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Közös a felelősség a külhoni magyarság iránt - mondta Balog Zoltán 
2015. november 24. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Magyar Hírlap 

A külhoni magyarság iránt viselt közös felelősséget hangsúlyozta az emberi erőforrások 

minisztere éves meghallgatásán kedden, az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának ülésén. Balog Zoltán kiemelte: az egyes szakmai területeken egységes 

Kárpát-medencei stratégiában gondolkodnak, és azt szeretnék, ha a szakpolitikai 

döntéseknél a nemzetpolitikai szempontok is megjelennének. A miniszter beszámolt a 

kárpátaljai magyarság megsegítését célzó intézkedésekről, mint kiemelte: olyan 

válsághelyzetről van szó, amely napi reagálást igényel a magyar kormány részéről. Balog 

Zoltán beszámolt a Kárpát-medencei ösztöndíjprogram januári elindításáról is, amelynek 

közel 400 milliós forrását kihelyezik 11 külhoni, magyar felsőoktatást folytató 

intézményhez, és ők maguk bonyolítják majd azt. 

 

Közszolgálati fordítóirodát létesítene az EMNP Székelyföldön 
2015. november 24. – transindex.ro, Háromszék 

Székelyföldi közszolgálati fordítóiroda létrehozását kezdeményezte az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) annak elősegítésére, hogy az önkormányzatok érvényesíthessék a 

magyarságot megillető nyelvi jogokat - írta keddi számában a Háromszék. Az EMNP 

politikusai Hargita megyében a múlt héten, Kovászna megyében hétfőn iktatták az erre 

vonatkozó határozattervezetet. A párt álláspontja szerint a közszolgálat elláthatná a 

közigazgatási dokumentumok szakszerű fordítását, és segíthetne abban, hogy a 

tanácsüléseket anyanyelven bonyolítsák le. A jogi keret ugyanis adott ehhez, de a 

gyakorlatban még a magyar többségű Székelyföldön is akadozik az anyanyelv használata a 

közigazgatásban. 

 

Bizottsági nem a Trianon-törvényre 
2015. november 24. – Erdély Ma, szatmar.ro 

A szélsőséges nézeteiről ismert Bogdan Diaconu parlamenti képviselő, az Egyesült 

Románia Párt elnöke már hozzászoktatta a közvéleményt magyarellenes 

megnyilvánulásaihoz, a legutóbbi tervezete azonban minden eddigi javaslatán túltesz. A 

képviselő „Június 4-e Trianon és a magyar elnyomás elleni harc napja" címmel terjesztett 

be jogszabály-tervezetet, mely többek között kötelezővé tenné a trianoni békeszerződés 

aláírásának (1920. június 4.) állami pompával történő megünneplését országos és helyi 

szinten egyaránt. Diaconu ugyanakkor 1-től 5 évig terjedő börtönbüntetést róna ki azokra, 

akik Trianon jogosságát megkérdőjelezik, a békeszerződést negatív jelzőkkel illetik, 

valamint kétségbe vonják azt a „tényt", mely szerint a magyarok az erdélyi románokat 

évszázadokon át elnyomták. A törvénytervezetet véleményezte a képviselőház Emberjogi, 

egyházügyi és nemzeti kisebbségi bizottsága is. 
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http://www.hirado.hu/2015/11/24/kozos-a-felelosseg-a-kulhoni-magyarsag-irant-mondta-balog-zoltan/?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=41259
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=195926&cim=bizottsagi_nem_a_trianon_torvenyre
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Online anyaországi oktatás a határon túli magyaroknak 
2015. november 24. – MTI, Kárpátalja 

A felsőoktatási stratégia céljaihoz jól illeszkedik az Óbudai Egyetemen tavaly elindított 

Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum (K-MOOC), amely magyar nyelven biztosítja a 

képernyőről tanulás lehetőségét – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

(Emmi) felsőoktatásért felelős államtitkára hétfőn Budapesten. Palkovics László az Óbudai 

Egyetem napján, az oktatási centrumhoz és annak támogató, patronáló hálózatához 

csatlakozott határon túli, magyar tannyelvű oktatási intézmények és civilszervezetek 

vezetőinek találkozóján közölte: a felsőoktatási stratégia kiemelt célja, hogy azoknak a 

fiataloknak, akik szeretnének egyetemen, főiskolán továbbtanulni, ne kelljen eljönniük 

abból a régióból, ahol születtek, mivel akkor elég kicsi annak esélye, hogy visszatérnek. 

 

Schengen helyett szigorú határellenőrzés 
2015. november 24. – Krónika 

Múltidéző vesztegléssel, autóik átvizsgálásával és okirataik tüzetes ellenőrzésével és 

szkennelésével kell számolniuk azoknak, akik a Bihar megyei borsi határátkelőnél 

próbálnak átjutni Magyarországra. A román határrendőrség ideiglenes hatállyal bevezetett 

szigorításai egyelőre az ingázókat érintik a legrosszabbul, de hosszú távon akár 

messzemenőbb hatásai is lehetnek a vámnál jelentősen megnövekedett várakozási időnek.  

 

Szemet szúrt a magyar Községháza felirat 
2015. november 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Bíróságon akarja kikényszeríteni a feljelentéseiről elhíresült Dan Tănasă, hogy a csíki 

községek polgármesteri hivatalainak helyet adó épületekről eltűnjenek a Községháza 

feliratok. A köztudottan magyarellenes Tănasă azzal érvel, hogy a romániai 

közigazgatásban a Községháza megnevezésnek nincs megfelelője, ezt szerinte 

Magyarországról vették át a székelyföldi önkormányzatok, és törvénytelenül használják. 

 

Magyarlakta községek útjait is felújítják Kolozs megyében 
2015. november 24. – Krónika 

Költségvetése kiegészítéséről, illetve községi utak felújítására szánt pénzekről döntött 

hétfői rendkívüli ülésén a Kolozs Megyei Tanács. Vákár István alelnök a Krónikának 

elmondta, hogy magyarlakta települések is részesülnek támogatásban. Magyarszovát 400 

ezer lejt, Várfalva 100 ezer lejt, míg Bálványosváralja 150 ezer lejt kapott a községi utak 

leaszfaltozására, sorolta az elöljáró. Elmondta: Szék, Kalotaszentkirály és 

Tordaszentmihály is nyújtott be kérést, azonban megyei utak felújítására kértek pénzt, így 

a községi utakra szánt keretből nem kaptak támogatást. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/11/24/online-anyaorszagi-oktatas-hataron-tuli-magyaroknak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/schengen-helyett-hatarellenorzes
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szemet-szurt-a-magyar-kozseghaza-felirat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarlakta-kozsegek-utjait-is-felujitjak-kolozs-megyeben
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Elmarad idén az elnöki protokollfogadás december elsején 
2015. november 24. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Klaus Johannis tegnap bejelentette, hogy a Cotroceni-i palotában nem lesz idén fogadás 

december elsején, a Colectiv-tragédiára való tekintettel. 25 évre visszamenőleg ez az első 

alkalom, hogy nem tartják meg a fogadást, idén először lett volna az esemény házigazdája 

Klaus Johannis. Előző években a meghívottak között volt a kormányfő, a parlament két 

házelnöke, képviselők és szenátorok, az alkotmánybíróság bírái, Daniel pátriárka és más 

magas rangú tisztségviselők. 

 

Kisebbségvédelmi keretszabályozást sürgetett Sógor Csaba az EP-ben 
2015. november 24. – transindex.ro 

Rendkívül sok még a tennivaló a nemzetközi egyezmények kisebbségvédelmi passzusainak 

életbe ültetése és alkalmazása terén – erről beszélt Sógor Csaba hétfő este a strasbourgi 

plenáris ülésen, ahol azt sürgette, hogy az Európai Unió intézményei fogadjanak el egy jogi 

kötőerővel bíró kisebbségvédelmi keretszabályozást. Az RMDSZ-es politikus november 23-

án az Európai Parlament plénumában két jelentős európai dokumentum évfordulójára 

emlékeztetett: idén negyven éve fogadták el az emberi jogok, beleértve a kisebbségek 

jogainak tiszteletben tartását alapelvként leszögező Helsinki Záróokmányt, továbbá húsz 

éve itt Strasbourgban írták alá a Keretegyezményt a Nemzeti Kisebbségek Védelméről. 

 

Két székely polgármester kéréssel fordult a Cioloș-kormányhoz a 
költségvetés végett 
2015. november 24. – transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Két székelyföldi polgármester arra kéri a szakértői Cioloș-kormányt, hogy a Románia által 

1997-ben ratifikált helyi önkormányzatok európai chartája tiszteletben tartásával készítse 

el az ország 2016-os költségvetésének a tervezetét. A beadványt a Gyergyószéki Székely 

Tanács szövegezte meg és bocsátotta a gyergyószéki polgármesterek rendelkezésére. Eddig 

Gyergyószentmiklós és Gyergyóújfalu elöljárója küldte el a kormánynak, a román 

parlamentnek, Klaus Johannis államfőnek, és az Európa Tanács illetékeseinek. Árus Zsolt, 

a székely tanács alelnöke egy keddi sajtótájékoztatón Románia valamennyi polgármesterét 

arra biztatta, hogy a beadvány elküldésével figyelmeztesse a kormányt Románia vállalt 

kötelezettségeire. 

 

Felújított székely kaput adtak át Csíkdelnén 
2015. november 24. – maszol.ro, Krónika 

Átadták Csíkdelnén azt az 1909-ben épült székely kaput, amelynek szeptemberben kezdték 

el a felújítását Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyéért Egyesülettel segítségével, 

amelyek közösen pályáztak a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.-nél (BGA) – közölte 

a megyei önkormányzat sajtóirodája. A BGA és a magyarországi nemzetpolitikai 

államtitkárság hathatós támogatásával idén újabb hatmillió forint áll a megye 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41264
http://vilag.transindex.ro/?hir=27189
http://itthon.transindex.ro/?hir=41266
http://itthon.transindex.ro/?hir=41266
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/56410-felujitott-szekely-kaput-adtak-at-csikdelnen
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rendelkezésére helyi székely kapuk felújítására. 2014-ben öt neves székely kaput újítottak 

fel, ennek folyatásaként újabb kilencet van lehetőség megmenteni a jövő generáció 

számára. 

 

Sovén „ellátás” a szentgyörgyi sürgősségen 
2015. november 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Vizsgálat indult a sepsiszentgyörgyi megyei kórház sürgősségi osztályán, miután az egyik 

beteg arra panaszkodott: hátrányos megkülönböztetésben volt része, mivel nem tudott 

románul. A sepsikőröspataki M. M. a Háromszék helyi napilapnak írt olvasói levélben 

számol be az esetről. Múlt héten éjszaka kért segítséget a sepsiszentgyörgyi megyei kórház 

sürgősségi osztályán, ám amikor kiderült, hogy csak magyarul tudja elmondani a tüneteit, 

a szolgálatos orvos azt mondta neki: „ha nem tud románul, menjen haza”. 

 

Vásárhelyi utcanévtáblák: meghiúsult a tender 
2015. november 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Januárban újra meghirdeti a marosvásárhelyi utcanévtáblák elkészítésére kiírt 

versenytárgyalást a helyi önkormányzat. A városháza azért kénytelen megismételni a 

licitet, mivel egyetlen cég sem jelentkezett a csaknem egymillió lej értékű munkálatra, így 

idén már biztos nem kerülnek ki az év elején beígért kétnyelvű utcanévtáblák 

Marosvásárhely utcáira, ahogy azok sem, amelyekért Dorin Florea polgármester 

kardoskodott, és melyeken magyar nyelven mindössze az utca vagy a tér szócska jelenne 

meg. 

 

Orvosolhatatlan 
2015. november 24. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A tömbmagyarság nagy eséllyel reménykedhet anyanyelvű 

egészségügyi ellátásban, ez azonban csupán az orvosok „természetes szelekciójának” 

köszönhető: a kórházak vezetősége sehol sem tudja hivatalos módon biztosítani a 

kisebbség nyelvét ismerő gyógyászok megfelelő arányú alkalmazását. A köztudott 

problémák – az alulfinanszírozás, a megállíthatatlan migráció – miatt a legtöbb helyen 

már az is nagy szó, ha minden területet lefed legalább egy szakember. Így az csak 

szubjektív jóhiszeműség, szerencse kérdése, hogy például az ügyeletes orvos tud-e 

magyarul, illetve ha nem, esetleg idővel hajlandó-e megtanulni az alapszavakat, vagy pedig 

megrögzött soviniszta. 

 

Dobjuk ki az identitásunkból a kisebbség szót! 
2015. november 24. – transindex.ro 

„Nagy probléma, hogy mi magyarok nem hiszünk magunkban. Erdélyiként úgy határozzuk 

meg önmagunkat, mint a romániai magyar kisebbség. A kisebbség szót viszont azt 

gondolom, ki kell dobni, és teljesen el kell felejteni, hiszen a Kárpát-medencében 13-14 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/soven-aellatasa-a-szentgyorgyi-surgossegen
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vasarhelyi-utcanevtablak-meghiusult-a-tender
http://www.kronika.ro/velemeny/orvosolhatatlan
http://penzcsinalok.transindex.ro/marketing/20151124-dobjuk-ki-a-kisebbseg-szot
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millió magyar él. Ez az Európai Unión belül a nyolcadik, kilencedik legerősebb közösséget 

jelenti" - mondta Kiss Antal, Magyarország Nemzeti Fejlesztési Minisztériumának 

miniszteri biztosa Marosvásárhelyen, a Romániai Magyar Üzleti Egyesület (RMÜE) által 

Magyarország csíkszeredai főkonzulátusával partnerségben megszervezett üzleti 

konferencián. 

 

Könnyebben tanulhatnak románul az óvodások Hargita megyében 
2015. november 24. – maszol.ro 

A csíkszeredai Kis Herceg Napközi Otthon 2 700 lejes támogatásból bővíti a román nyelv 

elsajátításához szükséges didaktikai eszközöket. Az otthon a Hargita megyei tanácsnál 

pályázott. A megyei tanács azzal a céllal hirdette meg pályázatát, hogy a megyében élő 

magyar ajkú gyerekek könnyebben teljesítsenek a kötelező ismeretfelmérő teszteken, 

illetve vizsgákon. A tanács a pályázati kiírásokkal lehetőséget biztosít az egyesületeknek 

programok és eszközök vásárlására azért, hogy a gyerekek könnyebben és hatékonyabban 

tanulják meg a román nyelvet. 

 

Kisebbségi kultúrák támogatása - elbukott a Most-Híd javaslata 
2015. november 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Változatlan marad a kisebbségi kultúrák finanszírozását érintő jogszabály. A parlamentben 

a végső szavazáskor a honatyák ugyanis elutasították a Most-Híd által előterjesztett, a 

nemzeti kisebbségek kultúráját támogató alap létrehozására irányuló indítványt.  Az 

indítvány szerint az alap feladata lett volna a kisebbségi kultúrák támogatása, illetőleg a 

támogatási rendszer működtetése. A tervezet szerint a szükséges pénzeszközöket, 

legkevesebb évi 8 millió eurót, főként az állami költségvetés biztosította volna. Az alap a 

kulturális minisztérium intézményként működött volna. 

 

Solymos László: a kisebbségi kultúrák finanszírozása kormányra kerülve 
megoldható 
2015. november 24. – Új Szó 

Solymos László, a Híd alelnöke szerint fontos pillanat volt a szlovákiai kisebbségek 

jövőjének szempontjából a mai parlamenti szavazás a kisebbségi kultúrák 

finanszírozásáról, amelyet az egész ellenzék, és a kormánypárt néhány képviselője is 

támogatott. A Kisebbségi Kulturális Alap a jelenlegi kormány által létrehozott Művészeti 

Alap mintájára került megtervezésre. Működésének legfontosabb alapelvei a stabilitás, az 

önkormányzatiság, a szakmaiság és az arányosság. Ezzel a támogatási rendszerrel a 

kisebbségi kultúra finanszírozása stabilabbá válna, megoldódna ez az évtizedek óta 

lezáratlan probléma. „Természetesen sajnálom, hogy a parlament végül nemet mondott a 

javaslatra, de ez nem jelenti azt, hogy az Alap a jövőben nem jöhet majd létre. A 

törvényjavaslat kész van, és meg is valósítjuk, ha kormányra kerülünk. Ezért is fontos, 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/56446-konnyebben-tanulhatnak-romanul-az-ovodasok-hargita-megyeben
http://www.hirek.sk/belfold/20151124150201/Kisebbsegi-kulturak-tamogatasa-elbukott-a-Most-Hid-javaslata.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/11/24/solymos-laszlo-a-kisebbsegi-kulturak-finanszirozasa-kormanyra-kerulve
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/11/24/solymos-laszlo-a-kisebbsegi-kulturak-finanszirozasa-kormanyra-kerulve
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milyen kormány alakulhat majd márciusban” – tette hozzá Solymos László, a Híd 

alelnöke. 

 

Együttműködik a Pozsonyi Magyar Intézet és az MKP 
2015. november 24. – Felvidék Ma 

Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója hétfőn, november 23-án látogatást tett 

az MKP pozsonyi székházában, ahol Berényi József MKP-elnökkel folytatott eszmecserét. 

Meggyőződésük, hogy a Pozsonyi Magyar Intézet és a Magyar Közösség Pártja a kultúra és 

a közélet számos területén folytathatnak közösen hatékony közösségformáló 

tevékenységet. 

 

Megnyílt a Magyar Nemzeti Kereskedőház kassai irodája 
2015. november 24. – hirek.sk 

A Felvidéken először Kassán nyitott irodát a Magyar Nemzeti Kereskedőház Közép-

európai Kereskedelemfejlesztési Hálózat. Célja a szlovák–magyar határmenti kis- és 

középvállalkozások segítése, gazdasági partnerek és piaci lehetőségek keresése. A kassai 

irodanyitás alkalmával egy magyar–szlovák gazdasági fórumot tartottak, amelyen többször 

elhangzott, hogy újraindításról van szó. A korábban Kassán és a Kárpát-medence 12 másik 

pontján működött Kárpát-régió Üzleti Hálózat átszervezésével ezeket az irodákat a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház alá vonták, s itt alakítottak ki egy kisebb szervezeti egységet, amely 

majd a Kárpát-medencei és közép-európai irodákkal is foglalkozik. Kassán az irodavezető 

személye sem változott, azt továbbra is Mihók Gábor vezeti. 

 

Ravasz Ábel lett a Bél Mátyás Intézet igazgatója 
2015. november 24. – bumm.sk 

November 20-án, pénteken Pozsonyban összeült a Bél Mátyás Intézet tanácsa Rudolf 

Chmel parlamenti képviselő, az intézet elnökének vezetésével. A találkozó fő témái a 2015. 

év kiértékelése és az intézet új igazgatójának kinevezése voltak. Rudolf Chmel továbbra is 

az intézet elnöke marad és annak jövőbeli rendezvényei is az ő védnöksége alatt folynak 

majd. Azonban mivel az intézmény egyre több és szélesebb körű tevékenységekkel 

foglalkozik, a tanács úgy döntött, hogy létrehozza az igazgatói funkciót, aki elsősorban az 

gyakorlati irányításért és a projektek vezetéséért lesz felelős. A pozíciót Ravasz Ábel 

szociológus tölti majd be, aki az intézet egyik alapítója. 

 

Döntött a parlament: Bős város lett 
2015. november 24. – Felvidék Ma, Új Szó 

Bős város lesz 2016. január 1-jétől. Az erről szóló kormányjavaslatot keddi ülésén hagyta 

jóvá a parlament. A kormányanyag megemlíti, hogy Bősnek 5397 lakosa van, 

adminisztratív és kulturális központ, mely több szolgáltatást biztosít a környékbeli falvak 
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lakosainak is. Emellett megfelelő a közlekedési infrastruktúra színvonala, és a település 

egyes részei városias jegyeket mutatnak. 

 

Elmozdulás látszik a szlovák álláspontban a bős-nagymarosi rendezésben 
2015. november 24. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A szlovák álláspontban elmozdulás látszik a bős-nagymarosi helyzet rendezésével 

kapcsolatban - mondta Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára 

az Országgyűlés külügyi és fenntartható fejlődés bizottságának együttes ülésén kedden 

Budapesten. 

 

Újabb kihelyezett konzuli fogadónap volt Nagybecskereken 
2015. november 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nagybecskereken kedden 17. alkalommal szervezett kihelyezett konzuli fogadónapot a 

helyi CMH-iroda a Szabadkai Főkonzulátus közreműködésével. Legutóbb november 5-én 

jártak az ügyintézők a Bega-menti városban, amikor mintegy 120 kérelmet vettek át, ma 

pedig 114-en adták át a dokumentumaikat, akik magyar állampolgárokká szeretnének 

válni. A helybelieken kívül a környező településekről érkeztek ezúttal is a kérelmezők. 

Plank Zoltán konzul elmondta, hogy sokan gyengén vagy egyáltalán nem beszélik a magyar 

nyelvet, így mostanában két konzul beszélget a kérelmezőkkel, illetve ellenőrzi azok 

megfelelő magyar nyelvtudását. 

 

Nagy kihívás előtt áll a vajdasági média 
2015. november 25. – Pannon RTV 

A Vajdasági Rádió és Televízió kisebbségi nyelveken sugárzó műsorairól beszélgettek ma 

Újvidéken. Nagy kihívás előtt állnak a vajdasági médiák, ezért komoly munkára és 

felkészültségre van szükség a jövőben – hangzott el a tanácskozáson. A Vajdasági Televízió 

abban különbözik a szerbiaitól, hogy 12 nyelven sugároz műsorokat. Erre a tényre most 

különösen oda kell figyelni, mert pillanatnyilag nagy változások ellőtt áll a teljes 

tájékoztatási rendszer – nyilatkozta Klemm József, hírigazgató. 

 

Elmaradt a megyei tanács ülése 
2015. november 24. – Kárpátalja, zakarpattya.net, karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Ungváron határozatképtelenség miatt elmaradt a Kárpátaljai Megyei Tanács keddre 

meghirdetett ülése. A testületet várhatóan december 1-jére ül össze ismét. Sajtóhírek 

szerint az ülés elnapolását a teremben elnöklő Hennagyij Moszkal, a kormányzó BPP 

„Szolidarnyiszty” megyei listavezetője, Kárpátalja kormányzója indítványozta. A 

Zakarpattya Online tudósítása szerint az ülésteremből a BPP „Szolidarnyiszty” és a vele 
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szövetségre lépni szándékozó Vidrodzsennya (Újjászületés) párt képviselői hiányoztak. 

Moszkal kezdeményezését az alakulófélben lévő önkormányzat elnökségének valamennyi 

tagja támogatta, beleértve a Jedinij Centr (Egységes Centrum – JeC) és a KMKSZ 

képviselőit is. 

 

Novini Zakarpattya: Kárpátaljai személycserékről döntött az államfő 
2015. november 24. – Kárpátalja, karpatinfo.net, Novini Zakarpattya 

A Novini Zakarpattya az elnökhöz közeli forrásokra hivatkozva adta hírül múlt pénteken, 

hogy Petro Porosenko kárpátaljai személycserékről döntött. A portál úgy tudja, hogy a 

Beregszászi és Nagyszőlősi járásokban leváltják a járási állami adminisztrációk vezetőit, a 

rendőrfőnököket és az ügyészségi vezetőket is. A jelek szerint Petro Porosenko a 

Kárpátaljai Megyei Tanácsban történtek hatására döntött így, ahol „a »KMKSZ« magyar 

párt ellenzékbe helyezkedett az elnökpárti "Szolidarnyiszty" blokkal szemben, és 

szövetségre lépett a jelenlegi hatalom ellenségével, az a Jedinij Centr (Egységes Centrum – 

JeC) párttal” – írja a Novini Zakarpattya. Figyelemre méltó, hogy a Novini Zakarpattya 

portál a Kárpátaljai Megyei Tanács múlt csütörtöki ülése óta – amelyen botrányba fulladt 

a megyei tanács elnökének megválasztása – más írásaiban is igyekezett nyomást 

gyakorolni a KMKSZ-frakcióra, amely nem állt a kormánypárt mellé. 

 

Látogatás a petesházi határátkelőn 
2015. november 25. – Muravidéki Magyar Rádió 

Márky Zoltán lendvai konzul pénteken délután informálódó látogatást tett a szlovén–

horvát határszakaszon, a petesházi határátkelőn szolgálatot teljesítő magyar 

rendőrszakasznál. Márky Zoltán lendvai konzul a rendőrség munkájának a figyelését 

nagyon fontos feladatként jelölte meg, hiszen ahogy kifejtette, az egész rendszer, ha úgy 

tetszik, Európa biztonságát szavatolja. 

 

A nemzetiségek kondíciói maradnak, sőt a gazdaság területén erősödnek 
2015. november 25. – Muravidéki Magyar Rádió 

A múlt héten a szlovén parlament elfogadta a következő két évre szóló költségvetést. A 

magyar és az olasz nemzeti közösségek elégedettek, hiszen számos költségvetési tétel 

csökkentése ellenére a nemzetiségi közösségek és intézményeik támogatása a következő 

két évben szinten marad, sőt a kormány pluszpénzeket biztosít a gazdaságfejlesztésre. A 

2016-os költségvetés bevételei az elfogadott dokumentum szerint 8,7 milliárd eurót 

tesznek ki, míg a kiadásokat 9,5 milliárdra szabták meg, ami azt jelenti, a gazdasági válság 

kezdete óta ez a legkisebb hiány: 839 millió eurót tesz ki. 
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Kétnapos találkozót tartott a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 
2015. november 24. – Nemzeti Regiszter 

Az idei évben München városa adott otthont a november 14-15-én megrendezésre került 

Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) 13. közgyűlésének. Ez az alkalom 

igen nagy jelentőséggel bír a magyar közösségek életében, hiszen ilyenkor Németország 

valamennyi szegletéből érkeznek a résztvevők, ami nagyszerű lehetőséget biztosít a 

széleskörű, személyes kapcsolatteremtésre, valamint a közös eredmények, tervek, célok, 

átgondolására. A palettát tovább színesítette, hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program 

ösztöndíjasai is meghívást kaptak, és mindkét nap jelen voltak az eseményen. 

 

Kodály nyomdokain járva- 48. Csárdás Bál Edmontonban 
2015. november 24. – Nemzeti Regiszter 

Immáron 48. alkalommal 2015. november 14-én került megrendezésre a Csárdás Bál 

Edmontonban. A bál fő célja, hogy megteremtse az anyagi lehetőségeket a Kodály 

Ösztöndíj kiosztására. Az edmontoni Chateau Lacombe Hotel volt idén is a bál színhelye. A 

Kodály Ösztöndíjat 1985-ben alapították, tehetséges albertai fiatalok számára, akik 

maradandót igyekeznek nyújtani a zene és zenepedagógia területén. Az elnyert ösztöndíjjal 

egy évet tölthetnek Kecskeméten, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Kodály 

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

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 
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www.hirtv.hu   
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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 
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www.maszol.ro   
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