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Az RMDSZ megszavazza a Cioloș-kormány beiktatását 
2015. november 16. – maszol.ro, transindex.ro, Magyar Idők, Inforádió 

A RMDSZ megszavazza kedden Dacian Cioloș szakértői kormányának beiktatását a 

parlamentben, a továbbiakban azonban a konkrét törvénytervezetekről tovább akar 

egyeztetni a kormány illetékeseivel - közölte Kelemen Hunor szövetségu elnök hétfőn, 

miután Cioloș bemutatta miniszterei listáját és kormányprogramját az RMDSZ-

frakciónak. Az RMDSZ-frakció ülésterméből távozó Cioloș arra az újságírói kérdésre, hogy 

mi a legsürgősebb teendő a kisebbségi jogok terén, Kelemen Hunorra hivatkozva a létező 

törvények alkalmazását jelölte meg. Úgy vélte: Romániának nagyon jó kisebbségvédelmi 

szabályozása van. Hozzátette: maga is prioritásnak tekinti a regionális fejlesztési 

programokat, amelyek a kisebbségek érdekeit is szolgálják. 

 

A tolerancia bátorítását ígéri az új román kormányprogram 
2015. november 16. – MTI, MNO, Magyar Hírlap 

Dacian Ciolos kijelölt miniszterelnök egyéves mandátumra készülő szakértői kormánya 13 

oldalas, vázlatos programban foglalta össze prioritásait. A dokumentum főleg a Ponta-

kormány bukásához vezető társadalmi elégedetlenségekre próbál gyors választ adni, a 

korrupcióellenes szigorra, a közigazgatás hatékonyságának növelésére és a jövő évi 

választások korrekt megszervezésére helyezve a hangsúlyt. A vallási közösségeknek és 

kisebbségeknek szentelt három bekezdésnyi alfejezet alapelveket szögez le, de nem tér ki 

konkrétumokra. A dokumentum szerint a Ciolos-kormány fel fog lépni a szélsőséges 

megnyilvánulások ellen, pályázati alapon támogatja az etnikai és kulturális sokszínűség 

értékeire összpontosító programokat, a vallási felekezeteknek pedig méltányos és átlátható 

finanszírozást ígér. 

 

MKP: Aki tenni akar a szlovákiai magyarságért, rajta lehet a választási listán 
2015. november 16. – Felvidék Ma 

Az MKP Országos Tanácsa november 14-én határozott a 2016-os parlamenti választások 

képviselői listájáról. A tanácskozást követően Berényi József, Bárdos Gyula és Forró 

Krisztián tájékoztatták a sajtót. Berényi József, az MKP elnöke elmondta, az MKP listáját a 

régiók határozták meg. „Demokratikus, alulról építkező párt vagyunk, a régiók által 

meghatározott sorrenden nem változtathat sem az elnök, sem az elnökség” - mondta 

Berényi. Úgy véli, az MKP soha olyan mértékben nem nyitotta meg listáját nem párttagok 

irányába, mint most. „Listánkat alárendeltük a közösségi érdeknek. Aki tenni akar a 

szlovákiai magyarságért, Dél-Szlovákiáért, rajta lehet a listánkon, sőt, megtisztelve érezzük 

magunkat, hogy köztünk vannak. Közösen tudunk küzdeni a közös célért.” 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/56049-az-rmdsz-megszavazza-a-ciolo-kormany-beiktatasat
http://mno.hu/kulfold/a-tolerancia-batoritasat-igeri-az-uj-roman-kormanyprogram-1314220
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/57459-mkp-aki-tenni-akar-a-szlovakiai-magyarsagert-rajta-lehet-a-valasztasi-listan
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Dacian Cioloş választási reformot hirdet 
2015. november 16. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, hirado.hu, maszol.ro, 

Bihari Napló, Nyugati Jelen 

Átfogó, alkotmánymódosítást igénylő választási reformot kíván végrehajtani Dacian Cioloş 

szakértői kormánya, amely kedden várhatóan megszerzi a beiktatáshoz szükséges 

többséget a parlamentben. A hétfőn ismertetett kormányprogram visszatérne a 

polgármesterek és megyei tanácselnökök kétfordulós megválasztásához, és eltörölné az 

önkormányzati bejutási küszöböt. 

 

Cioloş: kivesszük a programból az összevont választásokat és az ötéves 
mandátumot 
2015. november 16. – transindex.ro 

Nem marad benne a kormányprogramban az egyidőben tartott választások és az ötéves 

mandátum terve - közölte Dacian Cioloş kinevezett miniszter az RMDSZ-szel való 

találkozás után. Azt mondta, a civil társadalom egyik követelése volt ez, és megpróbált 

tőlük származó ötleteket is belevinni a kormányprogramba. Azonban nincs minden 

rögzítve, és ezt most elvetik - mondta Cioloş. 

 

Kelemen a kormányprogramról: bizonyos értelemben egy kicsit vicces 
2015. november 16. – transindex.ro 

Kelemen Hunor szerint nem reális a Cioloș által összeállított kormányprogram, azonban 

ennél a dokumentumnál sokkal fontosabb az, hogy mit fog megvalósítani ez a kormány. 

Éppen ezért továbbra is arra fogja buzdítani a szövetségi képviselőket és szenátorokat, 

hogy támogassák Cioloș kabinetjének a beiktatását. Kelemen Hunort arról kérdezték, hogy 

összességében mi a véleménye a kormányprogramról, és mi lesz az RMDSZ tárgyalási 

pozíciója a Ciolosșal folytatott beszélgetésen. 

 

Kelemen Hunor: kevés és megvalósíthatatlan konkrétum van a 
kormányprogramban 
2015. november 16. – maszol.ro 

Dacian Cioloș kormányának programja számonkérhetetlen általánosságokat tartalmaz, a 

kevés konkrétum – például a helyhatósági választási törvény módosítása – pedig 

megvalósíthatatlan. Így kommentálta hétfőn a Maszol kérdésére Kelemen Hunor 

szövetségi elnök azt a mindössze 13 oldalas dokumentumot, amelyet a kinevezett 

miniszterelnök a parlament elé terjesztett. A politikus ennek ellenére nem csalódott a 

kormányprogramban, mint mondta, Románia jelenlegi helyzetében nem is számított 

többre. 
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http://www.kronika.ro/belfold/cioloa-valasztasi-reformot-hirdet
http://itthon.transindex.ro/?hir=41202
http://itthon.transindex.ro/?hir=41202
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25628
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/56032-kelemen-hunor-keves-es-megvalosithatatlan-konkretum-van-a-kormanyprogramban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/56032-kelemen-hunor-keves-es-megvalosithatatlan-konkretum-van-a-kormanyprogramban
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Illyés Gergely: sok mindent le lehet írni egy kormányprogramban 
2015. november 16. – transindex.ro 

A kulturális és etnikai identitás megőrzésére irányuló politikákat, az etnikumközi 

párbeszéd és tolerancia bátorítását ígéri a kisebbségeknek a beiktatásra váró új román 

kormány programja, amelyet hétfőn tettek közzé. Dacian Cioloș kinevezett miniszterelnök 

egy 13 oldalas, vázlat-szerű programban foglalta össze prioritásait. A Cioloș-kabinet 

kétfordulóssá tenné a polgármesterek és megyei tanácselnökök megválasztását, összevont 

választásokat helyezett kilátásba, az összes választott mandátumát 5 évre növelné, ehhez 

azonban módosítaná az alkotmányt. Cioloș az igazságszolgáltatás függetlenségének 

biztosítása és a korrupcióellenes harc feltétel nélküli támogatását írta elő a programjába, 

amelyben a mentelmi jog rendszerét és az összeférhetetlenségi szabályzásokat is 

felülvizsgálná. A kormányprogram kiértékelésére Illyés Gergely politológust kértük meg. 

 

Kreatív, tehetséges fiatalok felkutatására és támogatására indul program 
Kolozsváron 
2015. november 16. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Mintegy 650 ezer lejes (45 millió forintos) pályázati támogatásban részesül a PONT 

Csoport által koordinált, a budapesti Új Nemzedék Központ és a kolozsvári Magyar 

Ifjúsági Központ partnerségével útjának indított K Plusz program - jelentette be Farkas 

András, a PONT Csoport alapító tagja hétfőn. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 

a Nemzeti Tehetségprogram révén támogatott, folyamatként elképzelt projekt részeként 

2016. júniusáig 85 előadó vagy szakértő bevonásával 39 rendezvényen tennének a 

Kolozsváron és a város vonzáskörzetében élő tehetséges fiatalok felkutatásáért, 

támogatásáért, valamint a készségeik fejlesztéséért. 

 

Bartók Béla szellemiségében zajlott az idei Szórvány Nap Temesváron 
2015. november 16. – Bihari Napló 

Temesváron tartották idén a Magyar Szórvány Napjának központi rendezvényét. 

Tekintettel Bartók Béla halálának hetvenedik évfordulójára, a programban nagy hangsúlyt 

fektettek a világhírű zeneszerző bemutatására. A Szórvány Napi konferencia zárásaként a 

Temesvári Magyar Nőszövetség szervezésében Bartók-hangversenyt tartottak a temesvári 

filharmóniában, valamint megnyitották a Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti 

képviselő által korábban Brüsszelben is bemutatott „Európai szellemiség – Nemzeti 

gyökerek” című kiállítást. A tárlat, amely Molnár Zsolt parlamenti képviselő meghívására 

érkezett Temesvárra, Bartók Béla tevékenységét dolgozza fel, a magyar zeneszerző 

egyetemes zenetörténetben betöltött jelentőségéről, munkásságának elismertségéről kíván 

vázlatos képet adni. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25629
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20151116-kreativ-tehetseges-fiatalok-felkutatasara-es-tamogatasara-indul-program-kolozsvaron
http://penzcsinalok.transindex.ro/hir/20151116-kreativ-tehetseges-fiatalok-felkutatasara-es-tamogatasara-indul-program-kolozsvaron
http://www.erdon.ro/bartok-bela-szellemisegeben-zajlott-az-idei-szorvany-nap-temesvaron/2955130
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Erdélyi tudósokat díjaztak 
2015. november 16. – Krónika 

Immár 12 éve ünnepli meg a Magyar Tudomány Ünnepét a Magyar Tudományos 

Akadémia, amelynek erdélyi központi rendezvényét Marosvásárhelyen szervezte meg az 

MTA Kolozsvári Területi Bizottsága (KAB) november 13–14-én. A KAB az eseménysor 

alkalmával osztotta ki az éves tudományos díjakat, amelyeket a legkiválóbb erdélyi kutatók 

vehetnek át évről évre. Ezúttal a Tudomány Erdélyi Mestere díjat Murádin László nyelvész 

vehette át kivételes tudományos kutatómunkája, szerkesztői és közírói munkássága 

elismeréseként.  

 

Kormányvédelmet kérnek a székelyföldi románok 
2015. november 16. – Krónika 

Nyílt levélben kéri a Kovászna, Hargita, Maros Megyei Románok Civil Fóruma Dacian 

Cioloş kijelölt miniszterelnököt, hogy a kormányprogramba foglaljanak be több olyan 

intézkedést, amely a három megyében kisebbségben élő románok identitásának 

megőrzését, a román közösségek védelmét szolgálja. A levél szerzői újra megfogalmazzák a 

már több ízben előterjesztett kérésüket, miszerint a kabinet hozzon létre egy saját 

költségvetéssel rendelkező kormányfőosztályt, amelyet a miniszterelnöknek közvetlenül 

alárendelt államtitkár vezet, és amelynek feladata a székelyföldi románság támogatása, 

hogy az itteni románság érdekeit felvállaló civileknek közvetlen kapcsolata legyen a 

központi közigazgatási szervekkel. 

 

Román termék lehet a kürtőskalács 
2015. november 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Romániai hagyományos termékként kívánja bejegyeztetni a kürtőskalácsot az Európai 

Unióban a Dacian Cioloş vezette új kormány. Hétfői parlamenti meghallgatásán Achim 

Irimescu leendő mezőgazdasági miniszter úgy nyilatkozott, a szebeni szalámihoz, a 

libánfalvi sós túróhoz és a füstölt busához hasonlóan eredetvédettséget kérnek Brüsszeltől 

a közismert székelyföldi édességnek is. „Már tárgyaltunk erről a magyarországi 

hatóságokkal, és arra a közös álláspontra jutottunk, hogy a kürtőskalács romániai termék. 

Csakhogy mindeddig még nem találtunk olyan szervezetet, amely népszerűsítené” – idézte 

az agrártárca leendő vezetőjét a Mediafax hírügynökség. 

 

Nagy József: Nem hagyhatjuk, hogy Nagyszombat megye kisemmizze a 
régiónkat 
2015. november 16. – bumm.sk, Új Szó 

A nagyszombat megyei hivatal csak 2,2 millió eurót javasol a jövő évi több mint 10 milliós 

befektetési költségvetésből a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásnak együttesen. A Híd 
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http://www.kronika.ro/kultura/erdelyi-tudosokat-dijaztak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kormanyvedelmet-kernek-a-szekelyfoldi-romanok
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-termek-lehet-a-kurtoskalacs
http://www.bumm.sk/regio/2015/11/16/nagy-jozsefnem-hagyhatjuk-hogy-nagyszombat-megyekisemmizze-a-regionkat
http://www.bumm.sk/regio/2015/11/16/nagy-jozsefnem-hagyhatjuk-hogy-nagyszombat-megyekisemmizze-a-regionkat
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továbbra is kiáll a fejlesztések igazságos elosztása mellett, ezért Nagy József képviselő 

írásban kérte a két túlnyomóan magyarlakta járás 22%-os részesedésének megemelését. A 

déli járások ugyanis a megye lakosságának a 40%-át teszik ki.  

 

Átadták a Tolerancia-díjakat Topolyán 
2015. november 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ünnepi műsor keretében adták át a Tolerancia Nemzetközi Napján a Tolerancia-díjakat 

immár kilencedik alkalommal. Az idei díjazottak Svjetlana Timotić, aki a fogyatékkal élő 

nők és családjuk életkörülményeinek és egészségügyi helyzetének javításáért, jogaik 

érvényesüléséért, valamint az ellenük irányuló erőszak és diszkrimináció csökkentéséért 

harcol, Saša Janković köztársasági polgári jogvédő, valamint a Szabadkai Egyházmegye 

Caritas Szeretetszolgálata, amely tevékenységi körébe tartozik többek között a rászorulók 

segítése nemzeti, vallási és faji hovatartozástól függetlenül. 

 

Ötven éves a topolyai gimnázium 
2015. november 16. – Vajdaság Ma 

A zentai Mécsvirág együttes rendhagyó irodalomórájával kezdődött meg az ötnapos 

rendezvénysorozat, mellyel a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági 

Iskola 50 éves fennállását ünneplik. November 16-a és 20-a között az oktatási intézmény 

épületében, valamint a Művelődési Ház mozitermében és kiállítótermében 

képzőművészeti kiállítások, könyvbemutatók, irodalmi estek és színházi előadások lesznek, 

valamint a topolyai gimnázium fél évszázadát ismertető monográfia bemutatójára is sor 

kerül. 

 

Törökbecsei iskolába látogatott Nyilas Mihály 
2015. november 16. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Törökbecse Község területén öt általános iskola és egy középiskola működik. Ezek közül a 

beodrai Dr. Đorđe Jovanović Általános Iskolába, a törökbecsei Miloje Čiplić Általános 

Iskolába és a törökbecsei középiskolába látogatott ma el Nyilas Mihály tartományi oktatási 

titkár a munkatársaival. A 2200 általános iskolásból 132 magyar diák Törökbecse 

községben. Beodrán 17 magyar alsós tanul összevont tagozaton. A Magyar Nemzeti Tanács 

támogatásával 2011-ben még csak két felsős diák vállalta az ingázást Törökbecsére azért, 

hogy magyarul tanulhasson tovább. A törökbecsei középiskolának 320 tanulója van. Nyilas 

Mihály úgy véli, a vonzó szakoknak köszönhetően a korábban bizonytalan sorsú 

középiskolának biztos a jövője. 
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A kisebbségi médiumokról tanácskoztak a Tartományi Képviselőházban 
2015. november 16. – Pannon RTV 

A szerbiai kisebbségi médiumok magánosításáról tanácskoztak Újvidéken. A Tartományi 

Képviselőházban megtartott beszélgetés során, a folyamat kihívásaira és veszélyeire 

mutatták rá a résztvevők. Kalman Kuntić, tartományi tájékoztatási segédtitkár szerint a 

helyi médiumok kedvezőtlen helyzete mellett a szerb tájékoztatás fennmaradása is 

veszélybe kerül. Azt mondta, megszűnhet a helyi események megfelelő bemutatása. 

 

Bohdan Andrijiv lesz Ungvár polgármestere 
2015. november 17. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az exit poll adatok szerint a Vidrodzsennya színeiben induló Bohdan Andrijiv fölényes 

győzelmet aratott november 15-én, az ungvári polgármesteri székért vívott küzdelem 

második fordulóján – közölte a mukachevo.net hírportál. A 84. és 86. körzetben végzett 

előzetes felmérés szerint Bohdan Andrijiv valamivel több, mint húszezer voksot gyűjtött 

be, míg a független Szerhij Ratusnyak csak tízezer szavazatot tudhatott magáénak. 

Meglehetősen magas, közel 10%-kos volt az érvénytelen szavazatok aránya. 

 

Az új oktatási törvény bemutatása 
2015. november 17. – karpatalja.ma 

Szerhij Kvit, Ukrajna oktatásügyi minisztere bemutatta az új oktatási törvénytervezetet – 

adta hírül az osvita.ua november 12-én az oktatási minisztérium sajtószolgálatára 

hivatkozva. Az oktatásügyi miniszter beszélt a törvénytervezet alapelveiről, az oktatás 

rendszeréről, az oktatás irányításának decentralizációjáról, az állami és magán, illetve 

állami és társadalmi együttműködés bevezetéséről. Szerhij Kvit felhívta a kormány 

tagjainak figyelmét az ukrán oktatáspolitika alapelveire: az oktatás minőségének 

javítására, a döntések átláthatóságára és nyilvánosságra hozására, az oktatási intézmények 

autonómiájára, az ukrán oktatás nemzetközi integrálására. 

 

Negyedszer is Magyar Filmfesztivál San Franciscóban... 
2015. november 17. – Nemzeti Regiszter 

November 13-án és 14-én ismét megtelt a San Francisco State University Coppola terme, 

ahol negyedszer rendezték meg a San Franciscói Magyar Filmfesztivált. A két nap alatt 

három-három rövid- és dokumentumfilm, valamint négy játékfilm közül válogathattak a 

nézők. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=239299
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bohdan-andrijiv-lesz-ungvar-polgarmestere/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-uj-oktatasi-torveny-bemutatasa/
https://www.nemzetiregiszter.hu/negyedszer-is-magyar-filmfesztival-san-franciscoban
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Bemutatkozik a melbourne-i ADDMSZ 
2015. november 16. – Nemzeti Regiszter 

Az Ausztráliai Demokratikus Délvidéki Magyar Szövetség (ADDMSz/DDMSz) az 1970-ben 

megalakult Délvidéki Magyar Szövetségből vált ki, és alakult az ausztrál állam által 

elismert szervezetté 1971-ben. Az elsőként Kuszli József elnökletével működő Szövetség 

tagjainak célja nemzetiségük megőrzése, megtartása, a hagyományok ápolása és a 

magyarság összetartása. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/bemutatkozik-a-melbourne-i-addmsz
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

