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Kövér: A magyar származású kanadaiak hidat jelentenek a két ország között 
2014. október 13. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, hirek.sk 

Kanada és Magyarország között hidat jelent az a 315 ezer kanadai állampolgár, aki a 

népszámláláskor magyar származásúnak is vallotta magát - mondta Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke Budapesten. A házelnök délelőtt fogadta Noel A. Kinsellát, a kanadai 

szenátus elnökét, majd tárgyalásuk után újságíróknak elmondta: a 315 ezer magyar 

származású kanadai közül 88 ezren magyar anyanyelvűnek tartják magukat. A magyar 

származású kanadaiak valóban komolyan hozzájárultak Kanada fejlődéséhez, egyúttal 

Magyarország hálás az észak-amerikai országnak, amiért 1956. október 23. után befogadta 

a magyar menekülteket - hangsúlyozta Kövér László. Noel A. Kinsella kiemelte: országa 

ma is hálás magyar származású állampolgárainak, akik évtizedeken át sokat tettek Kanada 

fejlődéséért. Úgy látja, a két ország kapcsolatai mélyek és hosszú múltra tekintenek vissza. 

A kanadaiak és a magyarok hasonló, komoly értékeket tartanak fontosnak, például a 

demokráciát és az emberi jogok védelmét - közölte. 

 

Az uniós bíróság elutasította Lomnici keresetét az EP ellen 
2014. október 13. – hirek.sk, Új Szó 

Még szeptember folyamán, végzés útján utasította el a Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke által az Európai Parlament ellen benyújtott keresetet az 

Európai Bíróság. A végzésből kiderül, hogy a szakbizottság csak a kereset benyújtása után 

egy hónappal küldött írásos értesítést és indoklást Lomnicinek, ez viszont még nem jelenti 

azt , hogy a döntés szabályosan születetett. A luxembourgi uniós bíróság ugyanakkor 

gyakorlatilag azt állapította meg, hogy azon túlmenően, hogy a petíciós bizottság elfogadta 

a petíciót, az már nem tartozik a bírák ellenőrzési hatáskörébe, hogy a testület mit kezd a 

beadvánnyal. Ha Lomnici nem nyújthatta volna be petícióját, azzal csorbultak volna a 

jogai, ám miután a szakbizottság azt elfogadta, az EP „teljes körű, politikai természetű 

mérlegelési jogkörrel rendelkezik”, hogy milyen intézkedéseket hoz az ügyben. 

 

Külhoni magyar felsősök éve: sikeres bemutató az Ipoly mentén 
2014. október 13. – Felvidék Ma 

Ipolybalogon folytatódott a 2014 külhoni magyar felsősök program őszi körútja. Október 

13-án mintegy háromszázötven diák vett részt az Ipoly Arnold Egyházi Alapiskolában 

szervezett eseményen. Az Ipoly mente több mint egy tucat iskolája jelent meg az őszi körút 

ötödik felvidéki állomásán. A budapesti Csodák Palotája Ipolybalogra is elhozta a fizika 

csodáit bemutató „Utazó fizika show" –ját. Az intézmény két fiatal előadója mutatta be a 

természettudományi jelenségeket. „A mai nap bemutatója sok fajta kísérletet foglal 

magába. Foglalkozunk tűzzel, folyékony nitrogénnel. Látványos kísérletekkel próbáljuk 

bebizonyítani, hogy a fizika érdekes tud lenni" – nyilatkozta Kovács Domicián. Jófejű 

Anikó hozzátette: a gyerekek nagyon érdeklődőek, bekapcsolódtak a bemutatóba. 
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http://www.hirado.hu/2014/10/13/kover-a-magyar-szarmazasu-kanadaiak-hidat-jelentenek-a-ket-orszag-kozott/?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20141013193757/Az-unios-birosag-elutasitotta-Lomnici-keresetet-az-EP-ellen.html
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EMNP-kampány a Fidesznek 
2014. október 14. – Krónika, maszol.ro, MTI, hirado.hu 

Személyesen is részt vett a Fidesz kampányában az Erdélyi Magyar Néppárt néhány 

területi szervezetének képviselője és helyi önkéntese. Az alakulat tegnapi közleménye 

szerint – amelyben az EMNP vezetősége gratulál az Orbán Viktor vezette alakulat fölényes 

választási győzelméhez – a néppártosok a megmérettetés utolsó hetében Szolnokon, 

Pécsett és Dabason segédkeztek a mozgósításban. Az EMNP közölte: Hoppál Péter 

kulturális államtitkár, a Fidesz pécsi elnöke megköszönte az erdélyiek támogatását, az 

alakulat helyi vezetői pedig ígéretet tettek, hogy a romániai államelnök- választás 

kampányában jelenlétükkel is segíteni fogják a néppárt munkáját  

 

Kelemen a vásárhelyi Sapientián: etnikumközi megállapodás kell 
2014. október 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kampánykörútja folyamán Marosvásárhelyen a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem koronkai kampuszát is felkereste Kelemen Hunor, az RMDSZ 

államfőjelöltje. A szövetség elnöke A jövődhöz te kellesz! címmel tartott előadást államról, 

közösségről, többség és kisebbség viszonyáról, a jelöltállítás fontosságáról. Elmondta, az 

államelnök-jelöltség azért fontos, mert van elképzelése az országról, a romániai magyarság 

jövőjéről, van ehhez támogatottsága, hátországa is, a kampány során pedig az erdélyi 

magyarság üzenetét közvetíti. 

 

Kelemen Hunor a nagyváradiak kérdéseire válaszolt 
2014. október 13. – maszol.ro, Szabadság 

„Sokrétű önazonosságunknak része az a történelmi régiókhoz való kötődés, amelyet 

Ceaușescu megpróbált felszámolni. És még most is vannak, akik ezt folytatnák. Pedig 

láthatjuk, hogy itt is mennyire fontos a magyarság számára a Partiumhoz való tartozás” – 

jelentette ki vasárnap este Kelemen Hunor. A szövetségi elnök a Nagyváradi magyar 

hangok című pódiumbeszélgetésen vett részt. Az esemény házigazdája Nagy Endre, az 

Erdély FM műsorvezetője, az RMDSZ államelnök-jelöltjének nagyváradi 

beszélgetőpartnere pedig Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar Megyei 

Szervezetének ügyvezető elnöke és Szűcs László újságíró volt.  

 

Románia és Moldova egyesüléséért tüntettek Bukarestben 
2014. október 13. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Több ezren tüntettek vasárnap Bukarestben Románia és a Moldovai Köztársaság 

egyesülését követelve. A tüntetésen résztvevők arra kérték az államelnök-jelölteket, hogy a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/36825-kelemen-hunor-a-nagyvaradiak-kerdeseire-valaszolt
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két ország egyesítését foglalják bele a programjukba. A tüntetést az Akció 2012 

Egyesüléspárti Platform szervezte, amely több hasonló megmozdulást is kezdeményezett 

már az országban. 

 

Nem kapják vissza a Maros-völgyi erdőket a Bánffy-örökösök 
2014. október 13. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Maros megyei földosztó bizottság jogerősen pert nyert a Brăilai Törvényszéken a Bánffy-

leszármazottak által létrehozott Gödemesterházi Erdőbirtokosság ellen. Vasile Oprea 

prefektus pénteken jelentette be, hogy a törvényszék alaptalannak minősítette és 

elutasította a Bánffy-örökösök perújrafelvételi kérelmét, így az állam tulajdonában marad 

az a 25 ezer hektár erdő, amelyet Palotailva, Ratosnya, Déda és Gödemesterháza 

környékén kért vissza a család. Az örökösök a döntést már csak az Európai Emberjogi 

Bíróságon támadhatják meg. Maros megyében még több hasonló erdő-visszaszolgáltatási 

per is folyamatban van. 

 

Kárpótolja a kolozsvári városháza a Bánffy-örökösöket 
2014. október 13. – Krónika 

Több mint 95 ezer lej kártérítést és a perköltséget is ki kell fizetnie a kolozsvári 

polgármesteri hivatalnak a Bánffy-család leszármazottainak a főtéri Jósika-palota 

használatáért, döntött jogerősen a bíróság. Az ingatlant idén kapta vissza a nemesi család 

öt örököse, akik azt sérelmezték, hogy a városháza a visszaszolgáltatási per ideje alatt, 

2010 és 2012 között szociális lakásokat működtetett az ingatlanban, így ezeket nem tudták 

bérleményként értékesíteni. Ezért 2012-ben pert indítottak a polgármesteri hivatal ellen 

95 ezer lej kártérítést kérve, amit jogerős döntésében jóvá is hagyott a bíróság. 

 

Közös találkozón vettek részt a romániai magyar felsőoktatási intézmények 
vezetői 
2014. október 13. – transindex.ro 

A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága (MTA KAB) ebben az 

évben is megszervezte a romániai magyar felsőoktatási intézmények vezetőinek 

találkozóját. A szeptember 26-i fórum célja a kölcsönös tájékoztatás, az intézmények 

törekvéseinek az összehangolása, egyeztetése volt. 

 

Vitaindító a közoktatásról 
2014. október 13. – Magyari Tivadar – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkár-helyettese a Kulturális Autonómia Tanács 

(KAT) felkérésére írt vitaindítót a romániai magyar közoktatásról. Ebben leszögezte: „a 

teljes körű anyanyelvi oktatás elvének gyakorlatba ültetése érdekében továbbra is az a cél, 

hogy egyetlen magyar tanuló se kényszerüljön más tannyelvű iskolába járni”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=37586
http://itthon.transindex.ro/?hir=37586
http://welemeny.transindex.ro/?cikk=24541
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Száz iskolabuszt adott át Kisinyovban Liviu Dragnea kormányfőhelyettes 
2014. október 13. – Erdély Ma, Háromszék 

Száz iskolabuszt adott át tegnap Kisinyovban, Moldova Köztársaság fővárosában Liviu 

Dragnea kormányfőhelyettes. A regionális fejlesztésért és a közigazgatásért felelős tárca 

vezetője Victor Ponta miniszterelnökkel közösen látogatott a Pruton túli országba, ahol 

mások mellett a két állam között létrejött együttműködési szerződésnek az idei évre 

vonatkozó részleteiről egyeztettek. 

 

Nem jár oktatási támogatás több csángó gyereknek? 
2014. október 13. – maszol.ro 

Nem ítéltek meg oktatási-nevelési támogatást több olyan csángóföldi gyermeknek, aki 

részt vesz a moldvai csángómagyar oktatási programban. Ez egy levélből derült ki, amelyet 

Hegyeli Attila, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének (MCSMSZ) volt oktatási felelőse 

közölt hétfőn a Facebook-oldalán. A levélből nem derül ki, hogy mi a pontos oka 

elutasításnak, sem az, hogy hány gyerek érintett. A maszol.ro úgy tudja, hogy a szülők 

kérvényét formai okokból utasították vissza. Az történt ugyanis, hogy a csángó oktatási 

programot koordináló Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) helyett az 

MCSMSZ állított ki igazolást arról, hogy a szóban forgó gyermekek magyarul tanulnak. Ez 

az igazolás alapkövetelménye a támogatás folyósításának. Márton Attila, a csángómagyar 

oktatási program RMPSZ-es koordinátora elmondta, hogy a pályázathoz szükséges 

igazolást az RMPSZ által koordinált oktatási programban résztvevő tanárok állítják ki egy 

formanyomtatvány kitöltésével arról, hogy az illető diák magyarul tanul. A csángó oktatási 

program keretében jelenleg 2064 diák tanul magyarul. Az RMPSZ címére több mint 1500 

pályázati csomag érkezett csángóföldről oktatási-nevelési támogatásra.  

 

Nem tetszik a kétnyelvűség a szentgyörgyi román iskoláknak  
2014. október 13. – maszol.ro 

Nem tetszik a kétnyelvűség a sepsiszentgyörgyi román iskolák vezetőinek. A prefektusnál 

tettek panaszt a Constantin Brâncusi és a Mihai Viteazul iskolák vezetői, amelyben 

sérelmezik, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kétnyelvű – román és magyar – 

táblákat szerel minden iskola bejáratához.  

 

Kelemen Hunor: mindig civilnek éreztem magam 
2014. október 13. – maszol.ro 

Kelemen Hunor államelnökjelölt a civil társadalom képviselőivel találkozott hétfő délután 

a Studium Alapítvány könyvtárában. Ez alkalommal vallotta be, hogy mindig a civil 

társadalom részének érezte magát. Vass Levente, a Studium Alapítvány társelnöke 

köszöntötte az RMDSZ szövetségi elnökét, államelnökjelöltet, akit Brassai Zsombor 

faggatott elsősorban civil életéről, a politikum és a civil társadalom kapcsolatairól.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/36855-nem-jar-oktatasi-tamogatas-tobb-csango-gyereknek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/36849-nem-tetszik-a-ketnyelvuseg-a-szentgyorgyi-roman-iskolaknak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/36859-kelemen-hunor-mindig-civilnek-ereztem-magam
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A tanítók választanak a nyertes tankönyvek közül 
2014. október 13. – Krónika, Szabadság 

A pedagógusoknak kell kiválasztaniuk a számukra, illetve a kisdiákok számára 

legmegfelelőbb tankönyveket, miután az új első és második osztályos tankönyvek 

megvalósítására kiírt versenytárgyaláson több kiadó is nyert. Az első osztályt tanító 

pedagógusok két román és két magyar tannyelvű ábécéskönyv közül választhatnak, a 

matematika–környezetismeret tantárgyból azonban a hat román nyelvű kiadvány 

valamelyikét fordítják le a kisdiákok számára, ebből ugyanis nem készült magyar nyelvű 

változat, a kisebbségi kiadók ugyanis nem tudják felvenni a versenyt a román cégekkel az 

alacsony példányszám miatt. 

 

Szilágyi Zsolt: Bukarest diszkriminálja Erdélyt 
2014. október 13. – Krónika, Erdély Ma 

Erdély gazdasági felemelkedése elleni merényletként jellemezte Szilágyi Zsolt Románia 

napokban bemutatott hosszú távú infrastrukturális tervét (master plan), amely szerint az 

autópályák elkerülnék a Partiumot, és még a meglévő szakaszokat is visszaminősítenék 

gyorsforgalmi úttá. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) államfőjelöltje hétfői nagyváradi 

sajtótájékoztatóján emlékeztetett, már eddig is azt érezték, hogy Bukarest nem „viseli 

szívén” a térség infrastruktúráját, ám a fejlesztési minisztérium legfrissebb elképzelése egy 

koherens, középtávú fejlesztési koncepció hiányára utal. 

 

Azért kell harcolni, hogy a magyar oktatás fennmaradjon 
2014. október 14. – Szabadság 

Balázs Dénes főtanfelügyelő-helyettes és Deák Zoltán kisebbségekért felelős 

szaktanfelügyelő olyan helyzetekkel szembesül Beszterce-Naszód megyében, mint a jó 

diákok „elvándorlása” más megyék oktatási intézményeihez, magyar gyermekek átiratása 

román osztályba, szomszédos települések közötti sértődöttség kihatása a magyar 

oktatásra, a szakképzett pedagógusok hiánya, tankönyvbeszerzési gondok. A nehézségek 

ellenére a két szakember elkötelezett célja a magyar oktatás fenntartása és biztosítása a 

megyében. 

 

Kilencszáznál többen vesztették már el szlovák állampolgárságukat 
2014. október 13. – hirek.sk, Új Szó 

Az állampolgársági törvény következtében az elmúlt négy évben, 2010. július 17. és 2014. 

október 10. között 907 személy veszítette el szlovák állampolgárságát. Közülük legtöbben a 

cseh állampolgárság felvétele miatt veszítették el a szlovákot. A magyart állampolgárság 

felvétele miatt 55-en veszítették el a szlovákot. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-tanitok-valasztanak-tankonyvet
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A Híd Strasbourgba viszi az állampolgársági törvényt 
2014. október 13. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Híd képviselője, Gál Gábor a magánélethez való jogra és a független bírósági ítélkezést 

biztosító jogra hivatkozva támadná meg a szlovák állampolgársági törvényt az Emberi 

Jogok Európai Bíróságán Strasbourgban. Gál a sajtónak elmondta, hogy a nemzetközi 

bíróság már két indítványt elutasított. „Ezért olyan jogalapot kell találnunk, amely 

meggyőzi az európai bíróságot arról, hogy polgáraink azon jogai sérültek, melyeket az 

európai emberjogi egyezmény garantál” – magyarázta a képviselő. 

 

Ülésezett Kassa Megye Önkormányzata 
2014. október 13. – hirek.sk 

Kassa Megye Önkormányzata október 13-án tartotta 7. ülését, amelyről Zachariaš István, 

Kassa megye alelnöke számolt be a hírportálnak. Fontos napirendi pont volt a középiskolai 

osztályok számával kapcsolatos határozathozatal, ahol az a döntés született, hogy bár 

csökkent a gyermeklétszám, megmaradhatnak a magyar iskolákban korábban megszabott 

osztályszámok. „Hangsúlyozom: a megye megadja a lehetőséget, hogy a jövőben 

ugyanannyi első osztály nyíljon, mint amennyi a középiskoláinkban jelenleg van. Az 

iskolákon és a szülőkön is múlik, hogy meg tudják-e majd tölteni elég tanulóval az első 

osztályokat. Az új törvény ugyanis már semmiféle kivételt nem engedélyez, tehát az az 

intézmény, amely egy-egy első osztályban nem tudja elérni a törvény által meghatározott 

diáklétszámot, azt nem nyithatja meg.“ 

 

Stubendek László nyilvános vitára hívja a komáromi polgármesterjelölteket 
2014. október 13. – Felvidék Ma 

Stubendek László nyilvános vitára hívja a komáromi polgármesterjelölteket – közölte a 

Felvidék Mával a novemberi önkormányzati választáson független polgármesterjelöltként 

induló politikus. Véleménye szerint azért van szükség a találkozóra, hogy „a polgárok 

jobban megismerhessék a jelöltek elképzeléseit és november 15-én azt az alternatívát 

választhassák, amely leginkább elnyeri bizalmukat”. 

 

Danko: Berényi őszinte politikus 
2014. október 13. – Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke felszólította a Magyar Közösség Pártját és a Hidat, 

hogy ne játszanak az etnikai kártyával. Berényi Józsefet, az MKP elnökét, aki többször 

beszélt az autonómia szükségességéről, Danko őszinte politikusnak tartja, akinek ami a 

szívén, az a száján. Bugár Bélának, a Híd elnökének azonban szerinte ki kellene fejtenie, 

hogyan képzeli el az általa emlegetett kulturális és oktatási autonómiát. 
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http://www.bumm.sk/100377/a-hid-strasbourgba-viszi-az-allampolgarsagi-torvenyt.html
http://www.hirek.sk/itthon/20141013180212/Ulesezett-Kassa-Megye-Onkormanyzata.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/49232-stubendek-laszlo-nyilvanos-vitara-hivja-a-komaromi-polgarmesterjelolteket
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/10/13/danko-berenyi-oszinte-politikus
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Másként Magyarságunkért: Egyenlő esélyt biztosítani minden vajdasági 
magyar embernek! 
2014. október 13. – Vajdaság Ma 

A Köztársasági Választási Bizottság október 11-i ülésén kihirdette a Másként 

Magyarságunkért – Fodor László választási listát, olvasható a lista előterjesztőinek kiadott 

sajtóközleményében, akik köszönetet mondanak mindenkinek, akik aláírásukkal 

támogatták listájukat, és ezzel lehetővé tették, hogy megmérettessék magukat a nemzeti 

tanácsi választásokon. „Listánkon 22 jelölt szerepel, 22 bátor ember, akik nem félnek attól, 

hogy ők vagy családtagjaik hátrányos megkülönböztetésnek lesznek kitéve, amiért szerepet 

vállaltak ezeken a választásokon. A jelöltek magasan képzett emberek, illetve olyanok, akik 

közösségük érdekében már sokat tettek. Vajdaság szinte minden magyarlakta része 

képviselve van listánkon. Különösen büszkék vagyunk arra, hogy jelöltjeink fele nő, hiszen 

a nők felelősségteljesen, a férfiakkal vállvetve képesek dolgozni a közösség érdekében” – 

olvasható a közleményben. 

 

Négy lista a magyar nemzeti tanácsi választásokon 
2014. október 13. – Magyar Szó 

Az országban október 26-án tartják meg a nemzeti tanácsi választásokat. A listaátadás 

lehetősége pénteken éjfélkor zárult le. A magyar közösség vonatkozásában a Köztársasági 

Választási Bizottság (RIK) négy választási listát fogadott el, ezek közül választhatunk jövő 

vasárnap. A RIK elsőként a Magyar Összefogás listát erősítette meg, ennek listavezetője 

Hajnal Jenő. Ez a lista 35 jelölttel méretteti meg magát a választásokon. Másodikként a 

VMDK – Csonka Áron, szintén 35 jelöltből álló listát adták át, ennek listavezetője Tari 

István. A Másként magyarságunkért – Fodor László lista 22 jelöltet állított, listavezetője 

Fodor László, a Magyar Liga – Új Magyar Alternatíva – Vass Tibor lista pedig 25 jelölttel 

méretteti meg magát, a listavezető Vass Tibor. 

 

Nyelv és közösség kapcsolatrendszere 
2014. október 13. – Magyar Szó 

Nyelv és közösség volt a központi témája az adai születésű nyelvész, Szarvas Gábor 

tiszteletére szervezett nyelvművelő napoknak, amelynek szombati zárónapján koszorúzási 

ünnepséget, néprajzi kiállítást és tudományos tanácskozást rendeztek Adán. A 

háromnapos rendezvényen emellett játékos nyelvi vetélkedőt tartottak az általános iskolás 

diákoknak, beszédversenyt a középiskolásoknak, valamint színházi előadás és irodalmi est 

is várta a nagyközönséget. A rendezvény szervezője ezúttal is a Szarvas Gábor 

Nyelvművelő Egyesület, Ada község önkormányzata és a Szarvas Gábor Könyvtár volt. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17794/Maskent-Magyarsagunkert-Egyenlo-eselyt-biztositani-minden-vajdasagi-magyar-embernek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17794/Maskent-Magyarsagunkert-Egyenlo-eselyt-biztositani-minden-vajdasagi-magyar-embernek.html
http://www.magyarszo.com/hu/2491/kozelet/117070/N%C3%A9gy-lista-a-magyar-nemzeti-tan%C3%A1csi-v%C3%A1laszt%C3%A1sokon.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2491/kozelet/117035/Nyelv-%C3%A9s-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-kapcsolatrendszere.htm


 

 

 

 

 

 
9 

Zenta: Új ablakokat és ajtókat kapott a Margaréta óvoda 
2014. október 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Új ablakokat és ajtókat kapott a zentai Hófehérke Óvoda Margaréta épülete, amelyen a 

nyílászárók cseréjére az épület energiahatékonyságának növelése érdekében került sor, 

hangsúlyozták az óvodában tett látogatásuk során az önkormányzat illetékesei, Ceglédi 

Rudolf, a község polgármestere és Kormányos Katona Gyöngyi, a községi tanács oktatási 

és művelődési ügyekkel megbízott tagja. A zentai Hófehérke Óvoda Margaréta épülete 

nyílászáróinak cseréje összesen 2,1 millió dinárba került, amit az önkormányzat a 

környezetvédelmi alapból pénzelt. 

 

Szabadka partnere lesz a nemzeti tanácsoknak 
2014. október 13. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szabadka város mindenben partnerként kezeli a Magyar Nemzeti Tanácsot. A Népszínház 

munkálatainak folytatása, a Szabadkai Városi Könyvtár felújítása és a magyar nyelvű 

iskolák és óvodák fejlesztése kiemelt fontosságú lesz az elkövetkező években. Szabadka 

város kulturális életének fejlesztéséről és a magyar nyelvű oktatásban felmerülő 

problémák megoldásáról tanácskozott a város vezetősége és Magyar Összefogás listájának 

jelöltjei. 

 

Minden magyar gyereknek joga van az anyanyelvén tanulni  
2014. október 13. – Pannon RTV 

Az anyanyelven való tanulásban segítenek az iskolabuszok. Vajdaságban 10 önkormányzat 

területén működnek a Magyar Nemzeti Tanács által szervezett járművek. Mintegy 300 

kisiskolás szállítását látják el ezek a járatok. A távolabb élő gyerekek iskolába jutása 

nehézkes, de az ingyenes iskolabuszprogram segítségével sok szülő így meg tudja oldani a 

gyermeke utaztatását. A Magyar Összefogás jelöltejei számára fontos, hogy a magyar 

kisdiákoknak megoldják az utaztatását, és, hogy ezt a programot tovább folytassák.  

 

Milyen a reális autonómia-jövőkép? 
2014. október 14. – Magyar Szó 

A modern államiságnak, azon belül is az autonómiának a megvalósulási körülményeit 

elemzi szélesebb szociális kontextusba helyezve prof. dr. Jovan Komšić szociológus, az 

Újvidéki Egyetem Szabadkai Közgazdasági Karának tanára legújabb könyvében, A 

vajdasági kérdés a szerb tranzíció folyamatában című publikációban. Pásztor István, a 

tartományi parlament elnöke szerint a könyv meglehetősen fontos kérdések 

megvitatásához, az autonómiával kapcsolatos gondolkodáshoz nyújt megfelelő keretet 

Dimitrije Boarov korábban megjelent munkájával együtt. E két kiadványt illene ismernie 

mindenkinek, aki részt szándékozik venni a témáról szóló diskurzusban, hangsúlyozta.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17795/Zenta-Uj-ablakokat-es-ajtokat-kapott-a-Margareta-ovoda.html
http://pannonrtv.com/web/?p=160948
http://pannonrtv.com/web/?p=160964
http://www.magyarszo.com/hu/2492/kozelet/117094/Milyen-a-re%C3%A1lis-auton%C3%B3mia-j%C3%B6v%C5%91k%C3%A9p.htm
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Változik az érettségi vizsgák rendje 
2014. október 13. – Kárpátalja 

Összevonják az állami összegző attesztációt (vagyis az iskolai kibocsátó vizsgát, az 

úgynevezett DPA-t) a külső független értékeléssel (vagyis a felsőfokú oktatási intézménybe 

készülők számára egyben a felvételit is jelentő emelt szintű érettségivel, a ZNO-val) – 

hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet Ukrajna Oktatási és Tudományos 

Minisztériumában tartott Pavlo Poljanszkij helyettes tárcavezető és Ihor Likarcsuk, az 

Ukrán Oktatásminőség-ellenőrzési Központ (UOK) igazgatója október 9-én. A 

sajtótájékoztatón Pavlo Poljanszkij közölte, hogy ebben a tanévben a minisztérium és az 

UOK csak ukrán nyelvből dolgozza ki az egységes teszteket az iskolai végzősök tudásának 

értékelésére, a vizsgázás pedig már áprilisban elkezdődik. A miniszterhelyettes jelezte, 

hogy 2015-ben a középiskolásoknak ukrán nyelvből (a ZNO-val egyesítve), matematikából 

vagy Ukrajna történetéből és egy harmadik, a diák által választott tárgyból írnak elő 

érettségi vizsgát. Ezen kívül a DPA-t most első alkalommal nem a gyűjtemények, hanem 

kizárólag az iskolák által kidolgozott feladatok alapján bonyolítják le. 
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http://karpataljalap.net/2014/10/13/valtozik-az-erettsegi-vizsgak-rendje
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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