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Ülésezik a jövő héten a diaszpóra tanács és a Máért 
2014. november 12. – MTI, Kossuth Rádió 

Az idei esztendő aktuális nemzetpolitikai eseményei, a honosítás helyzete, és a tervezett 

jövő évi szakiskolai tematikus program szerepel többi között a Magyar Diaszpóra Tanács 

november 19-i és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) ülésén. A Magyar Diaszpóra Tanács 

a Várkert Bazárban tartja negyedik ülését, amit Orbán Viktor nyit meg ezt követően 

felszólal Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár, aki az idei év nemzetpolitikai eseményeinek áttekintése mellett beszámol a 

jövő évi tervekről, közte a szakiskolai tematikus programról. A Máért ülése a kormányfő 

előadásával kezdődik, amelyet Semjén Zsolt beszéde követ. Ezután a határon túli 

magyarság képviselőinek rövid előadása következik, amelyre a kormányfő reagál. 

Várhatóan szó lesz a szomszédos országokban zajlott idei évi választásokról is. 

 

Dunaszerdahelyen átadták a külhoni magyar felsősök évének módszertani 
csomagjait 
2014. november 12. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

A „2014 a külhoni magyar felsősök éve” program felvidéki záróeseményeként Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Dunaszerdahelyen átadta a 

magyar nyelvű oktatás megerősítését szolgáló program módszertani csomagjait. A 

Felvidéken másfélszáz intézmény több száz pedagógusa jut ilyen, a külhoni magyar 

pedagógusszövetségek igényei alapján összeállított - könyveket és egyéb szakmai 

segédanyagokat tartalmazó - csomaghoz. Ezek közül szimbolikusan egyet adott át Potápi 

Árpád János a csomagok szétosztását végző Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(SZMPSZ) elnökének, Jókai Tibornak a dunaszerdahelyi magyar oktatási nyelvű Építészeti 

Szakközépiskolában. Beszédében az államtitkár a szülőföldön való magyar nyelvű oktatás 

fontosságát hangsúlyozta, rámutatva annak megtartó erejére. Mint fogalmazott: a külhoni 

magyar pedagógusok ahhoz járulnak hozzá, hogy a magyar közösségeknek „ne csak múltja, 

hanem jövője is legyen”. 

 

Kelemennel, Markóval, Frundával kampányol a PSD 
2014. november 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap 

Ismeretlen tettes ellen tesz feljelentést az RMDSZ a nevében elkészített, a székelyföldi 

megyékben terjesztett Johannis-ellenes választási szórólap miatt. A magyar lakosok 

postaládáiba szerdán eljuttatott szórólapon Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és elődje, 

Markó Béla arcképe látható piros-fehér-zöld háttérrel, továbbá azzal a helytelen 

magyarsággal feltüntetett felirattal, miszerint „Az RMDSZ nem szavaz Johanniszra”. 

Kelemen Hunor szerdán elmondta, az RMDSZ székelyföldi tisztségviselői úgy tudják, hogy 

a Kovászna, Hargita és Maros megyei települések postahivatalaiban kézbesítésre várnak a 

szórólapok és egy részük már be is került a székelyföldi postaládákba. A kampányhúzásra a 
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Știripesurse.ro portál hívta fel a figyelmet, mely úgy tudja, a Victor Ponta kormányfő, a 

PSD államfőjelöltje választási érdekeinek megfelelő szórólapot 200 ezres példányszámban 

juttatják el a székelyföldi háztartásokba.  Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a történtek 

kapcsán bejelentette, az alakulat elutasítja a negatív kampányt és elhatárolódik minden 

olyan, a napokban megjelent szóróanyagtól, amely az egyik vagy a másik államelnökjelölt 

támogatására biztatja a magyar közösséget, jogtalanul felhasználva a szövetség 

politikusainak képét. 

 

Tăriceanu bevonná a kormányzásba az RMDSZ-t 
2014. november 12. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Szabadság, Erdély Ma, Krónika, 

maszol.ro 

Călin Popescu Tăriceanu, a szenátus elnöke Csíkszeredában kijelentette, folytatná a 

koalíciós együttműködést az RMDSZ-szel, ha ő kapna kormányalakítási megbízást a hét 

végi elnökválasztás után – közölte az Agerpres hírügynökség. A liberális politikust Victor 

Ponta miniszterelnök jelölte meg lehetséges utódjaként arra az esetre, hogyha sikerül 

megnyernie a választást, és kormányfői mandátumát államelnökire cserélheti. Tăriceanu 

szerdán Csíkszeredában találkozott a megye RMDSZ-es polgármestereivel, magyar 

intézményvezetőivel, parlamenti képviselőivel. 

 

Egy kiállítás termei 
2014. november 13. – Ditzendy Attila – Heti Válasz 

Újabb csodák palotájának is nevezhetnénk a Szentháromság téren álló Magyarság 

Házában, október 23-án nyílt látogatóközpontot, ami valójában a Mi, magyarok címet 

viselő kiállítás. Ahogyan a Csodák Palotája a tudomány világát tárja látogatói elé interaktív 

módon úgy a Mi, magyarok magyarságunkkal ismertet meg hasonlóképpen. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. november 13-i számában olvasható.) 

 

Amit a „Neptun 2”-ről tudni lehet 
2014. november 12. – transindex.ro 

A kilencvenes évekbeli PER-tárgyalások egyik kulcsfigurája, a szociáldemokrata Viorel 

Hrebenciuc mellett számos befolyásos román politikus vett részt azokon a tárgyalásokon, 

melyeket az erdélyi magyar sajtó máris Neptun 2-ként emleget. A Brassópojánán 

júniusban, illetve októberben szervezett két megbeszélésen jelen volt a képviselőház PSD-s 

elnöke, Valeriu Zgonea, a képviselőházi liberális frakcióvezető, George Scutaru, Georgian 

Pop szociáldemokrata képviselő, valamint a PDL alelnöke, Andreea Paul. Magyar részről 

jelen voltak Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester, Tánczos Barna szenátor, valamint az egykori PER-tárgyalások egyik 
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szereplője, Borbély László képviselő, alelnök. A második tárgyaláson Markó Béla volt 

RMDSZ-elnök is részt vett rövid ideig. Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök is 

kapott meghívót a kerekasztalra, azonban nem ment el. Döntésének okáról nem kívánt 

beszélni a Transindexnek. 

 

A PSD áll a székelyföldi szórólapozási akció mögött 
2014. november 12. – transindex.ro, Erdély Ma 

A PSD rendelésére kezdték osztogatni Maros, Hargita és Kovászna megyékben azokat a 

szórólapokat, amelyeken Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Markó Béla volt RMDSZ-elnök 

fotója szerepel azzal a helyesírási hibát is tartalmazó felirattal, hogy az RMDSZ nem szavaz 

Johanniszra! - tudta meg a Transindex. A szórólapon nem szerepel semmiféle arra utaló 

információ, hogy ki a kiadója, ez pedig sérti a kampányra vonatkozó törvényeket. Az 

RMDSZ vezetője elhatárolódott az akciótól. 

 

Folytatódik a küzdelem a nagyváradi magyar utcanevek kiírásáért 
2014. november 12. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a város közterületeinek történelmi magyar 

megnevezéséről listát nyújtott be Nagyvárad önkormányzatához. Az önkormányzathoz 

leadott lista összeállítását alapos levéltári kutatás és dokumentációs munka előzte meg, a 

listát történészek, helytörténészek is jóváhagyták. A nagyváradi 793 közterület mintegy 80 

százalékának van történelmi magyar megnevezése. Az EMNP még a nyár folyamán a 

lakóssághoz intézett felhívását követően többen is igényeltek ingyenes magyar 

utcanévtáblákat, amelyeket a lakósok a saját tulajdonukban levő házaik falára 

függeszthettek ki. 

 

Tőkés Johannis megválasztására buzdít 
2014. november 12. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika 

A jobboldali romániai elnökjelölt, Klaus Johannis megválasztására buzdította az erdélyi 

magyarokat szerdai nyilatkozatában Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) elnöke. Az MTI-hez eljuttatott nyilatkozatában Tőkés László úgy vélekedett, hogy 

Romániában huszonöt évvel a Ceausescu-diktatúra bukása után is a kommunizmus 

restaurációja fenyeget. Az európai parlamenti képviselő szerint a „Victor Ponta vezette 

utódkommunisták a bukott nacionálkommunizmus restaurációján fáradoznak, s az 

államelnöki szék megszerzésével totális hatalomkoncentrációra törekszenek". Tőkés László 

úgy vélte, az erdélyi magyarság azzal „kölcsönözhetne nagyobb esélyt a demokratikus 

román erők választási győzelmének, ha az RMDSZ előző döntését felülvizsgálná, és a 

magyar polgári erőkkel összefogna, az erdélyi magyarság pedig egységesen felsorakozna 

Klaus Johannis elnöksége mellett". 
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Öt pontban kapta meg Tăriceanu a magyarok követeléseit  
2014. november 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hargita Megye Tanácsa főbb kezdeményezéseit és a megye aktuális problémáit ismertette 

Borboly Csaba megyeelnök Călin Popescu-Tăriceanuval, a szenátus elnökével a 

csíkszeredai megyeházán szerdán. A zárt ajtók mögött zajló, polgármesterekkel való 

találkozón a felsőház elnöke a helyi gondokról, nehézségekről tájékozódott. Jelen volt 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke, Barti Tihamér, a megyei tanács alelnöke, 

Mircea Dușa nemzetvédelmi miniszter, Tánczos Barna szenátor és Antal István parlamenti 

képviselő is. 

 

MPP: Ponta magyarellenes 
2014. november 12. – Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) Hargita és Kovászna megyei szervezete szerdai 

közleményében sajnálatosnak nevezte, hogy Călin Popescu-Tăriceanu, a szenátus elnöke 

csak a kampányban tartja fontosnak a székelyföldi látogatást. A polgári párt rámutat: 

Tăriceanu annak az államfőjelöltnek kampányol a Székelyföldön, „aki történelmi magyar 

egyházaink templomaiba is besurranna egy kis politikai alamizsnáért, aki a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar oktatását ellehetetlenítette, 

aki nem ismeri el a Székelyföld történelmi létezését és annak az autonómiához való jogát, 

aki üldözi székely jelképeinket". A polgári párt székelyföldi vezetői szerint a magyar 

választóknak vasárnap nemet kell mondaniuk a baloldali nacionalista politikára, és azt 

javasolják, hogy „az Erdély érdekeit szolgáló" Johannist támogassák. 

 

Kelemen holnap saját nevében is feljelentést tesz a székelyföldi szórólapok 
ügyében 
2014. november 12. – transindex.ro 

Holnap tesz a rendőrségen saját nevében feljelentést Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

azokkal a szórólapokkal kapcsolatosan, amelyeken Markó Béla volt szövetségi vezető és az 

ő fotója kíséretében az a szöveg szerepel, hogy "Az RMDSZ nem szavaz Johanniszra!". Ezt 

Kelemen azon a szerdai sajtótájékoztatón nyilatkozta, amelyet Călin Popescu Tăriceanu 

szenátuselnökkel együtt tartott Sepsiszentgyörgyön. Az RMDSZ-elnök már szerdán 

délelőtt elhatárolódott a szórólap-osztogatási akciótól. A sajtótájékoztatón megerősítette, 

nem adott senkinek felhatalmazást arra, hogy a fotóját erre a célra használják. 

 

Kampányolni ment Tăriceanu Hargita és Kovászna megyébe 
2014. november 12. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Călin Popescu Tăriceanu székelyföldi kampánylátogatása során találkozott a Hargita és 

Kovászna megyei polgármesterekkel, majd Sepsiszentgyörgyön Kelemen Hunorral 

sajtótájékoztatót tartott. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta: a szövetség továbbra is tartja 

magát ahhoz a döntéséhez, miszerint a magyar közösség az államelnöki választás második 
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fordulóján szavazzon belátása szerint. Elmondta, a polgármesterekkel való találkozást 

Tăricenu kérte, és ő ezt nem tagadhatta meg, hiszen a liberális politikus a szenátus 

elnökeként egyrészt az ország második embere, másrészt amennyiben Ponta kerülne ki 

nyertesként a választásból, Tăricenu lesz az ország miniszterelnöke, így fontos, hogy 

megismerje a magyar közösség gondjait. 

 

Újabb halasztás a Mikó-perben 
2014. november 13. – Krónika 

Ismét halasztottak a Mikó-per tegnapi tárgyalásán, miután megbetegedett az egyik vádlott, 

Markó Attila ügyvédje. Eugen Iordăchescu betegségéről a perben résztvevő többi jogi 

képviselőt is értesítették, így a tegnapra kitűzött tárgyaláson egyik fél képviselői sem 

jelentek meg. Markó Attila elmondta, a ploiești-i táblabíróság ki fogja közölni az újabb 

tárgyalás időpontját, egyelőre nem tudják, mikorra. 

 

 

Magyarul kampányol Johannis mellett Ungureanu 
2014. november 13. – Krónika 

Ismét magyar nyelvű kampányvideóban fordult a romániai magyar választópolgárokhoz 

Mihai Răzvan Ungureanu volt miniszterelnök. A politikus, aki 2012-ig a külügyi 

hírszerzést vezette, a videóban tört, de viszonylag helyes magyarsággal buzdítja a 

magyarokat arra, hogy Klaus Johannisra, a jobbközép jelöltre szavazzanak az 

államfőválasztás vasárnapi, második fordulójában. 

 

Berényi József: Fontos a magyar polgármester és képviselet 
2014. november 12. – hirek.sk 

Pozsonytól Királyhelmecig minden magyarlakta járásban állít jelöltet a Magyar Közösség 

Pártja a november 15-i önkormányzati választásokon. A cél: megközelíteni a négy évvel 

ezelőtti eredményt. Az MKP akkor a polgármesterek és a képviselők számát tekintve a 

negyedik helyen végzett országos viszonylatban, ami komoly sikernek számított. „A 

magyar polgármesterek a legkézzelfoghatóbb bizonyítékai annak, hogy a szlovákiai 

magyarok tenni kívánnak és tudnak, nem csak saját nemzetközösségük, hanem a velünk 

együtt élő szlovákok anyagi és szellemi gyarapodása érdekében is. Az önkormányzatokban 

elvégzett példaszerű munka igazolja leginkább a magyarok rátermettségét, a sikeres 

magyar településvezetők sora pedig a szlovákiai magyarok szembeni bizalom 

megalapozottságát” – fogalmaz állásfoglalásában Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke. 
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Önkormányzati választások: Berényi bizakodó 
2014. november 12. – hirek.sk, hirado.hu, Kossuth Rádió 

Magas részvételre, és a négy évvel ezelőtti eredményekhez hasonló szereplésre számít a 

hétvégi önkormányzati választásokon a Magyar Közösség Pártjának elnöke. Berényi József 

a Kossuth Rádiónak elmondta, legutóbb a negyedik legerősebb párt volt az MKP, és 130 

településen nyertek polgármesterjelöltjeik. Kérdésre válaszolva kifejtette: a Most-Híd és az 

MKP közötti versenyhelyzet a többségében magyarok lakta településeken „segít a 

minőségen”, ahol azonban 50 százalék körüli vagy kevesebb a magyarok aránya, ott 

sajnálja, hogy nem tudtak megegyezni a közös indulásról, hiszen így megosztódnak a 

szavazatok, és a kétnyelvűség elve sem érvényesül majd. 

 

Kerekasztal: Erős és egységes magyar képviseletre van szükség az 
önkormányzatokban! 
2014. november 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Szombaton, november tizenötödikén ismét választunk, a hétvégén az önkormányzatok 

összetételéről és a polgármesterek személyéről döntünk a szlovákiai magyar településeken 

is. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala felhívja a figyelmet arra, hogy el kell menni 

szavazni! 

 

Négymillió forintot nyertek felvidéki szervezetek a magyar nyelvű oktatást 
támogató pályázatokon 
2014. november 12. – Felvidék Ma 

Három, határon túli magyar közoktatást támogató pályázatról döntött az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (EMMI) közneveléséért felelős államtitkársága. Köztük a 

szórványban folyó magyar nyelvű oktatás támogatását célzó pályázatról is, amelyen 46 

szervezet részesül összesen mintegy 21 millió forintos támogatásban. Ebből a támogatási 

összegből Felvidékre is jut: a szlovákiai szórványterületeken dolgozó pedagógusok és 

tanulók ösztöndíjának biztosításához, illetőleg az utazási, kollégiumi költségekhez való 

hozzájárulást teszi lehetővé e keret. 

 

Komárom: Czíriáék megtévesztő szavazólap-utánzatokkal kampányolnak 
2014. november 12. – Új Szó 

Több rendőrségi feljelentés is született azoknak a szavazólap-imitációknak a terjesztése 

után, amelyeken a Híd és az MKP közös polgármesterjelöltjének, Czíria Attilának, illetve a 

koalíció képviselőjelöltjeinek neve kiemelve, és sorszámuk bekarikázva látható. A 

komáromi választási bizottság alelnöke, Dobi Róbert elmondta, a megtévesztő szóróanyag 

a Komáromi Lapok városi újsággal együtt érkezett a polgárok postaládájába kedden. Ez a 

város saját lapja, Dobi szerint ezért egyesek számára megtévesztő lehetett a reklámanyag. 

A terjesztést követően több lakos fordult a választási bizottsághoz, illetve személyesen 

Dobihoz, hogy felvilágosítást kérjen a szóróanyagokról. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20141112085145/Onkormanyzati-valasztasok-Berenyi-bizakodo.html
http://www.hirek.sk/itthon/20141112154824/Kerekasztal-Eros-es-egyseges-magyar-kepviseletre-van-szukseg-az-onkormanyzatokban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20141112154824/Kerekasztal-Eros-es-egyseges-magyar-kepviseletre-van-szukseg-az-onkormanyzatokban.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/49898-negymillio-forintot-nyertek-felvideki-szervezetek-a-magyar-nyelvu-oktatast-tamogato-palyazatokon
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/49898-negymillio-forintot-nyertek-felvideki-szervezetek-a-magyar-nyelvu-oktatast-tamogato-palyazatokon
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/12/megteveszto-szavazolap-utanzatok-komaromban
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Ismét csonka összetételű a tartományi képviselőház 
2014. november 12. – Vajdaság Ma 

Ismét hiányos a vajdasági képviselőház összetétele. A statútum értelmében a tartományi 

parlamentnek 120 tagja van, mivel azonban Takács Zoltán, a Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselője lemondott mandátumártól, Branislav Bogaroški, a Vajdasági Szociáldemokrata 

Liga (LSV) frakciójának tagja pedig a tartományi kormány tagjává vált, 118-ra csökkent a 

képviselők száma. A parlament november 3-án hozott döntést a két képviselő 

mandátumának megszűntéről, de ugyanakkor a régi gyakorlat szerint más nem kapta meg 

a mandátumokat, holott a tartományi választási bizottság és a tartományi parlament 

adminisztratív bizottsága felelős azért, hogy minden pillanatban 120 fős legyen a 

képviselőház. Emiatt a VMSZ-nek a parlament legutóbbi ülésén hét helyett hat, az LSV-

nek pedig tíz helyett kilenc képviselője volt, írja a Dnevnik újvidéki szerb napilap. 

 

Gyermekeknek szórakozás, szülőknek tapasztalatcsere 
2014. november 12. – Magyar Szó 

Állandó nyüzsgés jellemezte a hétvégén negyedik alkalommal megtartott Gyermek- és 

babaexpót Hajdújáráson. A rendezvényre nemcsak a helyiek látogattak ki gyermekeikkel, 

hanem többen jöttek a környező településekről is. A Petőfi Sándor Általános Iskola 

tornatermében a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének köszönhetően a 

gyermekek légvárban és trambulinon szórakozhattak. Kézműves-foglalkozásokat tartottak 

a nagyobbaknak, a kisebbeknek pedig játszósarkot alakítottak ki. – A megmozdulás célja a 

nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése, valamint, hogy a 

családokat hozzásegítsék ahhoz, hogy feleslegessé vált baba - , illetve gyermekholmijaikat 

egymás között elcseréljék vagy jelképes összegért eladják, esetleg elajándékozzák – 

mondta Gajda Nóra, a Kolibri Nagycsaládosok Egyesülete elnöke. 

 

A község turisztikai fejlesztéseiről tárgyaltak Magyarkanizsán  
2014. november 12. – Magyar Szó 

A magyarkanizsai község hosszútávú idegenforgalmi fejlesztéseivel ismerkedett meg 

szerdán Győri Lukrécia. A kereskedelmi, idegenforgalmi és hírközlési minisztérium 

államtitkára az önkormányzat illetékeseivel beszélgetett a község turisztikai fejlesztéseiről. 

A vízi, a szárazföldi, ezen belül pedig a falusi, a kongresszusi és a gyógyturizmus 

fejlesztésének lehetőségeiről is tárgyalt szerdán Győri Lukrécia Magyarkanizsán. A község 

meglévő idegenforgalmi potenciálját mutatták be a kereskedelmi államtitkárnak. A Tisza 

nemzetközi vízi úttá nyilvánításával új lehetőségek nyíltak meg a folyami turizmus előtt is, 

aminek része a kikötő és kisebb hajóállomások kiépítése – hangsúlyozta Fejsztámer 

Róbert, a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ igazgatója.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17935/Ismet-csonka-osszetetelu-a-tartomanyi-kepviselohaz.html
http://www.magyarszo.com/hu/2521/vajdasag_szabadka/118346/Gyermekeknek-sz%C3%B3rakoz%C3%A1s-sz%C3%BCl%C5%91knek-tapasztalatcsere.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=167634
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Kihirdették a választás hivatalos végeredményét 
2014. november 13. – Kárpátalja 

A Központi Választási Bizottság (CVK) hétfő éjjel – a határidő lejárta előtti utolsó 

percekben – hivatalosan kihirdette a választások eredményét a pártlistákra leadott 

szavazatok alapján. Eszerint az Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök vezette Népi Front 

végzett az első helyen a szavazatok 22,14 százalékával, ami a 225 listás mandátumból 64 

megszerzéséhez bizonyult elegendőnek. A Petro Porosenko elnököt támogató tömörülés 

(BPP) 63 (21,81%), a lembergi polgármester vezette Önsegítés 32 (10,97%), az Ellenzéki 

Blokk 27 (9,43%), Oleh Ljasko Radikális Pártja 22 (7,44%), Julija Timosenko Haza 

(Batykivscsina) pártja pedig 17 (5,68%) képviselői helyet szerzett meg. Ezzel hivatalossá 

vált, hogy a BPP listáján 62. helyen induló Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnöke bejutott a Legfelsőbb Tanácsba. 

 

Közzétették a koalíciós megállapodás alapelveit 
2014. november 13. – Kárpátalja Ma 

Közzétette a kormányalakítási tárgyalásokon részt vevő öt ukrán parlamenti párt a 

többségi koalíció és a kormány megalakításának, valamint működésének alapelveit. A 

koalíciós alapelveket rögzítő, szerdán nyilvánosságra hozott jegyzőkönyv szerint a koalíciót 

alapvetően három politikai erő, a Petro Porosenko ukrán elnök mögött álló tömörülés, 

Arszenyij Jacenyuk kormányfő Népi Frontja és a lembergi polgármester vezette Önsegítés 

(Szamopomics) alkotja, amelybe meghívást kapott az Oleh Ljasko vezette Radikális Párt és 

Julija Timosenko Haza pártja. A koalíciós alapleveket rögzítő jegyzőkönyv szerint a 

döntésekben minden kormányfrakciónak létszámától függetlenül egy-egy szavazata lesz. A 

kormány összetételét a miniszterelnöknek egyeztetnie kell a többségi parlamenti 

frakciókkal, a kabinet munkájáért pedig a kormányfőt személyes felelősség terheli. A 

dokumentum jogot ad a minisztereknek arra, hogy helyetteseiket maguk válasszák meg. 

 

A legfontosabb cél továbbra is a Tiszamelléki járás és a magyar tankerület 
2014. november 13. – Kárpátalja 

November 8-án Aknaszlatinán tartotta alapszervezeti elnökeinek hagyományos év végi 

konferenciáját a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). A konferencia 

résztvevői elemezték az ukrajnai politikai helyzetet, különös tekintettel a parlamenti 

választások eredményeire a kárpátaljai magyarság vonatkozásában. Illetve megvitatták, 

majd elfogadták a KMKSZ álláspontját a közigazgatási reformtervezettel kapcsolatban, 

valamint a magyar iskolák irányításának ügyében. A fórum résztvevői megbeszélték a 

márciusban esedékes önkormányzati választásokkal kapcsolatos kérdéseket is. 
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http://karpataljalap.net/?q=2014/11/13/kihirdettek-valasztas-hivatalos-vegeredmenyet
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kozzetettek-a-koalicios-megallapodas-alapelveit/
http://karpataljalap.net/?q=2014/11/13/legfontosabb-cel-tovabbra-tiszamelleki-jaras-es-magyar-tankerulet
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Örömmel jöttem Kijevbe 
2014. november 13. – Kárpátalja 

Keskeny Ernővel, Magyarország új kijevi nagykövetével készített interjút a Kárpátalja 

hetilap. A diplomata elmondta: Álláspontunk egyértelmű, a kárpátaljai magyarság 

fogalmazza meg a céljait, a magyar kormánynak pedig kötelessége, már csak alkotmányos 

szempontból is mindezeket támogatni. Örömmel gratuláltam Brenzovics Lászlónak 

parlamenti képviselővé választásához, eddig is szorosan együttműködtünk a KMKSZ-szel, 

és gondolom, hogy Kijevben, ő mint képviselő, én pedig mint nagykövet együttműködve 

mindent megteszünk majd azért, hogy a kárpátaljai magyarság helyzetén javítsunk.” 

 

„Dokutúra” Vukováron és Kórógyon 
2014. november 12. – Új Magyar Képes Újság 

A múlt héten elindult a Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet több 

baranyai és szlavóniai települést, magyar egyesületet érintő „dokutúrája”. Az első állomás 

Vukovár volt, ahol a Mária-kultusszal foglalkozó dokumentumfilmet láthatták, Kórógyon 

pedig a Kórógy vára, hírös vára című filmet vetítették le. 

 

A nemzetiség finanszírozása nem csökken 
2014. november 12. – RTV Slovenija Hidak 

Ülésezett a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága. Az ülésen a 2014-es költségvetés 

módosításának megvitatása szerepelt, természetesen azon tételeké, amelyek a nemzeti 

közösségekre és a nemzetiségi intézményekre vonatkoznak. Göncz László, a nemzetiségi 

bizottság alelnöke nyilatkozott a részletekről. 

 

Megalakult az MMÖNK Tanácsa, Horváth Ferenc lett újra a csúcsszervezet 
elnöke 
2014. november 12. – Népújság 

Hétfőn este tartotta 1. rendszeres (alakuló) ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa az októberi választások után. A 21 tanácstag 

mandátumának megerősítését követően a testület nyilvános szavazással ismét Horváth 

Ferencet választotta meg a csúcsszervezet elnökének. Az MMÖNK alakuló ülését az új 

elnök megválasztásáig a jelenlévő 21 tagú tanácsból a legidősebb tanácstag jogán Car Anna 

vezette. A tanács kinevezte a Választási, Kinevezési és Mandátumvizsgáló Bizottságot, 

melybe az öt községi nemzetiségi önkormányzat elnökének jelölése (Vida Törnar Judit, Car 

Anna, Abraham Boris, Vugrinec Zsuzsa és Jakoša Emerik) megerősítést kapott. 
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http://karpataljalap.net/?q=2014/11/13/orommel-jottem-kijevbe
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5898-dokutura-vukovaron-es-korogyon
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9719
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9766-megalakult-az-mmoenk-tanacsa-horvath-ferenc-lett-ujra-a-csucsszervezet-elnoeke
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9766-megalakult-az-mmoenk-tanacsa-horvath-ferenc-lett-ujra-a-csucsszervezet-elnoeke
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Fejlemények a magyar hitélet ügyében 
2014. november 12. – Népújság 

Sajnálatos módon a múlt héten a muravidéki magyar média nem tudott tudósítani a 

muraszombati püspökség és a muravidéki magyar csúcsszervezet elnöke, illetve a lendvai 

magyar konzul zártkörű találkozójáról. Msgr. Peter Štump muraszombati püspök, illetve 

msgr. Franc Režonja, a püspökség vikáriusa és kancellárja beszélgetett Horváth Ferenccel, 

az MMÖNK elnökével és  Márky Zoltán lendvai magyar konzullal. A találkozót a regionális 

szlovén lap igencsak tendenciózus, az együttélést korántsem segítő hangnemben megírt 

cikke kísérte, így kötelességünknek érezzük az elmaradt hír közlését, illetve az említett 

cikkben megtámadt személyek, intézmények véleménynyilvánítását is. 

 

Püspöki nyilatkozat a magyar konzul látogatásáról 
2014. november 12. – Népújság 

A muraszombati püspökség honlapján kedden délután megjelent msgr. dr. Peter Štumpf 

nyilatkozata a lendvai magyar konzul, Márky Zoltán és az MMÖNK elnöke, Horváth 

Ferenc püspökségi látogatása kapcsán. A nyilatkozat fordítását teljes egészében közli a 

Népújság. 

 

A nyelvi tervezés és stratégia alapelvei 
2014. november 12. – Népújság 

November 7-én a Bánffy Központban a magyar tudomány ünnepe és a közelgő november 

13-i magyar nyelv napja alkalmával Sokszínű nyelvészet címmel a Termini Magyar Nyelvi 

Kutatóhálózat és a Magyar Stratégiai Intézet szervezésében egész napos konferenciára 

került sor. A nyelvészeti témában meghirdetett konferencia köszöntőinek sorát Kocsis 

Károly, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön EB elnöke kezdte, aki a nyelvi-

terminológiai problémákra figyelmeztetett a helyiségnevek vonatkozásában a Kárpát-

medencében. Bence Lóránt, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója pedig a nyelvi 

szétfejlődés jelenségének említésével az idén felálló új intézet feladatkörét is kijelölte. A 

hazai köszöntők pedig (Márky Zoltán lendvai konzul, Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, 

Kepe Kocon Lili, a házigazda MNMI igazgatója) a Muravidéken tapasztalt, a nyelvi 

egyenlőtlenségből eredő jelenségek, hátrányok elleni harc fontosságát emelték ki. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9769-fejlemenyek-a-magyar-hitelet-uegyeben
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9770-puespoeki-nyilatkozat-a-magyar-konzul-latogatasarol
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9771-a-nyelvi-tervezes-es-strategia-alapelvei
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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