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Megtámadja Tőkés László a becsületbíróság döntését 
2013. november 22. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika 

Romániai közigazgatási bíróságon támadja meg a Románia Csillaga érdemrend 

becsületbíróságának döntését Tőkés László európai parlamenti képviselő, akit a testület 

méltatlannak talált állami kitüntetésére, és annak visszavonását javasolta Traian Basescu 

államfőnek. Az EP-képviselő, aki egyben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke, egy pénteki nagyváradi sajtótájékoztatón a magyar közmédiának nyilatkozva 

elmondta: a jog és az igazság nevében folytatja az eljárást. Rámutatott: fellebbezést nyújt 

be Kincses Előd ügyvéd révén a közigazgatási bírósághoz, ahol a becsületbíróság 

határozatának felülbírálatát kéri. 

 

Derűlátó az MKP elnöke 
2013. november 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Berényi József, az MKP elnöke esélyt lát arra, hogy akár három vagy négy megye 

közgyűlésében alelnöki posztot kapjon a magyar párt. A mostani eredmények szerinte 

megalapozták a többi választásokon való jó eredményeket. Berényi az MKP megyefőnök-

jelöltje volt Nagyszombat megyében. Míg a választások első fordulójában több mint 14 

voksok szerzett, a második körben már csaknem 32 ezer szavazatot kapott. Mivel ellenfele, 

Tibor Mikuš is növelte támogatói számát, így nem történt csoda. Berényi leszögezte: 

„Közel 40 százalékát sikerült a szavazatoknak begyűjtenem egy olyan kerületben, ahol a 

magyarság aránya 21 százalék.” 

 

SZKT-ülés Marosvásárhelyen 
2013. november 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Szabadság 

Az RMDSZ-nek önállóan kell indulnia az európai parlamenti választásokon, és nem szabad 

engednie más magyar szervezetek zsarolásának – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi 

elnök szombaton, a Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) marosvásárhelyi ülésén. Az 

RMDSZ-elnök szerint a szövetségnek annak tudatában kell készülnie a választásra, hogy 

maga mögött tudhatja a romániai magyar nemzeti közösség 89 százalékának a 

támogatását. Kelemen Hunor a szombati ülésen azt is bejelentette, hogy Tőkés László 

RMDSZ színekben EP képviselőként való indulását nem támogatják. 

 

Vajdasági atrocitásokra emlékeztek Budapesten 
2013. november 24. – Pannon RTV 

Az 1944/45-ös vajdasági áldozatokra emlékeztek Budapesten. A Szent István bazilikában 

misét tartottak, a József Attila Színházban pedig a Feketeszárú cseresznye című előadást 

tűzték műsorra, amelynek cselekménye Bácskában játszódik, a történelem sorsfordító 

viharában. A Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk Alapítvány szervezésében a budapesti 

rendezvényeken az anyaországi résztvevők mellett több mint kétszáz vajdasági zarándok is 

jelen volt. A megemlékezés fővédnöke Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153353&cim=megtamadja_tokes_laszlo_a_becsuletbirosag_donteset
http://www.hirek.sk/belfold/20131124182617/Derulato-az-MKP-elnoke.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyi-szkt-kulonutas-az-rmdsz
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Autonómia, decentralizáció, régiók az RMDSZ-vezetők szemszögéből 
2013. november 22. – transindex.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Értékeinkre építünk címmel szerveztek konferenciát Marosvásárhelyen, számos RMDSZ-

es vezető politikus részvételével. A konferencia köszöntőbeszédében Kelemen Hunor 

szövetségi elnök elmondta, az elmúlt hetekben, hónapokban számos olyan esemény 

történt, amely közép- és hosszútávon meghatározza az erdélyi magyar közösség sorsát, 

jövőjét, és ismertette az autonómiatervezet benyújtásának ütemtervét is. 

 

Mikó-ügy – Halasztással kezdődött a fellebbviteli tárgyalás a ploiesti 
táblabíróságon 
2013. november 22. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Halasztással kezdődött a ploiesti táblabíróságra visszautalt Mikó-ügy fellebbviteli 

tárgyalása pénteken – tudta meg az MTI a bíróság sajtóirodájától. Az MTI értesülései 

szerint pénteken a fellebbezők, illetve ügyvédeik egyike sem jelent meg a ploiesti 

táblabíróságon, amely írásban benyújtott kérésüknek megfelelően döntött a halasztásról. 

 

MOGYE-ügy – Az RMDSZ hosszú távú megoldást tart lehetségesnek 
2013. november 22. – Erdély Ma, MTI 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) fokozatos megoldást remél a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) önálló jogkörökkel 

rendelkező magyar tagozatának a kialakításában. A MOGYE helyzetéről Markó Béla 

szenátor, az RMDSZ volt el- nöke tartott előadást Marosvásárhelyen, a szövetség helyi és 

megyei szervezete által előkészített, Értékeinkre Építünk elneve- zésű konferencia 

oktatáspolitikai szekcióülésén. 

 

Magyari: az új oktatási törvény új fejezetet nyitott a magyar nyelvű 
oktatásban 
2013. november 22. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős főtitkárhelyettese Az RMDSZ regionális 

oktatáspolitikáinak szükségessége című előadásában a jelenlegi magyar nyelvű oktatás 

régiókra lebontott helyzetről, az oktatási törvényről, a tanulónépesség fogyásáról, a 

magyar oktatást befolyásoló veszélyekről és a lehetséges megoldásokról beszélt. 

 

Kelemen: a román véleményformálókkal kell elkezdeni az autonómia-
párbeszédet 
2013. november 22. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) első lépés- ben a román 

értelmiséggel, akadémiai szférával szeretné elkezdeni a párbeszédet a Székelyföld területi 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=21818
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153354&cim=miko_ugy_halasztassal_kezdodott_a_fellebbviteli_targyalas_a_ploiesti_tablabirosagon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153354&cim=miko_ugy_halasztassal_kezdodott_a_fellebbviteli_targyalas_a_ploiesti_tablabirosagon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153361&cim=mogye_ugy_az_rmdsz_hosszu_tavu_megoldast_tart_lehetsegesnek
http://itthon.transindex.ro/?hir=34776
http://itthon.transindex.ro/?hir=34776
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153351&cim=kelemen_a_roman_velemenyformalokkal_kell_elkezdeni_az_autonomia_parbeszedet_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153351&cim=kelemen_a_roman_velemenyformalokkal_kell_elkezdeni_az_autonomia_parbeszedet_audio
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autonómiájáról – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azon a marosvásárhelyi 

konferencián, amelynek részvevői a Hogyan tovább Székelyföld? kérdésre keresték a 

választ. 

 

Törvényellenesnek ítélte a „Megyeháza” feliratot a Kovászna megyei 
törvényszék 
2013. November 22. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Törvényellenesnek ítélte a Kovászna megyei törvényszék a Ko- vászna megyei tanács 

székhelyét jelölő „Megyeháza" feliratot, amelyet magyarul és románul is kifüggesztettek az 

intézmény székházán – közölte pénteken az Agerpres hírügynökség. Az első fokon hozott 

ítéletről az önkormányzati testületet beperelő Dumitru Marinescu Kovászna megyei 

prefektus számolt be a román hírügynökségnek. Kifejtette: mindkét nyelven törvénysértő a 

felirat, mert Romániában nem ez a hivatalos megnevezése a megyei tanácsnak. 

 

Sabin Gherman: történelmi régiókat, autonóm Székelyföldet 
2013. november 23. – Erdély Ma, Háromszék 

A múlt szombati autonómiakonferencia egyik legszínesebb előadója Sabin Gherman 

közismert publicista, a Transilvania Live televízió igazgatója, műsorvezetője volt. 

Regionalizmusról, Erdélyről, székelyföldi autonómiáról, magyarok és románok egymásra 

utaltságáról szóló előadását többször taps szakította meg.  

 

Román ellenzéki újságírók is védelmükbe vették Tőkést 
2013. november 23. – transindex.ro, Krónika 

Két román ellenzéki újságíró védelmébe vette Tőkés László európai parlamenti képviselőt 

pénteken, elítélve azt, hogy az 1989-es kommunistaellenes forradalom hősét meg akarják 

fosztani a Románia Csillaga érdemrendtől. 

 

Amerikai alapítvány írt levelet Băsescunak Tőkés érdemrendjének ügyében 
2013. november 23. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Traian Băsescu elnökhöz intézett nyílt levélben tiltakozott Lee Edwards amerikai 

történész, a washingtoni Kommunizmus Áldozatainak Emlékműve Alapítvány elnöke 

amiatt, hogy Tőkés László európai parlamenti képviselőt meg akarják fosztani a Románia 

Csillaga érdemrendtől. Edwards az MTI washingtoni irodájához helyi idő szerint péntek 

este eljuttatott levelében felhívta a figyelmet arra, hogy Tőkés László a szabadság és a 

demokrácia nemzetközileg elismert harcosa, aki 2009-ben megkapta az alapítvány 

Truman-Reagan Szabadságérmét. 

 

Ismét védhatalmi státust kért Magyarországtól Tőkés László 
2013. november 23. – Magyar Hírlap 

Romániai közigazgatási bíróságon támadja meg a Románia Csillaga érdemrend 

becsületbíróságának döntését Tőkés László európai parlamenti képviselő, akit a testület 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=153355&cim=torvenyellenesnek_itelte_a_megyehaza_feliratot_a_kovaszna_megyei_torvenyszek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153355&cim=torvenyellenesnek_itelte_a_megyehaza_feliratot_a_kovaszna_megyei_torvenyszek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153390&cim=sabin_gherman_tortenelmi_regiokat_autonom_szekelyfoldet_interju
http://itthon.transindex.ro/?hir=34777
http://itthon.transindex.ro/?hir=34778
http://magyarhirlap.hu/ismet-vedhatalmi-statust-kert-magyarorszagtol-tokes-laszlo
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méltatlannak talált állami kitüntetésére, és annak visszavonását javasolta Traian Basescu 

államfőnek. Az EP-képviselő, aki egyben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, egy 

pénteki nagyváradi sajtótájékoztatóján a magyar közmédiának úgy nyilatkozott: a 

történtek után az eddiginél is indokoltabb, hogy megismételje a Tusnádfürdőn kifejtett 

kérelmét – amely miatt kezdeményezték kitüntetése megvonását –, vagyis azt, hogy 

Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet az erdélyi magyarság felett.  

 

Az évtized végéig 235 erdélyi településen szűnhet meg a magyar oktatás 
2013. november 23. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Erdélyben 235 településen szűnhet meg az évtized végéig a magyar nyelvű oktatás a 

kedvezőtlen demográfiai folyamatok következtében egy kutatás szerint. A kutatás 

eredményeit Magyari Tivadar, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

oktatási főtitkárhelyettese ismertette Marosvásárhelyen, a szövetség helyi és megyei 

szervezete által előkészített, Értékeinkre építünk című konferencia oktatáspolitikai 

szekcióülésén. 

 

Kitámadták Borbély Lászlóékat 
2013. november 24. – Szucher Ervin – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, 

szekelyhon.ro 

Ellenséges plakátok és transzparensek, illetve mintegy 100 tüntető révén jelezték az 

RMDSZ-nek a hétvégén Marosvásárhelyen, hogy a megyeszékhely sportlétesítményeinek a 

város igazgatása alá kell kerülniük. Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester még 

csütörtökön ígéretet tett arra, hogy úton-útfélen hirdetni fogja, az RMDSZ első két 

embere, Kelemen Hunor elnők és Borbély László politikai alelnök „meglopta a várost”. 

 

SZKT ülés – Markó: folytonosság van az RMDSZ-ben az eszközök, az egység és 
az önállóság terén 
2013. november 24. – Erdély Ma 

Folytonosság van az RMDSZ több mint két évtizedes politiká- jában az eszközök, az egység 

és az önállóság tekintetében is, a Szövetségnek a Bethlen Gábor és Kós Károly által 

képviselt önállóság, az önálló erdélyiség elveivel kell haladnia a jövőben is – jelentette ki 

Markó Béla szenátor az SZKT-n. 

 

Székely autonómia magyar–román szemszögből 
2013. november 24. – Erdély Ma, Erdélyi Napló, Duna Tv 

Az autonómia fogalma annyira sokrétű és rugalmas, hogy fogalomtisztázásra van szükség, 

ez pedig csakis párbeszéddel lehetséges: az autonómiát igénylő magyar közösségnek 

pontosan és őszintén el kell magyaráznia a románságnak, hogy mit ért autonómia alatt. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34779
http://kronika.ro/sport/kitamadtak-borbely-laszloekat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153432&cim=szkt_ules_marko_folytonossag_van_az_rmdsz_ben_az_eszkozok_az_egyseg_es_az_onallosag_teren
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153432&cim=szkt_ules_marko_folytonossag_van_az_rmdsz_ben_az_eszkozok_az_egyseg_es_az_onallosag_teren
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153451&cim=szekely_autonomia_magyar_roman_szemszogbol_video
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Tőkés érdemrendje: Băsescunál tiltakozik az Amerikai Magyar Koalíció elnöke 
is 
2013. november 24. – transindex.ro 

Traian Băsescu elnökhöz intézett levélben fejezte ki aggodalmát a Tőkés László európai 

parlamenti képviselő kitüntetésének visszavonásáról közölt határozat ügyében Maximilian 

Teleki, az Amerikai Magyar Koalíció (AMK) elnöke. 

 

Kötelező lesz a fordítás? 
2013. november 25. – Krónika 

Bár az előzetes bejelentések szerint pénteken kellett volna az oktatási tárcának a 

tankönyvkiadást és tankönyvhasználatot szabályozó miniszteri rendelet elfogadásáról 

döntenie, – mint a Krónika Király Andrástól, a minisztérium államtitkárától megtudta – 

egyelőre nincs előrelépés a kisebbségek számára kedvezőtlen elemeket is tartalmazó 

szabályzat ügyében. 

 

Nem menti meg Čaplovič a vidéki kisiskolákat  
2013. november 22. – Felvidék Ma 

Mintegy 130 kisiskola marad továbbra is veszélyben. Nem ad ugyanis az oktatási 

minisztérium a kisosztályú iskolákra elegendő támogatást, azaz annyit, amennyit a 

polgármesterek kértek. A minisztérium azt tanácsolja a polgármestereknek, hogy úgy 

tarthatják fenn az iskoláikat, ha több kis évfolyamot egy osztályba vonnak össze. 

 

Cserkészvezetői konferenciát rendeznek Szepsiben 
2013. november 22. – hirek.sk 

Hétvégén rendezi meg Szepsiben emlékévének újabb kiemelt rendezvényét, az Őszi 

Cserkészvezetői Konferenciát a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. 

 

Újabb Pro Civis Füzetek az önkormányzatoknak  
2013. november 22. – Felvidék Ma 

A napokban ingyenes postai küldeményként a Pro Civis Füzetek két újabb kiadványa 

érkezik meg Dél-Szlovákia azon helyi önkormányzataihoz, ahol a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény és a kormány rendelete értelmében hivatalos kapcsolatban is 

használható a magyar nyelv. 

 

Elhunyt Jakab István nyelvész 
2013. november 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

85 éves korában elhunyt Jakab István nagy tekintélynek örvendő szlovákiai magyar 

nyelvész, nyelvművelő, szakíró. Kutatási területe a mai magyar nyelv és a nyelvművelés 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34785
http://itthon.transindex.ro/?hir=34785
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http://www.hirek.sk/belfold/20131122171546/Cserkeszvezetoi-konferenciat-rendeznek-Szepsiben.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/42759-ujabb-pro-civis-fuzetek-az-onkormanyzatoknak
http://www.hirek.sk/belfold/20131123170123/Elhunyt-Jakab-Istvan-nyelvesz.html
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volt. Tudományos munkássága mellett nyelvművelő tevékenysége is számottevő. Tucatnyi 

szakmonográfiát és nyelvművelő könyvet írt. 

 

Elmaradt a csoda. Megmutatjuk, miért 
2013. november 24. – Új Szó 

Tibor Mikuš 15 ezerrel tudta növelni szavazatainak számát – ez közel annyi, mint 

amennyit Ivan Uhliarik szerzett az 1. körben –, s ez döntő volt. Valamint az, hogy a 

magyarlakta vidéken nem ugrott meg nagyon a részvétel. A Dunaszerdahelyi, valamint a 

Galántai járásban is csak 2-2 százalékponttal lett magasabb, mint két hete volt. Ez pedig 

kevés volt Berényi József sikeréhez. 

 

Petheő Attila: összefogással eredményesek tudunk lenni 
2013. november 24. – hirek.sk 

A megyei választások eredményeit értékelte Petheő Attila Nyitra megyei képviselő, a 

Magyar Közösség Pártja komáromi járási elnöke. Az MKP komáromi járási elnöke úgy véli, 

a választási eredmények igazolják, hogy a párt jó döntést hozott, mikor az önálló indulás 

mellett döntött. 

 

Tibor Mikuš: Berényi megyei alelnök is lehet 
2013. november 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Tibor Mikuš, a megyei választások második körének Nagyszombat megyei győztese nem 

lát okot arra, miért ne lehetne kihívója, Berényi József a megye alelnöke. „Egy pártnak 

joga van javaslatot tenni az alelnök személyére, nekem pedig jogomban áll azt elfogadni 

vagy elutasítani. Berényi a kampány során nagyon tisztességesen viselkedett. Nem látok 

okot arra, miért ne fogadhatnám el alelnöknek, ha a párt felkér erre” – fogalmazott. 

 

Kotleba bemasírozott a megyeházára 
2013. november 24. – Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Az elképzelhetetlen valóra vált. Besztercebánya megyében Marian Kotleba megnyerte a 

megyeelnök-választás 2. fordulóját. A szélsőséges párvezérnek rendkívül jól sikerült 

mozgósítania választóit. A régióban volt a legnagyobb a részvétel (24,61%), aminek 

köszönhetően abszolút számokban a második legtöbb voksot szerezte a szombaton 

versenyben lévő tíz elnökjelölt közül. A megyét ugyanakkor aligha fogja tudni normálisan 

irányítani - a 49 tagú képviselő-testületben ugyanis egy képviselője sincs, az összes, megyei 

mandátummal rendelkező párt ellene foglalt állást a 2. forduló előtt. 

 

A világsajtó is tudatosította, mi történik Szlovákiában 
2013. november 24. – bumm.sk 

Marian Kotleba nacionalista politikus sikere nem csak a belpolitikában kavart nagy vihart, 

hanem a világsajtó is észrevette, mi történt Szlovákiában. Úgy látják, egy neonáci került a 

megye élére. 
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Az MKP megyei képviselői nem működnek együtt Kotlebával 
2013. november 24. – Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) Besztercebánya megyei képviselői nem fognak 

együttműködni Marian Kotleba új megyeelnökkel – szögezte le Berényi József 

pártelnök. Berényi jelezte, pártja megyei és országos szinten is kész a kooperációra a 

demokratikus erőkkel, hogy elejét vegyék a szélsőségesek térnyerésének. 

 

Bugár: Fico riasztotta el a Híd szavazóit Maňkától 
2013. november 24. – hirek.sk, Új Szó 

A Nagyszombat és Nyitra megyére vonatkozó kijelentéseivel Robert Fico kormányfő, a 

Smer elnöke riasztotta el a Híd szavazóit attól, hogy Besztercebánya megyében a smeres 

Vladimír Maňkára voksoljanak – nyilatkozta Bugár Béla. A Híd elnöke szerint Fico olyan 

politikus, aki nem összefog, hanem megoszt. Utalt arra, hogy a Smer elnöke Nagyszombat 

és Nyitra megyében is előhúzta a magyar kártyát. 

 

Ismét magyar papszentelés lesz Felvidéken 
2013. november 24. – hirek.sk 

Két magyar diakónust szentelnek áldozópappá november 30-án Révkomáromban, a Szent 

András plébániatemplomban. 

 

Kostreš: A VMSZ átállt a haladók oldalára 
2013. november 22. – Vajdaság Ma 

„Nyilvánvaló, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség átállt a haladók oldalára, mert Szabadka 

előtt már támogatták a haladókat Nagykikindán, Nagybecskereken és néhány kisebb 

helységben” – jelentette ki a Novostinak Bojan Kostreš, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

(LSV) elnökhelyettese a minapi szabadkai eseményekre utalva. 

 

A kisebbségi médiáról tanácskoznak Újvidéken 
2013. november 22. – Vajdaság Ma 

A rendezvényen elhangzott, a szerb állam egyik célja az, hogy olyan jogszabályi keretet 

teremtsen, amelyben a kisebbségi média háborítatlanul működhet, és elláthatja fontos 

társadalmi szerepét. "A politikai befolyástól és a pártoktól, illetve személyes érdekektől 

független média a demokratikus fejlődés előfeltételét jelenti minden társadalomban, és ez 

a kisebbségi közösségre is érvényes, ahol ez a befolyás még szembetűnőbb lehetne" - 

mondta Luca Bianconi, az Európai Unió szerbiai képviselete politikai részlegének vezetője. 
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Decemberben is lesz óbecsei eskütétel 
2013. november 23. – Magyar Szó 

Pénteken immár ötödik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot Óbecsén a 

belgrádi magyar nagykövetség konzuli osztálya. Ritecz Miklós főkonzul és munkatársai 

ezúttal hetven állampolgársági kérelmet vettek át a helybeliektől. A főkonzul a Magyar 

Szónak nyilatkozva elmondta: újabb óbecseieknek érkeztek meg Belgrádba a honosítási 

okiratai, így december elején negyedik alkalommal lesz csoportos óbecsei eskütétel a 

magyar nagykövetségen.  

 

„A civil szervezetek nem politikai szervezetek” 
2013. november 23. – Magyar Szó 

Sajtótájékoztatón reagált a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei szervezete az Óbecséért 

Polgári Csoport egyéves fennállása kapcsán megjelent sajtóhírekre. Dr. Molnár Viktor 

elnök emlékeztetett arra, hogy Knézi Péter, a civil szervezet alelnöke, egyben a községi 

képviselő-testület elnöke a VMSZ támogatásával maradt politikai funkcióban, hogy a 

polgári csoport mögött nincs egyetlen párt sem, és az nem működhet politikai 

szervezetként vagy a politika és a civil szféra közötti kapocsként. Molnár szerint a 

szervezetet senki nem hatalmazta fel a magyar érdekképviseletre, Knézi pedig sárba 

tiporja egykori elveit.  

 

Várady: Nem valószínű egy olyan ítélet, amely szerint genocídium történt 
Horvátországban 
2013. november 24. – Vajdaság Ma 

„Kevéssé valószínű”, hogy a nemzetközi bíróság olyan ítéletet hozna, amely szerint az 

1990-es évek háborúi idején népirtás történt Horvátországban – jelentette ki Várady 

Tibor, Szerbia képviselője a Bosznia elleni perben a nemzetközi bíróság előtt. „Számomra 

nagy meglepetés volna, ha nem kapna negatív minősítéseket az egyik és a másik fél is. 

Azonban úgy vélem, hogy a kiegyensúlyozott ítélet végül csillapítani fogja a kedélyeket” – 

mondta Várady a Politikai napilap vasárnapi kiadásának adott interjújában. 

 

Holnap Szabadkára utazik Tomislav Nikolić, Maglai Jenővel találkozik 
2013. november 24. – Pannon RTV 

Hétfőn Szabadkára látogat Tomislav Nikolić szerb államfő. Találkozik Maglai Jenő 

polgármesterrel, majd közösen részt vesznek a nagy népgyűlés 95. évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen a Városháza dísztermében. A szerb elnök egy hónapja járt a 

térségben, akkor horvát kollégájával, Ivo Josipović államfővel találkozott Tavankúton. 

 

„2013 a Külhoni Magyar Kisiskolások Éve” 
2013. november 24. – Pannon RTV 

Szabadkára látogat hétfőn Répás Zsuzsanna. A magyar nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár 13:00 órakor köszöntőt mond a „2013 a Külhoni Magyar Kisiskolások Éve” 
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program keretében Szabadkán megszervezett pedagógus továbbképzésen. A rendezvényen 

módszertani csomagokat is átad. 

 

Magyar választókerület: Janukovicson a sor 
2013. november 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalján ismét létrejöhet a magyar többségű választókerület, miután a Legfelső Tanács 

második olvasatban is elfogadta a választási törvény módosítását. Az ezzel kapcsolatos 

javaslatot korábban Olekszandr Jefremov, a Régiók Pártjának frakcióvezetője nyújtotta be, 

a változtatásokat Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 

elnöke mellett a többi nemzetiséget képviselő honatya is szorgalmazta. 

 

Tótkomlósiak Ungváron 
2013. november 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Ungváron jártak a tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium tanárai és 

diákjai. A kirándulás magyar állami támogatással a „HATÁRTALANUL!” program 

keretében valósult meg. 

 

Tanácskoztak a képviselők 
2013. november 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Fontos kérdéseket tárgyalt legutóbbi ülésén az Ungvári Járási Tanács. A testület 

megvitatta a nyelvtörvény járási szintű végrehajtásáról szóló programot is, ami az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) előterjesztésében került a képviselők elé. 

 

 

Németh Zsolt Chicagóban: a népi kultúra nagyon fontos megtartó erő 
2013. november 24. – MTI, Nemzeti Regiszter 

A népi kultúra nagyon fontos megtartó erő az amerikai magyarság számára és egyben 

kapcsolódási pont az amerikai közönség felé is - jelentette ki szombaton az MTI-nek 

Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára az Állami Népi Együttes 

chicagói fellépéséről. 

 

Angliai magyarok zarándoklata Skóciába 
2013. november 25. – Nemzeti Regiszter 

A Magyarok Nagyasszonya Londoni Főlelkészség és az Észak-angliai Szent Erzsébet 

egyházközösségek hívei 2013. november 15. és 19. között zarándokúton jártak Skóciában 

Csicsó János főlelkész vezetésével. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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