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Semjén Zsolt: a nemzeti érdek a béke 
2014. November 23. – Kossuth Rádió, Híradó.hu 

A kárpátaljai magyarság akaratán kívül egy háborúban találta magát, Magyarország pedig 

akaratán kívül egy hidegháborúban találja magát. A mi érdekünk a béke, fogalmazott 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Kossuth Rádió 

Vasárnapi újság című műsorában. Hozzátette: a kárpátaljai magyarság egy olyan 

konfliktusban van, amelyhez semmi köze, nem tehetnek arról, hogy Oroszország milyen 

lépéseket tett Ukrajna vonatkozásában, és arról sem, hogy Ukrajnában a törvényhozás 

hogy vette el az oroszoktól a nyelvi jogaikat. A legelemibb dolog, hogy az egyetemes 

magyarság és Magyarország mindenben a kárpátaljai magyarok mögött áll. Télen meg kell 

oldanunk a tűzifaellátást, s azt is, hogy magyarokat ne vigyenek a frontvonalra, és 

számtalan más dolgot, hangsúlyozta nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. 

 

Jövő héten dönt az RMDSZ a kormányban maradásról 
2014. november 22. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorának vendégeként, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke Csete Beáta műsorvezetővel beszélgetve, azt 

nyilatkozta, hogy a szövetség jövő héten, valószínűleg csütörtökön dönti el, marad-e 

kormányon, vagy sem. Most a megyei szervezetek konzultálnak a választókkal, a 

szimpatizánsokkal, az önkormányzati képviselőkkel és ezek alapján próbálják megérteni 

azt, ami a választás második fordulójában történt – magyarázta Kelemen Hunor. Csete 

Beáta azon felvetésére, miszerint az előző napi műsor vendégeként Borboly Csaba teljes 

mellszélességgel kiállt azért, hogy az RMDSZ lépjen ki a kormányból, Kelemen azt 

mondta: az elnökválasztás nem a kormányzásról szólt. Azt kell kiderítsük, hogy a 

választóink a szavazataikkal akartak-e nekünk üzenni, mert ha azt üzenték, hogy ne 

kormányozzunk, akkor nekünk ezt figyelembe kell venni – tette hozzá az elnök. 

 

Minden határon túli magyart ellátnak sürgősségi esetben  
2014. november 24. – maszol.ro, mno.hu 

Könnyebb lesz igénybe venni a magyarországi egészségügyi ellátást a határon túli 

magyaroknak – derült ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának rendelettervezetéből. A 

dokumentum szerint ha az a beteg, akinek az egészségi állapota már nem teszi lehetővé a 

kérelmezett ellátás halasztását, és nem rendelkezik a szükséges igazolványok – a 

magyarigazolvány vagy a magyar állampolgárságot igazoló okirat – másolatának egyikével 

sem, ettől függetlenül engedélyt kaphat az ellátásra. Ehhez azonban szükséges, hogy 

utóbbiak kiállítása folyamatban legyen, és ezt az eljáró hatóság által kiadott irattal igazolni 

is tudja - írja a Magyar Nemzet. A rendelettervezet arra is lehetőséget adna, hogy a 

páciensnek a támogatás akkor is odaítélhető legyen, ha más beavatkozást végeznek el, M
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http://www.hirado.hu/2014/11/23/semjen-zsolt-a-nemzeti-erdek-a-beke/
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176824&cim=jovo_heten_dont_az_rmdsz_a_kormanyban_maradasrol_video
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/39101-minden-hataron-tuli-magyart-ellatnak-surgossegi-esetben
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mint amit a kérelmező igényelt. Ugyanakkor ennek összege nem lehet magasabb az 

eredetileg engedélyezetténél. 

 

Markó Attila őrizetbe vételének engedélyezését kérte a parlamenttől a DNA 
2014. november 21. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro 

Markó Attila RMDSZ-es képviselő ellen is bűnvádi eljárás zajlik abban a restitúciós 

ügyben, amely kapcsán hivatali visszaélés gyanúja miatt szombaton előzetes 

letartóztatásba helyezte az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Alina Bicát, a 

Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály (DIICOT) főügyészét. Akárcsak Bica ellen, 

Markó ügyében – aki korábban a központi restitúciós testület tagja volt – is hivatali 

visszaélés miatt nyomoznak. A DNA máris kérte a parlamenttől, hogy járuljon hozzá 

Markó előzetes letartóztatásba helyezéséhez. Bica ellen az a gyanú, hogy az Országos 

Tulajdon-visszaszolgáltatási Hatóság (ANRP) restitúciós bizottságának tagjaként anyagi 

ellenszolgáltatás fejében annak érdekében ügyködött, hogy a testület törvénytelenül ítéljen 

meg kárpótlást egy bukaresti telekért. 

 

Markó Attila: halvány lila gőzöm sincs arról, hogy ezek a Bicáék mit 
csinálhattak 
2014. november 21. – transindex.ro, Krónika 

Csütörtökön én is bent voltam a DNA-nál, és akkor tudatták velem a hivatali visszaélés 

vádját. Valóban tagja voltam ennek a bizottságnak. Azonban az a helyzet, hogy pusztán az 

a tény képezi a vád alapját, hogy én is tagja voltam a bizottságnak, amikor ez a döntés 

született” – mondta a Transindexnek Markó Attila RMDSZ-es képviselő, aki ellen bűnvádi 

eljárás indult abban az ügyben, amelyben csütörtök este őrizetbe vették a szervezett 

bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) főügyészét, Alina Bicát és további 

három személyt. Markó elmondta, hogy párhuzamosan volt tagja az egyházi restitúciós 

bizottságnak és az Országos Tulajdon-visszaszolgáltatási Ügynökség keretében működő 

Központi Kárpótlási Bizottságnak. 

 

Lezárult a szatmári román–magyar rehabilitációs program 
2014. november 21. – Krónika, MTI 

Befejeződött a Középkori templomok útjának turisztikai attrakciófejlesztése című magyar–

román program, amelynek keretében tizenegy magyarországi, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei és hét partiumi templom műemléki helyreállítása és látogatóbarát fejlesztése 

valósult meg. A több mint 1,4 millió euró értékű program – amely az utóbbi évek egyik 

legnagyobb volumenű és jelentőségű örökségvédelmi és idegenforgalmi fejlesztése volt a 

térségben – a Tiszántúli Református Egyházkerület, a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 

Környezetgazdálkodási Ügynökség partnerségében valósult meg. 
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http://www.kronika.ro/belfold/marko-attila-orizetbe-vetelenek-engedelyezeset-kerte-a-dna
http://itthon.transindex.ro/?hir=38190
http://itthon.transindex.ro/?hir=38190
http://www.kronika.ro/eklezsia/lezarult-a-szatmari-romanamagyar-rehabilitacios-program
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Elkezdődött az Európai Ifjúsági Fórum Közgyűlése Kolozsváron 
2014. november 21. – transindex.ro, Krónika 

Elkezdődött az Európai Ifjúsági Fórum Közgyűlése Kolozsváron. A közgyűlésre mintegy 50 

országból érkeztek fiatalok, akik az ifjúsági politikákkal megbízott hivatalos személyekkel 

találkozhatnak. Az eseményen jelen van Navracsics Tibor, az Európai Unió kulturális, 

oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa is, Cristian Cosmin ifjúságügyi államtitkár és 

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere is. 

 

Hétfőn veszi át a kulturális tárca vezetését Hegedüs Csilla 
2014. november 21. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Hétfőn teszi le a hivatali esküt Hegedüs Csilla, akinek a kulturális minisztérium élére 

történő kinevezését Traina Băsescu államelnök a hét elején, kedden írta alá. Băsescu 

kedden úgy nyilatkozott, Mihai Motoc külügyminiszteri kinevezését is aláírta, mindkét 

dokumentumot továbbítja a Hivatalos Közlönyhöz, így a két jelölt szerdán leteheti az eskü. 

Azonban az eskütételre végül szerdán nem került sor. A két miniszter-jelölt csak az 

eskütételt követően veheti át a tárcája vezetését. 

 

Ha már verseny, legyen tétje: az RMDSZ és az EMNP szereplése az 
elnökválasztáson 
2014. november 21. – transindex.ro 

Székely István, Toró Tibor, Székely István Gergő politológusokkal és Kiss Tamás 

szociológussal az államfőválasztás magyar vonatkozásairól beszélgetett a Transindex. A 

moderátor Balázsi-Pál Előd volt. 

 

Politikai közösség vagy diaszpóra az erdélyi magyarság?  
2014. november 21. – maszol.ro 

Bárdi Nándor, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének 

tudományos főmunkatársa Erdély(i) politika Bukarest és Budapest között címmel tartott 

előadást csütörtök este Marosvásárhelyen a Kultúrpalota kistermében. A Kós Károly 

Akadémia által szervezett A Kárpát-medence népei című történelmi előadássorozat utolsó 

rendezvényén az előadó az erdélyi magyarság politikai, társadalmi, kulturális és gazdasági 

alakulását mutatta be a két világháború közötti időszakban, valamint az 1940-44 közötti 

években és az azután következő évtizedekben. A történész kitért az erdélyi és székely 

kérdésekre, azokra a felmerülő teóriákra, amelyek a kérdésekre próbáltak választ találni.  

 

Az RMDSZ elhatárolódik Frunda Györgytől 
2014. november 22. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ főtitkára, Kovács Péter szűkszavú Facebook üzenetben határolódik el az 

egykori RMDSZ szenátortól, Frunda Györgytől. Frunda György évek óta nem képviseli az 

RMDSZ álláspontját. A kampányban és a napokban tett nyilatkozataival nem tudunk 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38191
http://itthon.transindex.ro/?hir=38197
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24792
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24792
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/39025-politikai-kozosseg-vagy-diaszpora-az-erdelyi-magyarsag
http://itthon.transindex.ro/?hir=38200
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azonosulni. Frunda jelenleg a miniszterelnök tiszteletbeli tanácsosa, az RMDSZ-ben nem 

tölt be tisztséget - írja Kovács Péter. Frunda György több interjúban is arra buzdította a 

magyarokat, hogy a második fordulóban Victor Pontára szavazzanak, ami miatt több 

bírálat is érte az RMDSZ-t. 

 

Román aggodalmak – Ismét Sepsiszentgyörgyre készül az Új Jobboldal 
2014. november 22. – Erdély Ma, Háromszék 

Ismét Sepsiszentgyörgyre készül december elsején az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) 

szélsőséges nacionalista szervezet, honlapjukon, a közösségi oldalakon toborozzák 

híveiket, hogy „Románia szívében” együtt ünnepeljenek. Háromszéken azonban a román 

közösség képviselői is aggódnak, keresik a kiutat, hogy ne fulladjon a tavalyihoz hasonló 

botrányba nemzeti ünnepük. Mădălin Guruianu, a Nemzeti Liberális Párt 

sepsiszentgyörgyi elnöke fogalmazta meg, hogy akárcsak tavaly a városi tanácsban, idén is 

erőteljes üzenettel akarják elutasítani az ultranacionalizmust. „Gondolom, mindannyian 

egyetértünk abban, hogy nem akarunk szélsőséges megnyilvánulást: akkor sem, ha 

provokációként, de akkor sem, ha erre válaszként fogalmazódik az meg” – mondotta. 

 

Frunda: sokan anyáztak, mert Pontának kampányoltam 
2014. november 22. – maszol.ro, transindex.ro 

Frunda György szombaton elmondta: nem érzi úgy, hogy kárt okozott volna az RMDSZ-

nek a kampányban tett nyilatkozataival vagy az elnökválasztás utáni megnyilvánulásaival. 

„Állásfoglalásaimmal akkor lett volna probléma, ha az RMDSZ Klaus Johannis mellé állt 

volna a második forduló előtt, én pedig Victor Pontának kampányolok. Akkor azt lehetett 

volna mondani, hogy szembemegyek az RMDSZ döntésével. De az RMDSZ azt mondta, 

hogy mindenki szavazzon a belátása szerint” – jelentette ki. A volt szenátor szerint nem az 

ő állásfoglalásai jelentik a problémát, hanem az, hogy az RMDSZ jelenlegi vezetősége nem 

tud kommunikálni, nem tudja meggyőzni a tömegeket, és amikor fontos ügyekben döntést 

kell hozni, a választói belátására bízza a döntést. „Ez a baj, nem velem van a baj. 

Tudtommal én még a Szövetségi Képviselők Tanácsának a tagja vagyok, elmondtam a 

véleményemet. Hogyan engedi meg magának a főtitkár, hogy azt mondja: az RMDSZ 

bármelyik tagjának a véleménye nem az RMDSZ-é. Kovács Péter tanulhatna a régi 

politikusoktól” – fogalmazott a politikus.  

 

Együttműködési szabályok kellenek többség és kisebbség között  
2014. november 22. – maszol.ro 

Nemzeti és etnikai kisebbségek civil és politikai képviselete címmel tartottak 

interparlamentáris konferenciát Belgrádban, az Európai Parlament és Szerbia nemzeti 

parlamentjének közös szervezésében. A november 20-21. között megszervezett szakmai 

értekezésen az Európai Parlament részéről jelen volt Sógor Csaba RMDSZ-es, Csáky Pál 

MKP-s és Ivo Vajgl szlovéniai liberális képviselő. Az esemény keretében Sógor Csaba EP-

képviselő és Dr. Tove Hansen Malloy, a Kisebbségi Ügyek Európai Központjának (ECMI) 
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elnöke pénteken közös panelbeszélgetésen vettek részt. Az előadók annak kapcsán 

fogalmazták meg észrevételeiket, hogy egy adott társadalomban a nemzeti kisebbségek 

bevonása nélkül létezhet-e társadalmi kohézió.  

 

Johannisról mesélnek a szebeni magyarok 
2014. november 23. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Egészen másnak ismerik a nagyszebeni magyar közösség képviselői Klaus Johannist, mint 

ahogy a szász politikust az RMDSZ felső vezetése festette le az államfő-választási 

kampányban. Szerintük hiába próbálnak egyesek kígyót-békát elhitetni államelnökké 

választott polgármesterükről, az elmúlt másfél évtized alatt a szebeni magyaroknak volt 

alkalmuk megtapasztalni Johannis munkamódszerét, szavahihetőségét és a nemzeti 

közösségekhez való viszonyulását. 

 

Új koalíciók köttetnek Biharban? 
2014. november 24. – Krónika 

Míg korábban úgy tűnt, hogy az RMDSZ kormányon maradása Bihar megyében is PSD– 

RMDSZ-koalíciót fog eredményezni, most elképzelhető, hogy a magyar tanácsosok 

nemzeti liberális párti (PNL) kollegáikkal alakítanak többséget. A PNL ugyan- is 

felbontotta a korábbi megegyezést a szociáldemokratákkal, és politikai tárgyalásra hívta az 

RMDSZ-t. „Az RMDSZ a Nagy- Románia Pártot kivéve eddig is mindenkivel leült 

tárgyalni. Bár szokatlan módon, a sajtón keresztül kaptuk a meghívást, le fogunk ülni és 

egyeztetni fogunk velük” – mondta Szabó Ödön ügyvezető elnök. 

 

A lakosság többsége nem akar kormányváltást 
2014. november 24. – transindex.ro, Szabadság, Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Nem támogatja a választópolgárok többsége a szociáldemokrata Victor Ponta 

miniszterelnök kormányának lecserélését egy jobboldali kormányra, miután Ponta 

alulmaradt az elnökválasztáson a jobbközép jelöltjével, Klaus Iohannisszal, a Nemzeti 

Liberális Párt elnökével szemben. Az IRES közvélemény-kutató által megkérdezettek alig 

21 százaléka támogatná, hogy a PNL alakítson kormányt, és 62 százalékuk úgy véli, hogy 

nem jó, ha minden hatalom egyetlen pártnál összpontosul. A múlt vasárnap államfővé 

választott Klaus Iohannis népszerűsége több mint kétszeresére ugrott: most a 

megkérdezettek 61 százalékának bizalmát élvezi, míg a választások előtt bizalmi indexe 25 

százalék körül mozgott. 

 

Magyar lesz a Sme új főszerkesztője, Tom Nicholson is visszatér 
2014. november 21. – bumm.sk 

A SME napilap új főszerkesztője december 1-től Balog Beáta lesz, a Sme munkájába újra 

bekapcsolódik külső munkatársként az oknyomozó újságíró, Tom Nicholson is. Balog 
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Beáta eddig a The Slovak Spectator című angol nyelvű hetilap szerkesztőségét irányította. 

Ez utóbbi szintén a Petit Press kiadóvállalat lapja. A The Slovak Spectator élén Balog Beáta 

tíz évig állt, előtte a TASR és a SITA hírügynökségeknél dolgozott. 

 

A kormányhivatal meghirdette a 2015-ös kisebbségi kulturális támogatási 
pályázatokat 
2014. november 21. – Felvidék Ma 

2015. január 19-éig lehet pályázni a Kormányhivatalnál a Kisebbségi Kultúrák 2015 

elnevezésű támogatási programra – tette közzé honlapján a kisebbségi kormánybiztosi 

hivatal. A programra többek között nonprofit civil szervezetek, megyei, valamint a 

települések önkormányzatai pályázhatnak. A 2015-ös évre meghirdetett kisebbségi 

kulturális támogatások keretösszege 3 879 250 euró. Ez az összeg pontosan 50 ezer 

euróval több, mint a tavalyi, ám a most meghirdetett érték még változhat. Ha az elmúlt 

évek tendenciáját vesszük figyelembe, akkor csökkenhet: míg ugyanis 2012-ben a 

költségvetésből erre a célra 4,5 millió eurót, 2013-ban pedig 4,25 millió eurót különítettek 

el, addig 2014-ben ez az összeg nem haladta meg a négy milliót. A pályázati kiírás 

tartalmazza: az egy kérelmezőre eső legkisebb elnyerhető támogatás összege 500 euró, a 

legmagasabb pedig 150 ezer euró lehet. 

 

Berényi: Van helyünk a szlovák politikában! 
2014. november 21. – Felvidék Ma 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke volt a Duna Televízió Közbeszéd című 

műsorának vendége. A téma az elmúlt időszak választásainak mérlege volt, így 

természetesen szóba került a sokakat foglalkoztató komáromi helyzet is. Ami ez utóbbit 

illeti, a műsorvezető egy igencsak kínos tévedéssel vezette fel a témát: azzal, hogy 

Komáromnak a múlt heti választások után sincs magyar polgármestere. Berényi azonban 

helyére tette ezt a magyar médiában elterjedt „tévhitet”: Stubendek László személyében 

magyar polgármestere van Komáromnak, csak nem az MKP-Most-Híd közös jelöltje nyert, 

pontosított a felvidéki magyar párt elnöke. 

 

Ismét politikai tényezővé vált Nagykaposon az MKP 
2014. november 22. – Felvidék Ma 

Az MKP Nagymihályi Járási Elnöksége értékelő járási elnökségi ülést tartott november 20-

án Nagykaposon. A tanácskozás Mihók Gábor járási elnök értékelésével kezdődött.  Mihók 

Gábor miután köszönetet mondott az alapszervezetek képviselőinek a választási 

kampányban elvégzett munkáért, örömmel konstatálta, hogy az MKP a Nagymihályi 

járásban erősebb lett, mint az önkormányzati választások előtt volt. Több önálló 

polgármestert (Bés, Csicser, Nagyszelmenc, Dobóruszka, Mátyócvajkóc) és több MKP által 

támogatott polgármestert (Budaháza és Mokcsamogyorós), illetve több képviselőt is 

sikerült bejuttatni a testületekbe. 
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Nagy József lemondott tisztségéről 
2014. november 23. – ujszo.com, Felvidék Ma 

Nagy József európai parlamenti képviselő lemondott a Híd dunaszerdahelyi klubjának 

elnöki posztjáról, valamint önkormányzati mandátumáról is. Nagy József közleményében 

úgy nyilatkozott, a helyhatósági választásokon elért gyenge eredményéért személyes 

felelősséget vállal, ezért mondott le a párt helyi szervezetének vezetéséről. „A párt 

klubjának még szeptemberben ígéretet tettem, hogy ha sikeres leszek, és jelöltjeink közül 

valakinek lehetőséget adhatok az önkormányzati képviselethez, visszalépésemmel átadom 

a helyemet” – közölte Nagy József. 

 

Tanulságok, tendenciák 
2014. november 23.  Csáky Pál – Felvidék Ma 

Csáky Pál a Felvidék Mán megjelent kommentárjában hangsúlyozta: „Van tehát némi 

tanulsága, van több pozitív és néhány negatív hozadéka is ennek a választásnak. Nem 

sikerült visszahoznunk Királyhelmecet, Nagykapost, Rozsnyót, Füleket, Ipolyságot, 

Párkányt, Zselízt, furcsa helyzet állt elő Nagymegyeren, Érsekújvárban, Udvardon. Nem 

szabad érzéketlenül elmennünk amellett az egyre nyilvánvalóbb jelenséghalmaz mellett 

sem, amely azt mutatja, hogy a felvidéki magyar társadalom politikai iránytűje sok polgár 

esetében továbbra is elképesztő kilengésekre képes, a tudati kiüresedésünk néha ijesztő 

mérteket ölt. Azt is látni kell persze, hogy a választások másnapján lényegében elkezdődött 

a kampány a 2018-as helyhatósági választásokra. Így Komárom, de a többi település 

polgármesterének és képviselőinek is tudniuk kell, hogy hivatalba lépésük másnapjától 

csak egy mérce lehet, amely leginkább minősíti őket: a teljesítményük. 

 

Topolya: Bioélelmiszer-termelői tanulmányok magyarul is 
2014. november 21. – Vajdaság Ma 

Kísérleti jelleggel duális oktatási rendszert vezettek be Topolyán a Megatrend 

Tudományegyetem Bioélelmiszer-termelő Karán, annak érdekében, hogy a magyar 

anyanyelvű hallgatók boldogulását segítsék. Dr. Könyves Tibor, a kar dékánja ismertette, 

hogy erre az évre egy külön programot dolgoztak ki a magyar egyetemisták részére. 

Könyves Tibor elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási stratégiája érinti a 

topolyai kart is. Meglátása szerint magánegyetemként rugalmasabban tudnak viszonyulni 

minden probléma megoldásához és nyitottak minden olyan módszert illetően, ami az 

oktatás minőségének és hatékonyságának növelését szolgálja. A cél az, hogy a hallgatók 

elsajátítsák a szerb nyelvet is, ami az itthon maradást segíti, emellett jobb esélyeket 

biztosít az álláskereséskor, hiszen a hazai pályázatokon csak azok lehetnek sikeresek, akik 

szerb nyelven is jól kommunikálnak.  
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Szerbia követendő mintának tekinti a magyar földtörvényt 
2014. november 21. – Vajdaság Ma, MTI 

Szerbia követendő mintának tekinti a magyar földtörvényt, például a külföldiek termőföld 

vásárlásának feltételrendszerét és több rendelkezését is átültetné a vonatkozó, 

előkészületben lévő szerbiai jogszabályokba – mondta a Földművelésügyi Minisztérium 

(FM) közleménye szerint Juhász Attila, a szerb mezőgazdasági és környezetvédelmi 

minisztérium államtitkára a magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság VII. ülésén 

Belgrádban. A felek együttműködésről állapodtak meg a növénytermesztés, az 

állategészségügy, az állatjólét, az agrárszakképzés, valamint a takarmánybiztonság 

területén, és projektek végrehajtásáról is egyeztettek a szennyvízkezelés, a 

hulladékgazdálkodás és a kármentesítés ügyében. 

 

A farok csóválja a kutyát 
2014. november 22. – Magyar Szó 

Fontos üzeneteket fogalmazott meg a Budapesten, a parlament épületében megtartott 

Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) ülése, melyen anyaországi és határon túli szervezetek 

képviselői vettek részt, és fejtették ki véleményüket az időszerű nemzeti jellegű társadalmi-

politikai történésekkel kapcsolatokban. Az ülés után a Pannon Televíziónak adott 

nyilatkozatában Pásztor a Magyar Összefogás listájának eredményes választási 

szerepléséről is beszélt. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga politikai támadásában nemrég 

arra szólította fel a VMSZ-t, hogy világosan valljon színt a Szerb Haladó Párt vagy a 

jelenlegi vajdasági hatalmi pártok (Demokrata Párt, VSZL) között. A liga úgy értékelte, 

hogy a tartományi hatalom stabilitása a VMSZ és az SZHP közötti megállapodás 

következtében ingott meg, s válaszok megadására szólította fel a magyar pártot. Pásztor 

István a témával kapcsolatban a Pannonnak adott nyilatkozatában kifejtette, hogy a 

vajdasági politikai színtér eléggé ingoványos lett, s a liga zsarolási potenciáljait teljes 

mértékben kihasználja, elsősorban a Demokrata Párt iránt. 

 

Ösztöndíj zentai egyetemistáknak 
2014. november 22. – Magyar Szó 

A zentai önkormányzat a 2014/2015-ös tanévben 13, Zenta község területén élő egyetemi 

hallgató ösztöndíjazására írt ki pályázatot. Az ösztöndíj összege havonta hatezer dinárt 

tesz ki, és a 2014. október 1-jétől 2015. június 30-áig terjedő időszakban fizetik ki – 

nyilatkozta Kormányos Katona Gyöngyi, a községi tanács oktatásért felelős tagja. A 

pályázat során elsősorban a hiányszakmákat tanuló (gépészmérnök, elektromérnök, 

gyógyszerész, technológus, mezőgazdasági mérnök, matematika és fizika szakos tanár, 

általános orvos, zenepedagógus, jogász) egyetemisták kérelmére számítanak. Az ösztöndíj 

odaítélésekor figyelembe veszik a hallgató családi állapotát, szociális helyzetét, a 

családtagok számát és azt is, hogy a gyerekek közül kik az iskoláskorúak, s hogy milyen 

tanulmányi átlaggal fejezte be a pályázó az adott évet. 
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Ne kössön gúzsba anyanyelvünk! 
2014. november 22. – Magyar Szó 

A topolyai könyvtár szervezésében kb. öt tanéven keresztül zajlott konverzációs szerb 

nyelvtanfolyam, amely célközössége az általános iskola alsósai. A szervezők keresték a 

folytatás lehetőségét: e hónaptól ezentúl nemcsak gyermekeknek, hanem felnőtteknek is 

megrendezik Tako lako elnevezésű szerb nyelvtanfolyamukat, sőt magyar tanfolyamot is 

indítottak. A mađarOK elnevezésű képzés iránt is nagy érdeklődés mutatkozik. Már most 

jelentkeznek a várhatóan februárban induló újabb magyar tanfolyamra. 

 

DS: A haladók nyomást gyakorolnak a vajdasági hatalomra 
2014. november 23. – Vajdaság Ma 

A tartományi többség stabil, annak ellenére, hogy a Szerb Haladó Párt (SNS) folyamatos 

nyomásgyakorlásnak teszi ki, tájékoztatott vasárnap közleményében a Demokrata Párt 

(DS). A közlemény szerint az SNS két és fél évnyi folyamatos próbálkozása után, hogy a 

megszerzett 24 mandátumával megkaparintsa a hatalmat, most tovább folytatja a 

nyomásgyakorlást a tartományi képviselőkre. "Azon módszerek, amelyekkel az SNS 

szeretné a tartományi választásokon elért kudarca ellenére is átkomponálni a hatalmat, jól 

ismertek. Sok esetben rendőrségi feljelentés is történt, de a megfélemlítések, lefizetések, 

zsarolások és egyéb módszerek gyakran büntetlenek maradtak", áll a DS közleményében. 

 

Időszerűség, gondolatiság és szakmaiság 
2014. november 23. – Magyar Szó 

Hétfőn ünnepélyes keretek között megalakult az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács, 

amely a folytatásban megtartott első rendes ülésén Hajnal Jenőt, a Magyar Összefogás 

listavezetőjét, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóját, a nyelvtudományok 

magiszterét, tudományos kutatót választotta meg elnökének. Székfoglaló beszédében 

Hajnal Jenő azt mondta: a következő négy évben az MNT messzire és magasra juthat. A 

nemzeti tanács munkáját annak a belső meggyőződésnek kell szabályoznia, amely 

meghatározza az élethez, a fiatalokhoz, a délvidéki magyar emberhez, az igazsághoz és a 

közösséghez fűződő viszonyát, hangsúlyozta Hajnal Jenő, aki terveiről, elképzeléseiről 

nyilatkozott, arról, hogy miként kívánja folytatni a perszonális autonómia területén 

megkezdett építkezést. 

 

Pintér Attila, Magyarország új belgrádi nagykövete: „Nem tudunk úgy 
segíteni a vajdasági magyarságnak, ha nincs párbeszéd a magyarok és a 
szerbek között” 
2014. november 23. – Magyar Szó 

Pintér Attila, miután a napokban átadta megbízólevelét Tomislav Nikolić államfőnek, már 

hivatalosan is átvette megbízatását, ő Magyarország új belgrádi nagykövete. “Azt 

gondolom, hogy a vajdasági magyarságnak akkor jó, ha Magyarország és Szerbia 
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kapcsolatai rendben vannak, és nincsenek nyitott kérdések. Azzal, hogy a szerb kormány 

október 30-án elfogadta azt a határozatot, amely hatályon kívül helyezte a három sajkás 

falu lakosságát kollektív bűnösséggel sújtó kormányhatározatot, azt mondhatjuk, hogy 

immáron nincs megoldatlan, nyitott politikai kérdés a két ország kapcsolatában. Innentől 

fogva valóban csak a jövőre kell koncentrálni, a múltat hagyjuk a történészek számára” – 

nyilatkozta az új nagykövet. 

 

,,Nem állok le a munkával'' 
2014. november 23. – Magyar Szó 

A nagybecskereki születésű Szalma József akadémikus, az Újvidéki Egyetem Jogi Karának 

nyugalmazott professzora, a Vajdasági Tudományos és Művészeti Akadémia rendes tagja, 

az MTA doktora, a Vajdasági Magyar Tudományos Társaság elnöke életműdíjat kapott. 

Szalma professzorral a pályájáról és az egyetemi tanárok és tudományos kutatók 

egyesületének díjáról beszélgetett vele a Magyar Szó. 

 

Megemlékezés Tiszasalamonban 
2014. november 23. – Kárpátinfo 

2014. november 16-án emlékezett meg Tiszasalamon lakossága a 70 éve „málenykij robot”-

ra elhurcolt magyar férfiakról. A megemlékezésre a református templom kertjében 

található emlékműnél került sor. Palkó Katalin, a KMKSZ helyi alapszervezetének elnöke 

köszöntette a megjelenteket, majd felcsendült nemzeti imádságunk. Az elnök asszony 

beszédében hangsúlyozta: az elhurcoltakat, illetve vétlen, bűntelen áldozatokat mind a mai 

napig senki sem rehabilitálta, de a rokonok, a falubeliek szívében emlékük mindaddig élni 

fog, amíg magyar él a Kárpátok alján. Mert nincs jövője annak a nemzetnek, aki múltját 

nem tiszteli, aki megfeledkezik a magyarságuk miatt meghurcolt, meggyilkolt emberekről.  

 

A magyar férfilakosság szovjet lágerekbe hurcolásának 70. évfordulójára 
emlékeztek Kárpátalján 
2014. november 22. – MTI, Kárpátinfo 

Gyászünnepséggel, emlékmenettel és koszorúzással emlékeztek meg szombaton 

Kárpátalján arról, hogy 70 évvel ezelőtt deportálták a szovjet hatóságok sztálini lágerekbe 

a kárpátaljai magyar férfilakosságot. Szolyván, az egykori gyűjtőtábor helyén létesített 

emlékparkban, a Szolyvai Emlékpark Bizottság szervezésében tartott központi 

megemlékezésen Schiffer András, a Lehet Más a Politika (LMP) társelnöke, a párt 

országgyűlési frakcióvezetője emlékező beszédében kiemelte: vészterhes időben 

emlékezünk arra, hogy 70 évvel ezelőtt deportálták a szovjet hatóságok a kárpátaljai 

magyar férfiakat és németeket. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) az 

évforduló alkalmából több száz fő részvételével emlékmenetet szervezett Munkácsról a 26 

kilométerre lévő Szolyvára, amely az 1944-es deportálás útvonalát követte. Brenzovics 
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László, a KMKSZ elnöke, az ukrán parlament képviselője a reggeltől koraestig tartó 

vonulás kapcsán az MTI-nek elmondta: nagyon fontos az 1944-ben elhurcolt magyarokra 

és németekre emlékező menet, hiszen közel ötven évig nem lehetett beszélni a szinte 

minden kárpátaljai magyar családot érintő tragédiáról. 

 

Kerekecske-gombocska 
2014. november 21. – Nemzeti Regiszter 

A tel avivi Magyar Nagykövetség épülete péntek délután ritkán népesedik be, főleg nem 

három és féltől, öt és féléves korú gyerekekkel, és az őket kísérő szülőkkel. A hivatalos 

ügyfélfogadás régen véget ért, a diplomaták és a követségi dolgozók már hazamentek. Fél 

három van, mégis tárva-nyitva a bejárati kapu, egymás után érkeznek az alig-emberkék. 

Kezükben táska, irattartó, festék, olló, színes ceruza. Arcukon izgalom és kíváncsiság 

tükröződik. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

