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2014. november 9. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
A kárpátaljai magyarlakta települések többségét magában foglaló járás kialakítását és a
magyar tannyelvű iskolák irányításának magyar kézbe adását szeretné elérni a tervezett
ukrajnai reformok során a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) - jelentette
ki Brenzovics László, a szervezet elnöke, az ukrán parlament képviselője szombaton
Aknaszlatinán. A KMKSZ alapszervezeti elnökeinek éves konferenciáján elmondott
beszédében Brenzovics kiemelte: a parlamenti választások eredményei előrevetítik az
országban régóta tervezett területi-közigazgatási reform megvalósítását, amely során a
hatalom jelentős mértékű decentralizációja, a területi-közigazgatási egységek átalakítása,
mindenekelőtt a járások, települési önkormányzatok nagyszabású összevonása várható. A
KMKSZ fő célja és feladata, hogy a közigazgatási reform során Kárpátalján egy olyan 150
ezer lakosú járást alakítsanak ki, amely magában foglalná a megye magyarlakta
településének túlnyomó többségét, mert csak ez a megoldás biztosíthatja a kárpátaljai
magyarság mint közösség fennmaradását.

Vezető hírek

Magyar járást szeretne a KMKSZ

EMNP: Toróék maradnak, „alulról” kezdik a tisztújítást

Tánczos Barna a DNA célkeresztjébe került
2014. november 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Nyugati
Jelen
Hivatali visszaéléssel és okirat-hamisítással gyanúsította meg az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Tánczos Barna RMDSZ-es szenátort, a szervezet
felsőházi frakciójának helyettes vezetőjét egy föld-visszaszolgáltatási ügy miatt. Az okozott
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2014. november 9. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro,
szekelyhon.ro, Szabadság
Általános tisztújítást hirdetett meg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöksége azt
követően, hogy a romániai elnökválasztás első fordulója után Toró T. Tibor elnök és
Szilágyi Zsolt alelnök, államfőjelölt is benyújtotta lemondását. Az EMNP vasárnapi
marosvásárhelyi elnökségi ülése után tartott sajtótájékoztatón Zakariás Zoltán, a párt
választmányának az elnöke bejelentette, az országos elnökség értékelte a lemondott
vezetők felelősségvállalását, de megállapította, hogy a felelősség közös, és ebben a
formában nem fogadta el a lemondásokat. Az elnökség elrendelte az alulról kezdődő
általános tisztújítást a pártban, és elhatározta, hogy 2015. február 15-re összehívja a párt
rendkívüli országos tisztújító küldöttgyűlését. Az EMNP elnöksége úgy értékelte, hogy
helyes volt az a korábbi döntése, hogy Szilágyi Zsoltot elindítja a romániai elnökválasztási
versenyben. Azt is megállapította, hogy a kampány során sikerült eljuttatni a választókhoz
a föderalizmus és a regionalizmus gondolatát, sikerült képviselni a magyarság
autonómiaigényét, és sikerült javítani a párt országos ismertségén.
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CSCI-kutatás: Ponta legyőzi Johannist
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kár az ügyészek szerint mintegy 16 millió lej. A DNA pénteken idézte be Táncost, ekkor
ismertették vele az ügyet, amely abba az időszakba nyúlik vissza, amikor Táncos a 2000-es
évek közepén az Állami Vagyonügynökséget (ADS) vezette.

2014. november 7. – transindex.ro, Krónika
Victor Ponta 55%-ot, Klaus Johannis 45%-ot kap az államelnöki választás második
fordulóján - derül ki a PSD-közeli CSCI közvélemény-kutató intézet felméréséből. Ez az
első felmérés, amely az államfőválasztás második fordulójának kimeneteléről készült. A
lekérdezés november 5-én zajlott, összesen 925 személy bevonásával, a hibahatár 3,3%-os.

Frunda György elárulta, hogy kire szavaz a második fordulóban
2014. november 7. – maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Erdély Ma
„Aki bízik bennem, az Victor Pontára szavaz” – jelentette ki pénteken a Mediafaxnak
Frunda György. Az RMDSZ volt szenátorának biztatása nem jelent meglepetést, mert
jelenleg a miniszterelnök kisebbségügyi tanácsadója. Frunda a hírügynökségnek elmondta,
szerinte a második fordulóban a magyar választók többsége nem megy el szavazni. Érvei
szerint az országos átlagnál alacsonyabb volt a magyar részvétel az első fordulóban is,
amikor magyar jelöltek nevére is lehetett pecsétet ütni. A volt szenátor elmondta, az
eredeti szándék szerint az RMDSZ Victor Ponta mellé állt volna a második fordulóban,
csakhogy időközben Corneliu Vadim Tudor az egyik koalíciós párttal szövetkezett a
miniszterelnök támogatására. Mint ismert, az RMDSZ végül úgy döntött, hogy választói
belátására bízza a szavazást.

Civil szervezetek támogatják a kolozsvári aláírásgyűjtést
2014. november 7. – maszol.ro
Az Igen, tessék! mozgalom és a Kolozsvári Magyar Diákszövetség közösen segíti a
European Committee Human Right Hungarians Central Europe Alapítvány és Szőcs
Izabella jogi tanácsadó aláírásgyűjtését. A kereskedelmi többnyelvűséget bátorító Igen,
tessék! mozgalom csapata örömmel áll az ügy mellé, írják közleményükben. "Valljuk: a
számtalan gazdasági előnnyel járó valós multikulturalizmus nem csupán politikai retorika
és súlytalan gesztusok elegye. Természetes közösségi igények gyakorlatba ültetését jelenti,
egyebek mellett a többnyelvű táblák és helységnévtáblák kihelyezését, ezeknek ugyanis
„bérelt helyük" van Erdély fővárosában!"

„A csángó gyerekek tényleg tanulnak magyarul?”
2014. november 7. – maszol.ro
Határozottan tagadta a maszol.ro-nak a Bákó megyei önkormányzat elnöke, Dragoș
Benea, hogy a magyarnyelv-oktatás megszűntetésével fenyegette meg a csángó gyerekeket.
A csángószövetség elnöke, Pogár László inkább a diákoknak hisz. „Ha valaki bizonyítani
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tudja, hogy csángó gyermekeket fenyegettem meg a magyarnyelv-oktatás
megszűntetésével, azonnal lemondok tisztségemből. Ez égbekiáltó hazugság” – jelentette
ki a maszol.ro-nak a Bákó megyei önkormányzat elnöke. A Krónika korábban arról
cikkezett, hogy a szociáldemokrata párti (PSD) politikus a bákói Történelmi Múzeumba
gyűjtötte a helyi Szent József Római Katolikus Főgimnázium számos diákját, és arról
beszélt nekik, hogy a megyében megszüntetik a magyarnyelv-oktatást, elküldik a magyar
pedagógusokat, ehelyett pedig bevezetik az olasz nyelv oktatását az iskolákban.

„Újra körbe kell ülni a kerekasztalt!”
2014. november 8. – Krónika, MTI, transindex.ro, szekelyhon.ro
Újra körbe kell ülni a kerekasztalt! – hívta fel a figyelmet több felszólaló is szombaton
Marosvécsen, a Kemény-kastély megnyitása alkalmából. A szónokok a Kós Károly által
készített Helikon-asztal szimbólumára utalva szólítottak összefogásra. Akárcsak a Kemény
örökösök, akik leszögezték: határokon átívelő, nemzeti összefogásra van szükség ahhoz,
hogy a várkastély újra az összmagyarság kulturális és társadalmi céljait szolgálhassa. A
kastélyudvaron üdvözlőbeszédek hangzottak el. Zsigmond Barna Pál, Magyarország
csíkszeredai főkonzulja gyerekkori olvasmányélményeit elevenítette fel, amikor először
találkozott Kemény János nevével. Tőkés László EP-képviselő a két világháború közti
időszakról beszélt, amikor Kemény báró a megmaradásra, a talpra állásra biztatott a
kastély falai közül, amikor soha nem múló emlékű irodalmi parnasszussá változtatta a
birtokot. Úgy vélte, Trianon után jobb helyzetben volt az erdélyi magyarság, mint ma.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök beszédében rámutatott: a családnak visszaszolgáltatott
várkastély több egy épületnél, az a két világháború közti erdélyi szellemi útkeresés egyik
kiemelt helyszíne. A Kemény János hívására Marosvécsen gyülekező erdélyi írók nemcsak
a Helikoni írói közösséget alapították meg, hanem azokat az intézményeket is
megteremtették, amelyek lehetővé tették, hogy ne veszítse el a hitét a reménységét a
kisebbségbe szorult erdélyi magyarság, mondta.

A nagyvárosi szórványra fókuszált a MIÉRT Szórványkonferenciája
2014. november 8. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Kalotaszentkirályon, november 7-9. között zajlik a Magyar Ifjúsági Értekezlet
Szórványkonferenciája, amelynek idei témája a nagyvárosi szórvány. Pénteken, a megnyitó
napján Jakab Adorján, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnökhelyettese, Póka András György,
Kalotaszentkirály polgármestere és Antal Géza, a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum elnöke
köszöntötte a résztvevőket.

Szeben megye az idei Magyar Szórvány Napjának házigazdája
2014. november 8. – transindex.ro, Krónika
November 15-én negyedik alkalommal ünnepeljük meg a Magyar Szórvány Napját, ebből a
szempontból is kitűnő az időzítése a MIÉRT Szórványkonferenciájának" – emelte ki
Winkler Gyula EP-képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke szombaton,
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Kalotaszentkirályon. Az EP-képviselő Szabó József MIÉRT-elnök és Jakab Adorján, a
MIÉRT elnökhelyettesének meghívására érkezett a Magyar Ifjúsági Értekezlet hétvégi
rendezvényére, amelynek témája a nagyvárosi szórvány. „Déva, Brassó és Nagyenyed után
most Medgyes és Nagyszeben lesz a házigazdája az erdélyi központi rendezvényeknek jövő
szombaton. A Medgyesen sorra kerülő konferencia napirendjén szórványoktatási kérdések
és Szeben megyei magyar közösséget bemutató előadások szerepelnek. Az esemény
szervezői az RMDSZ Szeben megyei szervezete és a Szövetség Főtitkársága. A rendezvény
díszmeghívottja Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Seszták Miklós, a magyar kormány
nemzeti fejlesztési minisztere. Tavalytól a Magyar Állandó Értekezlet szórványszakbizottságának döntése értelmében az egész Kárpát-medencében megünneplik a
Magyar Szórvány Napját november 15-én" – ismertette Winkler Gyula.

Szórványkonferencia: „a pálya akkora, amekkorára megrajzoljuk”
2014. november 8. – maszol.ro, Krónika
Élet a nagyvárosban: a közösségépítés lehetőségei címmel tartott előadást Molnár Zsolt, az
RMDSZ parlamenti képviselője szombaton, a MIÉRT Szórványkonferencia második
napján. Az interaktív előadás során a magyar közösség és ifjúság működéséről,
közösségépítési lehetőségekről esett szó, valamint a képviselő megvalósítható, gyakorlati
tanácsokkal látta el a hallgatóságot.

Veszélyek a szórványban: nagyvárosi identitásvesztés
2014. november 9. – maszol.ro
A MIÉRT Szórványkonferencia november 8-ai, délutáni panelében Horváth István, a
Nemzeti Kisebbségkutató Intézetének vezetője a szórvány témáját, a nagyvárosi szórvány
helyzetét elméleti megközelítésben, több nézőpontból tárgyalta. Moderátor Borzási Sarolta
volt.

Ismét Erdély elszakításával vádolja Johannist a PSD
2014. november 9. – maszol.ro
Továbbra is fenntartják a Szociáldemokrata Párt (PSD) politikusai, hogy Klaus Johannis
államfőjelölt célja elszakítani Erdélyt Romániától. A PSD főtitkára, Liviu Dragnea
vasárnapi nagyváradi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a szász politikus szándéka
szétdarabolni az országot a „magyar szélsőségesek” támogatásával. „Johannis veszélyezteti
Románia területi egységét” – jelentette ki. Dragnea ezt azzal támasztotta alá, hogy a
szombat esti temesvári Ponta-ellenes tüntetésen „Bánság Köztársaság” feliratú molinó is
megjelent. „Nincs rendben az, hogy Johannis az ország területi épségét kockáztatva akar
államfő lenni. Arra kérem, hagyjon fel ezzel a próbálkozással” – fejtegette a politikus.
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2014. november 9. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap
Andreas Gross svájci parlamenti képviselő szerint a székelyek eredményesebben
küzdhetnek az autonómiáért, ha küzdelmüket a demokráciáért való harcként jelenítik
meg, és példaértékűen kezelik a székelyföldi román kisebbség gondjait. A területi
autonómiát konfliktusmegelőző eszközként javasoló 2003/1334-es Európa Tanácshatározat jelentéstevője volt a díszvendége a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szombati
marosvásárhelyi küldöttgyűlésének. A svájci szocialista politikus úgy vélte, a demokráciára
építő érvelés az Európai Uniót is érzékennyé teheti az autonómia iránt. „Sokan gondolják
Európában, hogy Románia reménytelen eset, önök mutathatják meg, hogy nem az" –
mondta az SZNT-küldöttgyűlés résztvevőinek Andreas Gross. A politikus úgy vélte,
Magyarország abban segíthetné például a székelyek törekvéseit, hogy kinyomtatja a román
társadalom meggyőzésére szánt tájékoztató anyagokat. Szerinte azt kell hangsúlyozni,
hogy az autonómiát a székelység, Románia őshonos közössége kéri. A kérés román-magyar
államközi szintre való emelése szerinte rontja a siker esélyeit.

Erdély

Andreas Gross: a székelyeknek demokráciáért való harcként kell
bemutatniuk autonómiaküzdelmüket

Egyeztető fórumot javasolt küldöttgyűlésén az SZNT
2014. november 9. – szekelyhon.ro, Krónika
Az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívását kezdeményezi a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT), amely szombaton a marosvásárhelyi Ifjúsági Házban tartotta küldöttgyűlését. A
teremben az ülés elején jelen volt Tőkés László, Biró Zsolt és Szilágyi Zsolt is, akik egy-egy
rövid beszédben üdvözölték a jelenlévőket, kifejtették álláspontjukat az
autonómiatörekvés és megvalósíthatóság ügyében. Úgyszintén jelen volt Andreas Gross
svájci parlamenti képviselő, akinek jelentése alapján fogadták el az 1334-es határozatot az
Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésén. Tőkés László beszédében elmondta: integrálni
kell minden jó ügyet, így az autonómiáét is. Hiába megy Kelemen Hunor, Izsák Balázs és
Tőkés László külön-külön Brüsszelbe és ott hárman háromféleképpen magyarázzák az
autonómia kérdésének általuk elképzelt megvalósíthatóságát, azt vagy nem fogják, vagy
nem akarják majd megérteni. Ezért van szükség a törekvések integrálására – mondotta az
EP-képviselő.

Sociopol-felmérés: Ponta 55, Johannis 45 százalék
2014. november 9. – maszol.ro
Victor Ponta kormányfő 55 százalékos győzelmét jósolja a második fordulóban a Sociopol
közvélemény-kutatása – közölték a hírtelevíziók. A felmérés szerint a választók 67
százalékát nagyon, 21 százalékát eléggé foglalkoztatja a második forduló, mindössze 12
százalékuk közölte azt, hogy kevésbé vagy egyáltalán nem érdekli a szavazás. Mindenesetre
55 százalékuk biztosra állította, hogy leadja szavazatát november 16-án. Arra a kérdésre,
hogy ki lesz a győztes, az alanyok 59 százaléka Victor Pontát, 22 százaléka Klaus Johannist
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2014. november 10. – Krónika, Magyar Hírlap
Diszkriminatívnak nyilvánította az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) azt a
sürgősségi kormányrendeletet, amellyel a bukaresti kabinet a Kovászna és Hargita megyei
ortodox püspökségnek juttatta a Kovászna városban álló Fenyő (Bradul) szállót. A CNCD
szerint a kormány vallási alapon diszkriminált, amikor előnyhöz jutatta az ortodox
egyházat. A diszkriminációellenes testület a háromszéki civilek panasza nyomán járt el az
ügyben. A kovásznai és sepsiszentgyörgyi civilek, illetve a hátrányosan megkülönböztetett
magyar történelmi egyházak a kormányrendelet hatálytalanítását kérték.

Kazinczy Ferencre emlékeztek Kassán
2014. november 7. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
Egyértelmű, hogy Európa szellemi válságban van, jó és helyes, ha hasonló jellegű
kulturális rendezvényeken beszélünk a gyökerekről - mondta Csáky Pál európai
parlamenti képviselő Kassán, a Kazinczy-napok rendezvényén. Magyarként szeretnénk
európaiak lenni és európaiként magyarok, számomra az európaiság és a magyarság
teljesen összefonódott - szögezte le a politikus. A nyelvújító Kazinczy Ferencre emlékezve
immár 46. alkalommal rendezte meg a Kazinczy-napokat a Csemadok kassai
választmánya, a rendezvény célja, hogy felhívja a figyelmet az anyanyelv ápolásának
fontosságára, a résztvevők idén a magyarság és európaiság témakörét járták körül.

Erdély

Diszkriminatív az „adomány

Felvidék

nevezte meg, 19 százalék nem tudta a választ. A felmérés november 5-7. között készült
1005 személy megkérdezésével, a hibaküszöb 3,2 százalékos.

„...Itthon vagyok...“ - Radnótira emlékeztek
2014. november 9. – Felvidék Ma, hirek.sk
„...Itthon vagyok...“ címmel tartottak háromnapos Radnóti Miklós-emlékkonferenciát
Patfürdőn. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében megvalósult
eseménnyel a költő halálának 70. évfordulójára emlékeztek. Az emlékkonferencián az
egész Kárpát-medence területéről mintegy száz pedagógus vett részt.

Már 923 személyt fosztottak meg állampolgárságától
2014. november 9. – hirek.sk
Az állampolgársági törvény következtében az elmúlt négy évben összesen 923 személy
veszítette el szlovák állampolgárságát. Közülük a legtöbben – összesen 341-en - a cseh
állampolgárság felvétele miatt veszítették el a szlovákot – derül ki a belügyminisztérium
által frissen közétett adatokból. A magyar állampolgárság felvétele miatt 57 személy
bűnhődik.
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2014. november 9. – bumm.sk
Alojz Hlina független képviselő az állampolgársági törvény újabb módosító javaslatával állt
elő. Eszerint szlovák állampolgárságukat elveszítenék azok is, akik engedély nélkül
szolgálnak egy idegen állam hadseregénél vagy önkéntesen belépnek egy másik ország
katonai szervezetébe.

Felvidék

Alojz Hlina szigorítana az állampolgársági törvényen

Kárpótlás: Robert Fico után megszólították Bugár Bélát is

Kivándorlóblues
2014. november 7. – Magyar Szó
Menni vagy maradni? Erre a kérdésre próbáltak választ találni a zentai Zen klub Nyitott
fórum című kulturális és közéleti programsorozata szerdai nyitórendezvényének a
vendégei: Guzsvány Szilveszter Magyarországról hazaköltözött vállalkozó, Mezei Szilárd
zeneművész, Szepesi Zoltán pszichológus. Az est folyamán ismertették egy közvéleménykutatás adatait, amelyet a közelmúltban végeztek zentai és magyarkanizsai középiskolás
diákok között. A felmérés készítői egyebek között kíváncsiak voltak a fiatalok migrációs
hajlandóságára is. Kiderült, hogy a válaszadók 44 százaléka lenne hajlandó munkavállalás
céljából átköltözni másik szerbiai városba, és 80 százalékuk menne külföldre. A kutatás
során az is kiderült, hogy hazánkban a fiatalok 50 százaléka vállalna a végzettségének nem
megfelelő munkát, külföldi munka esetében már 70 százalékra nőtt ez az arány – mondta
el többek között a kutatás eredményeiről Szepesi Zoltán.

Vajdaság

2014. november 9. – Felvidék Ma
A szlovák parlament szeptember 12-én szavazta meg azt a törvényt, melynek értelmében
kárpótolják a szlovák nemzeti felkelés résztvevőinek azon leszármazottait, akik ezzel
összefüggésben lettek hadiárvák. A csehországi kényszermunkára elhurcolt magyarok
kárpótlása azonban ismét elmaradt. Az őket tömörítő szervezet, a Deportáltak
Áldozatainak és Leszármazottainak Szövetségének (DÁLESz) elnöke, Krivánszky Miklós
elmondta, a szervezetük örül minden olyan jogszabálynak, mely a múltbeli sérelmek
orvoslását szolgálja. Ezt levélben közölték Robert Fico kormányfővel, de sajnálatukat is
kifejezték amiatt, hogy a csehországi kényszermunka áldozatait kihagyták egy újabb
kárpótlási folyamatból. A miniszterelnök kabinetje megküldte a DÁLESz elnökének annak
az átiratnak a másolatát, melyben a kabinet kéri az Igazságügyi Minisztérium illetékes
felelősét, küldje el véleményezését a Miniszterelnöki Hivatalnak a deportáltak kérelmét
illetően. A DÁLESz elnöke október 27-én levélben fordult Bugár Bélához, a Most-Híd
elnökéhez ez ügyben. A levélben kéri a pártelnököt, hogy a szeptemberben elfogadott
törvény mintájára nyújtson be pártja egy törvényjavaslatot a kényszermunka áldozatainak
kárpótlása érdekében.
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2014. november 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. évfordulója alkalmából megemlékezést és
emléktábla-avatást tartottak Muzslyán. Az ünnepség az Emmausz fiúkollégiumban
kezdődött, a Himnusz után egy rövid művelődési műsor következett, majd egyperces néma
csenddel emlékeztek Kudlik Gáborra, a Nyitott Távlatok egykori elnökére, aki fél éve hunyt
el. Az egybegyűlteket köszöntötte Molnár Verona, a szabadkai Nyitott Távlatok elnöke,
utána Pásztor István, a VMSZ elnöke mondta el üdvözlőbeszédét, majd Hallai Zoltán a
helyi közösség tanácselnöke köszöntötte a jelenlevőket. A rendezvényen felolvasták Lélfai
Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójának levelét.

Vajdaság

56-os emléktáblát avattak Muzslyán

Óbecsén tartotta első fogadónapját az új magyar konzul
2014. november 8. – Magyar Szó
Óbecsén tartotta első kihelyezett konzuli fogadónapját Szerencsés János, a magyar
nagykövetség konzuli osztályának a vezetője. – Július vége óta vagyok a nagykövetségen,
és azért jöttem éppen ide az első kihelyezett konzuli fogadónapomra, mert a kollégáim
elmondása szerint az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör azok között a helyek között
van, ahol nagyon alapos és pontos előkészítést végeznek, ezért nincsenek problémás
esetek, és gyorsan megy a munka. Októberben Belgrádban tartottunk ehhez hasonló
jellegű fogadónapot, amelyre a belgrádi VMSZ szervezésében érkeztek a kérelmezők. A
szervezőknek előre jeleztük: továbbra is komolyan vesszük a magyar nyelvtudást. Néhány
kérelmezőt – további nyelvtudásra ösztönözve – el kellett tanácsolnunk, de ez mindössze
5–10 százalékát tette ki a mintegy húsz kérelmezőnek – tudtuk meg Szerencsés Jánostól.
Pénteken hatvan kérelmet vettek át a konzuli osztály munkatársai a kultúrkörben.

,,A szülők merjenek lépni”
2014. november 8. – Magyar Szó
Minden jel szerint rendeződik azoknak a hatodikos, hetedikes autista diákoknak a sorsa,
akik a szabadkai Žarko Zrenjanin Gyógypedagógiai Általános és Középiskolába járnak. A
11 diákot az iskola nemrégiben kinevezett igazgatónője át akarta helyezni a Banijai utcába,
a szellemi fogyatékkal élő felnőttek napközijébe. A szülők ebbe nem voltak hajlandóak
belenyugodni, Maglai Jenőhöz, Szabadka polgármesteréhez és a médiához fordultak. Az
igazukért harcoltak, mert a gyerekeiknek törvényes joguk van az iskolai oktatásra, a
napköziben pedig megfosztották volna őket ettől a lehetőségtől. Arról nem is szólva, hogy a
napköziben nincs logopédus, fejlesztő pedagógus (reedukátor), tehát e szakemberek
segítségét is elvesztették volna.
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2014. november 8. – Magyar Szó
Milyen következményekkel jár majd a médiatéren belül tervezett magánosítások
végrehajtása? Esélyeket hoz, vagy gátló tényezőként hat a sajtóorgánumokra? A kisebbségi
közösségek közötti kommunikáció hogyan hat ki a médiumokra és értelmezhető-e egy
demokratikus társadalom kiépítésének előfeltételeként? Miként tekint a kisebbségi
médiára a társadalom, s miként a piac? Ezekkel a témákkal foglalkozott a konferencia, s
ezen kérdések megválaszolásának fontosságára mutatott rá a tanácskozás megnyitása
során Ökrész Rozália, a Magyar Szó igazgatója is. Mint mondta, az is állandó kérdésnek
számít, hogy milyen módon juthatnak el a sajtótermékek még több olvasóhoz, hogyan
szólíthatnak meg még több embert. A diskurzus jelentőségét csak növeli az a tény, hogy
nemrégiben három új médiatörvény született Szerbiában, melyek új keretek közé helyezik
a sajtó működését – jegyezte meg az igazgató a vendégek üdvözlése során.

Vajdaság

Új idők, korszerű médiumok

Álmennyezet
2014. november 8. – Magyar Nemzet – Farkas Adrienne
Három bánáti templom lebontását hagyta jóvá a nagybecskereki katolikus püspökség. A
három templom a csernyei, a párdányi és a módosi, szerintük néhány öregasszony nem
számít és a romos épületeket nincs értelme fenntartani. Pedig az ottani közösség mindent
megtesz azért, hogy továbbra is magyar nyelven hallgathasson misét. Most már pap nélkül
is dicsérik az urat, hiszen a legutóbbi plébános csak rózsafüzért imádkozott velük,
miseruhát nem öltött misét nem tartott.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. november 8-i számában olvasható.)

„A szerbiai alkotmánybíróság politikai döntéseket hoz Vajdaságról”
2014. november 9. – Vajdaság Ma
A szerbiai alkotmánybíróság Vajdaság autonómiájával kapcsolatban nem jogi, hanem
politikai döntéseket hoz, jelentette ki Slobodan Beljanski jogszakértő az alkotmány
elfogadásának nyolcadik évfordulója alkalmából. „Éppen ezért az alkotmánybíróság
döntései még azt a kevés autonómiát is megszüntették, amit Vajdaság ki tudott építeni egy
ilyen alkotmány alapján” – mondta Beljanski a Liberális Demokrata Párt (LDP)
tartományi bizottsága által a vajdasági képviselőházban megszervezett tanácskozáson.
Szavai szerint hanyagul lett megírva a szerbiai alkotmány, de egy olyan rossz szándék
kapott benne helyet, amelynek célja, hogy minél szűkebbé tegye a vajdasági autonómiát.

Ljajić: Csak a választások jelentenének megoldást a vajdasági politikai
válságra
2014. november 9. – Vajdaság Ma
A választások jelentik az egyedüli megoldást a vajdasági politikai válságra, mivel a
tartományi kormány átalakítása körül olyan hangulatot teremtődött, mintha
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2014. november 9. – Vajdaság Ma
Az 1944 őszén Zentán elkövetett magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek a Tiszaparti településen, ahol a Szent István-templomban megtartott gyászmise után az emlékező
gyülekezet a Tisza-hídnál elhelyezett emlékkopjafához vonult, ahol Molnár Tibor
levéltáros, helytörténész, a Zentai Történelmi Levéltár munkatársa mondott történelmi
bevezetőt, aki hangsúlyozta, hetven évvel ezelőtt olyan véres dráma játszódott le Zentán,
amely sok ember életét követelte.

Nacionalisták tüntettek a kijevi magyar nagykövetség előtt
2014. november 7. – MTI, Kárpátalja
Az Ukrán Népi Mozgalom nacionalista szervezet tucatnyi aktivistája rendezett
demonstrációt Magyarország kijevi nagykövetsége előtt pénteken, Orbán Viktor
miniszterelnök, szerintük „Ukrajna-ellenes” kijelentései és a Déli Áramlat gázvezeték
építése ellen. A tüntetők a „Dicsőség Ukrajnának!” szokásos jelmondat mellett „Dicsőség a
magyar népnek!” felkiáltással fejezték ki tiszteletüket Magyarország iránt. A demonstráció
békésen, provokációk és rendbontások nélkül zajlott le. Szuromi Antal konzul átvette a
tüntetők petícióját, ígéretet téve arra, hogy a külképviselet eljuttatja a magyar
kormányhoz.

Vajdaság

A magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek Zentán

Kárpátalja

„bolhapiacról” lenne szó – jelentette ki Rasim Ljajić, a szerbiai kormány alelnöke,
kereskedelmi miniszter. Szavai szerint egyszerűen a képviselők megvásárlásáról van szó,
ami nem jó a szerbiai politikai élet számára.

Ukrán–magyar tárgyalások Kárpátalján
2014. november 9. – Kárpátinfo
Vaszil Hubal kormányzó Keskeny Ernővel, Magyarország ukrajnai nagykövetével
találkozott november 6-án. Magyarország támogatja Ukrajna európai integrációs
törekvéseit és elítéli Oroszország agresszióját, valamint nem ismeri el a Krím-félsziget
annektálását – mondta Keskeny Ernő. Vaszil Hubal magyar támogatást kért Ukrajnának a
Duna-stratégiában való részvételét illetően, amelynek keretén belül a visegrádi négyek
országai segítik az Ungvári Nemzeti Egyetem idegen nyelvi tanszékeinek felszerelését és a
könyvtár áthelyezését a püspöki hivatalból. A találkozón szó volt a Beregszászt elkerülő út
építéséről, mellyel kapcsolatban már megszületett a megállapodás a magyar kormánnyal a
közös finanszírozásról, ezenkívül a határátkelők létrehozásáról is tárgyaltak.
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2014. november 8. – RTV Slovenija Hidak
Dobronakon megépült az új óvoda. A Pikapolonica/Katicabogár nevet viselő korszerű
létesítmény az iskola mellett kapott helyet. A közös tanintézetbe tartozó „kistestvérének”
az avató ünnepsége a helybeli KÁI tornatermében volt kicsik és nagyok örömére.

Új emléktáblát kapott Liberecben Radnóti Miklós
2014. november 9. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, Nemzeti Regiszter
Radnóti Miklós új kétnyelvű - cseh és magyar - emléktáblát kapott szombaton az északcsehországi Liberecben. A költőnek, aki az 1927/28-as tanévben a helyi textilipari
technikum hallgatója volt, 1972-ben állítottak emléktáblát az iskola falán az intézmény
alapításának 120. évfordulója alkalmával. A táblát az elmúlt négy évtized alatt kikezdte az
idő, ezért Magyarország prágai nagykövetsége kezdeményezte egy új tábla elhelyezését. A
tábla elkészítésének anyagi fedezetét a Civil Alap pályázatán elnyert támogatás
segítségével biztosította a diplomáciai képviselet.

Diaszpóra Muravidék

A Katicabogár Dobronakon kicsiknek-nagyoknak örömet hozott
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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