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szövetségesei

támogatását

kéri

érdekei

2014. november 20. – MTI, Krónika, maszol.ro, Vajdaság.ma, Erdély.ma, transindex.ro,
hirado.hu, hirek.sk, Magyar Szó, Kárpátalja, Felvidék Ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Magyarország azt kéri szövetségeseitől, hogy segítsék az országot érdekei érvényesítésében
- mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Máért budapesti ülésén, a béke, az
energiabiztonság és kereskedelmi lehetőségek hármasában összefoglalva a magyar
érdekeket. A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XIII. plenáris tanácskozásán a kormányfő
azt mondta, válság idején Magyarország dolga az, hogy meghatározza saját érdekeit,
pozícióit. Kommunista kérdésfeltevés az, hogy kinek az oldalára kell állni, azt a kérdést
kell feltenni, mi a magyar érdek - fejtette ki, hozzátéve, szeretné, hogy a nemzeti
önérdekelvű gondolkodás a magyar külpolitikai gondolkodásban is megjelenjen.

Vezető hírek

Orbán:
Magyarország
érvényesítésében

Semjén: egységesen a nemzetrészek mögött áll a magyarság
2014. november 20. – MTI, Krónika, maszol.ro, Vajdaság.ma, Erdély.ma, transindex.ro,
Felvidék.ma, hirek.sk, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
A magyarság egy és oszthatatlan, a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) tagjai tanúságot
tettek arról, ha bármelyik nemzetrészt sérelem éri, az egyetemes magyarság mögötte áll mondta Semjén Zsolt a Máért XIII. plenáris ülése után csütörtök este a Parlamentben. A
tanácskozás résztvevői egyhangúlag fogadták el a zárónyilatkozatot. A nemzetpolitikáért
felelős miniszterelnök-helyettes újságírók előtt kiemelte: rendkívüli békességben, a
kompromisszumkészség és a konstruktivitás jegyében zajlott a plenáris ülésen az egyes
kérdések megvitatása. A jövőben is arra törekednek, hogy az alaptörvény által deklarált
összetartozás és felelősségviselés szellemében folytassák a megkezdett munkát.
Rögzítették: a következő év a szakképzés éve lesz a Kárpát-medencében.

Áder: nincs bűnös nemzet
2014. november 20. – MTI, Krónika, maszol.ro, Vajdaság.ma, Erdély.ma, transindex.ro,
hirado.hu
Nincs kollektív bűnösség, nincs bűnös nemzet, csak bűnös politikusok vannak - jelentette
ki a köztársasági elnök csütörtökön a Sándor-palotában a Magyar Állandó Értekezlet
(Máért) résztvevői előtt. Áder János rövid köszöntőjében az idei évet értékelve, a
magyarságot érintő fontosabb eseményei között említette, hogy 70 év után - október 30-án
- megszületett az a szerbiai rendelet, amely eltörölte a Csúrog, Zsablya és Mozsor magyar
lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt. Az államfő hozzátette, őszintén
reméli, hogy mások is meghallják majd e döntést és okulnak belőle. A köztársasági elnök
szerint az idei azért is volt fontos év a magyarságnak, mert a határon túl élő magyarok első
alkalommal fejezhették ki politikai akaratukat az anyaországgal kapcsolatban.
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2014. november 20. – Kossuth Rádió, Vajdaság Ma
A Magyar Diaszpóra Tanács szerdai ülése kapcsán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a
Kossuth Rádióban egyebek mellett arról beszélt, azok is megtarthatók a magyar
nemzetben, akik már nem ismerik a magyar nyelvet. A politikus azt szintén kiemelte, hogy
át kell alakítani az egykor menekültek által alakított nyugati emigráns szervezeteket. Angol
nyelvű szekciókat fognak létrehozni a nyugati magyar diaszpóra szervezeteiben, hogy az
emigrációnak az a többedik nemzedéke, amely a beszélt magyar nyelvben már nem
tartható meg, a magyar nemzetben azért megmaradjon – mondta a 180 percben Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes. Hozzátette: egyébként a lengyelek is ezt teszik, a külföldön
élők jelentős része nem beszéli már felmenői nyelvét, de kőkemény nemzettudatuk van, és
ha lengyel ügyben mozdulni kell, akkor az egész világon egyszerre mozdulnak.

Magyarország

Azok is megtarthatók a magyar nemzetben, akik már nem ismerik a magyar
nyelvet

Jobbik: konstruktív volt a tanácskozás
2014. november 20. – MTI
A Jobbik szerint konstruktív és előremutató módon zajlott a Magyar Állandó Értekezlet
(Máért) XIII. plenáris ülése csütörtökön a Parlamentben. Szávay István, az ellenzéki párt
alelnöke a tanácskozás után újságírók előtt felidézte, hogy a korábbi években a
kormánypártok nemzetpolitikai konszenzusról beszéltek, de ezt nem mindig követték
tettek. Most konstruktív és előremutató módon zajlott a tanácskozás. Pozitívan értékelte,
hogy a kormány elfogadta javaslatukat, amelyben olyan lépések megtételét kérik, amelyek
egyszerűbbé teszik a választójog gyakorlását a magyarországi lakcímmel rendelkező, de
életvitelszerűen külföldön élők számára. Ezt azért tartják nagyon fontosnak, mert bár a
zárónyilatkozat össznemzeti parlamentről beszél, ők ezt csonkának érzik, mert a mostani
voksoláson az említett csoport szavazása nehézkes volt.

Schiffer teljes egységet szorgalmaz a nemzeti érdekek képviseletéhez
2014. november 20. – MTI
Teljes, "háromharmados" egységet tart szükségesnek a nemzeti érdek megfogalmazásához
és képviseletéhez az LMP társelnöke. Schiffer András ezt Orbán Viktor miniszterelnök
csütörtöki, a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén elmondott beszédére reagálva
mondta az MTI-nek. Szükségesnek ítélte, hogy a kormányoldal ezért az alapvető kül- és
nemzetpolitikai kérdésekről rendszeresen kezdeményezzen ötpárti egyeztetést.
Hangsúlyozta: a külhoni magyarság autonómiatörekvéseihez vagy az ország
környezetbiztonságának ügyéhez csak értékalapon található szövetséges.
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2014. november 20. – MTI
Az MSZP bízik abban, hogy a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésein a következő négy
évben az anyaországi pártok és a határon túli szervezetek megállapodnak egy nemzeti
minimumban, amelynek része az autonómiatörekvések támogatása - mondta az ellenzéki
párt elnöke csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón. Az MSZP elnöke fontosnak nevezte
egy népesedési kerekasztal létrehozását, amelyben az anyaország politikai pártjai,
szakemberek, az egyházak, a Magyar Tudományos Akadémia és a határon túli szervezetek
képviselői vennének részt.

Több állami segítséghez juthatnak a külhoniak
2014. november 20. – Duna Híradó, hirado.hu
Az eddiginél is több segítséget kaphatnak a magyar államtól a vajdasági és kárpátaljai
magyarok, ha speciális egészségügyi ellátásra van szükségük. Magyarország - indokolt
esetben - eddig is támogatta a nem uniós állampolgárnak számító magyarok, vagyis a
Szerbiában és Ukrajnában élők gyógykezelését, de az elvégezhető beavatkozások köre most
tovább bővül. Szabadkán egy irodában nyújthatják be az egészségügyi támogatáshoz
szükséges kérelmeiket a délvidéki magyarok. Az irodavezető szerint a vajdaságiak
leginkább a szemműtétekhez kérnek segítséget. Az idei évben 80-100 ember adta be a
kérelmét. Körülbelül a százas arány, amely évente elő szokott fordulni. Az esetek 70-80
százaléka szemműtétre vonatkozik – mutatott rá Dobó Márta, a CMH iroda vezetője. Ilyen
egészségügyi támogatást csak a szerbiai, valamint az Ukrajnában élő magyarok
igényelhetnek. Miután ők nem uniós országok állampolgárai, ezért magyarországi
gyógykezelésüket nem támogatná a társadalombiztosítás, indokolt esetben viszont
kaphatnak segítséget.

Magyarország

MSZP: nemzeti minimumra van szükség

Szijjártó: Magyarország és Szerbia érdeke is az, hogy megépüljön a Déli
Áramlat
2014. november 20. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Nemzet
Magyarország és Szerbia érdeke is az, hogy megépüljön a Déli Áramlat gázvezeték, mert
ezzel a két ország hozzájárulhat Közép-Európa energiabiztonságának jelentős növeléséhez
– hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Belgrádban, a
Magyar-Szerb Üzleti Fórum megnyitóján. "Halljuk és értjük az ezzel kapcsolatos
aggodalmakat és kritikákat, de szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ennek a
gázvezetéknek a megépítése az egész térség számára a gázvezetési útvonalak
diverzifikációját fogja jelenteni” - fogalmazott.
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2014. november 20. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro
Barcsay Tamás, a gyalui várkastély örököse kénytelen volt belátni, hogy nem lesz képes
biztosítani a 2012-ben visszakapott kastély megmaradását, ezért adta el az épületet Nagy
Elek üzletembernek – mondta el az MTI-nek a történész. A tulajdonosváltásról először a
Krónika számolt be a Nagy Elek magyarországi üzletemberrel készült interjúban. Barcsay
Tamás – aki 2012 szeptemberében kapta vissza a kommunista diktatúra idején
államosított épületet – most az MTI-nek elmondta, nem azzal a hátsó gondolattal vágott
bele a vagyon visszaszerzésébe, hogy eladja azt, de kénytelen volt belátni, hogy nem lesz
képes biztosítani a kastély megmaradását.

Erdély

Barcsay Tamás: Nagy Elek megmentette a gyalui várkastélyt

Újratárgyaltatnák Borbély László mentelmi ügyét is
2014. november 20. – Krónika
Újratárgyaltatná a parlament által ki nem adott honatyák – közöttük Borbély László –
mentelmi ügyét Horațius Dumbravă bíró, a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM)
tagja. Dumbravă csütörtökön levélben fordult Klaus Johannis megválasztott államfőhöz,
amelyben felkérte, hasson oda, hogy a parlament újratárgyalja azon honatyák, illetve volt
miniszterek ügyét, akik esetében nem hagyták jóvá a bűnvádi eljárás beindítását. A bíró
konkrétan Borbély László, Varujan Vosganian, Daniel Chițoiu, Vlad Cosma és Ion Stan
esetét hozta fel, arra hivatkozva, hogy a parlamentnek semmilyen jogalapja nem volt
ahhoz, hogy akadályozza az igazságszolgáltatás munkáját.

Klaus Johannis megválasztásáról sváb szemmel
2014. november 20. – Krónika
Igen kedvező jelnek tartja a román társadalom demokratizálódása szempontjából Klaus
Johannis megválasztását Stefan Ressler, a Német Demokrata Fórum (NDF) Szatmár
megyei szervezetének alelnöke, aki szerint az új államelnök pontosan tudja, mit jelent
kisebbségben élni, ezért várhatóan kellő komolysággal kezeli majd a romániai magyar
közösség sajátos problémáit.

CNCD: az Alkotmánybíróság döntsön a szállodaajándékról
2014. november 20. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék
Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) indoklása szerint nem egyértelműen
diszkriminatív az a sürgősségi kormányrendelet, amellyel a bukaresti kabinet a Kovászna
és Hargita megyei ortodox püspökségnek juttatta a Kovászna városban álló Fenyő (Bradul)
Szállót – hívta fel a figyelmet Gazda Zoltán, aki háromszéki civilekkel közösen tett
feljelentést az ügyben. Gazda – aki mellébeszélésnek nevezte a CNCD-től a napokban
kézhez kapott 13 oldalas indoklást – rámutatott, a dokumentum szerint a sürgősségi
kormányrendelet nem hozta hátrányos helyzetbe a többi felekezetet, mivel azok nem
kérték a fürdővárosi ingatlant.
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2014. november 20. – transindex.ro
A romániai politikai történésekből helytálló következtetéseket levonni kicsivel nehezebb,
mint kávézaccból megbízhatóan jósolni. De erre vannak a profik: Székely István, Toró
Tibor, Székely István Gergő politológusokkal és Kiss Tamás szociológussal az
államfőválasztás első fordulójának tapasztalatairól beszélgetett a Transindex, a magyar
sajtóban kevesebb említést kapó jelölteket helyezve a középpontba. A beszélgetés
moderátora Balázsi-Pál Előd volt.

Erdély

Báránybőrbe bújt farkasok, bedarált pártok: kész horror ez a román politika!

Markó: az RMDSZ-nek kormányon kell maradnia
2014. november 20. – transindex.ro, Erdély Ma, Erdély FM, maszol.ro, Nyugati Jelen
Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke az ErdélyFM-nek azt nyilatkozta, jelen pillanatban az
RMDSZ-nek nincs jobb alternatívája, mint a kormánykoalíció tagjának maradni. „Erről a
kérdésről akkor kell beszélni, hogyha megszűnik a többség, amely most a kormány mellett
van, megváltozik a parlamentben a képlet valami módon, amire természetesen van esély.
Az RMDSZ-nek jelen pillanatban az az érdeke, hogy azokat az eszközöket próbálja meg
használni, amelyekkel valamilyen erősebb vagy gyengébb eredményt elérhet. Ha mi most
kiugrunk ebből a bárkából, azzal csak a vízbe ugrunk, mert még csak nincs is másik bárka”
- mondta Markó a rádiónak. Az RMDSZ volt elnöke úgy nyilatkozott, nem tud arról, hogy
Klaus Johannisnak vagy bárki másnak szándékában állna másik kormányt alakítani.

Borboly: váltaniuk kell a politikusainknak
2014. november 20. – Erdély Ma, Duna Tv
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) még nem döntött a kormányzati
szerepvállalás ügyében, a döntés várhatóan a következő napokban születik meg. A Duna
Tv Közbeszéd című műsorának vendégeként Borboly Csaba, Hargita megye
önkormányzatának RMDSZ-es elnöke Csete Beáta műsorvezetővel beszélgetve azt
mondta: vasárnap Romániában az egész politikai társadalomnak „fel lett adva a lecke”,
mert a választókat nem lehet leváltani, esetleg a politikusok válthatók le. A hétvégi
választások tanultságát ki kell elemezni, az RMDSZ figyelembe kell vegye a magyarság
jelzésértékű szavazását, a folyamatban levő belső vitának pedig mihamarabb a végére kell
érni – hangsúlyozta Hargita megye tanácsának elnöke.

A román ünnepre hívják a magyarokat
2014. november 21. – Krónika
A Mesagerul de Covasna napilap arra biz- tatja a háromszéki románokat, hogy hívják meg
magyar barátaikat a román nemzeti ünnep alkalmával szervezett sepsiszentgyörgyi
rendezvényre december elsején. Maria Graur, a megyeszékhelyen megjelenő napilap
igazgatója a lap csütörtöki számában megjelent felhívásában úgy fogalmazott, felhívja
magyar barátait, magyar szomszédait, és arra biztat minden románt, hogy kövessék a
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Frunda: nincs miért kilépni a kormányból

Erdély

példáját. Szerinte a rend- szerváltás előtt jó barátságban éltek együtt a románok és a
magyarok, de azóta különválasztották az óvodákat és az iskolákat, és egyre több a
nézeteltérés a többség és a kisebbség között.

A kormányhivatal meghirdette a 2015-ös kisebbségi kulturális támogatási
pályázatokat
2014. november 20. – Felvidék.ma, hirek.sk
2015. január 19-éig lehet pályázni a Kormányhivatalnál a Kisebbségi Kultúrák 2015
elnevezésű támogatási programra – tette közzé honlapján a kisebbségi kormánybiztosi
hivatal. A programra többek között nonprofit civil szervezetek, megyei, valamint a
települések önkormányzatai pályázhatnak. A 2015-ös évre meghirdetett kisebbségi
kulturális támogatások keretösszege 3 879 250 euró. Ez az összeg pontosan 50 ezer
euróval több, mint a tavalyi, ám a most meghirdetett érték még változhat

Felvidék

2014. november 21. – Krónika
Az, hogy Victor Ponta elvesztette az államfő- választást, sem arra nem ok, hogy távozzon a
kormány, sem arra, hogy módosuljon a koalíció összetétele, és arra sem, hogy az RMDSZ
kilépjen a kormányból – nyilatkozta csütörtökön az RFI rádiónak Frunda György, Victor
Ponta miniszterelnök tiszteletbeli kisebbségügyi tanácsadója. Frunda szerint a magyar
választókat senki sem arról kérdezte, hogy az RMDSZ kormányon maradjon-e, vagy sem,
hiszen államfőválasztás zajlott, ami az elnök személyéről szól, nem pedig arról, hogy a
szervezet tagja maradjon-e a kormánykoalíciónak. Úgy vélte, ellenzékből szinte lehetetlen
volna jogokat szerezni.

Komáromi MKP: lemond a teljes elnökség
2014. november 20. – Felvidék.ma, hirek.sk
December 8-án választhat új elnököt és elnökséget az MKP komáromi szervezete – derült
ki a helyi szervezet elnökségének tegnapi ülésén, ahol arról is döntés született, hogy Czírai
Attila után a teljes elnökség is felajánlja lemondását. Ezt a három hét múlva sorra kerülő
tisztújító gyűlésen az alapszervezet tagságának is el kell fogadnia. Czíria Attila, az MKP
komáromi elnöke - azután hogy vereséget szenvedett a november 15-i komáromi
polgármester-választáson -, felajánlotta lemondását a párt helyi szervezetében betöltött
elnöki tisztségéről. Czíria ezt a Magyar Közösség Pártja Országos Elnökségének hétfői
ülésén jelentette be. Hozzátette azt is, hogy a párt helyi szervezetében tisztújításra kerül
majd sor, amelyen ő már nem kíván indulni. Az elnökség kedd esti tanácskozásán
elfogadta Czíria javaslatát: valamennyien felajánlották lemondásukat, amelyet azonban a
december 8-i tisztújító gyűlésen a komáromi MKP tagságának még el kell fogadnia.
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2014. november 20. – Felvidék.ma, hirek.sk
Országszerte képviselői helyeket, Gömörben pedig polgármesteri tisztségeket is szereztek a
Via Nova jelöltjei az elmúlt hétvégén tartott önkormányzati választásokon. A Via novás
jelöltek többségében MKP-színekben mérettették meg magukat, de voltak, akik
függetlenként vagy egyéb párt listáján indultak a választáson. Országosan 72 Via Nova-tag
vagy a Via Nova Baráti Körök kötelékébe tartozó jelölt indult valamilyen tisztségért az
önkormányzati választásokon. Többségük sikerrel járt, hiszen Simko Csaba (Udvarnok),
Sonkoly Csilla (Újbást) és Rencsok János (Rakottyás) polgármesterként folytathatja.
Újbást esetében ki kell emelni, hogy a héttagú testületbe összesen hat via novás jelölt volt,
akik mind a hatan mandátumot is szereztek. Ez a teljesítmény páratlan siker az ifjúsági
szervezet életében.

Felvidék

Jelentősen erősödött a Via Nova az önkormányzati választásokon

Győztesek és vesztesek a legtöbb magyart számláló településeken
2014. november 20. – Felvidék.ma
Milyenek voltak a november 15-ei önkormányzati választáson a polgármester-választás
eredményei a legtöbb magyart számláló településeken? A Felvidék.ma azokat a
településeket vette górcső alá, melyekben legalább háromezer a magyarok lélekszáma. A
hivatalos 2011-es népszámlálási adatok szerint 28 ilyen település van. A 28 településből 13
helyen győzött a polgármester több mint 50 százalékos eredménnyel. Volt ahol 23 százalék
is elég volt a sikerhez, és volt, ahol a 47% is kevésnek bizonyult.

Focus: Vezet a Smer, az MKP nem jutna be
2014. november 20. – Felvidék.ma, Bumm.sk
A Focus ügynökség szerint 34 százalékos eredménnyel nyerné a Smer-SD a parlamenti
választást, ami 73 képviselői helyet jelentene a baloldali párt számára. Másodikként a Sieť
kerülne be a parlamentbe, a megkérdezettek szavazatainak 12,5 százalékával, ami 26
képviselői szék elfoglalására lenne elég Procházka pártjának. A felmérés szerint a
harmadik legtöbb szavazatot a KDH gyűjtené be, mégpedig a szavazatok 8,8%-át, ami 19
képviselői helyet hozna a kereszténydemokrata mozgalomnak. Az OĽaNO 7,8 százalékot
szerezne a felmérés szerint (17 képviselő), és bejutna a parlamentbe a Most-Híd is a
megkérdezettek 7%-ának a szavazataival (15 képviselő). Az MKP-t és az SNS-t a
parlamenti küszöb alá mérte a Focus (mindkettőnek 4,6%-os támogatottságot mért), az
SaS 4,3%-ot, az SDKÚ-DS pedig 4,2 százalékot szerezne. A többi párt a felmérés szerint
nem érte el a 3 százalékot.

Szlovák Villamosművek – magyar érdeklődők is jelentkeztek
2014. november 20. – Felvidék.ma, Bumm.sk
A Magyar Villamos Művek Zrt. (MVM) és a Mol Csoport tagja, a Slovnaft a.s. november
19-én közös, nem kötelező érvényű ajánlatot tett a Szlovák Villamosművek 66 százalékos,
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Felvidék

az olasz ENEL SpA. energetikai cég tulajdonában lévő részvénycsomagjának
megvásárlására. A két magyar cég által csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közös
közleménye szerint az MVM Csoport és a Mol Csoport keresi azokat a lehetőségeket,
amelyeken keresztül a társaságok energetikai szerepvállalása kölcsönös előnyökön
alapulva bővülhet a régióban. Közleményükben a magyar cégek hangsúlyozták, hogy a
kiemelkedő adottságokkal rendelkező Szlovák Villamosművekkel olyan szinergiákat
kívánnak együttesen érvényesíteni, amelyek nemcsak a régió energiabiztonságának
további növekedését eredményezhetik, hanem a méretgazdaságosságnak köszönhetően
tovább javulhat a termelés hatékonysága és mélyülhet a piacok integrációja. Ezzel
jelentősen nőhet minden érintett társaság eredményessége.

A Híd leváltotta a járási elnökét Pozsonyban

Pásztor: Mi nem kívánjuk destabilizálni a vajdasági politikai állapotokat
2014. november 20. – Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség nélkül is működhet a tartományi hatalom – ezt üzente
közleményében a Vajdasági Szociáldemokrata Liga. A liga szerint a VMSZ-nek garanciát
kell adni jövőbeni tartományi parlamenti szerepvállalására. Pásztor István Budapesten, a
MÁÉRT ülésének szünetében reagált a VSZL közleményére. „Mi nem kívánjuk
destabilizálni a vajdasági politikai állapotokat, de nem lehet belőlünk kizsarolni
álláspontot, amivel nem egyezünk, legyen az akár koalíciós álláspont is, különösen akkor
nem, amikor ennek az álláspontnak a kialakításában minket nem kapcsoltak bele, hanem
odavetik elénk a megállapodásunkat vagy a döntésüket, mint a kutya elé szokták. Ebben
mi nem akarunk partnerek lenni, minden egyéb másban viszont igen. Azt gondolom, hogy
el kellene kerülni azt a helyzete, hogy a többség olyan mértékben olvadjon el, hogy minden
alkalommal nagy problémát jelentsen az, hogy vajon el lehet-e kezdeni a parlamenti ülést”
– hangsúlyozta Pásztor István, a VMSZ elnöke.

Vajdaság

2014. november 20. – Bumm.sk
Hídban az önkormányzati választások után megtörténtek az első személycserék. A párt
vezetése leváltotta Horváth Attilát, aki a Híd szervezetének elnöki posztját töltötte be
Pozsony járásban. Horváth helyére a megyei alelnök, Rastislav Žitný került. A SITA
hírügynökség információi szerint Horváth egyes esetekben nyíltan kritizálta azt, hogy az
önkormányzati választások során kiket jelölt a párt. Bugár Béla, a párt elnöke már
vasárnap jelezte, hogy a párt dunaszerdahelyi kudarcával a párt belső intézményei
foglalkoznak majd.
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2014. november 20. – Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség választási sikereinek elismerésével kezdte a Magyar Állandó
Értekezlet plenáris ülésén mondott beszédét Orbán Viktor. A Kárpát-medencei magyar
parlamenti politikai pártok képviselői előtt mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy
2014 a választás éve volt. Elismerően szólt a VMSZ-nek a köztársasági parlamenti
választáson és a magyar nemzeti tanácsi választáson elért eredményeiről. A szerbiai,
ukrajnai, felvidéki, romániai és a magyarországi országgyűlési, valamint európai
parlamenti választásoknak – szerinte – egy tanulsága van. „Ha van összefogás, akkor van
győzelem, ha szétforgácsoljuk erőinket, vereség van.”

Vajdaság

Orbán Viktor méltatta a VMSZ választási sikereit

A VMSZ és az MNT elnöke is részt vett a MÁÉRT plenáris ülésén Budapesten
2014. november 20. – Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség, illetve a Magyar Nemzeti Tanács elnöke képviselte
térségünket a Magyar Állandó Értekezlet budapesti plenáris ülésén. A zárt ajtók mögött
folyó egyeztetéseket követően Pásztor István azt nyilatkozta, a VMSZ feladata az, hogy
visszaigazolja azokat a vajdasági magyar politikai és közösségi sikereket, amelyekről
elismerően nyilatkozott a magyar miniszterelnök. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács
elnöke pedig azt nyilatkozta, ezúttal is megerősítést nyert, hogy az MNT programjai
számíthatnak az anyaország támogatására.

Egyre több a hiányos magyar nyelvtudású kérelmező

Hétfőn indul az első segélyszállító kamion Kárpátaljára
2014. november 20. – MTI, Kárpátinfo
Hétfőn indul a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) első segélyszállító kamionja
Kárpátaljára. A kamion 55 vegyes tüzelésű kazánt szállít. Az MRSZ most induló
krízisprogramjának keretében több mint 100 millió forint értékű segélyt juttat el a
Kárpátalján élő magyaroknak. Bölcskei Gusztáv, a Magyarországi Református Egyház

Kárpátalja

2014. november 20. – Pannon RTV
Magyarkanizsán
konzuli
fogadónapot
tartottak.
Magyarország
Szabadkai
Főkonzulátusának munkatársai 167 kérelmet vettek át a lakosoktól. A konzuli
fogadónapokon egyre többen vannak a hiányos magyar nyelvtudású kérelmezők.
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai ugyan átveszik ezeket a
kérelmeket is, de véleményezésük alapján Budapesten mindenképp ideiglenes elutasítás
vár rájuk, mondta a fogadónapot vezető Kovács Gábor konzul. „A szabadkai főkonzulátus
mindig is következetesen és szigorúan ellenőrizte a magyar nyelvtudást, hiszen az egy
jogszabályi, törvényi feltétel, amelynek eleget kell tenni úgy a kérelem benyújtásakor, mint
pedig az eskütételkor is.”
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2014. november 20. – Kárpátalja
Tőkés László EP-képviselő kezdeményezésére az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar
Megyei Szervezete november 16-án Nagyváradon megszervezte Kárpátalja vasárnapját,
hogy testvéri szolidaritását fejezze ki a súlyos válságát élő Ukrajna népe és a Kárpátalján
élő magyarság, valamint többi kisebbségi közössége iránt. A Váradolaszi Református
Egyházközség templomában megtartott istentiszteleten Józan Lajos huszti református
lelkész hirdetett igét, s a vendégek sorában Barta József, a KMKSZ alelnöke is beszédet
intézett a gyülekezethez.

Zágráb megyei magyarok összejövetele
2014. november 20. – Új Magyar Képes Újság
Múlt szombaton tartotta hagyományos összejövetelét Zágráb megye magyarsága. Berkes
Imre, Zágráb megye magyar kisebbségi képviselője mindent megtesz azért, hogy „kallódó”
nemzettársait bevonja a közösségbe, ily módon igyekszik lassítani a fogyást. Többek között
ezzel a céllal szervezi meg minden évben a magyar estet is. A hét végi esemény Berkes Imre
köszöntőjével kezdődött, majd az est vendégelőadói, a nagypiszanicai Magyarok
Közösségének vegyes kara és zenekara egy félórás programmal mutatkoztak be a Zágráb
megyei közönségnek. Műsorukkal osztatlan sikert arattak.

Kevesen vannak, de annál összetartóbbak az újgráci magyarok

Kárpátalja

„Magyarnak lenni Ukrajnában…”

Horvátország

(MRE) zsinatának lelkészi elnöke a csütörtöki sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a
Kárpátaljai Cselekvési Tervet az érintettekkel egyeztetve készítették el. Zán-Fábián
Sándor, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke hangsúlyozta, hogy kritikussá vált a
Kárpátalján élő magyarság megmaradása, és csak akkor tudnak ott maradni és túlélni ezt a
nagyon mély krízishelyzetet, ha a Kárpát-medencében élők figyelemmel kísérik az életüket
és készek segíteni rajtuk.

2014. november 20. – Új Magyar Képes Újság
A Verőce-Dráva menti megyében élő maroknyi magyarság közösségbe tömörült, melynek
már csak az idősebb tagjai beszélnek magyarul. Éppen ezért a kultúra és hagyományőrzés
által igyekeznek megőrizni magyarságukat. A közösség összekovácsolásában nagy szerepe
van a HMDK újgráci egyesületének, amely idén ünnepli megalakulásának a 20.
évfordulóját.
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2014. november 20. – RTV Slovenija Hidak
A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának ülésén
egyebek közt állást foglaltak a községi tanácson elhangzott, a magyar nemzetiséget sértő
kijelentéssel kapcsolatosan. Az ülésről készült beszámoló meghallgatható a honlapon.

Nyílt nap a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi Gimnáziumban
2014. november 20. – Volksgruppen
Nyílt napra hívja szombaton a továbbtanulás előtt állókat a Felsőőri Kétnyelvű Szövetségi
Gimnázium. Az intézmény Ausztriában egyedülálló módon kínál kéttannyelvű oktatást
magyar/német, valamint horvát/német nyelven. Szombaton 8:30-tól 12:00 óráig az
oktatásba és a szabadidős, kreatív programokba is bepillantást nyerhetnek az érdeklődők.

Őrvidék Muravidék

„Magyarságunkért a végsőkig ki kell állnunk”
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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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