenszavazatukkal az RMDSZ-es 

tanácsosok lényegében nemcsak polgármesterükkel és egy tizenöt éve alkalmazásra váró 

törvénnyel, hanem az érdekvédelmi szövetség alapkövetelményeivel is szembe mentek. 

 

PKE: kezelik a válságos helyzetet 
2015. november 16. – Krónika 

Folyamatban van a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen kialakult válságos helyzet 

kezelése – hívta fel a figyelmet közleményében Tolnay István, a felsőoktatási intézmény 

alapítói tanácsának alelnöke. Rámutat, a helyzet normalizálódását a szenátus november 

18-ai ülésétől várják. „Eredeti küldetésének eleget téve, az Alapítók Tanácsa továbbra is 

azért munkálkodik, hogy az erdélyi magyar felsőoktatási hálózat első magánegyeteme a 

jövőben is stabil, megbízható és fejlődő intézménye legyen erdélyi közösségünknek” – áll a 

közleményben, amely „átmeneti válságos időknek” nevezi az egyetem nehézkes anyagi-

pénzügyi helyzetét. 
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http://www.kronika.ro/kultura/hivatalossa-valt-unnep-a-magyar-nyelv-napjan
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tortenelmi-alapokra-helyezett-regiositast-ker-cioloatol-az-emnp
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Az MKP Országos Tanácsának november 14-i nyilatkozata 
2015. november 14. – Felvidék Ma 

Az MKP Országos Tanácsa november 14-én Pozsonyban ülésezett. Két fő napirendi pontot 

tárgyaltak: a közelgő parlamenti választásokkal kapcsolatos jelöltlistát véglegesítették és 

elfogadták a választási programot. Az Országos Tanács elfogadta az MKP 2016-os 

parlamenti választási programját, amelynek tézisei elsősorban a párt hosszú távú 

programjából, a Baross Gábor tervből, valamint A szlovákiai magyar közösség 

megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági 

felzárkóztatásának intézményi feltételei című dokumentumokból indulnak ki. 

 

Kész az MKP lista, meglepetéseket is tartalmaz 
2015. november 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az MKP Országos Tanácsa (OT) jóváhagyta az MKP 2016-os parlamenti képviselőjelöltjeit. 

A 150-es jelöltlistán a párttagokon és a VIA NOVA ICS tagjain kívül párton kívüli, 

elsősorban a civil szférát képviselő és a sportéletből is ismert független jelöltek is helyet 

kaptak. Az egyik a Fiatal Függetlenek nevű csoport, amelyet Orosz Örs vezet, a másik a Mi 

Magunk nevű, Somogyi Szilárd által vezetett mozgalom, a harmadik pedig a Fontos vagy! 

nevű komáromi mozgalom. A listát Berényi József pártelnök vezeti, Bárdos Gyula, a 

Csemadok elnöke, korábbi államfőjelölt a második. A harmadik helyen a párt gazdasági 

alelnöke, Farkas Iván szerepel. 

 

Lezárult a Diákhálózat Felsőoktatási Tájékoztató Körútja 
2015. november 15. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A tavalyihoz hasonlóan idén is sikeresen zárult a szlovákiai magyar egyetemistákat 

tömörítő Diákhálózat Felsőoktatási Tájékoztató Körút nevet viselő programja. A Körút 

során a szervezet aktivistái szlovákiai magyar tanítási nyelvű gimnáziumokba és 

középiskolákba látogattak el, hogy tájékoztassák a végzős diákokat a továbbtanulási 

lehetőségeikről, illetve a Diákhálózathoz tartozó diákszervezetekről, melyek székhelyei 

három országban, összesen kilenc egyetemi városban találhatóak meg. 

 

Szigeti: Az összefogás listáját hagyta jóvá az MKP Országos Tanácsa 
2015. november 15. – Felvidék Ma 

Egyfajta összefogás listájával vág neki a választásoknak a Magyar Közösség Pártja, mondja 

Szigeti László, az országos tanács elnöke. Az MKP elnöksége által benyújtott javaslatot 

vitatta meg és fogadta el szombaton a párt választási listáját az említett testület. Az OT 

elnöke bizakodó, és azt üzeni, nem szabad bedőlni a felméréseknek. Nemcsak MKP-tagok 

jelennek meg ezen a listán, ott vannak a fiatalok, az „ícsések”, a függetlenek, civilek is, van 

sportoló, énekes, magyarázza Szigeti László. „Ezzel szeretnénk nyitni és prezentálni azt, 

hogy a magyar ügyek érdekében, a felvidéki magyarság érdekében összefogunk, s úgy 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/57424-az-mkp-orszagos-tanacsanak-november-14-i-nyilatkozata
http://www.bumm.sk/belfold/2015/11/15/kesz-az-mkp-lista-meglepeteseket-is-tartalmaz
http://www.hirek.sk/itthon/20151115093841/Lezarult-a-Diakhalozat-Felsooktatasi-Tajekoztato-Korutja.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/57443-az-osszefogas-listajat-hagyta-jova-az-mkp-orszagos-tanacsa
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gondolom, sikerült összefognunk a fiatalos lendületet az érett tapasztalattal. Az új, fiatal 

energikus jelöltek szép számban ott vannak az első tízben is.” 

 

 Beindult a falugondnoki szolgálat 
2015. november 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség égisze alatt beindult a választási programban lefektetett 

falu- és tanyagondnoki szolgálat, valamint a peremkerületi gondnoki szolgálat - jelentették 

be pénteki sajtótájékoztatójukon a CMH iroda és Caritas képviselői. A szociális 

alapellátásért, a ház körüli munkák elvégzéséért, a rászoruló idősek és betegek 

megsegítéséért felelős falugondnokok Szabadka, Magyarkanizsa, Zenta, Ada, 

Törökkanizsa, Csóka, Bácskossuthfalva és Gunaras környékén végzik szolgáltatásaikat. 

Feladatkörükhöz tartozik a szociális biztonság megteremtése, a ház körüli tevékenységek 

elvégzése, a gyógyszerellátás biztosítása, bevásárlás, valamint szükség esetén a rászorulók 

egészségügyi ellátásának feltételeit is biztosítják, elszállítják őket az orvoshoz, segítségükre 

lesznek a hivatalos ügyek intézésében, de ugyanilyen fontos, hogy bekapcsolják őket a 

társadalmi programokba - hangsúlyozta Dudás Károly, a programot koordináló CMH 

elnöke. 

 

Interjú Hajnal Jenővel 
2015. november 13. – Magyar Szó 

Egy évvel ezelőtt alakult meg az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács. Csakhamar 

kiderült, hogy a testületeinek, a döntéshozóknak, legfőképp pedig az elnöknek, hivatali 

teendőik végzése mellett gyakran kemény támadásokkal is meg kell küzdeniük. Hajnal 

Jenőt arra kértük, hogy értékelje az MNT egyévi tevékenységet, bemutatva az 

eredményeket és kitérve a bírálatok megalapozottságára. 

 

Készül a vajdasági magyar pedagógusok adatbázisa 
2015. november 14. – Mihályi Katalin – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács elkészíti a vajdasági magyar pedagógusok adatbázisát. „Az 

adatlapokat a jövő héten küldjük el az iskolaigazgatóknak egy levél kíséretében, 

természetesen egy levelet mellékelünk a tanároknak is, amelyben rámutatunk, miért 

szükséges ez. Felhívjuk a figyelmüket, hogy az adatlap kitöltése önkéntes alapon történik, 

rámutatunk arra is, miért lenne jó, ha a magyarul, illetve magyarul is tanító pedagógusok 

regisztrálnának”mondta el Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja. Mint 

mondta, a személyes adatok mellett kérik, a pedagógusok tüntessék fel, mely egyetemen, 

mikor szereztek oklevelet, milyen tantárgyat tanítanak, van-e szakvizsgájuk, hány 

iskolában tanítanak és hány százalékkal, milyen nyelveken. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19348/Beindult-a-falugondnoki-szolgalat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2888/kozelet_politika/135460/Interj%C3%BA-Hajnal-Jen%C5%91vel.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2889/kozelet_oktatas/135485/K%C3%A9sz%C3%BCl-a-vajdas%C3%A1gi-magyar-pedag%C3%B3gusok-adatb%C3%A1zisa.htm
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Megemlékezések az 1944-es atrocitások áldozatairól Topolyán 
2015. november 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap 

Az 1944 őszén elkövetett magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek a VMSZ 

szervezésében november 14-én 14 órai kezdettel a topolyai Nyugati temetőben. Az alkalmi 

műsorban Tomik Nimród helytörténész történelemórát tartott, melyből többek között 

kiderült, hogy 1944. november 14-én a legtöbb embert végezték ki Topolyán. A becslések 

szerint mintegy 200-250 ember eltűnt, közülük 70 személynek ismert a kiléte. A 

folytatásban a VMSZ alelnöke, illetve topolyai körzeti elnöke, Fremond Árpád emlékező 

beszédében szólt arról, hogy ezek az emberek azért haltak meg, mert magyarnak vallották 

magukat. Az áldozatok végleges névsorára 71 évet kellett várni, de az ezzel kapcsolatos 

kutatások még folynak. Az elhunytak emlékét őrizni kell - mondta Fremond. 

 

Megtartotta alakuló ülését az Ungvári Járási Tanács  
2015. november 13. – karpatalja.ma 

Oleszja Demzsak, az Ungvári Járási Territoriális Választási Bizottság elnöke ismertette a 

választások eredményét, melynek értelmében a KMKSZ nyolc, a Jedinij Centr (JeC) hét, a 

Vidrodzsennya hat, a Szolidarnyiszty öt, Oleh Ljasko Radikális Pártja négy, az Opozicijnij 

Blok (Ellenzéki Blokk) négy, a Batykivscsina pedig két képviselőt tudott bejuttatni a 36 

tagú tanácsba. A képviselők közül magánvállalkozó, illetve a vállalkozói szférában 

tizennégy képviselő dolgozik, hat köztisztviselő, hatan a közoktatásban, négyen az 

egészségügyben dolgoznak, négyen munkanélküliek, ketten pedig nyugdíjasok. A 

képviselői esküt a legidősebb képviselő, a cservonai Mihajlo Szabados olvasta fel, majd 

egymás után mind a harminchatan átvehették képviselői igazolványaikat Oleszja 

Demzsaktól. 

  

A magyar nyelv napja a Rákóczi-főiskolán 
2015. november 15. – karpatalja.ma 

A legújabb helyesírási szabályzat szerkesztőit látta vendégül november 13-án, a beregszászi 

főiskolán az intézmény Filológiai Tanszékének Magyar Szakcsoportja, valamint a Hodinka 

Antal Intézet Nyelvészeti Kutatóközpontja. A magyar nyelv napját méltató előadáson dr. 

Prószéky Gábor, az MTA Magyar Nyelv Osztályközi Állandó Bizottságának elnöke 

beszámolt a szabályzat létrejöttének apropójáról. Prószéky professzor urat követően a 

Magyar Nyelvi Szakosztály elnöke, Keszler Borbála egyenként ismertette az eddig kiadott 

szabályzatokat és az azokon belül létrejött új helyesírási szabályokat. 

  

430 kárpátaljai iskolás tanulja a magyart mint idegen nyelvet  
2015. november 14. – Kárpátalja 

Kárpátalján jelenleg tizenkét iskola 430 diákja tanulja a magyart idegen nyelvként: 

Ungváron, Beregszászban, a Nagyszőlősi járásban, a Rahói járásban és a Szolyvai járásban. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19352/Megemlekezesek-az-1944-es-atrocitasok-aldozatairol-Topolyan.html
http://karpataljalap.net/?q=2015/11/13/megtartotta-alakulo-uleset-az-ungvari-jarasi-tanacs
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/a-magyar-nyelv-napja-a-rakoczi-foiskolan-2/
http://karpataljalap.net/?q=2015/11/14/430-karpataljai-iskolas-tanulja-magyart-mint-idegen-nyelvet
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Nemsokára a tanulók új tankönyv és új program szerint fogják tanulni a magyar nyelvet. 

Az új programot és könyvet magyarországi és kárpátaljai szakemberek dolgozták ki – 

közölték a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció sajtóközpontjában. 

  

A KMKSZ nem támogat egy ungvári polgármester-jelöltet sem 
2015. november 15. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az egyik ungvári polgármester-jelölt felhasználta a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség szimbólumát a párt engedélye nélkül. Ennek kapcsán a KMKSZ bejelentést tett 

arról, hogy nem támogat egy ungvári polgármester-jelöltet sem – adta hírül a Karpatszkij 

Objektív november 13-án. November 15-én tartották a második fordulót a város 

polgármesteri székéért, ahol a Vidrodzsennya színeiben induló Bohdan Andrijiv küzdött 

meg a független Szerhij Ratusnyakkal. 

  

Csapon megalakult az új városi tanács – Balogh Oszkár a város 
alpolgármestere 
2015. november 13. – Kárpátalja 

A Csapi Városi Tanácsban november 11-én hirdette ki a választási bizottság elnöke a 

voksolás eredményeit, a képviselők és Valerij Szamardak polgármester esküt tettek. A 

Csapi Városi Tanácsba az Egységes Centrumtól (JeC) nyolc képviselő, a KMKSZ-től hét, a 

Szolidarnyiszty listájáról öt, a Vidrodzsennya, az Ellenzéki Blokk és a Nas Kraj párt 

listájáról pedig 2-2 képviselő került be. Az új polgármester munkáját ezentúl szociális és 

gazdasági ügyekért felelős alpolgármesterként a KMKSZ-frakciót vezető Balogh Oszkár 

segíti majd. 

 

Gazdasági fórum Dobronakon a Finance szervezésében 
2015. november 13. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Finance szervezésében tegnap gazdasági fórumot tartottak Dobronakon. Az esemény 

házigazdái, Peter Frankl, a lap igazgatója és főszerkesztője, valamint Borut Hočevar 

szerkesztő és fórumvezető több muravidéki község polgármesterét, valamint a régió egyes 

vállalatainak igazgatóit látták vendégül. Jelen volt Dejan Židan mezőgazdasági miniszter 

is. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmksz-nem-tamogat-egy-ungvari-polgarmester-jeloltet-sem/
http://karpataljalap.net/?q=2015/11/13/csapon-megalakult-az-uj-varosi-tanacs
http://karpataljalap.net/?q=2015/11/13/csapon-megalakult-az-uj-varosi-tanacs
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174371139
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Jankovics: Köszönet mindazoknak, akik a HMDK jelöltjeire szavaztak 
2015. november 13. – Huncro.hr 

Helyettesemmel, Balázs Piri Zoltánnal együtt elsősorban azoknak mondunk köszönetet, 

akik a szavazóhelyeken a magyar szavazólapot kérték, ezzel is bizonyítva, hogy 

ragaszkodnak magyarságukhoz, fontos számukra a nemzeti hovatartozás. A horvátországi 

kisebbségek közül mi, magyarok voltunk az idei választáson is a legaktívabbak, vagyis 

nagyon sokan a kisebbségi szavazólapot választottuk. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6713-2015-11-13-11-51-10
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

