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RMDSZ: „elviekben” lehet tárgyalni a kormányváltásról 
2014. november 24. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Az RMDSZ-ben a héten elviekben szóba kerülhet, hogy tárgyalásokat kezdjenek az új 

Nemzeti Liberális Párttal (PNL) egy új összetételű parlamenti többség kialakításáról, eddig 

ugyanakkor nem történt ilyen témájú megkeresés – mondta hétfőn Markó Béla, az 

RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője az RFI rádiónak nyilatkozva. „Nem az RMDSZ 

dönti el, hogy leváltják-e a kormányt vagy sem, hanem a parlamenti többség, és persze az 

RMDSZ szavazatai is számítanak. De jelenleg nem tudok arról, hogy az ellenzék köreiben 

szándék lenne a többség azonnali megváltoztatására. Gyanítom hogy előbb-utóbb, 

valószínűleg jövőre megkísérelnek új többséget létrehozni, és akkor nekünk is meg kell 

vizsgálnunk, mi a teendő, de erről nem most kell dönteni” – mondta a politikus. 

 

Potápi: átalakulhat a Kőrösi Csoma Sándor program 
2014. november 24. – MTI, Híradó.hu 

A nemzetpolitikai államtitkárság megfontolja azokat a javaslatokat, amelyek a Kőrösi 

Csoma Sándor program átalakítására érkeztek a diaszpóra szervezeteitől - mondta Potápi 

Árpád János az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága hétfői budapesti ülésén. A 

nemzetpolitikai államtitkár kifejtette: a diaszpóra szervezetei jónak tartják a Kőrösi Csoma 

Sándor programot, ugyanakkor több ponton változtatásokat javasoltak, hogy az jobban 

működjön. Ezek között említette, hogy a jövőben jobban vonják be az egyes közösségeket 

az ösztöndíjasok kiválasztásába, valamint, hogy ne a nyári, hanem a téli félév legyen a 

főidőszak. Azt is szeretnék, ha egy ösztöndíjas legalább kétszer vissza tudna menni az adott 

közösséghez. Az egyházak ahhoz kértek segítséget, hogy jóval több magyar papot 

küldjenek a diaszpórában élőkhöz. 

 

Emlékmenet a málenykij robot áldozataiért 
2014. november 24. – Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap 

Az elmúlt hétvégén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szervezésében 

közel félezren gyalogolták végig a Munkácstól Szolyváig tartó 26 km-es távolságot. Ezt az 

útvonalat tették meg a sztálini terror áldozatai – nagyapáink és dédapáink – 1944 

novemberében. A megszálló szovjethatalom ’44 őszén terelte lágerekbe Kárpátalja magyar 

férfilakosságának nagy részét. Több mint 35-40 ezer főt hurcoltak el, akik közül 15-17 

ezren soha nem tértek haza. Kárpátalján alig akad olyan magyar család, amelynek 

valamelyik hozzátartozóját ne vitték volna el a szovjetek. 
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Megemlékezések az 1944–45-ös délvidéki események 70. évfordulója 
alkalmából Budapesten 
2014. november 24. – Vajdaság Ma 

A Keskenyúton Alapítvány megemlékezéseket szervez az 1994–45-ös délvidéki események 

70. évfordulója alkalmából Budapesten, a Magyarság Házában és a Szent István 

Bazilikában. A megemlékezés részeként november 28-án, pénteken 15 órakor Délvidéki 

magyar golgota 1944–45 címmel Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiállítás nyit meg a Magyarság Házában. Előadást 

tart Csorba Béla író, tanár, a téma kutatója, Matuska Márton újságíró, a téma kutatója és 

Botlik József történész. A kiállítás december 20-ig mindennap 9 és 17 óra között 

látogatható, a belépés díjtalan. 

 

Cáfolja Antal István képviselő az ANI jelentését 
2014. november 24. – Krónika 

Cáfolja Antal István RMDSZ-es képviselő, hogy összeférhetetlenség állt volna fent az 

esetében, ahogy azt múlt héten az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) állította. 

Antal hétfőn közleményben jelezte: a sajtóból értesült az ANI döntéséről. „Értetlenül állok 

az ANI döntése előtt, hiszen soha nem sértettem meg a 161-es összeférhetetlenségi 

törvényt. 2014 januárjában szólított fel az ügynökség arra, hogy tisztázzam helyzetem 

bizonyos kérdésekben, amit februárban meg is tettem hivatalos dokumentumokkal 

alátámasztva. Ebből kiderül, hogy nem voltam ügyvezetője egyetlen cégnek sem a kérdéses 

időszakban. Nyilatkozatomra azóta nem érkezett válasz. Feltételezésem szerint 

intézmények közötti információs zavarról lehet szó” – közölte hétfőn Antal, hozzátéve: 

amint megérkezik az értesítés, megfellebbezi a döntést. 

 

Hegedüs Csilla: kulturális tárcavezetői prioritásom a minisztérium jövő évi 
méltányos költségvetése 
2014. november 24. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Megtiszteltetés számomra a Romániai Magyar Demokrata Szövetség bizalma, amelynek 

köszönhetően nevesítettek erre a fontos tisztségre” – jelentette ki Hegedüs Csilla kulturális 

miniszter a Cotroceni-palotabeli hivatalba helyezését követően hétfőn, november 24-én. A 

szaktárca volt örökségvédelmi államtitkára az eskütételt követő nyilatkozatában azt 

hangsúlyozta: fontos az, hogy a civil szférában tevékenykedett, két évtizede dolgozik az 

épített kulturális örökségvédelem terén, és intézményvezetői tisztségében hasznosítani 

fogja azt a munkatapasztalatot is, amelyet az RMDSZ kultúráért felelős főtitkár-

helyetteseként szerzett – tette hozzá. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17968/Megemlekezesek-az-1944821145-os-delvideki-esemenyek-70-evforduloja-alkalmabol-Budapesten.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17968/Megemlekezesek-az-1944821145-os-delvideki-esemenyek-70-evforduloja-alkalmabol-Budapesten.htm
http://www.kronika.ro/belfold/cafolja-antal-az-ani-jelenteset
http://itthon.transindex.ro/?hir=38213
http://itthon.transindex.ro/?hir=38213


 

 

 

 

 

 
4 

Csütörtökön dönt az RMDSZ a kormányzati szerepvállalásról  
2014. november 24. – maszol.ro 

A Szövetségi Állandó Tanács csütörtökön dönti el, hogy az RMDSZ továbbra is kormányon 

marad vagy ellenzékbe vonul – közölte hétfőn Kelemen Hunor. „A SZÁT elemezni fogja az 

elnökválasztás eredményeit, és természetesen elemezzük a kormányzati 

szerepvállalásunkat is. A kormányzás számunkra soha nem egy cél volt, hanem eszköz a 

politikai programunknak, vagy legalább egy részének a megvalósítására” – idézte az 

Agerpres a szövetségi elnököt. Kelemen Hunor emlékeztetett arra, hogy 2014 választási év 

volt, és ilyenkor a kormány sem teljesít ragyogóan. „Ha az elemzésünk során arra jutunk, 

hogy a kormány nem az emberek, a közösségek érdekeit szolgálja, akkor kilépünk. Nincs 

miért kormányon maradnunk, ha abból a polgároknak semmilyen haszna nem származik” 

– fogalmazott a politikus.  

 

Borboly meggondolta magát a kormányon maradásról? 
2014. november 24. – transindex.ro 

Noha egyelőre az RMDSZ keretében hivatalos döntés nem született a kormányzati 

szerepvállalás ügyében, Borboly Csaba, a Csík Területi RMDSZ elnöke árnyalja az ezelőtt 

egy héttel megfogalmazott nyilatkozatát arról, mely szerint az erdélyi magyarok 

egyértelműen jelezték az RMDSZ-nek, hogy lépjen ki a kormányról. Mai Facebook-

bejegyzésében Borboly azt írja, az utóbbi napokban több helyen is azt olvasta, hogy az 

RMDSZ „megint kapaszkodik a bársonyszékekbe, nem akarja hagyni a kormányrudat”. 

 

Elemző: lesz mozgástere Klaus Johannisnak 
2014. november 24. – Erdély Ma, mno.hu 

Klaus Johannis több módon is tudná segítené a kisebbségek, így a magyarok ügyét. Illyés 

Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa a Lánchíd Rádióban hangsúlyozta: 

az államfő elsősorban a külpolitikában és az igazságszolgáltatásban képvisel nagy erőt, de 

e téren is van mozgástere. Azonban nem tudni, hogy Klaus Johannis mit tesz majd, mivel a 

választási kampányban kerülte a témát, és románságát hangsúlyozta, hogy ne veszítsen 

szavazatokat. 

 

A civil érdekérvényesítésről tartottak képzést 
2014. november 24. – maszol.ro 

Civil szervezetek munkatársainak, önkénteseknek tartott képzést november 22-én, 

szombaton Marosvásárhelyen a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a Bethlen Gábor 

Alap támogatásával. Jog- és érdekérvényesítési, valamint szociális- és környezetvédelmi 

szervezetek munkatársai, a  Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar 

diákszövetségének önkéntesei, az Igen, tessék mozgalom munkatársai, a Kolozsvár 

kétnyelvű helységnévátbla-ügyet kezdeményező és kivitelező jogérvényesítő csapat tagjai, 

az Alpha Transilvania, a Talentum, a Lakhatási Jogért küzdő aktivisták képviselői, a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39146-csutortokon-dont-az-rmdsz-a-kormanyzati-szerepvallalasrol
http://itthon.transindex.ro/?hir=38210
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176907&cim=elemzo_lesz_mozgastere_klaus_johannisnak_audio
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/39128-a-civil-erdekervenyesitesrol-tartottak-kepzest
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Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen akciócsoport tagjai vettek részt a 

hiánypótlónak nevezett képzésen, ahol elsősorban a civil érdekérvényesítés elméleti 

hátterével ismerkedtek meg, valamint az érdekérvényesítés egyik fontos eszközét, a 

tárgyalástechnikát és kommunikációt gyakorolták egy szimulációs tevékenység során. 

Végezetül kiscsoportokban elkészítették az általuk képviselt ügy, probléma 

érdekérvényesítés stratégiájának tervezetét.  

 

Guruianu: a szélsőségesek maradjanak otthon 
2014. november 24. – szekelyhon.ro 

Nem szívesen látott az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű szervezet Sepsiszentgyörgyön, a 

román nemzeti ünnepen. Nem hívta őket senki, tehát ne jöjjenek – jelentette ki Mădălin 

Guruianu. A Nemzeti Liberális Párt sepsiszentgyörgyi elnöke hangsúlyozta: erőteljes 

üzenettel akarják elutasítani az ultranacionalizmust, a helyi közösségnek nincs szüksége 

provokátorokra a tisztes ünnepléshez. A szélsőségesség elutasításának érdekében 

állampolgári vitakört is indítanak Sepsiszentgyörgyön, melynek célja a hatékony, 

kölcsönös tiszteleten alapuló román-magyar párbeszéd. 

 

Lezárult a tárgyalás a Mikó-perben 
2014. november 24. – Krónika, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Befejeződött a fellebbviteli tárgyalás hétfőn a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

épületének visszaszolgáltatása miatt indult büntetőperben a ploieşti-i táblabíróságon. 

Eugen Iordăchescu, a vádlottak egyik ügyvédje a Krónikának elmondta, leghamarabb 

kedden jogerős ítéletet hirdet a bíróság, de az is elképzelhető, hogy elhalasztják az 

ítélethirdetést. Az ügyvéd szerint kedden már többet fognak tudni az ügy kimeneteléről. 

Kapcza Mikolt Krisztina, az Erdélyi Református Egyházkerület ügyvédje az MTI-nek 

elmondta, hogy a jogerős ítéletet vélhetően nem fogják a tárgyalóteremben kihirdetni, azt 

a bíróság honlapján teszi majd közzé az ügyben eljáró kéttagú bírói tanács, akár már hétfő 

este. A táblabíróság szóvivője ugyanakkor az MTI érdekélődésére hétfő este kijelentette, 

hogy szerdán várható az ügyben jogerős ítélet. 

 

Vita tárgya a helyi választottak mandátumkorlátozása 
2014. november 24. – Krónika 

Megosztotta az erdélyi és partiumi elöljárókat a képviselőház által a múlt héten 

hallgatólagosan elfogadott törvénytervezet, amely megtiltja a polgármestereknek, a helyi 

és megyei tanácsosoknak, illetve a megyei tanácselnököknek, hogy két mandátumnál 

többször tisztséget vállaljanak. A tervezetet – melynek hatályba lépéséről a szenátus 

dönthet – két demokrata-liberális parlamenti képviselő, Cezar Preda és Gheorghe Udrişte 

nyújtotta be. A politikusok azzal indokolták az államfői tisztség betöltésére vonatkozó 

korlátozáshoz hasonló intézkedés bevezetésének szükségességét, hogy a helyi és megyei 

elöljárók több mint kétmandátumnyi idő alatt gyakran bebetonozzák a hatalmukat, és 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/guruianu-a-szelsosegesek-maradjanak-otthon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/lezarult-a-targyalas-a-miko-perben
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saját támogatóikkal veszik körül magukat, így egy idő után visszaélhetnek a közösség 

erőforrásaival, és gyakran érdekkonfliktusba és korrupciós ügyekbe keverednek. 

 

Magyar–román üzleti fórumot tartottak Kolozsváron 
2014. november 25. – Krónika 

A közös érdekek kereséséről, gazdasági együttműködésről, finanszírozási lehetőségekről, 

valamint a szükséges infrastruktúra kialakításáról szól az idén harmadik alkalommal 

megszervezett magyar–román üzleti fórum – hangozott el tegnap Kolozsváron a 

rendezvény megnyitóján. 

 

Rossz kommunikáció 
2014. november 25. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nemcsak a választóik egy részével, immár egymással sem 

találják a közös hangot az RMDSZ vezetői. Az eddigi választások közül a mostani 

államelnöki megmérettetés alkalmával mutatkozott meg először, hogy a szövetség 

egyszerűen nem tud megfelelően viszonyulni egy adott politikai helyzethez, és ami ennél is 

rosszabb: képtelen tisztán, érthetően kommunikálni a külvilággal”. 

 

Mozgósít a polgári párt 
2014. november 25. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) november 29-ei sepsiszentgyörgyi megmozdulása 

„összmagyar ügy”, melyet minden erdélyi magyar pártnak, civil szervezetnek és történelmi 

magyar egyháznak kell támogatnia – jelentette ki székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján 

Gálfi Árpád, az MPP helyi szervezetének elnöke. A polgári párti politikus szerint a 

megmozdulás – melynek résztvevői az 1918. december elsején elfogadott gyulafehérvári 

nyilatkozatban tett ígéretekre hívnák fel a figyelmet – pártpolitikai hovatartozástól 

független rendezvény, melyen „a magyarságnak egységesen kell fellépnie”. Közölte 

továbbá, a sepsiszentgyörgyi rendezvényre autóbuszok indulnak november 29-én, 

szombaton reggel 9 órakor, az utazás ára 10 lejbe kerül. 

 

Felfüggesztett börtön Pál Árpádnak 
2014. november 25. – Krónika, maszol.ro 

Alapfokon három év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a legfelsőbb bíróság Pál Árpád 

volt Hargita megyei RMDSZ-es parlamenti képviselőt összeférhetetlenség miatt. A bírák az 

Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) feljelentése nyomán hozták meg ítéletüket. 

Az ANI szerint Pál, aki 2008 és 2012 között volt képviselő, jogellenesen alkalmazta 

képviselői irodájában a lányát. Az ítélet nem jogerős, ellene Pál fellebbezéssel élhet. 
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MPP: hangot kell adni az elégedetlenségnek 
2014. november 24. – Erdély Ma, hirado.hu, Duna Tv 

December 1-jére (Románia nemzeti ünnepére) hirdette meg először az MPP a 

megmozdulást, de „hogy a románok ne érezzék azt szándékos provokációnak, ezt a 

gesztust (az időpont-változtatást) meg kellett tenni”. Tünteti valami ellen szoktak, de „mi 

egy pozitív üzenetet szeretnénk megfogalmazni, és világosan számon kérni Románia 

mindenkori vezetőitől azt, amit 1918. december 1-jén ígértek nekünk” – mondta Biró Zsolt 

az MPP elnöke a Duna Televízió Közbeszéd című hétfői műsorában. Hozzátette: a 

dokumentum 21. századi olvasta az, hogy Székelyföldnek jár az autonómia, Erdélyben 

járnak a kollektív jogok a nemzetiségeknek és a perszonális személyelvű autonómia – 

hangsúlyozta. 

 

2016-ban is külön utakon 
2014. november 24. – ujszo.com 

Az egy héttel ezelőtti önkormányzati választások eredménye túlmutat a helyi politikán. A 

Híd és az MKP vezetőinek nyilatkozatai alapján a szűk másfél év múlva sorra kerülő 

parlamenti választásokon nem lesz közös lista, harmadszor is egymással szemben indul a 

két párt. 

 

Komárom miatt aligha lesz 2016-ban Híd–MKP-összefogás 
2014. november 24. – ujszo.com 

A 30 sikeres MKP–Híd jelölt nagyjából egyforma arányban oszlik meg regionálisan, és a 

községek nagyságát tekintve is. Tény ugyanakkor, hogy csak egy városban, Komáromban 

volt teljes (a képviselőjelölt-listát is beleértve) az összefogás, ott viszont elbukott. Szencen 

– ahol az országos viszonyokhoz hasonlóan kisebbségben van a magyarság – közös listát 

indított a két párt, és ugyanazt a független polgármester-jelöltet támogatatta – sikeresen. 

Párkányban szintén a győztes független jelöltet támogatta a Híd és az MKP. A két párt 

vezető politikusainak megnyilatkozásai alapján minimális az esélye, hogy a 2016-os 

parlamenti választáson közös magyar lista legyen. „Nehezen tudom elképzelni, mi 

változtathatja meg ezt. A rendszeren belül vélhetően semmi” – mondta lapunknak Tokár 

Géza politológus, aki szerint félő, hogy a komáromi kudarc ürügyként fog szolgálni 

mindkét párt számára. 

 

Nagy változások előtt a szlovákiai magyar cserkészet 
2014. november 24. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Hamarosan szervezeti megújuláson megy keresztül a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség, az idei őszi cserkészvezetői konferencia előadásai is e téma köré 

csoportosultak. November 21-23-a között az Érsekújvári járásban, Udvardon 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176924&cim=mpp_hangot_kell_adni_az_elegedetlensegnek
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/24/2016-ban-is-kulon-utakon
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/24/komarom-miatt-aligha-lesz-2016-ban-hid-mkp-osszefogas
http://www.hirek.sk/itthon/20141124162439/Nagy-valtozasok-elott-a-szlovakiai-magyar-cserkeszet.html
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megrendezett konferenciára több mint 60 felnőtt cserkészvezető érkezett az ország 

különböző pontjairól. 

 

A szlovák államfőnél jártak a MIDAS képviselői 
2014. november 25. – Felvidék Ma 

Az európai kisebbségi lapok érdekvédelmi szervezetének (MIDAS) képviselőit fogadta 

november 24-én Andrej Kiska államfő. A MIDAS képviselői bemutatták a szervezet 

tevékenységét a köztársasági elnöknek, kiemelve a kisebbség szerepét az uniós 

tagországokon és az Unión belül. Habsburg Károly védnöksége alatt, aki szintén részt vett 

a fogadáson, évente átadásra került a Habsburg Ottó-díj, a melyet a többségi lapoknál 

dolgozó újságírók is megkaphatnak, illetve a Midas-díj a kisebbségi nyelven író 

újságíróknak. Habsburg Ottó elsősorban a nemzeti öntudat megőrzésének és kifejezésre 

juttatásának jelentőségét hangsúlyozta napjaink Európájában. Andrej Kiska köztársasági 

elnök kijelentette, napjainkban rengeteg szélsőséges megnyilvánulásnak lehetünk tanúi, és 

a politikusok közül is többen politikai célokra használják ki az identitás kérdését, így 

próbálnak több választót szerezni. Az államfő azonban abbéli reményének is hangot adott, 

hogy a kisebbségi lapokban megjelenő cikkek hozzájárulhatnak ennek a politikai 

populizmusnak a csökkentéséhez. 

 

Miroslav Vasin: Vajdaság a "legkevésbé rossz" régió Szerbiában 
2014. november 24. – Vajdaság Ma 

Miroslav Vasin tartományi gazdasági titkár kijelentette, a vajdasági gazdasági helyzetet 

leginkább tükröző kijelentést az, hogy Szerbia többi régiójához képest a „legkevésbé rossz”. 

Vasin a tartományi szociális és gazdasági tanács ülésén azt mondta, Vajdaság mint régió az 

összes mutató szerint messze a többi régió felett áll, s megítélése szerint „természetellenes 

ennek az adatnak a tagadása”. „A nettó kereseteket tekintve stabil a tartomány, de messze 

elmaradt a belgrádi régiótól, ez pedig annak tudható be, hogy ott a foglalkoztatottak 66 

százaléka a közszférában dolgozik” – fogalmazott. 

 

Verseny a nemzeti összetartozás jegyében 
2014. november 24. – Magyar Szó 

A hétvégén tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre a Kárpát-medencei 

honismereti verseny, melynek szervezője az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok 

Egyesülete, házigazdája pedig ezúttal is a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola volt. 

De Negri Ibolya, az egyesület elnöke a versenyzőket és vendégeket köszöntve elmondta, a 

megmérettetés vajdasági versenyként indult, ma azonban már egy Kárpát-medencei szintű 

történelemverseny a nemzeti összetartozás jegyében. Mint fogalmazott, a nemzeti 

öntudatunk a múlt megismerésével erősödik, és remélhetőleg a jövőben ezáltal növekszik, 

s ennek szellemében indult útjára tizenkilenc évvel ezelőtt a honismereti verseny. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/50189-a-szlovak-allamfonel-jartak-a-midas-kepviseloi
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17971/Miroslav-Vasin-Vajdasag-a-34legkevesbe-rossz34-regio-Szerbiaban.html
http://www.magyarszo.com/hu/2533/kozelet_oktatas/118804/Verseny-a-nemzeti-%C3%B6sszetartoz%C3%A1s-jegy%C3%A9ben.htm
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A tudás tradíciója 
2014. november 24. – Magyar Szó 

Tizenharmadik alkalommal is sikeresen zajlott le Újvidéken a Vajdasági Magyar 

Tudományos Diákköri Konferencia, azaz a VMTDK, amelynek központi témája a fa volt. A 

kétnapos konferencia első állomása a művészeti szekció előadásaival és kiállítás-

megnyitókkal vette kezdetét pénteken az Újvidéki Egyetem központi épületében. A pénteki 

nem hivatalos megnyitón mgr. Lázár Tibor festőművész köszöntötte a megjelenteket és a 

fiatal alkotókat, akiknek a munkáit röviden be is mutatta. Mint azt Lázár megjegyezte, a 

művészi kifejezésmód, az egyéni kézjegy kialakítása holtig tartó folyamat, amelyben a 

VMTDK és a hozzá hasonló rendezvények mindenféleképpen segítenek. 

 

Hátszél a fiatal vállalkozóknak 
2014. november 24. – Magyar Szó 

A vállalkozók lehetőségei és továbbképzések az EU-ban – Erasmus-program a fiatal 

vállalkozóknak elnevezéssel egynapos továbbképző műhelyt tartott Szenttamáson a Bácska 

Regionális Ügynökség, az Újvidéki Egyetem és az EU újvidéki információs központja. A 

teljesen ingyenes műhelymunka szinte hátszél volt az itteni fiatal vállalkozók, továbbá a 

vállalkozni szándékozók részére. Snežana Pupovac szakértői előadó, a Team Europe 

újvidéki irodájának képviselője elmondta, hogy az itteni feladataik közé tartozik a 

meghívásos alapokon történő bemutatók, műhelymunkák és vitafórumok megtartása 

(iskolákban, civil szervezeteknél, vállalatoknál stb.), és ebből kifolyólag lettek a 

szenttamási továbbképzés szervezői. 

 

Az 1932–33-as éhínségre emlékeztek Beregszászban 
2014. november 24. – Kárpátalja Ma 

A holodomor áldozataira emlékeztek november 22-én a Hősök terén. Bár Kárpátalját nem 

érintette a tömeges éhhalál, sokak rokonai hunytak el a mesterségesen előidézett éhínség 

következtében. A megemlékezésen különböző egyházak képviselői imádkoztak a sztálini 

korszak ártatlan áldozatainak lelki békéjéért. Az eseményen felszólalt Babják Zoltán 

polgármester is. A város lakosai egy égő gyertyákból kirakott jelképes kereszttel 

emlékeztek meg az ártatlan áldozatokról. 

 

Magyarország elkötelezett a szuverén, független, európai és demokratikus 
Ukrajna mellett 
2014. november 24. – Kárpátalja Ma, MTI 

Ukrajna szuverenitása, függetlensége és területi integritása az egész transzatlanti 

biztonsági rendszer sarokköve, ezért Magyarország elkötelezett “a szuverén, független, 

európai és demokratikus Ukrajna mellett” – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés 
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http://www.magyarszo.com/hu/2533/kozelet_oktatas/118803/A-tud%C3%A1s-trad%C3%ADci%C3%B3ja.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2533/vajdasag/118809/H%C3%A1tsz%C3%A9l-a-fiatal-v%C3%A1llalkoz%C3%B3knak.ht
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-1932-33-as-ehinsegre-emlekeztek-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarorszag-elkotelezett-a-szuveren-fuggetlen-europai-es-demokratikus-ukrajna-mellett/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/magyarorszag-elkotelezett-a-szuveren-fuggetlen-europai-es-demokratikus-ukrajna-mellett/
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külügyi bizottságának fideszes elnöke hétfőn az MTI-nek. Németh Zsolt Lettországban 

részt vett öt országcsoport parlamenti közgyűlése – a visegrádi csoport, a skandináv 

országok és Izland, a balti államok, a Benelux-államok, továbbá Grúzia, Ukrajna és 

Moldova parlamenti képviselőinek – kétnapos találkozóján.  

 

A nemzetiségi közösségek többet foglalkozzanak a tartalmi kérdésekkel 
2014. november 24. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő a hatáskörébe tartozó és a 

muravidéki magyar nemzeti közösséget érintő aktuális kérdésekről tartott 

sajtótájékoztatót.  

 

A magyar zsidóság történelméről Bécsben 
2014. november 24. – Volksgruppen 

A zsidó áramlatok sokfélesége Budapest és Bécs között. A Collegium Hungaricumban a 

zsidó vallási kapcsolatok Ausztria és Magyarország között kerültek előtérbe. Az előadók 

között a magyarországi alföldi régió vezető rabbija, Róna Tamás mutatta be a még 

szerkesztés alatt álló - a magyarországi zsidóság történetét egy kötetben feldolgozó 

tankönyvet, mely a Keresztény-Zsidó Tanács kiadásában fog megjelenni. 

 

„Kifordult Világ“ kiállítás Bécsben 
2014. november 24. – Volksgruppen 

Az Amaped – Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete a hátrányos megkülönböztetés 

ellen és a holokauszt eseményeire való emlékezés jegyében több rendezvénnyel is készül az 

idén. A Collegium Hungaricumban, Bécsben mutatták be „Kifordult Világ“ című gyermek 

színdarabot, mely a kirekesztés problémáját dolgozza fel. Ebben a témában készült 

gyermekrajzokból pedig egy kiállítást is rendeztek a Collegium Hungaricum aulájában. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   
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