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KMKF diaszpóra munkacsoport: legyenek kétnyelvű nyelvkönyvek a 
diaszpóra számára 
2014. november 18. – MTI, hirado.hu 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma szórvány-diaszpóra munkacsoportja 

fontosnak tartja és szorgalmazza kétnyelvű nyelvkönyvek kiadását a diaszpóra 

számára. Révész Máriusz (Fidesz) és Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) társelnökök 

tájékoztatása szerint meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a nyugati diaszpórából a 

jelenleginél sokkal több gyermek legalább féléves magyarországi tanulmányokat 

folytasson. A munkacsoport felkéri a társelnököket, hogy az ülés tapasztalatait is 

figyelembe véve, levélben hívják fel az illetékes kormányzati szervek figyelmét a magyar 

identitás nyelvi dimenziójára. Azt is kérik, hogy a nemzetpolitikai államtitkárságon belül 

legyen a szórványnak és a diaszpórának felelőse, koordinátora. 

 

A magyarok Johannisra szavaztak 
2014. november 18. – MTI, orientpress.hu 

A vasárnapi román államfőválasztáson a magyar többségű megyékben Klaus Johannis 

elsöprő győzelmet aratott, és országosan Hargitában győzött a legnagyobb arányban 79,78 

százalékkal - mutatott rá a Nemzetpolitikai Kutatóintézet kedden az MTI-hez eljuttatott 

elemzésében, amelyben kitértek arra is: bár Johannis győzelme váratlan, de ez nem jelenti 

azt, hogy a román kormány politikájában bármilyen változás állna be. 

 

Hegedüs Csillát jelöli az RMDSZ kulturális miniszternek 

2014. november 18. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, Erdély Ma, 

Marosváráshelyi Rádió 

Hegedüs Csillát, a kulturális minisztérium államtitkárát javasolja a minisztérium 

tárcavezetői tisztségébe - jelentette be Kelemen Hunor a Mediafax szerint. A hírügynökség 

szerint a döntést a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) hozta meg. Kelemen Hunor 

megjegyezte, az új tárcavezető jelölésének időzítése nem politikai jelzés a 

kormánykoalícióban való további részvétel tekintetében, egyszerűen most telt le az a 

másfél hónapos időszak, ameddig ideiglenes tisztségviselő állhatott a tárca élén Victor 

Ponta miniszterelnök személyében. Az újságírók arról is kérdezték Kelemen Hunort, nem 

lép-e ki az RMDSZ Victor Ponta kormányából, miután a romániai magyar választók 

túlnyomó többsége nem Pontára, hanem a jobboldal jelöltjére, az államfővé megválasztott 

Klaus Johannisra szavazott az elnökválasztáson. A magyar érdekképviselet vezetője azt 

mondta: a területi szervezetek vezetőinek bevonásával elemzik a választás eredményét, 

majd a Szövetségi Állandó Tanács jövő heti ülésén dönt arról, hogy az RMDSZ kormányon 

marad-e. A parlament által jóváhagyott kormányszerkezet szerint a kulturális miniszter 

egyben miniszterelnök-helyettesi tisztséget tölt be a kormányban. 
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http://www.hirado.hu/2014/11/18/kmkf-diaszpora-munkacsoport-legyenek-ketnyelvu-nyelvkonyvek-a-diaszpora-szamara/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/11/18/kmkf-diaszpora-munkacsoport-legyenek-ketnyelvu-nyelvkonyvek-a-diaszpora-szamara/?source=hirkereso
http://orientpress.hu/135959
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Több másodvonalbeli RMDSZ-es vezető is a kormányból való kilépést 
szorgalmazza 
2014. november 18. – transindex.ro 

Leghamarabb csütörtökön vagy pénteken, de az is megtörténhet, hogy csak a jövő hét 

elején ül össze az RMDSZ vezetősége megtárgyalni az elnökválasztás eredményeit. Annak 

a lehetőségnek a megvitatása is a napirenden szerepelhet, hogy kormányon folytatja-e a 

munkáját a szövetség, vagy kilép. Egyelőre koalíciós tárgyalás sem volt, és várhatóan ezen 

a héten nem is lesz, hiszen Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Magyar Állandó Értekezlet 

(MÁÉRT) ülésen vesz részt szerdán Budapesten. Közben a szövetségben egyre többen 

vélekednek úgy, hogy meg kellene fontolni a kormányból való kilépést. 

 

Később dönt kormányszerepéről az RMDSZ 
2014. november 18. – Krónika, Szabadság 

Az RMDSZ még nem döntött a kormányzati szerepvállalás ügyében, erről a kérdésről 

várhatóan a hét második felében várható állásfoglalás a szövetség vezető fórumai részéről 

– nyilatkozta kedden a Krónikának Kovács Péter. Később Kelemen Hunor azt mondta, 

előfordulhat, hogy a további lépésekről csak jövő héten döntenek. A Krónika annak 

kapcsán kérdezte Kovács Pétert, az alakulat főtitkárát, hogy bukaresti hírtelevíziók 

értesülése szerint az államfőválasztáson elszenvedett veresége, továbbá Teodor Meleşcanu 

külügyminiszter lemondása nyomán Victor Ponta kormánya átalakítására készül. 

 

Nevetséges magyar feliratok a szatmári kórházban 
2014. november 18. – Krónika 

Lecserélik a körülbelül három hete átadott szatmárnémeti járóbeteg-rendelő feliratait, 

mivel a magyar verzióban igen sok volt a hiba. A közel három évig tartó felújítást követően 

a városközpontban lévő járóbeteg-rendelőt az államelnök-választás első fordulója előtt pár 

nappal adták át Victor Ponta jelenlétében. A Szatmár megyei önkormányzat szerint 

legalább fél éve befejezték a munkát, azonban úgy tűnik, a rendelők ajtóira került felirat 

szakszerű fordítására nem volt elég az a hat hónap sem, melyet vélhetően azért vártak ki, 

hogy az átadással a szociáldemokrata jelölt népszerűségét emeljék. 

 

EMNP: piros lapot érdemel az RMDSZ 
2014. november 18. – Krónika 

Az RMDSZ hiába tagja az Európai Néppártnak (EPP), immár ötödik alkalommal 

kampányolt a jobboldali helyett a baloldali államfőjelöltnek, ezért a szövetséget ki kellene 

zárni az európai pártcsalád soraiból – jelentette ki Zatykó Gyula, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) alelnöke. Nagyváradi sajtótájékoztatóján a bihari politikus úgy 

fogalmazott, az RMDSZ „piros lapot érdemel” a néppárttól azért, ahogyan az 

államfőválasztás második fordulója előtt viselkedett.  
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=24779
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24779
http://www.kronika.ro/belfold/kormanyszerep-a-het-masodik-feleben-dont-az-rmdsz
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nevetseges-magyar-feliratok-a-szatmari-korhazban
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Kisebbség és biznisz 
2014. november 18. – Csinta Samu – Krónika 

A Krónika vezércikkében Csinta Samu leszögezte: „Johannis jöttével a kisebbségi 

érdekérvényesítés apokalipszisét vizionálni azonban ijesztő gondolkodásmódot látszik 

felvillantani. Elsősorban azt, hogy az ügy nem tartozik a normalitás keretei között 

kezelendők közé, kizárólag háttéralkuk, egyezkedések eredménye lehet minden 

milliméternyi haladás. Ha így van, akkor itt nemcsak a posztkommunistákkal van 

hatalmas probléma, de saját vezetőink gondolkodásmódjának, érvrendszerének lecserélése 

is a sürgősségi lista élén kell hogy szerepeljen. Ez okozhatja azt a logikai bukfencet is, 

amely szerint egy etnikai kisebbséghez tartozó elnök megválasztása a „minden rendben” 

hamis illúzióját keltheti a világ szemében. Miközben az RMDSZ kormánytagsága közel két 

évtizede ugyanazt az intézményes legitimációt sugallhatja. 

 

SZNT: új korszak kezdődhet a román-magyar viszonyban 
2014. november 18. – Erdély Ma, MTI 

Üdvözölte Klaus Johannis államelnökké választását Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke, aki szerint új korszak kezdődhet a magyar-román viszonyban. Az 

MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény szerint ez az új korszak a kölcsönös tiszteletre, az 

alapvető emberi jogok maradéktalan tiszteletben tartására, a Magyarország és Románia 

közötti hosszú távú bizalomra épülhet. Hozzátette: mindez esélytelen a székelyek jogainak 

intézményi garanciája nélkül, a székely törekvések elismerése nélkül, illetve a székely 

zászló és a magyar feliratok további üldözése mellett. 

 

Toró: Johannis győzelmével elkezdődhet Románia normalizálódása 
2014. november 18. – Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) történelmi jelentőségűnek tartja, hogy az 1989-es 

rendszerváltás óta először lehet erdélyi elnöke Romániának. A párt az MTI-hez is 

eljuttatott hétfői közleményében gratulált Klaus Johannisnak. Az EMNP értékelése szerint 

a jobboldali jelölt választási sikere „az öntudatra ébredt civil társadalom fölényes győzelme 

a hazug és korrupt bukaresti pártokrácia felett”. „Azzal, hogy Klaus Johannis személyében 

erdélyi elnöke lesz az országnak, kezdetét veheti Románia normalizálódása, és az általunk 

is vallott értékek – a korrupciómentes politika, a jól végzett munka becsülete, a nemzeti 

közösségek közötti kölcsönös tisztelet és tényleges esélyegyenlőség – lehetnek a 

meghatározóak” – hangsúlyozta a Toró T. Tibor elnök által jegyzett közleményében az 

EMNP. 

 

Korodi: a jelenlegi ellenzékkel is párbeszédet kell folytassunk 
2014. november 18. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorában a műsorvezető Száva Enikő először arról kérdezte 

az adás meghívottját, Korodi Attila képviselőt, környezetvédelmi minisztert, hogy 
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http://www.kronika.ro/velemeny/kisebbseg-es-biznisz
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176540&cim=sznt_uj_korszak_kezdodhet_a_roman_magyar_viszonyban_audio
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176543&cim=toro_johannis_gyozelmevel_elkezdodhet_romania_normalizalodasa_audio_video
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176547&cim=korodi_a_jelenlegi_ellenzekkel_is_parbeszedet_kell_folytassunk_video
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Johannis államelnöké választása után a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

kormányon marad-e? Korodi erre azt válaszolta, hogy ez most egy ilyen „lelkes szavazás 

után” nehéz kérdés, szerinte az a leghelyesebb, ha nem hoznak elhamarkodott döntést, 

mert a kormányzásnak mindig van jó és rossz oldala is. Hozzátette: az RMDSZ azt kell 

mérlegelje és eldöntse, hogy Johanis mandátuma alatt az erdélyi magyarok ügyének 

legjobb képviseletéhez mi a legmegfelelőbb eszköz. A képviselő miután határozottan 

elismerte, hogy az RMDSZ jelenleg kínos helyzetben van, kifejtette, hogy az ellenzéki 

pártvezetőkkel is párbeszédet kell folytassanak. 

 

Jövőjéért küzd a 45 éves Magyar Adás 
2014. november 18. – maszol.ro 

Gondok árnyékolják be a Román Közszolgálati Televízió (TVR) Magyar Adásának 

negyvenötödik születésnapját: a szerkesztőség (akárcsak a román közszolgálati média 

egésze) adósságokkal küzd, nincs pénz műsorgyártásra, hol a csődeljárás beindításáról, hol 

a fizetésképtelenség bejelentéséről hallani. A hazai közszolgálati média helyzetéről éppen a 

születésnapi ünnepségek során, Sepsiszentgyörgyön szervez vitafórumot a Magyar Adás 

szerkesztősége. A Közszolgálat régen és ma című fórum Sepsiszentgyörgyön lesz, 

november 23-án, vasárnap, délután 4 órától, a Székely Mikó Kollégium 

konferenciatermében.  

 

Elemző: kényszerhelyzetbe hozták az RMDSZ-t a székelyek 
2014. november 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Székelyföldön kétszer többen szavaztak Klaus Johannisra, mint az első fordulóban 

Kelemen Hunorra. A német származású politikus a kampányban semmit nem ígért az 

erdélyi magyaroknak, de a magyaroknak vannak elvárásai vele szemben, ez bizonyítja 

győzelme a székelyek körébe – magyarázta Barna Gergő kolozsvári szociológus Szilágyi 

Szabolcsnak, a Kossuth Rádió munkatársának. Barna Gergő továbbá azt is elmondta, hogy 

mindez kényszerhelyzetbe hozza a Románia Magyar Demokrata Szövetséget. A szociológus 

szerint kérdéses, hogy Victor Ponta kormánya meddig fogja bírni a lecsökkent 

legitimitásával. Mivel növekedik a szavazásra való hajlandóság és valószínű ezután a 

külföldön tartózkodóknak is kedvezőbb szavazási lehetőséget fognak biztosítani, kérdéses 

lesz, hogy az RMDSZ a következő választások alkalmával bejut-e a parlamentbe – fejtette 

ki Barna Gergő. 

 

Az RMDSZ reménykedve pesszimista 
2014. november 18. – Erdély Ma, hirado.hu 

Eddigi megnyilatkozásai alapján kisebbségi ügyekben nem sokat remél az új román 

államelnöktől, de reméli, idővel be kell majd látnia tévedését – mondta Kovács Péter, az 

RMDSZ főtitkára a keddi Ma reggelben. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a keddi Ma 

reggelben azt mondta, borúlátásukat elsősorban Johannis önéletrajzi könyvére és 

nyilatkozataira alapozzák. Az új államelnök ugyanis korábban a kisebbségi kérdések 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/38810-jovojeert-kuzd-a-45-eves-magyar-adas
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176549&cim=elemzo_kenyszerhelyzetbe_hoztak_az_rmdsz_t_a_szekelyek_audio
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176555&cim=az_rmdsz_remenykedve_pesszimista
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kezelése szempontjából Európa mintaországának nevezte Romániát, azt írta, hogy a 

nemzetet nem etnikai, hanem jogi szempontból tekinti, azaz nem az anyanyelv, a vallás, a 

kultúra a meghatározó, hanem az állampolgárság, Katalóniát pedig a regionalizáció rossz 

példájának tartja, miközben az RMDSZ számára éppen ez a jó példa az autonómia 

szempontjából az Európai Unióban. A labda mindenesetre most az új államelnök térfelén 

pattog, és a következő időszakban kiderülhet, mit fog tenni a kisebbségi jogok területén. Az 

RMDSZ reméli, talán azt is be kell ismernie, hogy tévedett – fogalmazta meg Kovács. 

 

Mire használjuk a magyar állampolgárságot? 
2014. november 18. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Szabadság 

Hogy előnyhöz jussunk vele Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban - röviden így 

foglalható össze annak a migrációs kutatásnak az egyik következtetése, amelyet kedden 

mutatott be Kiss Tamás szociológus a kolozsvári Kisebbségkutató Intézetben. Az erdélyi 

magyar migráció és a kettős állampolgárság-politika összefüggését is boncolgató kutatás 

egy nemzetközi kutatás részét képezi, amely a magyarországi Központi Statisztikai Hivatal 

irányításával nyolc ország statisztikai hivatalai, valamint egyes kutatóintézetei és 

önkormányzatai bevonásával zajlott 2012 júniusa és 2014 novembere között.  

 

Communitas-támogatás a Téglás diákjainak 
2014. november 18. – Nyugati Jelen 

Idén új formában hirdette meg a szórványvidéki anyanyelvű oktatást támogató pályázatát 

a Communitas Alapítvány. A dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum, a dél-erdélyi magyar 

oktatás egyik bástyájaként ezúttal is jelentős támogatásban részesült, közölte a 

tanintézmény igazgatója: A Communitas Alapítvány évek óta egyik fő támogatója 

intézményünknek, a bentlakási és ingázási költségek fedezésében pedig a legjelentősebb 

támogatónkként tartjuk számon. Idén váltás történt az erre vonatkozó pályázati kiírásban.  

Míg a Communitas korábban az ingázási és bentlakási költségek támogatására is 

kalendarisztikus évben számolta a juttatást, addig idéntől átálltak a tanév szerinti 

támogatási rendszerre, ami a tanintézmények, diákok szempontjából sokkal előnyősebb, 

sőt az elszámolást is átláthatóbbá teszi. Intézményünk idén a bentlakási költségek 

résztámogatására 7673 lejt kapott a Communitastól, ingázásra pedig 25 625 lejt – közölte 

Kocsis Attila Levente iskolaigazgató. 

 

Kétnyelvű utcanévtáblák rendelhetők 
2014. november 18. – szekelyhon.ro 

A Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen csoporttól eddig csaknem harminc 

marosvásárhelyi rendelt kétnyelvű utcanévtáblát, amelyet kihelyezett háza oldalára, így is 

jelezve, hogy fontos neki az anyanyelvhasználat és a kétnyelvűség. A csoport tagjai 

továbbra is díjmentesen elkészítik a táblákat az érdeklődőknek. Amennyiben rendelni 

szeretnének, megtehetik ezt a csoport Faceboook-oldalán, ahova üzenetben kell elküldeni 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/38826-mire-hasznaljuk-a-magyar-allampolgarsagot
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/communitas_tamogatas_a_teglas_diakjainak.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ketnyelvu-utcanevtablak-rendelhetok
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a kétnyelvű táblát igénylő személy telefonszámát és az utca nevét, és a civil aktivisták 

felveszik az érintettel a kapcsolatot. 

 

Lehetett volna jobb részvétel 
2014. november 18. – szekelyhon.ro 

A változás mellett szavazott Udvarhelyszék, annak ellenére, hogy az RMDSZ különböző 

demobilizáló eszközökkel a távolmaradásra vagy a Szociáldemokrata Párt jelöltjére való 

szavazásra buzdította a polgárokat – jelentette ki Zakariás Zoltán, az Erdélyi Magyar 

Néppárt alelnöke. Az MPP helyi szervezetével tartott közös kiértékelésen elhangzott: az 

eredményeket csak részben lehet sikerként elszámolni, hiszen az országos átlaghoz képest 

a választásokon való részvételben Hargita megye sereghajtó volt. 

 

 

Polis-felmérés: az MKP bejutna a parlamentbe 
2014. november 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Polis Slovakia közvélemény-kutatása szerint egy most tartandó parlamenti választáson a 

kormányzó Smer győzne a voksok 36,9 százalékával. A második legerősebb parlamenti 

párt a Háló (Sieť) lenne a szavazatok 11,7 százalékával. A Kereszténydemokrata 

Mozgalomra (KDH) a választók 9 százaléka, a Most-Híd pártra 8,7 százaléka szavazna. Az 

Egyszerű Emberek (OĽANO) a voksok 7,5 százalékát, a Magyar Közösség Párta (MKP) 

pedig 5,6 százalékát szerezné meg. 

 

Befejeződéséhez közeledik a beiratkozási program a Felvidéken 
2014. november 18. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A szeptemberi iskolakezdés óta tart a Rákóczi Szövetség ösztöndíj átadási sorozata a 

Felvidéken a magyar iskolakezdő kisdiákok részére. Ezen a héten a párkányi és az 

érsekújvári régióban folytatódik az ösztöndíjak átadása. November 18-án a Párkány és 

környékén több mint 170 elsős kapja meg a 10 ezer forintos támogatást. November 19-én a 

komáromi régióba tartozó Ógyallán és Marcelházán, valamint Udvardon és Kürtön 

folytatódik a program. Itt összesen 127 gyermek veszi át a támogatást. Az ösztöndíjakat 

szeptember és december között mintegy 200 Kárpát-medencei helyszínen, közel 5400 

diáknak ünnepélyes keretek között adja át a Szövetség. A Felvidéket 3550 diák részesült az 

ösztöndíjban.  

 

Az MKP és a Most-Híd koalíciója 42 polgármestert „hozott” 
2014. november 18. – Felvidék Ma 

Az MKP és a Most-Híd 51 koalíciót kötött az önkormányzati választásokra indulva, ebből a 

polgármester-választást tekintve 42 lett sikeres, közülük 30 olyan, ahol csak az MKP és a 

Most-Híd alkotta a koalíciót, 12 további helyen szélesebb koalíció volt. A Magyar Közösség 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/lehetett-volna-jobb-reszvetel
http://www.hirek.sk/belfold/20141118133940/Polis-felmeres-az-MKP-bejutna-a-parlamentbe.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/50009-befejezodesehez-kozeledik-a-beiratkozasi-program-a-felvideken
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/50019-az-mkp-es-a-most-hid-koalicioja-42-polgarmesteri-tisztseget-eredmenyezett
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Pártja  és a Most-Híd koalíciókötései az önkormányzati képviselők számát nézve 112 

mandátumot jelentettek. 

 

Czíria Attila: Ebben a műfajban a másodiknak nem osztanak érmet 
2014. november 18. – Felvidék Ma 

„Amikor ez a megegyezés megszületett, mi pontosan abból indultunk ki, hogy Komárom 

polgárainak az elvárása az, hogy a két párt között a viszály megszűnjön. Gyakorlatilag 

minden oldalról ezt hallottuk vissza. Meggyőződésemmé vált, hogy nekem ez a feladatom, 

ezt a megegyezést kell a tető alá hoznom. Úgy láttam, annak, hogy a város kikerüljön a 

kátyúból, amiben most van, az egyik legfontosabb eleme a megegyezés. Nem gondoltam 

volna, hogy éppen az együttműködés eredményez majd ilyen nagy ellenállást. Amíg csak 

egy regionális újság hasábjain hangzottak el ezek a vélemények, úgy gondoltam, csupán 

egy szűk csoport az, amelyik az ellenállást gerjeszti. Amikor azonban ez már a facebookon 

is felbukkant, és az összefogást mint negatívumot emlegették az emberek – ez úgy 

októberben jelent meg – már lehetett tudni, ellenszenvek határozzák meg a kampány 

további hangulatát” – mondta el az MKP polgármester-jelöltje a Felvidék Ma hírportálnak. 

 

Ombudsmani felmérés: A magyar mellett a szlovák és a cseh nemzeti tanács 
is példaértékű munkát végzett 
2014. november 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Kétségkívül a magyar, illetve a szlovák nemzeti tanács volt a leghatékonyabb az elmúlt 

mandátum során, a többi nemzeti tanács sokat tanult az MNT-től, felhasználták a 

tapasztalatát, de ugyanakkor a kis létszámú nemzeti tanácsok is – mint például a cseh – 

példaértékű munkát végeztek, más nemzeti tanácsok azonban csak a pénzelésről vitáztak, 

nem voltak együttműködőek – mondta el Muškinja Heinrich Anikó. A tartományi 

ombudsman a hivatala által készített, a kisebbségi nemzeti tanácsok négy éves munkájával 

foglalkozó felmérés újvidéki bemutatóján hangsúlyozta, a következő törvénymódosításkor 

minden kisebbségnek lehetőséget kell adni arra, hogy megtalálja a helyét a nemzeti 

kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvényben, ellenkező esetben olyan helyzet 

alakulhat ki, hogy lesznek ugyan nemzeti tanácsok, de hatásköreik nem. 

 

Demográfiai felmérések: 2050-ig két millióval csökken majd Szerbia 
lakossága 
2014. november 18. – Vajdaság Ma 

Demográfiai felmérések adatai szerint 2050-ig egy vagy két millióval csökken majd 

Szerbia népességszáma, jelentette ki Vladimir Nikitović, a népességkutató központ 

munkatársa. A Beta hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, a lakosságszám 

csökkenésének oka az elvándorlás meg a természetesen szaporulat visszaesése, s ezek 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/50020-cziria-attila-ebben-a-mufajban-a-masodiknak-nem-osztanak-ermet
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17956/Ombudsmani-felmeres-A-magyar-mellett-a-szlovak-es-a-cseh-nemzeti-tanacs-is-peldaerteku-munkat-vegzett.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17956/Ombudsmani-felmeres-A-magyar-mellett-a-szlovak-es-a-cseh-nemzeti-tanacs-is-peldaerteku-munkat-vegzett.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21357/Demografiai-felmeresek-2050-ig-ket-millioval-csokken-majd-Szerbia-lakossaga.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21357/Demografiai-felmeresek-2050-ig-ket-millioval-csokken-majd-Szerbia-lakossaga.html
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hatására Szerbia „a legoptimistább felmérések szerint is egy milliót veszít lakosságából az 

évszázad derekáig”. Nikitović szavai szerint még ha növekedik is a természetes szaporulat 

mértéke, az sem fog jelentős változásokat eredményezni, mert Szerbiában konstans a 

népességszám csökkenésének tendenciája. Mint kifejtette, Szerbia a negatív természetes 

szaporulat miatt évente mindegy 30 ezer embert „veszít” népességéből, további 10-15 ezer 

ember emigrál. 

 

Újvidéken szervezik meg a 13. VMTDK-t 
2014. november 18. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium november 21-e és 23-a között Újvidéken, a 

Rektorátus új épületében és a Technológiai Karon megrendezi a 13. Vajdasági Magyar 

Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek top-témája a Fa. A 13. VMTDK programja 

2014. november 21-én, pénteken kezdődik a művészeti produkciókkal. November 22-én, 

szombaton délelőtt a Rektorátus amfiteátrumában az ünnepi megnyitót követően kerül sor 

a plenáris előadásokra. Délután a Technológiai Karon zajlanak párhuzamos szekciókban a 

tudományos prezentációk. 19 és 20 óra között tudományos-mentori értekezlet, 20 és 21 

óra között konferencia-kiértékelés az amfiteátrumban, a Kristálygömb Díj átadása, a 

szekcióelsők és a tudományos bizottság okleveleinek kiosztása.  

 

A százéves városháza 
2014. november 18. – Magyar Szó 

A Zenta város tájképét meghatározó, az idén fennállásának 100. évfordulóját ünneplő 

városháza szerepelt a Téma és variációk: városházák a szecessziós századelőn című 

nemzetközi, több tudományágra is kiterjedő művészet- és építészettörténeti 

konferenciának a fókuszában, amelyet hétfőn rendeztek meg a község közigazgatásának 

helyet adó épület dísztermében. A Magyar Tudomány Ünnepe 2014 elnevezésű Kárpát-

medencei rendezvény- és konferenciasorozat keretében megtartott találkozón hazai, 

magyarországi és erdélyi építészek, építészet- és művészettörténészek, képzőművészek, 

illetve néprajzkutatók tartottak előadásokat, amelyek zöme a zentai városháza 

építészetéről, építészeti megoldásairól, a díszítőmotívumainak értelmezéséről szólt, 

emellett az érdeklődők megismerkedhettek az adott korszak társadalmával, művészetével, 

politikai igényeivel és kapcsolataival is. Egy kultúrtörténeti előadás révén a jelenlévők 

ismereteket szerezhettek a zentai városházát tervező budapesti építész, Kovács Frigyes 

munkásságáról és a korabeli Zenta építészetéről. 

 

Átadta megbízólevelét Magyarország új belgrádi nagykövete a szerb 
államfőnek 
2014. november 18. – Pannon RTV 

Átadta megbízólevelét Pintér Attila, Magyarország új belgrádi nagykövete Tomislav 

Nikolić köztársasági elnöknek. Pintér szerint Szerbiára kulcsszerep hárul Délkelet-
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http://www.magyarszo.com/hu/2526/kozelet_oktatas/118570/%C3%9Ajvid%C3%A9ken-szervezik-meg-a-13-VMTDK-t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2527/vajdasag_zenta/118566/A-sz%C3%A1z%C3%A9ves-v%C3%A1rosh%C3%A1za.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=168737
http://pannonrtv.com/web/?p=168737
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Európában, mivel meggyőződése, hogy a régió stabilitása és biztonsága Szerbia 

stabilitásától és biztonságától függ. Magyarország érdekében áll a dinamikusan fejlődő és 

felvirágzó Szerbia. Elmondta, mindkét ország komoly változáson ment át az elmúlt 

években, de a legfontosabb változásnak Szerbia és Magyarország közeledését nevezte. 

Pintér a következetesség jegyében továbbra is Szerbia EU-s csatlakozási folyamatának 

támogatásáról biztosította Tomislav Nikolićot. Egyetértésüknek adtak hangot, hogy a jövő 

felé kell fordulniuk és a két ország kapcsolatában új fejezetet kell nyitni. 

 

Hajnal Jenő: Fontos, hogy a közösség kihasználja az uniós csatlakozás 
nyújtotta lehetőségeket  
2014. november 18. – Pannon RTV 

A folytonosság jegyében, de mégis másként fog dolgozni a Magyar Nemzeti Tanács a 

továbbiakban – mondta Hajnal Jenő, a testület megválasztott elnöke a Pannon Televízió 

Szubjektív című műsorában. Az MNT új vezetője szerint fontos, hogy a közösség 

kihasználja az uniós csatlakozás nyújtotta lehetőségeket. Hajnal Jenő szerint a Magyar 

Nemzeti Tanács négy hatásköre mellett fontos, hogy olyan feltételrendszereket 

teremtsenek, amelyek hozzájárulnak a munkahelyteremtéshez, a szociális védelem és az 

egészségügy fejlődéséhez a magyarok lakta térségekben. Az MNT elnöke szerint nagy 

lehetőségeket rejt Szerbia uniós csatlakozása. „Nekünk abban kell élen járni, hogy tudunk-

e olyan csapatot működtetni, hogy azokon a részeken, azokon a vidékeken, ahol a 

magyarság él, hogy ezt az eszközrendszert az ő hasznukra tudjuk fordítani. Nemcsak az 

oktatás, a kultúra, a tájékoztatás és a hivatalos nyelv terén, hanem sok minden másban is.” 

 

Brüsszeli vizit  
2014. november 18. – Pannon RTV 

Folytatta brüsszeli látogatását a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István, a 

legnagyobb európai parlamenti frakció, az Európai Néppárt frakcióvezetőjével is tárgyalt. 

A Vajdasági Magyar Szövetség delegációja brüsszeli látogatásának második napján az 

Európai Parlament épületében tárgyalt. Pásztor István és Varga László Magyarország, 

Horvátország és Szlovénia képviselőivel találkozott. A VMSZ elnöke és köztársasági 

parlamenti képviselője találkozott Manfred Weberrel, az Európai Néppárt 

képviselőcsoportjának vezetőjével. Az EPP a legnagyobb frakció az Európai Parlamentben. 

A Fidesz, és ennek köszönhetően Deli Andor vajdasági politikus is hozzájuk tartozik. 

Pásztor István az aktuális szerbiai viszonyokról és a vajdasági magyarok helyzetéről 

tájékoztatta Manfred Webert. „Elmondtam, hogy szeretném, ha segíteni tudna abban, 

hogy a folyamatos jelenlétünkkel hangsúlyosan tudnánk felmutatni azokat az ügyeket, 

azokat a kérdéseket, amelyek a csatlakozási tárgyalás folyamatában megoldásra várnak” – 

mondta Pásztor István. 
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Porosenko telefonon beszélt Orbán Viktorral 
2014. november 18. – MTI, Kárpátalja 

Magyar–ukrán–szlovák munkacsoport létrehozását javasolta Petro Porosenko ukrán elnök 

az európai energetikai biztonság erősítése érdekében, új műszaki lehetőségek 

használatának előmozdítására hétfőn, Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel folytatott 

telefonbeszélgetésében. Orbán Viktor kedvezőnek értékelte a magas szintű magyar–ukrán 

párbeszéd alakulását, és hangsúlyozta a jószomszédi kapcsolatok kialakításának 

fontosságát. A miniszterelnök biztosította tárgyalópartnerét afelől, hogy Magyarország 

megbízható partnere Ukrajnának, teljes mértékben támogatja szuverenitásának és területi 

épségének megőrzését, hiszen éppen ez a záloga a stabilitásnak és a jószomszédi 

kapcsolatoknak. 

 

Horváth Ferenc és Stanislav Gjerkeš lesz az alpolgármester 
2014. november 18. – RTV Slovenija Hidak 

mag. Anton Balažek, Lendva Község polgármestere sajtóértekezleten mutatta be az általa 

kinevezett két alpolgármestert, valamint az új mandátum legfontosabb céljait és alapelveit.  

 

Népcsoporti Kerekasztal - az autochtón népcsoportok támogatásáról 
2014. november 18. – Volksgruppen 

„A támogatási pénzek mint a népcsoportok közti viszályok oka” címmel tartották meg 

november 17-én Bécsben az ORF RadióCafé-ban a második bécsi vitaestjét. A magyar 

népcsoportot Somogyi Attila, a Burgenlandi Magyarok Népfősikolájának a vezetője 

képviselte. A szlovén népcsoportot Marjan Sturm, a horvátokat Stanko Horváth, a 

cseheket Karl Hanzl képviselte. A vitaestet Serdar Erdost bécsi népcsoportszerkesztő 

vezette. Ahogy már közismert, a népcsoporttámogatásról nem az egyes népcsoportok, 

hanem a kancelláriai hivatal népcsoport-felelős munkatársai döntenek évről évre, mondta 

Somogyi. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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