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Pajtić és Pásztor a hét végéig tisztázza a helyzetet 
2014. november 25. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő és Pásztor István tartományi házelnök várhatóan a hét 

végéig tárgyalni fog a vajdasági helyzetről és a Demokrata Párt (DS), a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jelenlegi vajdasági 

hatalmi koalícióján belüli viszonyokról. Ezt Pajtić jelentette be a Danas napilapnak 

nyilatkozva, majd arra a kérdésre, hogy a tárgyaláson részt vesznek-e az LSV képviselői, 

azt válaszolta, hogy ez négyszemközti találkozó lesz. Már három hét eltelt azóta, hogy a 

VMSZ nem szavazta meg a vajdasági kormány átalakítását, de a tartományi kormányban 

titkárral rendelkező pártok azóta sem tárgyaltak a koalíción belüli viszonyokról, illetve 

arról, hogy a VMSZ része marad-e vagy sem a kormánykoalíciónak. Miután Pásztor István 

pártja nem támogatta a kormányátalakítást, a DS és az LSV olyan bejelentéseket tett, hogy 

megfontolják, a VMSZ-nek továbbra is a hatalmi koalíció részének kell-e lennie. 

 

Ponta: az RMDSZ dolga dönteni a kormányzati szerepvállalásról  
2014. november 25. – maszol.ro 

Victor Ponta szerint jövő hétre már tudni lehet, hogy a jelenlegi kormány a helyén marad-

e. Ezzel arra is utalt, hogy az RMDSZ ezen a héten dönt a további kormányzati 

szerepvállalásról. Arra az újságírói kérdésre, hogy szerinte milyen döntést hoz majd a 

szövetség, a miniszterelnök kijelentette: „Én mindig korrektül viszonyultam az RMDSZ-es 

kollégákhoz. Nincsenek olyan jelzéseim, hogy kilépnének a kormányból. Ám ebben a 

kérdésben nekik kell dönteniük.”  

 

Halogatja az Alkotmánybíróság a szeptember 17-i döntés kézbesítését 
2014. november 25. – hirek.sk 

Bár az Alkotmánybíróság többszöri elnapolás után, eljárási okokra hivatkozva még 2014. 

szeptember 17-én elutasította a felvidéki jogfosztottak állampolgársági törvénnyel 

kapcsolatos beadványát, az érintettek és jogi képviselőik az eltelt bő két hónap alatt sem 

kapták meg a vonatkozó bírósági határozat írásbeli változatát. „Sajnos, az 

Alkotmánybíróságnak több mint két hónap alatt sem sikerült elkészítenie a szeptember 17-

i döntése írásbeli változatát, amit aznap szóban már ismertetett. Arra azért lenne nagy 

szükségünk, mert az a különvélemény, amely a Fico-féle ellentörvény 

alkotmányellenességét taglalja, része lehetne annak a beadványsornak, amit mostanában 

az európai intézményekhez szeretnénk küldeni. Tehát mivel még nem kézbesítették a 

határozatot, ezért eddig nem tudtam azt az ígéretemet teljesíteni, hogy az 

alkotmánybírósági döntést követően nemzetközi fórumokhoz fordulok a felvidéki 

jogfosztottakkal együtt, ha ők így döntenek“ – tájékoztatta a Hírek.sk-t Lomnici Zoltán. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17973/Pajtic-es-Pasztor-a-het-vegeig-tisztazza-a-helyzetet.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39196-ponta-az-rmdsz-dolga-donteni-a-kormanyzati-szerepvallalasrol
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Konferencia Budapesten: Magyarok a Délvidéken, 1944–1945 
2014. november 25. – Vajdaság Ma 

Magyarok a Délvidéken, 1944–1945 címmel szervez konferenciát november 28-án, 

pénteken 10 órai kezdettel az MTA BTK Történettudományi Intézet és a Magyar–Szerb 

Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata Budapesten. A rendezvénnyel a 70 évvel 

ezelőtti eseményekről kívánnak megemlékezni. Az MTA BTK Jakobinus Termében helyet 

kapó rendezvényt Fodor Pál főigazgató és Kocsis Károly, a Magyar–Szerb Akadémiai 

Vegyes Bizottság Magyar Tagozatának elnöke nyitja meg. A konferenciát követően 15 

órakor Potápi Árpád, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

megnyitja a Délvidéki magyar Golgota című kiállítást a Magyarság Házában. 

 

A Johannis-jelenség: mit láttak benne a magyarok, és mit a románok? 
2014. november 25. – transindex.ro 

A Johannis-jelenséget – azaz ki Klaus Werner Johannis, kinek látják az emberek, és miért 

szavaztak rá – járták körül harmadik témaként a Székely István, Toró Tibor, Székely István 

Gergő politológusokkal és Kiss Tamás szociológussal készített november 18-i kerekasztal-

beszélgetésen. A kerekasztal első témája az elnökválasztás eredményeinek értékelése volt a 

román pártok szempontjából, a második az RMDSZ és az EMNP szereplése volt. A 

beszélgetés moderátora Balázsi-Pál Előd. 

 

Székelyföld autonómiáját kérik a 29-én Sepsiszentgyörgyön demonstrálók 
2014. november 25. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Öt pontba szedett petíciót olvasnak fel és kérik a Gyulafehérvári Nyilatkozatban rögzített 

kisebbségi jogok érvényesítését november 29-én a Magyar Polgári Párt által 13 órától 

szervezett demonstráció résztvevői Sepsiszentgyörgyön, a Kovászna megyei 

kormányhivatal épülete előtt. Az öt pont Székelyföld régió elismertetésére, Székelyföld 

autonómiájáról szóló referendum kiírására, Románia új alkotmányára, a magyar nyelv 

Székelyföldön hivatalos nyelvként való elismerésére, és a székely jelképek, azaz a székely 

zászló elismertetésére tér ki. 

 

Kétharmada lenne a PNL-RMDSZ koalíciónak Nagyváradon és a Bihar Megyei 
Tanácsban is 
2014. november 25. – transindex.ro 

Ajánlatot kaptunk a PNL-től arra, hogy lépjünk koalícióra velük a nagyváradi és a Bihar 

megyei önkormányzatban. A tárgyalások akár a héten is elkezdődhetnek. Ez az ajánlat 

szokatlan módon a sajtón keresztül érkezett, azonban az RMDSZ a demokratikus erőkkel 

minden esetben fenntartott egyfajta párbeszédet, így nyitottak vagyunk a tárgyalásra” – 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17975/Konferencia-Budapesten-Magyarok-a-Delvideken--194482111945.html
http://itthon.transindex.ro/?cikk=24797
http://itthon.transindex.ro/?hir=38223
http://itthon.transindex.ro/?hir=38224
http://itthon.transindex.ro/?hir=38224
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mondta a Transindexnek Szabó Ödön, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető 

elnöke. 

 

Mikó-per: Markó Attila ügyvédje nem optimista 
2014. november 25. – maszol.ro 

„Nem vagyok optimista” – jelentette ki a Mikó-per szerdára ígért jogerős ítélethirdetése 

előtt a maszol.ro-nak az egyik vádlott, Markó Attila ügyvédje. Eugen Iordăchescut a per 

hétfői tárgyalásáról, az RMDSZ-es képviselő elleni másik bűnvádi eljárásról, és a várható 

döntésről kérdezték. Az ügyvéd elmondta, többszöri halasztás után a ploiești-i táblabíróság 

hétfőn érdemben letárgyalta az ügyet, elhangzottak a vád- és védőbeszédek. A védelem 

írásban is benyújtott álláspontját a vádakkal, kapcsolatban, a bírák ez is tanulmányozzák, 

ezért hirdetnek csak szerdán ítéletet – magyarázta. A tárgyalás végén a védelem a 

vádlottak felmentését, az ügyészség a védelem fellebbezésének elutasítását kérte a bíráktól.  

 

Az MPP és az EMNP egyesülését szorgalmazzák 
2014. november 25. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A két jobboldali magyar párt egyesülését szorgalmazza az EMNP sepsiszéki és az MPP 

sepsiszentgyörgyi vezetői. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszéki elnöke, Bedő 

Zoltán keddi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy az elmúlt napokban több alkalommal is 

találkozott az MPP sepsiszentgyörgyi elnökével, Bálint Józseffel, és arra jutottak, hogy 

felszólítják a két párt országos vezetőségét, legkésőbb tavaszig hozzák létre a két alakulat 

egyesülését. Bedő Zoltán szerint nem az a lényeg, hogy milyen formában, milyen néven 

vagy milyen jelkép alatt, hanem a szándék a fontos, ami mellett elkötelezik magukat. Bedő 

szerint ennek bizonyítékaként a Néppárt felszólítja szimpatizánsait, hogy vegyenek részt az 

MPP szombati, sepsiszentgyörgyi nagygyűlésén, és emlékeztessék a románokat az 1918 

december 1-i, gyulafehérvári ígéreteikre.  

 

A Művészeti Líceumnak nyújtotta át támogatását a Studium Alapítvány  
2014. november 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Művészeti Líceum dísztermében tanárok és diákok, illetve a sajtó érdeklődése előtt adta 

át a Studium Alapítvány az iskola számára azt a támogatást, amelyre a a Bethlen Gábor 

Alapnál pályázott, illetve amelynek egy részét a júniusban szervezett Budapest Bár 

jótékonysági koncerttel sikerült összegyűjtenie. A pályázat értéke 600.000 forint, mondta 

dr. Vass Levente, az alapítvány alelnöke. Ebből az összegből hangszereket vásároltak az 

iskola igényeinek megfelelően: egy fuvolát, egy fagottot és tíz darab ütőt perkuciós 

hangszerekhez. A jótékonysági koncert alkalmával összegyűlt 2540 lejt saját forrásból 

kiegészítve két videó projektort vásároltak az iskolának. Ugyanakkor a Studium Alapítvány 

két asztali számítógépet is felajánlott a tanintézménynek.  
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39180-miko-per-marko-attila-ugyvedje-nem-optimista
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39204-az-mpp-es-az-emnp-egyesuleset-szorgalmazzak
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/39202-a-muveszeti-liceumnak-nyujtotta-at-tamogatasat-a-studium-alapitvany
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Hegedüs Csilla 30 százalékkal növelné a kultúrára szánt pénzösszeget  
2014. november 25. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Hegedüs Csilla új miniszterelnök-helyettes és kulturális miniszter kedden az MTI-nek 

nyilatkozva kifejezte reményét, hogy jövőre 30 százalékkal sikerül megnövelni a kulturális 

tárca költségvetését. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által jelölt, 

hivatalába hétfőn beiktatott tárcavezető elmondta, hogy folyamatban van a jövő évi állami 

költségvetés kidolgozása. Fontosnak nevezte az épített örökség finanszírozásának 

növelését, mert az elmúlt két és fél évben ez a terület háttérbe szorult. Rámutatott: a 

romániai magyarság szempontjából sok-sok év aránytalanságát kell kiegyensúlyozni. 

Fontosnak nevezte a romániai magyarsághoz kapcsolódó épített örökség felújítását és a 

szellemi örökségének megismertetését, valamint a romániai magyar alkotók támogatását. 

Emlékeztetett, hogy a román kulturális minisztérium felterjesztette az Egyesült Nemzetek 

Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) szellemi kulturális örökség 

listájára a csíksomlyói búcsút, de abban a két évben, amikor nem magyar miniszter volt a 

szaktárca élén, a dossziét "elsuvasztották".  

 

Elektronikus szavazást javasol a román kormányfő 
2014. november 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Módosítani kell a választási törvényt, és lehetővé kell tenni a levélben történő vagy az 

elektronikus szavazást – jelentette ki kedden Victor Ponta miniszterelnök a parlamentben 

azon a vitán, amelyet az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) kezdeményezésére 

rendeztek meg a külföldön élő román állampolgárok szavazása körül kirobbant botrány 

témájában.  

 

Borboly a SZÁT-ra előkészített írásából adott ízelítőt Facebook-oldalán 
2014. november 25. – transindex.ro 

Csütörtökön értékeli ki az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa az államelnök-választást 

követően kialakult helyzetet és dönt arról, hogy milyen politikai lépéseket tesz a szövetség 

a továbbiakban. Borboly Csaba Facebook-oldalán egy bejegyzésben bejelentette, egy 

hosszabb anyaggal készül a csütörtöki SZÁT-ülésre, és az előkészített írásából néhány 

gondolatot emelt ki. 

 

Jövő héten, szerdán szavaznak Markó Attila képviselő mentelmi jogáról 
2014. november 25. – transindex.ro 

A képviselőház szabályzata értelmében Cătălin Teodorescu és Markó Attila képviselők 

mentelmi jogáról jövő héten, szerdán dönt titkos szavazással a ház" - mondta Marcel 

Ciolacu, a képviselőház titkára újságírói kérdésre. A DNA kérése a képviselők mentelmi 

jogának a megvonására ma jutott a képviselőház állandó bizottsága elé. Három napon 

belül kell a ház jogi bizottságának véleményeznie azt, és azután öt nappal történik a titkos 

szavazás. Markó Attila képviselőt hivatalbeli visszaéléssel vádolják abban a dossziéban, 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/39209-hegedus-csilla-30-szazalekkal-novelne-a-kulturara-szant-penzosszeget
http://www.kronika.ro/belfold/ponta-elektronikus-szavazast-javasol
http://itthon.transindex.ro/?hir=38226
http://itthon.transindex.ro/?hir=38227
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amelyben Alina Bica, a Szervezett Bűnözés- és Terrorizmusellenes Igazgatóság vezetője 

ellen is eljárást indítottak. 

 

Átadták a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjeit Temesváron 
2014. november 25. – Erdély Ma 

Vasárnap este, a temesvári Civil Napok nevű rendezvény keretén belül, Magyarország 

kolozsvári főkonzulja, Mile Lajos jelenlétében került sor Bodó Barna és Szabó Ferenc 

állami kitüntetésének átadására. Bodó Barna egykori Temes megyei tanácsos és RMDSZ-

es szenátor-jelölt, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és 

Művészeti Karának docense, a Kisebbségi Szórványkutató Központ tudományos vezetője, a 

Szórvány Alapítvány alapító elnöke a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben 

részesült. Szabó Ferenc, a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceum tanítója a Bokréta 

néptánccsoport megalakításáért, amellyel aktívan részt vesz a térség kulturális életében, s 

amely együttesben közel háromszáz gyermeket és fiatalt tanított hangszeres zenére a 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült. 2008 és 2012 között Szabó 

Ferenc temesvári helyi tanácsos volt, majd ugyancsak az RMDSZ színeiben harcba szállt a 

megyeszékhely polgármesteri székéért is. 

 

A romániai magyar kortárs képzőművészet támogatásáról egyeztettek 
Kolozsváron 
2014. november 25. – transindex.ro 

Az RMDSZ kezdeményezésére létrejött Kulturális Autonómia Tanács (KAT), november 25-

én szakmai tanácskozást hívott össze Kolozsváron a romániai magyar kortárs 

képzőművészet jövőjéről. A beszélgetés vitaindítóját a KAT felkérésére Damokos Csaba, a 

Romániai Képzőművészeti Szövetség háromszéki fiókjának elnöke készítette elő. „A 

kultúra terén talán az új, járatlan utakat kereső, kísérletező kortárs kultúra támogatása a 

legfontosabb, valamint egy olyan befogadó közeg kialakításának elősegítése, amely 

értékként kezeli a 21. század kulturális törekvéseit” – hangsúlyozta a tanácskozáson 

Székely István, a KAT elnöke. 

 

Nem örülnek az Új Jobboldal látogatásának a szentgyörgyiek 
2014. november 25. – Krónika 

A sepsiszentgyörgyiek nem örülnek annak, hogy az Új Jobboldal nevű szélsőjobboldali 

ifjúsági szervezet ismét felvonulna a megyeszékhelyen december elsején – jelentette ki 

Bedő Zoltán. Az EMNP sepsiszéki szervezetének elnöke arra kérte a háromszéki magyar 

fiatalokat és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) képviselőit, hogy 

semmiképp ne válaszoljanak a román szélsőségesek provokációira. A néppárt politikusa 

szerint a románok randalírozása a rendfenntartók hallgatólagos beleegyezésével történik, 

ezért arra kéri a fiatalokat, hogy maradjanak otthon, mivel úgy véli, az ellentüntetés „nem 

szolgálja a magyar közösség javát, és hagyni kell a románokat ünnepelni”. „Azt szeretnénk, 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=176969&cim=atadtak_a_magyar_erdemrend_lovagkeresztjeit_temesvaron_audio
http://itthon.transindex.ro/?hir=38230
http://itthon.transindex.ro/?hir=38230
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-orulnek-az-uj-jobboldal-latogatasanak-a-szentgyorgyiek


 

 

 

 

 

 
7 

ha más időpontot határoznának meg az ország nemzeti ünnepeként. December elsején 

nem csatlakozhatunk hozzájuk, de nem is akadályozzuk őket az ünneplésben” – mondta 

Bedő. Mint kiderült, a sepsiszentgyörgyi románok sem látják szívesen az Új Jobboldal 

képviselőit a városban. „Nem hívta őket senki, tehát ne jöjjenek” – szögezte le Mădălin 

Guruianu, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) sepsiszentgyörgyi elnöke. 

 

Biró: nem lesznek politikai szónoklatok az MPP nagygyűlésén 
2014. november 25. – Krónika, MTI, Szabadság 

Nem lesznek politikai szónoklatok a Magyar Polgári Párt (MPP) által szombatra 

meghirdetett sepsiszentgyörgyi tömegrendezvényen – nyilatkozta kedden marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatója után az MTI-nek Biró Zsolt, a párt elnöke. A politikus elmondta, a 

megmozdulásra hívó plakátokra, szórólapokra sem tették fel az MPP jeleit, hogy politikai 

szimpátiáktól függetlenül mindenki azonosulhasson a rendezvény céljaival. Az MPP a 

megmozdulással azt szorgalmazza, hogy iktassák be az alkotmányba a mai Romániát 

megteremtő 1918-as gyulafehérvári nyilatkozat előírásait. 

 

Az RMDSZ és Diaconescu nélkül is simán kormányozhat Ponta  
2014. november 25. – maszol.ro 

Az RMDSZ és a Dan Diaconescu Néppárt támogatása nélkül sem bukna meg Victor Ponta 

kormánya a parlamentben – számolta ki a törvényhozói mandátumok megoszlása alapján 

az infopolitic.ro. A miniszterelnök támogatottsága a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

kilépésével megszűnt Szociálliberális Szövetség (USL) „feltámasztásával” erősödik meg. A 

PNL helyett a Călin Popescu Tăriceanu vezette Liberális Reformista Párt (PLR) jelenti 

majd az új USL liberális pólusát. Az erről szóló szándéknyilatkozatot a második 

elnökválasztási forduló előtt írták alá a felek, Victor Ponta pedig kedden miniszteri 

posztokat is ígért új koalíciós partnereinek.  

 

Érdekérvényesítő tanfolyam a CEMO-nál 
2014. november 25. – szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar civil szervezetek érdekérvényesítő képessége alacsony – vonták le a 

lehangoló következtetéseket a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) munkatársai, akik 

a hiány pótlása érdekében képzést szerveztek civileknek. Szigeti Enikő, a 

Marosvásárhelyen tevékenykedő csoport vezetője létfontosságúnak tartja az 

érdekérvényesítést, amely nélkül főként az erdélyi civil társadalom nem tud igazán 

hatékonyan dolgozni. „Mivel az érdekérvényesítést Romániában egyetlen egyetemen sem 

oktatják, az önkéntesek szakmai ismeretei hiányosak” – magyarázta Szigeti. Ráadásul a 

kisebb településeken, illetve azon városok közül is egy néhányban, ahol a magyarság 

kisebb számarányban él, hiányoznak a közösség jogaiért kiálló civil aktivisták. A CEMO 

munkatársa elmondta, Magyarországon ingyenes tanfolyamok keretében már 

témakörönként oktatják a lobbizást és az érdekérvényesítést. Ahhoz képest viszont, hogy 

évekkel ezelőtt a vásárhelyi szervezet tanfolyamára alig akadt jelentkező, és az is, aki eljött, 
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nemigen értette, miről van szó, napjainkban egyre többen és bátrabban vágnak bele ebbe 

az egyáltalán nem könnyű munkába. 

 

A polgármesterek többsége újrázott 
2014. november 25. – Új Szó 

Akit egyszer polgármesterré választottak, jó eséllyel több ciklusra is berendezkedhet – 

főként a kisebb településeken. A 2010-es és a 2014-es önkormányzati választások 

eredményeinek összevetése alapján elmondható: a régi polgármesterek többségének 

sikerült újra győznie – mindegyik dél-szlovákiai járásban. 

 

Névföldrajzi konferencia Pozsonyban 
2014. november 25. – Új Szó 

A Comenius Egyetem magyar tanszékének szervezésében ezúttal Pozsony adott otthont A 

nyelvföldrajztól a névföldrajzig című konferenciának, mely az Interetnikus kapcsolatok 

alcímet kapta. A tanácskozás a család- és keresztnévkutatás areális szempontú vizsgálatára 

– és egyben más társtudományokkal, például a történeti földrajzzal, a dialektológiával, a 

szociolingvisztikával stb. közös pontokra – irányította a szakemberek és a résztvevők 

figyelmét. 

 

Bugár: Pellegrini nehéz helyzetben van 
2014. november 25. – bumm.sk 

A Híd elnöke, Bugár Béla, a parlament elnökének megválasztását követően gratulált Peter 

Pellegrininek. „Nehéz helyzettel áll szemben, meg kell akadályoznia a parlament további 

deformálódását”- mondta Bugár Béla. A Híd elnöke reméli, hogy az újonnan megválasztott 

házelnök tudatosítja a jelenlegi helyzet komolyságát és robbanékonyságát, és hogy a 

politikát visszahozza a terekről a parlamentbe. Bugár Béla elvárja Pellegrinitől azt is, hogy 

a Szlovák Nemzeti Tanács új elnökeként respektálni fogja az ellenzéket és nem 

akadályozza őket a politikai és ellenőrzési munkájuk elvégzésében. 

 

Jövőre elkezdődhet a Szeged-Szabadka vasútvonal felújítása 
2014. november 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Szeged-Szabadka vasútvonal felújítása az optimista forgatókönyv szerint 2015 végén, 

2016 elején elkezdődhet – jelentette ki Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke 

kedden a csongrádi megyeszékhelyen. A Szeged-Szabadka vasútvonal felújítása és a 

Szabadka-Baja vonal újjáépítése a térség legfontosabb beruházásainak egyike, 

meghatározó jelentőségű a régió modernizációja szempontjából – emelte ki a politikus a V
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projekt terveit bemutató konferencián. Hozzátette: a vasútvonal teljesen új lehetőségeket 

teremthet a Homokhátságon élők és az itt működő vállalkozások számára. 

 

Pásztor István: Csütörtökön tárgyalok Pajtićtyal 
2014. november 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Csütörtökön tárgyal egymással Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

elnöke, tartományi házelnök és Bojan Pajtić, a Demokrata Párt (DS) elnöke, tartományi 

kormányfő. Pásztor a Tanjugnak nyilatkozva azt mondta, a Vajdaságot érintő „minden 

aktuális témáról“ tárgyalni fognak. Hozzátette, azóta a tartományi parlamenti ülés óta nem 

látta Pajtićot, amelyen megszavazták a vajdasági kormány átalakítását. A tartományi 

hatalmi koalíció vezetőinek tanácskozását már azt követően bejelentették, hogy a 

tartományi parlament legutóbbi ülésén a Vajdasági Magyar Szövetség nem szavazta meg a 

tartományi kormány átalakítását, a Demokrata Párt (DS) és a Vajdasági Szociáldemokrata 

Liga (LSV) viszont elfogadta a javaslatot. 

 

Mi az, ami az iskolán múlik, és mi nem? 
2014. november 25. – Magyar Szó 

Szülői megkeresések nyomán magyar nyelvtudásról, szakembergondokról ír a Magyar Szó 

a szabadkai Žarko Zrenjanin gyógypedagógiai iskola kapcsán. Egy szülő telefonon fordult a 

laphoz panasszal, hogy szerb osztályba járó gyereke eddig magyar nyelvű 

anyanyelvápoláson vett részt, de ezt megszüntette az igazgatónő. Dragana Vučković 

magyarázata szerint a gyógypedagógiai iskolákban a magyar és az angol nyelv fakultatív, 

tehát nem kötelező, és az ő diákjainknál, ha egy új nyelvet tanulnak, az az anyanyelv 

kárára megy, ezért született meg ez a döntés e fakultatív nyelvtanulás megszüntetéséről, 

mert az a cél, hogy tanulóik az anyanyelvüket minél jobban, tökéletesebben elsajátítsák. 

 

Menni vagy maradni? 
2014. november 25. – Magyar Szó 

Menni vagy maradni? – ez volt az I. Vajdasági Ifjúsági Honismereti Akadémia témája, 

amelyet a horgosi Iringó Környezetvédő és Honismereti Civil Szervezet tartott a hétvégén a 

Domus Pacisban. A rendezvény érdekessége, hogy Magyarországon kívül, a határon túli 

vidékeken elsőként szerveztek ilyen rendezvényt. A migráció és a külföldi tanulás, 

munkavállalás mostanában sokakat foglalkoztató kérdés, s mivel főleg az ifjabb 

generációkat érinti, megválaszolására diákokat kértek fel Vajdaság egész területéről és a 

határon túli magyar vidékekről is. A becsei, zentai, magyarkanizsai, zombori, horgosi 

diákokon kívül Magyarországról és Romániából is jelentkeztek résztvevők, így összesen 

húsz diák mutatta be munkáját. 
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Jövőképpel a szülőföldön maradásért 
2014. november 26. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Kedden került sor az Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar karnapi ünnepségére. Az 

egybegyűlteket prof. dr. Miroslav Vesković, az Újvidéki Egyetem rektora köszöntötte, aki 

kiemelte, hogy egy kar nagyságát nem számokkal, hanem az odaadó munkával lehet 

mérni. Üdvözlőbeszédet tartott dr. Tóth Anikó, Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának konzul asszonya is, aki hangsúlyozta, a karon folyó szakmai munkának 

köszönhető, hogy hallgatóinak a szülőföldjükön nyílik lehetőségük európai szintű tudásra 

szert tenni, egyben nemzeti identitásuk, anyanyelvük és kultúrájuk megőrzésére. Dékáni 

köszöntőt dr. Lepeš Josip megbízott dékán mondott. 

 

Magyar vezetőkkel találkozott az etnikai-nemzetiségi kormánymegbízott 
Beregszászban 
2014. november 25. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

November 23-án a Beregszászi járásba látogatott Hennagyij Druzenko, a kormány etnikai 

és nemzetiségpolitikai megbízottja, hogy találkozzék a magyar közösség képviselőivel – 

közölte a Beregszász News. A találkozón részt vett Kincs Gábor, a Beregszászi Járási 

Állami Adminisztráció elnöke, Seder Ilona, a Beregszászi Járási Tanács elnöke, Brenzovics 

László parlamenti képviselő (Petro Porosenko Blokkja), a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke, Ljudmila Tokar, Beregszász polgármesterének helyettese, Orosz Ildikó, a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke, Lengyel László, a beregszászi járási oktatási 

főosztály vezetője, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség beregszászi járási 

szervezetének elnöke, Nagy Béla, a Kárpátaljai Református Egyházkerület diakóniai 

osztályának kurátora, Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, 

Varga Éva, a Beregszászi Járási Könyvtár vezetője, valamint a Kárpátaljai Magyar Diákok 

és Fiatal Kutatók Szövetségének képviselői. 

 

Kétnyelvű érettségi bizonyítványt és egyetemet kért a kormánytól a rahói 
járási románság 
2014. november 25. – Kárpátalja 

November 24-én Rahón a román közösség képviselői találkoztak Hennagyij Druzenkóval, 

a kormány etnikai és nemzetiségpolitikai megbízottjával – jelentette a Holosz Karpat. Az 

eszmecsere során a helyi lakosok arra kérték a kormányzatot, hogy „adaptálják” a 

kisebbségekhez az oktatási rendszert. A román tannyelvű iskolákban a gyerekek 

egyszerűsített program alapján tanulnak, de a külső független tesztelésen a végzősöknek 

ugyanazoknak a követelményeknek kell megfelelniük, mint a többieknek. Ezért ezek a 
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gyerekek gyakorta azt kockáztatják, hogy érettségi bizonyítvány nélkül maradnak – 

vetették fel az ottani pedagógusok. 

 

Az ukrán sajtó részletesen idézi Orbán Viktor szavait 
2014. november 25. – Kárpátalja 

Valamennyi kijevi lap és hírportál beszámolt Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozatáról, 

hogy Budapest támogatja egy stabil Ukrajna fennállását és európai uniós integrációját. 

Valamennyi mértékadó kijevi hírportál kiemeli a miniszterelnök azon gondolatát, hogy 

Magyarország nem szeretne közvetlen határvonalat Oroszországgal, ezért támogatja a 

békét és a politikailag és gazdaságilag stabil Ukrajna fennállását. 

 

Főállású elnöke lesz a MMÖNK-nek 
2014. november 25. – RTV Slovenija Hidak 

Január 1-jétől a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöki posztját 

Horváth Ferenc főállásban fogja betölteni. A csúcsszervezetnek ebben a mandátumban egy 

alelnöke lesz Abraham Boris személyében. Egyebek között ezeket a döntéseket hozta a 

közösség tanácsa. 

 

Kárpát-medencei üzleti lehetőségek 
2014. november 25. – RTV Slovenija Hidak 

A Lendván megtartott Katalin-napi vásári rendezvény bevezetőjeként tegnap este a Bánffy 

Központban kerekasztal-beszélgetésre került sor A Kárpát-medence üzleti lehetőségei 

címmel. Az esemény szervezője a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete 

volt. 

 

Közös erőfeszítéssel a nemzetiségi programokért 
2014. november 25. – RTV Slovenija Hidak 

Községi és közösségi összefogásra lesz szükség a nemzetiségi intézmény teljes 

programjának kivitelezéséhez – fogalmazott Kepe Kocon Lili, a Nemzetiségi Művelődési 

Intézet igazgatónője a jövő évi munka- és pénzügyi terv kapcsán. 

 

„Kifordult Világ“ kiállítás Bécsben 
2014. november 25. – Nemzeti Regiszter 

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 
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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. 
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