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A külhoni magyar oktatás megerősítéséről tárgyalt a MÁÉRT szakbizottsága 
2014. november 5. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk 

A külhoni magyar oktatás megerősítéséről és a következő év tematikus programjáról 

tárgyalt a Magyar Állandó Értekezlet oktatási és kulturális szakbizottsága szerdai ülésén, 

Budapesten. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve programról elmondta: az 

államtitkárság megkezdte a tervezést, a szakképzéssel kapcsolatos adatok és eddigi 

tevékenységek feltérképezését. Jelezte: Magyarország és a külhoni magyar régiók 

megerősítése szempontjából a kormány számára prioritás a gazdaságfejlesztés, amihez az 

államtitkárság programja is kapcsolódik. A program sikere érdekében komoly alapokat 

kell lefektetni, és példaként említette a szakképzési kataszter elkészítését, ami segítséget 

nyújt abban, hogy a magyarországi és a határon túli szakképző intézmények és cégek 

felvehessék egymással a kapcsolatot. 

 

Miniszteri biztos: a magyar kormánynak az eredmények függvényében kell 
viszonyulnia az erdélyi magyar szervezetekhez 
2014. november 5. – transindex.ro, inforadio.hu, maszol.ro, InfoRádió 

A vasárnapi elnökválasztás után új fejezet nyílik az erdélyi magyar politikában - mondta 

Grezsa István, a Miniszterelnökség nemzeti identitást erősítő kezdeményezések 

koordinálásával és támogatásával megbízott miniszteri biztosa az InfoRádiónak. Grezsa 

szerint a magyar kormányzatnak is figyelembe kell vennie a választási eredményeket, és ez 

alapján viszonyulnia az erdélyi magyar szervezetekhez. „Ennek a választásnak az egyik fő 

kérdése az volt, hogy a többpártrendszer jelenlegi erdélyi leképeződése a szavazatok 

megoszlásában mit jelent. Eléggé egyértelműnek tűnik, hogy a két jelöltre leadott 

szavazatok nominális értéke megegyezik a korábbi választáson Kelemen Hunorra, az 

RMDSZ jelöltjére leadott szavazattal, tehát a meglehetősen csekély arányban résztvevő, 

szavazó-politizáló magyarság döntő része az RMDSZ jelöltjét támogatta” - idézi Grezsa 

Istvánt az InfoRádió honlapja. 

 

Johannis nem egyezkedik senkivel 
2014. november 5. – transindex.ro, MTI 

Klaus Johannis nem akar szavazatokról alkudozni a választási versenyből kiesett 

jelöltekkel - erősítette meg kedden a Keresztény-liberális Szövetség (ACL) államfőjelöltje, 

aki november 16-án Victor Ponta kormányfővel fog megmérkőzni az elnökválasztás 

második fordulójában. Az ACL elnökjelöltjét keddi sajtóértekezletén arról is kérdezték, mit 

szól ahhoz, hogy Tőkés László és pártja állítólag őt támogatja a második fordulóban, annak 

reményében, hogy megválasztása esetén segítene nekik etnikai autonómiát kialakítani 

Erdélyben. Johannis rámutatott: ő minden szavazatnak örül a választó nemzetiségétől és 

vallásától függetlenül. Hozzátette: olyan regionalizáció híve, amely a közigazgatás 
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korszerűsítését eredményezi és gazdasági fejlődést hoz. „Márpedig az etnikai alapú 

regionalizáció nem hoz ilyen eredményt" - vélekedett Johannis. 

 

Ukrajnai álmagyarok kértek honosítást 
2014. november 5. – MTI, Index.hu, Duna TV, mno.hu 

Hamis okmányok felhasználásával próbálta Magyarországon honosíttatni magát három 

ukrán állampolgár, akiket a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) leplezett le, titkosszolgálati 

eszközök felhasználásával – közölte az MTI a Duna TV Híradója nyomán. A Kijevben élő 

három ukrán állampolgár a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gulács polgármesteri 

hivatalában tavaly már kérelmezte a honosítást, ám egyikük sem felelt meg törvényi 

feltételeinek, mivel nem tudtak magyarul. Ezután hamis okmányokkal próbálkoztak. 

 

Milyen stratégiai lehetőségei vannak az EMNP-nek? 
2014. november 5. – transindex.ro 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke és Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke és 

államelnök-jelöltje hétfőn mondott le az EMNP-ben betöltött tisztségéről, miután a 

romániai államelnök-választáson nem sikerült beváltani a célkitűzéseiket. A Transindex 

Bakk Miklós politológust kérdezte az EMNP-ben várható változásokról és a párt 

szerepléséről a választáson. 

 

Johannis számít az RMDSZ-re 
2014. november 5. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro 

Bár korábban azt nyilatkozta Klaus Johannis, hogy nem óhajt senkivel sem tárgyalni a 

támogatottságát illetően, a Keresztény Liberális Szövetség jelöltje számít az RMDSZ-re az 

elnökválasztás második fordulójában. Klaus Johannis azzal érvelt, hogy a mögötte álló 

alakulat és az RMDSZ ugyanahhoz az európai politikai családhoz tartozik, vagyis az 

Európai Néppárthoz. Emellett a magyar vezetők által vállalt kötelezettséget sem kell szem 

elől téveszteni – véli az államfőjelölt. 

 

Biró Zsolt: Klaus Johannist támogatjuk a második fordulóban 
2014. november 5. – Erdély Ma, Duna Tv 

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke a Duna Tv Közbeszéd című műsorában 

Száva Enikő műsorvezetővel beszélgetve élesen bírálta az Erdélyi Magyar Néppártot a 

gyenge választási eredménye miatt. Biró Zsolt szerint a romániai magyar választók 

megbüntették az EMNP-t a hiteltelen autonómiapolitikája miatt. Szerinte a vasárnapi 

elnökválasztás eredményei igazolták, hogy helyes volt pártja korábban kinyilvánított 

álláspontja, miszerint az első fordulónak nincsen tétje a magyarság számára. Az MPP 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=24722
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=175684&cim=johannis_szamit_az_rmdsz_re
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=175700&cim=biro_zsolt_klaus_johannist_tamogatjuk_a_masodik_forduloban_video
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elnöke kijelentette: a választások második fordulójában Klaus Johannist támogatják. Biró 

hozzátette: ez természetes, mert pártja, mint egy jobboldali és kereszténydemokrata elvek 

szerint szerveződött politikai alakulat nem támogathat egy baloldali jelöltet. Az az 

érdekünk, hogy Romániában is jobboldali pártok kerüljenek hatalomra, amelyek 

könnyebben megtalálják a közös hangot a Magyarországot kormányzó szintén jobboldali 

pártokkal – mondta Biró. 

 

Elnökválasztás – Előkerült a nacionalista kártya 
2014. november 5. – Erdély Ma, Háromszék 

Miközben a Központi Választási Iroda tegnap délután közzétette az államfőválasztás első 

fordulójának végső eredményét, a döntőben maradt két jelölt, Victor Ponta és Klaus 

Johannis körül máris elindult a kampánynyilatkozatok csatája, amelyekből ezúttal sem 

marad ki a nacionalista hangvétel. Szintén tegnap jelentették be az első fordulóban 

alulmaradt jelöltek közül páran, kit is támogatnának a versenybe szálló két politikus közül.  

 

Itt tart most a romániai magyar közoktatás 
2014. november 5. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika 

Az elemi és általános iskolában magyar nyelven tanuló diákok száma folyamatosan és nagy 

mértékben, de a magyar lakosság arányának csökkenésénél valamivel kisebb ütemben 

esett vissza 1990 és 2012 között – derül ki a Közoktatási helyzetkép című jelentésből. 

Átfogó jelentést készített Közoktatási helyzetkép címmel Barna Gergő és Kapitány Balázs 

szociológus a romániai magyar közoktatás helyzetéről 1990 és 2013 között. A kutatók a 

statisztikai adatok alapján tekintették át a vizsgált időszakot.  

 

Kínlódást jelent a román nyelv 
2014. november 5. – szekelyhon.ro 

Elemi osztályokban román nyelvű kommunikációt tanulnak a magyar diákok, azonban ez 

nem jelenti azt, hogy negyedik osztály végére kifogástalanul beszélik a nyelvet. A gondok 

ötödikben kezdődnek, amikor irodalmat is tanulnak már, ugyanazon a szinten mint a 

román anyanyelvűek. 

 

Izsák: az SZNT tekintélyét csorbítanák 
2014. november 5. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs szerint az államfőválasztási kampány során 

őt ért támadások célja az, hogy csorbítsák az SZNT tekintélyét, amelyet a március 10-ei 

Székely Szabadság Napjával és a tavalyi Székelyek Nagy Menetelésével szerzett. A Magyar 

Polgári Párt elnökének, Biró Zsoltnak a korábbi kijelentését – miszerint az SZNT 

autonómia-tervezetét alig több mint 50 ezren támogatták, ennyien szavaztak ugyanis az 

EMNP jelöltjére, Szilágyi Zsoltra, akit Izsák Balázs támogatott – butaságnak nevezte Izsák 

Balázs szerdai marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. 
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A katalánok is dönthessenek 
2014. november 5. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

A Székely Nemzeti Tanács elnöke is aláírta azt a nemzetközi nyilatkozatot, amelyben azt 

kérik, hogy a katalán nép dönthessen saját sorsáról, ezt pedig a demokrácia eszközével, 

népszavazás útján tehesse meg. A Baszk Nemzeti Párt elnöke, Andoni Ortuzar, az Európai 

Szabad Szövetség elnöke, François Alfonsi, a Breton Kulturális Intézet részéről Jean-Pierre 

Levesque, az Ordre de l'Hermine részéről pedig Yves Laine mellett a Székely Nemzeti 

Tanács elnöke, Izsák Balázs is kiállt a katalán nép azon joga mellett, hogy saját sorsáról 

dönthessen. 

 

Közös programokkal segítik a foglalkoztatást Békés és Arad megyében  
2014. november 5. – maszol.ro, MTI 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO) 

támogatási keretéből Arad, Bihar, Békés és Hajdú-Bihar megyéket lefedve közös 

munkaerő-piaci adatbázist hoznak létre, közös monitoring rendszert építenek ki és a 

munkaadók igényei alapján mind a két országban elismert szakképzéseket indítanak. 

Többek között erről egyeztettek szerdán Gyulán Arad és Békés megye munkaügyi 

szervezetei - tájékoztatott    Nagy Ágnes, a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 

Központ vezetője.  

 

„Az épület nem elég, fantázia is kell” 
2014. november 6. – Krónika 

A román nemzetiségi önkormányzati vezetők szemléletváltására van szükség ahhoz, hogy 

ne ellenséget lássanak az erdélyi épített örökségben – vélekedett a Krónikának adott 

interjúban Hegedüs Csilla, a művelődési minisztérium örökségvédelmi államtitkára. Ezt 

viszont nem lehet egyik napról a másikra elérni. Hegedüs szerint a polgármestereknek 

meg kellene érteniük, hogy az épített örökség gondozása az általuk képviselt közösséget 

szolgálja – nemzetiségtől függetlenül.  

 

Bábjáték 
2014. november 6. – Páva Adorján – Krónika  

A Krónika vezércikke szerint „Miközben mi csaknem negyed évszázada szabadon 

választhatunk, az RMDSZ most ismét megbéklyózva áll egy útelágazás előtt. Bármerre is 

veszi az irányt a szövetség, garantálható, hogy egy rövidke táv megtétele után hosszas egy 

helyben toporgás következik. Az Európai Néppárt  romániai tagjait, így az RMDSZ.t is, 

hogy Klaus Johannist támogassák, az RMDSZ azzal próbál kihátrálni ez alól a 

kötelezettség alól, hogy erről nincs írásos megegyezés, a felszólítás rájuk nem vonatkozik, 

ugyanis korábban elmagyarázták Joseph Daulnak, hogy nem dönthetnek érzelmi alapon, 

és ezt „megértette” az EPP-elnök. 

E
rd

é
ly

 

http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-katalanok-is-donthessenek
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Misurák György: mindenképpen nyitunk első osztályokat a Bátorkeszi Magán 
Szakközépiskolában 
2014. november 5. – hirek.sk 

Nagy megdöbbenéssel fogadta a Bátorkeszi Magán Szakközépiskola igazgatósága, 

tantestülete és az érintett szülők sokasága a Nyitra Megyei Önkormányzat október 31-i 

döntését, miszerint a jóváhagyott általános érvényű rendelettel összhangban a 2015/16-os 

tanévben ezen oktatási intézményben egyetlen első osztály megnyitását sem támogatja. A 

továbbiakban leszögezte: a következő tanévben mindenképpen nyitnak első osztályokat és 

a megyei döntés kapcsán jogi lépéseket is fontolgatnak. Az intézmény két iskolabusszal is 

büszkélkedhet, ami nagyban megkönnyíti a több településről beutazó diákok életét. 

 

Csáky Pál felvidéki magyar újságírókat fogadott brüsszeli irodájában 
2014. november 5. – Felvidék Ma 

Csáky Pál EP-képviselő első látogatócsoportját november 3-5. közt Brüsszelben fogadta. A 

résztvevők az Európai Parlament és az Európai Néppárt működésével ismerkedhettek 

meg. Az újságírókból és politikai aktivistákból álló kétszer nyolc fős csoport a Találkozz a 

képviselőddel program keretében érkezett Brüsszelbe.  

 

Pro Civis: megjelentek a kétnyelvű feliratok a benzintöltő állomásokon 
2014. november 5. – Felvidék Ma 

A Pro Civis Polgári Társulás 2013. október 30-án 34 beadvánnyal fordult a szlovák 

kormányhivatalhoz, amelyekben a benzintöltő állomások törvénysértéseire hívta fel a 

figyelmet. A kisebbségi nyelvhasználati törvény ugyanis kötelező érvénnyel írja elő, hogy a 

kisebbség által lakott településeken minden hivatalos, emberi életre, egészségre és a 

biztonságra veszélyes figyelmeztető feliratot az adott kisebbség nyelvén is fel kell tüntetni. 

A társulás tagjai 34 benzintöltő állomáson dokumentálták a törvénysértést, és fordultak a 

kormányhivatalhoz jogorvoslatért. A hivatal a panaszok alapján megvizsgálta a tényállást, 

majd az érintett feleket felszólította a hiány pótlására. 

 

Bojan Pajtić: Pásztor István elárult engem 
2014. november 5. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić vajdasági kormányfő, a Demokrata Párt (DS) elnöke esküszegésnek tekinti a 

Vajdasági Magyar Szövetség döntését, hogy nem szavazta meg a tartományi kormány 

átalakítását. A Blic napilapnak nyilatkozva elmondta, a kormányátalakítással kapcsolatos 

parlamenti ülés előtt néhány perccel értesült a VMSZ-nek erről a döntéséről, és 

felháborítónak tartja, hogy ez ilyen hirtelen, előzetes bejelentés nélkül történt. Pajtić V
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megjegyezte, sokan figyelmeztették, hogy a VMSZ azzal, hogy köztársasági szinten 

koalícióra lépett a Szerb Haladó Párttal (SNS) „felvállalta a tartományi parlamenti többség 

megdöntésének kötelezettségét”, de ő „nem hitte, hogy ez igaz lehet”, így végül „róla derült 

ki, hogy naiv”. 

 

A tartományi kormány együttes ülést javasol a szerbiai kormánynak 
2014. november 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tartományi kormány javaslatot tett a szerbiai kormánynak egy együttes kormányülés 

megtartására, amelynek során a vajdasági kormány munkáját nehezítő aktuális 

kérdésekről tárgyalnának. A javaslat értelmében az együttes ülés napirendjén szerepelne 

Vajdaság pénzelésének kérdése, s a finanszírozási törvényen kívül szó esne a fiskális 

stratégiáról, a hatásköri szóló törvény módosításáról, a programköltségvetés modelljéről. 

Az ülésen a Vajdaság és Szerbia által alapított Vajdasági Fejlesztési Alapról, a letétbiztosító 

ügynökségről, a Fruška gorán (Tarcal-hegyen) átvezető alagútról, a Žeželj-híd kiépítéséről 

meg más olyan égető kérdésekről is szó esne, amelyeknek megoldásához közös munka és 

együttműködés szükséges – áll a tartományi kormány közleményében. 

 

Közvélemény-kutatás: A többség a vajdasági hatalomváltást támogatja 
2014. november 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági polgároknak több mint fele véli úgy, hogy hatalomváltásra lenne szükség a 

tartományban, derült ki a Ninamedia ügynökség felméréséből. Az október 26-a és 29-e 

között Vajdaságban, 1246 polgár megkérdezésével végrehajtott ankét eredménye szerint a 

megkérdezettek 55 százaléka igennel válaszolt arra a kérdésre, hogy támogatja-e a 

hatalomváltást a tartományban, 26 százalék nemmel válaszolt, 19 százalék pedig 

bizonytalan. 

 

Nyitott fórum: Menni vagy maradni? 
2014. november 5. – Vajdaság Ma 

A Menni vagy maradni? kérdését boncolgatták a zentai Zen klub Nyitott fórum című 

közéleti és kulturális programsorozatának szerda esti nyitórendezvényén, amelynek 

vendégei Guzsvány Szilveszter vállalkozó, Mezei Szilárd zenész, zeneszerző és Szepesi 

Zoltán pszichológus voltak. Az est moderátora, Sutus Áron kérdéseire válaszolva fejtették 

ki gondolataikat a téma kapcsán, saját életútjuk tapasztalataival támasztva alá az itthoni 

érvényesülés lehetőségeinek meglétét, kitérve az értékrendbeli sajátosságok fontosságára, 

valamint az azok kialakulásában kiemelt szereppel bíró momentumok jelentőségére is.  

 

Veszteséget jelentene a VMSZ kitúrása 
2014. november 5. – Magyar Szó 

Hétfőn lezajlott a tartományi kormány régóta halasztgatott átalakítása, a rekonstrukció 

azonban korántsem volt zökkenőmentes. Néhány személycsere történt, a tartományi 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17911/A-tartomanyi-kormany-egyuttes-ulest-javasol-a-szerbiai-kormanynak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17908/Kozvelemeny-kutatas-A-tobbseg-a-vajdasagi-hatalomvaltast-tamogatja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17915/Nyitott-forum-Menni-vagy-maradni.html
http://www.magyarszo.com/hu/2514/kozelet_politika/118024/Vesztes%C3%A9get-jelentene-a-VMSZ-kit%C3%BAr%C3%A1sa.htm
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kormányfő hosszú expozét olvasott fel, s csak ezután derült ki: a hatalmi koalíció részét 

képező Vajdasági Magyar Szövetség nem hajlandó rászavazni a javasoltakra, az 

ülésteremben maradnak képviselői, de nem nyomják le az egyik szavazógombot sem. A 

bejelentést követően kiéleződött az utóbbi időben egyébként sem túl rózsás viszony a 

koalíciós pártok között, az ülést követően pedig már tudni lehetett: a kormányátalakítás 

semmilyen eredménnyel sem jár majd. A kormányátalakításról és annak lehetséges 

következményeiről Mihal Ramacs politikai elemzőt kérdezte a Magyar Szó. 

 

Vučić: Az új vajdasági titkárok között nincs egyetlen megfelelő szakember 
sem  
2014. november 5. – Pannon RTV 

Tovább folyik a nyilatkozatháború a tartományi kormány átalakítását illetően. Szerbia 

miniszterelnöke is megszólalt a vajdasági hatalmi koalícióval kapcsolatban. Amennyiben 

Vajdaságban választások lesznek, akkor egy párt több szavazatot fog szerezni, mint a 

tartományi hatalmat jelenleg alkotók összesen – nyilatkozta Aleksadar Vučić. Véleménye 

szerint Nenad Čanak, Bogoljub Karić, Vojislav Šešelj és Bojan Pajtić emberei egy 

kabinetben a szerbiai politikai élet eddigi legbizarrabb csapata. Ez a társaság azonban nem 

sok jót hoz Vajdaságnak –tette hozzá. „Kiket hoztak be a kormányba? Kik ezek a 

szakemberek? Tudják ezt Önök? Mihez ért közülük bárki is? Azt gondolom, hogy a 

vajdaságiak ezt megértették. De ha megfordítjuk, közelegnek a választások, és ezeknek 

meglesz az eredményük. Ha mindannyian összeállnak, a töredékét kapják majd annak, 

amit egy politikai párt megszerez majd” – mondta Aleksadar Vučić, Szerbia 

miniszterelnöke. 

 

Collegium Hungaricum Belgrádban – a magyar és a szerb kultúra közötti 
párbeszéd színtere  
2014. november 5. – Pannon RTV 

Négy hónapja nyílt meg Belgrádban a Collegium Hungaricum, a szerb fővárosban élőket 

azóta már kiállítással, tanácskozással és klubesttel várta a magyar intézet. Kedd este a 

Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi szervezeténél mutatkozott be az intézmény, hogy 

még több embert meg tudjon szólítani. Belgrádi Magyar Intézetet, azaz a Collegium 

Hungaricumot július 1-jén nyitotta meg Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Tomislav 

Nikolić szerb köztársasági elnök. Feladata, hogy otthont teremtsen a magyar és a szerb 

kultúra közötti párbeszédnek, hogy összegyűjtse, megőrizze és gyarapítsa a magyar és a 

szerb kultúra közös értékkincsét. Dezső János igazgató szerint egyre többen látogatják 

rendezvényeiket. „Elsősorban a szerb publikumnak készülnek ezek a programok, de 

természetesen nem feledkeztünk meg és nem feledkezhetünk meg az itt élő magyarokról. 

Belgrádban a statisztikai adatok szerint 1800 magyar él, akik magyarnak vallották 

magukat. Szerveztünk nekik egy magyar klubot, havonta egyszer találkoznak, kulturális 

tartalmat is adunk az eseményhez.” 
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„Fontos cél a kárpátaljai magyarság jogainak érvényesítése” 
2014. november 6. – Kárpátalja 

Fontos részsikernek tekinthető a listás mandátum megszerzése, hiszen a jelenlegi 

válsághelyzetben rendkívül felértékelődött a kárpátaljai magyar közösség parlamenti 

képviselete – mondta el a Kárpátalja hetilapnak adott interjújában Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. Az újdonsült képviselő 

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik szavazatukkal is bizonyították a kárpátaljai magyar 

közösség tenni akarását, a megmaradásunk melletti elkötelezettségét. 

 

A KMKSZ elnöke Brüsszelben 
2014. november 6. – Kárpátalja 

2014. november 4-én Bocskor Andreának, a Fidesz–KDNP képviselőjének meghívására 

Brenzovics László, a Kárpátalja Magyar Kulturális Szövetség elnöke Brüsszelbe utazott 

kétnapos hivatalos látogatásra, ahol találkozott Magyarország brüsszeli külképviseletének 

diplomatáival és a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselőivel. 

 

„Áldozatuk nem volt hiábavaló” 
2014. november 6. – Kárpátalja 

Több száz, az I. és a II. világháborúban elesett osztrák–magyar és magyar honvéd van 

eltemetve a Tatár-hágó lábánál, a kőrösmezői temetőben. A sírjaikat jelző betonkeresztek 

többsége az idő martalékává vált, és egyre többen temetkeztek rá a helyi temetőben lévő 

egykori katonasírokra. Magyarország Honvédelmi Minisztériumának anyagi 

támogatásával a Vigyázók Had- és Kultúrtörténeti Egyesület önkéntesei a minisztérium 

szakembereinek segítségével feltárták az egykori sírokat, majd kitisztították a terepet, és új 

keresztekre cserélték a régieket. A felújított katonatemetőt ünnepélyes keretek között 

szentelték újra október 29-én. 

 

Felavatták Ács Zsigmond emlékkövét 
2014. november 5. – Új Magyar Képes Újság 

Laskó híres szülöttjének, tudós lelkészének, Ács Zsigmondnak az emlékére avattak 

emlékkövet a múlt héten a drávaszögi településen. A reformáció emléknapja alkalmából 

megtartott megemlékezés, avatóünnepség délelőtt istentisztelettel kezdődött a református 

templomban Orosz Attila bácskai esperes igehirdetésével. Jelezte, hogy igehirdetése is a 

megemlékezésről, Ács Zsigmondról szól. Majd a tudós lelkész életútjáról dr. Lábadi Károly 

néprajzkutató tartott emlékbeszédet. Munkásságának jelentőségét szemléltetve úgy 

fogalmazott, hogy noha „a magyar irodalom lombos fáján csak egy apró termés volt, de a 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5884-felavattak-acs-zsigmond-emlekkoevet
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Drávaszögben az első fák egyike vált belőle, amely gyökeret eresztett, s ha rövid időre is, de 

erdőt ígért az iránta nem mindenkor megértést tanúsító itt lakóknak.” Az istentiszteletet 

követően a református temetőben a helyi iskolások, falubeliek, egyesületek, szervezetek 

tagjai vették körül az újonnan emelt sírkövet. 

 

Csak nagyon kevés esetben fordultak hozzám ténylegesen kisebbségvédelmi 
ügyekben 
2014. november 5. – Népújság 

Megközelítőleg másfél esztendeje végzi a budapesti székhelyű Kisebbségi Jogvédő Intézet 

által finanszírozott jogsegélyi feladatokat a Muravidéken, illetve Szlovéniában Horváth 

József ügyvéd. A megbízatása 2014 év végén befejeződik. A jogsegélyi feladatkörről, a 

tapasztalatokról, a jövőről kérdezte a Népújság. Az ügyvéd elmondta: Elsősorban 

alkotmányjogi sérelmekre, illetve nyelvhasználati sérelmekre számított, de nem zárta ki az 

oktatási sérelmeket, illetve az önkormányzati jogi sérelmeket sem. „Véleményem szerint 

Szlovéniában igazából nem beszélhetünk komolyabb kisebbségvédelmi problémákról (…) 

inkább magával a kisebbséggel, velünk, muravidéki magyarokkal van a gond, mert 

egyszerűen nem élünk a törvények, az alkotmány adta lehetőségekkel”. 

 

Képviselői fórum a Magyar Tudomány Napjának tiszteletére 
2014. november 5. – Népújság 

Hétfőn délután Göncz László nemzetiségi képviselő a Bánffy Központban tartotta meg az 

új mandátum első képviselői fórumát, amelyet teljes egészében a muravidéki magyar 

tudományos szférának szenteltek. A kötetlen beszélgetésben a muravidéki magyar 

tudományos élet szervezettségéről, feladatairól, jövőjéről esett szó. 

 

Kétnyelvű ügykezelés: a miniszter felügyeleti vizsgálatot ígér 
2014. november 5. – Népújság 

A szlovén országgyűlés nemzetiségi frakciója még október közepén levélben hívta fel a 

közigazgatási tárca vezetőjét a kétnyelvű közigazgatásban tapasztalt hiányosságokra, 

például arra, hogy a közigazgatásban használt panaszkönyvek nem teljesen kétnyelvűek, 

hogy a közigazgatás hagyományos és elektronikai levelezésében használt pecsétek, 

fejlécek, illetve hitelesítő okmányok a kétnyelvű területeken is több esetben csak szlovén 

nyelvűek. A képviselőcsoport felhívta a miniszter figyelmét arra is, hogy a közigazgatási 

eljárás végrehajtásáról szóló rendelet több pontban csak részlegesen rendelkezik a 

kétnyelvű közigazgatásról, így a miniszternek a kétnyelvű közigazgatási eljárás teljes körű 

átvilágítását, rendezését javasolják. 
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Csodák Palotájává varázsolták a Dobronaki KÁI-t 
2014. november 5. – RTV Slovenija Hidak 

A Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola tornaterme másfél óra erejéig fizikai kísérletek 

színhelyévé vált – a budapesti Csodák Palotája jóvoltából. A Csopa munkatársai a 2014 a 

külhoni magyar felsősök éve program keretében látogattak el a Muravidékre. 

 

Tizenöt éves a varsói magyar iskola 
2014. november 5. – MTI, hirado.hu 

A magyarságtudat erősítése, a magyar közösség kialakítása a legfőbb célja az idén 15 éves 

varsói Divéky Adorján Hétvégi Magyar Iskola tanárainak és támogatóinak, akik fontosnak 

tartják, hogy az iskola egy olyan sziget a lengyel fővárosban, ahol mindenki magyarul 

beszél - mondta el az MTI-nek Gedeon Márta, az iskola leköszönő pedagógiai vezetője. A 

mintegy harminc tanuló zöme vegyes házasságból vagy átmenetileg Varsóban élő-dolgozó 

magyar családokból származik. A gyerekek öt, a bölcsődéstől a nagyobb iskolásokig ívelő 

csoportban tanulják a magyar nyelvet és irodalmat, történelmet és honismeretet általában 

játékos formában, ami elősegíti a nyelvtudásuk fejlesztését, az identitásuk megőrzését. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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