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Kató Béla püspök: háborút indít a Mikó-ügy 
2014. november 29. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Az Erdélyi Református Egyházkerület kolozsvári rendkívüli közgyűlésén felajánlotta 

lemondását Kató Béla püspök a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének a 

visszaszolgáltatását érvénytelenítő bírósági határozat miatt, a közgyűlés azonban 

egyhangúlag megerősítette tisztségében a püspököt. Kató Béla a bizalmat megköszönve 

kijelentette, azért volt szükség a szavazásra, „mert háborúra készülünk, és a háborúban a 

tábornoknak tudnia kell, hogy milyen hadsereg áll mögötte”. A hadakozás első lépéseként 

bejelentette, hogy visszautasítja azt a kongruát (püspöki illetményt), amit a román állam 

ad számára. 

 

Potápi: Évről évre emlékezni kell a délvidéki magyarság tragédiájára 
2014. november 28. – Vajdaság Ma, MTI 

Emlékezni kell mindenkinek évről évre a délvidéki magyarságot ért tragédiára - emelte ki a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár az 1944-45-ös délvidéki események 70. évfordulója 

alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján, pénteken a fővárosi Magyarság Házában. 

Potápi Árpád János a Keskenyúton Alapítvány Délvidéki magyar golgota 1944-45 című 

kiállításán úgy fogalmazott: a magyar nemzetnek, a magyarságért felelősen dolgozóknak 

van lelkiismerete, és az áldozatok emlékét a nemzet emlékezetéből soha nem lehet 

kitörölni. Az államtitkár együttérzését fejezte ki az ártatlan áldozatok családjainak, és azt 

mondta: az egyetlen bűnük az volt, hogy magyarok voltak. 

 

Ónos esőben követelték az 1918-as román ígéretek betartását 
2014. november 29. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Az 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozatban tett ígéretek betartását, a magyarság jogainak 

alkotmányos elismerését követelték a román kormánytól a Magyar Polgári Párt (MPP) 

felhívására összegyűlt tüntetők szombaton Sepsiszentgyörgyön. Itthon vagyunk!, 

Autonómiát!, Vesszen Trianon! – skandálta a szervezők szerint kétezres, a csendőrség 

szerint ötszáz főre tehető tömeg az el-eleredő ónos esőben a Kovászna megyei 

kormányhivatal előtti téren, miközben Kollektív jogokat, Szabad Erdély, autonóm 

Székelyföld feliratú, román és angol nyelvű táblákat emeltek a magasba. A rendezvényen 

Biró Zsolt pártelnök felolvasta az MPP önkormányzati képviselőinek a teljes gyulafehérvári 

határozat alkotmányos megerősítését sürgető, a román kormányhoz intézett petícióját, 

amelyet átadtak a prefektusi hivatal ügyeletes tisztségviselőjének. 

 

Johannis biztos abban, hogy jó viszonyt tud kialakítani Orbánnal 
2014. november 30. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, mno.hu, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Romániának a többség támogatásának megszerzésére képes, a pártok közötti 

választóvonalakon átívelő politikára van szüksége - mondta Klaus Johannis megválasztott 
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államelnök a német sajtónak adott első interjújában. Johannis a Welt am Sonntag című 

vasárnapi német lapban megjelent interjúban arról is beszélt, biztos abban, hogy jó 

viszonyt tud kialakítani Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel. Arra a felvetésre, hogy 

egyesek az „anti-Orbánt” látják benne, kijelentette: „soha nem láttam magamban egy anti-

akármit”, és az ilyen elvárásoknak, várakozásoknak nem lesz hatásuk a román-magyar 

kapcsolatokra. Hangsúlyozta: „biztos vagyok abban, hogy jó viszonyt tudok kialakítani 

Orbán Viktorral”. A két uniós tagországot összekötő, közös ügyek többségben vannak az 

egymástól elválasztó dolgokkal szemben - tette hozzá. 

 

Közös könyvesboltot nyitnak magyar és határon túli kiadók Budapesten 
2014. november 29. – MTI 

A modern népiség és az új realizmus könyvesboltja lesz a Magyar Napló Könyvesbolt, 

amely hétfőn nyílik meg Budapesten, a Józsefvárosi Galéria egyik helyiségében több kiadó 

összefogásának eredményeképp. Oláh János, a Magyar Napló Kiadó vezetője az MTI-nek 

elmondta, hogy az árusítóhely öt hazai és több határon túli kiadó összefogásával jött létre. 

A Magyar Napló mellett a Széphalom Könyvműhely, az Orpheusz Kiadó, az Antológia 

Kiadó, a Kortárs Kiadó, valamint a Kriterion Kiadó vesz részt jelenleg az 

együttműködésben. A író, kiadóvezető szerint a könyvesbolt a minőségi irodalom helyszíne 

lesz, ahol a modern népiséget és az új realizmust képviselő kiadók kiadványait lehet majd 

megvásárolni, azokat a köteteket, amelyek a hagyományos könyvterjesztésben kevés 

figyelmet kapnak. 

 

Az egyháznak adományozná a Mikó épületét Antal Árpád, de erre nincs jogi 
lehetőség 
2014. november 28. – transindex.ro 

Nem gondolkodott még el a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal vezetője, hogy 

miként kezeli majd a Székely Mikó Kollégium épületét, ha átkerül a város 

ingatlanállományába. Antal Árpád polgármester a Transindex megkeresésére elmondta, az 

épület rendeltetését meg kell őrizni, így az továbbra is iskolaként fog működni. Hozzátette, 

felmerült az a lehetőség is, hogy az épületet a református egyháznak adományozza a város, 

azonban erre nincs jogi lehetőség: az ingatlan rendeltetését nem lehet megváltoztatni, és 

eltulajdonítása is tilos. 

 

A PNL egyeztetne az RMDSZ-szel egy új parlamenti többség kialakításához 
2014. november 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

A PNL politikusait nem érte váratlanul, hogy az RMDSZ ki akar lépni a Victor Ponta 

vezette kormányból, és ezt a döntést első lépésnek tekintik egy új, jobboldali parlamenti 
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többség kialakítása felé - derült ki az Adevarul pénteki összeállításából.  A PNL vezető 

politikusai többnyire óvatos nyilatkozatokat fogalmaztak meg a lapban az RMDSZ állandó 

tanácsának csütörtöki határozatáról, arra utalva, hogy meg kell várni, amíg az RMDSZ 

belső parlamentje, a Szövetségi Képviselők Tanácsa december 13-i ülése is megerősíti a 

döntést, és az RMDSZ miniszterei lemondanak.  

 

Az RMDSZ nem akar a figyelmetlen politikusok hibájába esni 
2014. november 28. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Nem Klaus Johannisszal, a romániai államfőválasztás győztesével függ össze, hogy az 

ellenfele, Victor Ponta által vezetett kormányból kilép az Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) – mondta a 180 percben a párt elnöke, Kelemen Hunor. Szerinte a 

döntés oka mindenekelőtt az, hogy nem eshetnek bele abba, a politikusok által gyakorta 

elkövetett hibába, hogy nem hallgatják meg a választók szavát. Kelemen Hunor ezt annak 

kapcsán hangsúlyozta, hogy a novemberi romániai elnökválasztás második fordulójában a 

magyarok által nagy számban lakott megyékben Klaus Johannis jóval több szavazatot 

kapott, mint az RMDSZ által is alkotott kormánykoalíció vezetője, Victor Ponta. Az 

államfőválasztás első körében jelöltként indult RMDSZ-elnök szerint az is lényeges, hogy a 

második fordulóban olyan szavazók is megmozdultak, akiket sem ő, sem a másik magyar 

államfőjelölt, az EMNP-s Szilágyi Zsolt nem tudott megszólítani. Kelemen Hunor 

hangsúlyozta, ez olyan vészjelzés számára, amire oda akar figyelni, és a közösségépítéssel 

kívánnak foglalkozni, ahogy azt a választóik elvárják most. Hozzátette: az RMDSZ 

választói azt is üzenték, hogy jelenleg nem tartják elengedhetetlennek a párt kormányzati 

szerepvállalását. 

 

Jó hír? Románia ENSZ-nagykövete szerint a romániai kisebbségekkel minden 
rendben van 
2014. november 28. – transindex.ro 

Románia húszévnyi késéssel mutatta be az ENSZ illetékes bizottsága előtt a gazdasági, 

szociális és kulturális téren biztosított egyenlőségre vonatkozó nemzetközi 

megállapodásban vállaltak betartásáról készített jelentését. Romániának elvileg ötévente 

kellene bemutatnia ilyen jellegű jelentést. A jelentés bemutatásakor jelen lévő civil 

szervezetek felháborodott hangvételű állásfoglalásban kérték számon Románia 

hozzáállását a felmerülő kérdésekhez, és Maria Ciobanunak, Románia ENSZ-

nagykövetének a romákkal, nőkkel és kisebbségekkel kapcsolatos megnyilvánulásait. Így 

Ciobanu szerint a romák "természetüknél fogva nomádok", és ennek köszönhető, hogy 

nem megy a román államnak az integráció az esetükben. Ciobanu szerint a romániai nők, 

annak ellenére, hogy magasan képzettek, "nem felkészültek a kemény politikai életben 

való részvételre". A kisebbségek jogaival kapcsolatban is megvolt a válasz: Románia 

kisebbségi államelnököt választott, óriási többséggel, tehát nem beszélhetünk semmiféle 

diszkriminációról, ami ellenük fogalmazódna meg. 
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Antal Árpád: az RMDSZ meghallgatta a választók üzenetét 
2014. november 28. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Antal Árpád üdvözli az RMDSZ döntését, hogy kilép a kormányból. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere szerint a szövetség vezetősége meghallgatta az erdélyi magyarok üzenetét. 

Egyértelmű, hogy az emberek azt akarják, hogy szakítsunk a Ponta-kormánnyal és ezt a 

határozottan kinyilvánított népakaratot tiszteletben kell tartani, mutatott rá Antal Árpád, 

aki hozzátette: örömmel fogadta ezt a döntést, mert korábban is felhívta a figyelmet arra, 

hogy ez a lépés szükséges ahhoz, hogy az RMDSZ visszatérjen a gyökereihez, hogy alulról 

építkezve helyreállítsák a megrendült bizalmat. 

 

Antal Árpád: Románia nem jogállam 
2014. november 29. – Krónika, MTI 

Jogállamban nem szokás a bíróság ítéleteit bírálni, de Románia nem jogállam – jelentette 

ki Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere az Erdélyi Református Egyházkerület 

kolozsvári rendkívüli közgyűlésén, amelyen Kató Béla püspök felajálotta lemondását a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületének a visszaszolgáltatását érvénytelenítő 

bírósági határozat miatt, a közgyűlés azonban egyhangúlag megerősítette tisztségében a 

püspököt. „Ebben az országban az igazságszolgáltatás nem igazságot szolgáltat, hanem 

kiszolgál egy olyan rendszert, amelyiknek az a célja, hogy minket, erdélyi magyarokat 

legyengítsenek, leszegényítsenek” – fogalmazott a polgármester. „Újra kell értékelni a 

viszonyunkat a román államhoz. Lehetünk-e lojálisak egy olyan államhoz, mely kifoszt, 

másodrangú állampolgárnak tekint. Magyarországnak is újra kell értékelnie a román–

magyar alapszerződést. Nem lehet Magyarország azok mellett a háborúban, akik ki 

akarnak bennünket fosztani” – fogalmazott az RMDSZ politikusa. 

 

EMNT: a restitúció akadályozói a kommunista diktatúrával vállalnak 
közösséget 
2014. november 29. – Erdély Ma, MTI 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) a Székely Mikó Kollégiumról hozott bírósági 

ítéletet bírálva pénteki állásfoglalásában úgy vélekedett, aki a közösségi javak 

visszaszolgáltatását gátolja, az a kommunista diktatúra jogfosztó döntéshozóival vállal 

közösséget. Az EMNT elnöksége tiltakozott a szerdán hozott jogerős ítélet ellen, mellyel a 

ploiesti-i táblabíróság érvénytelenítette a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

épületének a visszaszolgáltatását, és felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a restitúcióról 

döntést hozó tisztségviselőket. A tanács felszólította a döntéshozókat, hogy „ne védjék a 

törvény eszközeivel a kommunizmusban intézményesített lopás törvénytelen gyakorlatát". 

Az EMNT szerint a kollégium ügye nem csupán restitúciós kérdés, hanem „a 

kommunizmus idején javaitól megfosztott erdélyi magyarság közös küzdelme a korrupt 

romániai főhatalommal szemben". Megállapította: a rendszerváltás 25. évfordulóján „még 

mindig a kommunizmus szellemében szabnak korlátot az erdélyi magyar közösségnek". 
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Feljelentette az Aradi Polgármesteri Hivatalt a Noua Dreapta 
2014. november 29. – Erdély Ma 

Átiratot kapott Arad Polgármesteri Hivatala a városi rendőrségtől, amelyben Bala Dănuţ 

parancsnok, főfelügyelő és Burtă Valentin, a közrendi osztály vezetője, főfelügyelő azt 

kérdezik, hogy a Bognár Levente alpolgármester irodája melletti „kép” mit ábrázol, milyen 

okból került az intézmény falain belülre, és ha ebben a tekintetben betartották-e a 

törvényes előírásokat. Az ügy előzménye, hogy Angel Popescu, a Noua Dreaptă szélsőséges 

román szervezet aradi elnöke panasszal fordult a prefektúrához, hogy mit keres egy 

magyar nyelvű „diploma” a polgármesteri hivatal épületében, Bognár alpolgármester 

irodájánál. 

 

Izsák Balázs: több évtizedes ellentét oldódhat fel 
2014. november 29. – Erdély Ma, mno.hu 

A bukaresti kormánykoalícióból való kilépés mellett döntött a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség. A Székely Nemzeti Tanács üdvözli a párt döntését. Izsák Balázs 

elnök úgy fogalmazott: ezzel a kisebbségvédelem és a székely autonómia terén is egy több 

évtizedes ellentét oldódhat fel.  

 

Feloszlatja a törvényszék a Magyar Polgári Pártot? 
2014. november 29. – maszol.ro, transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt törvényszéki úton történő feloszlatását kérte szombaton a 

Konzervatív Párt (PC) Kovászna megyei elnöke, Dan Suciu az igazságügyi minisztériumtól, 

röviddel azután, hogy az MPP az 1918-as román ígéretekre emlékeztető tüntetést 

szervezett Sepsiszentgyörgyön. Az Agerpres által idézett politikus azzal érvelt, hogy a 

párttörvény értelmében feloszlatható az a politikai szervezet, amely két egymást követő 

parlamenti választáson nem állított jelölteket. „A törvény szerint az MPP-nek már nem 

kellene léteznie” – fogalmazott Suciu. 

 

Először tartotta határon kívül közgyűlését a Magyar Szociológiai Társaság 
2014. november 29. – maszol.ro, MTI 

Történetében első ízben tartotta Magyarország határain kívüli városban éves közgyűlését a 

Magyar Szociológiai Társaság. A szombatig tartó konferenciának a Kolozsvári Babes-

Bolyai Tudományegyetem (BBTE) adott otthont. A rendezvény plenáris előadásai, 

kerekasztal-beszélgetései és szekcióülései során a résztvevők olyan témákkal foglalkoztak, 

amelyek áttekintették, hogy mit tudott és tud a szociológia mondani a magyarságról, a 

nemzetről, a kisebbségi-többségi létről, a magyar-román és más etnikumközi 

kapcsolatokról. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177199&cim=feljelentette_az_aradi_polgarmesteri_hivatalt_a_noua_dreapta_audio
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=177205&cim=izsak_balazs_tobb_evtizedes_ellentet_oldodhat_fel_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39414-feloszlatja-a-torvenyszek-a-magyar-polgari-partot
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/39398-eloszor-tartotta-hataron-kivul-kozgyuleset-a-magyar-szociologiai-tarsasag
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Mikó-ügy: Alig leplezett puccskísérlet 
2014. december 1. - Kristály Lehel - Magyar Nemzet 

Magyarország régiók Európája mellett áll ki, és az unióban, valamint az Európa Tanácsban 

is ennek az eszméje mellett lép fel – jelentette ki pénteken Németh Zsolt. Az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke az Országházban egyeztetett Izsák Balázzsal, a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) elnökével, majd úgy nyilatkozott, hogy az SZNT olyan szervezet, 

amely az elmúlt években újra meg tudta erősíteni az erdélyi autonómiamozgalmat. A 

politikus a Székely Mikó Kollégium ügyéről azt mondta, hogy a napokban született 

bírósági ítélet az épület újraállamosításáról a román igazságszolgáltatás részéről alig 

leplezett puccskísérlet és megfélemlítés. 

 

Szakmai találkozó Komáromban 
2014. november 28. – bumm.sk 

Az Anyanyelvünkért Polgári Társulás a Szlovák Kormányhivatalnak a nemzeti kisebbségi 

Kultúra 2014 programjának keretében az Oktatási terminológia című, KNM-

1774/2014/2.2 sz. projektje keretén belül 2014. december 5-6-án kétnapos szakmai 

találkozót tart Komáromban, melynek témái a szlovákiai magyar oktatási terminológia 

aktuális kérdései, különös tekintettel a fordításokra. Helyszíne a komáromi Selye János 

Gimnázium. 

 

„Tanuljunk együtt magyarul!” - hívja fel a figyelmet a párkányi Ady Endre 
Alapiskola 
2014. november 28. – bumm.sk 

A párkányi székhelyű Ady Endre Alapiskola rendhagyó módon ezzel a szlogennel hívja fel 

a szlovákiai magyarság figyelmét az anyanyelven való tanulás fontosságára. Az iskola 

életén keresztül egy videóban mutatják be az anyanyelvi oktatás pillanatait. "Annak 

ellenére is fontosnak tartjuk az ilyen reklámokat, hogy iskolánkban jelenleg növekszik a 

diáklétszám. Jelenleg ugyanis a szlovákiai magyar iskoláknak több kihívással is meg kell 

küzdeniük: sajnos nagyon sok szülő továbbra is úgy gondolja, hogy a magyar iskolába 

íratott magyar diák hátrányosabb helyzetben lesz az államnyelven tanuló társaihoz képest. 

Ezt azonban több kutatás és statisztika is cáfolja” - mondta el Fodor Zsuzsanna, az iskola 

igazgatónője. 

 

Híd: Érsek Árpád lett a Dunaszerdahelyi járás elnöke 
2014. november 29. – ujszo.com, bumm.sk, hirek.sk 

Csicsai Gábor, a Híd dunaszerdahelyi járásbeli alapszervezetének elnöke lemondott 

tisztségéről e hét csütörtökén. Döntését a Híd önkormányzati választásokon elért 

eredményével indokolta. A szombaton tartott Országos Tanácson Érsek Árpádot nevezték 
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ki a járás új elnökévé. A Híd elismerte, hogy Dunaszerdahely egy felesleges vereség 

színhelye volt. „Pártként tanulnunk kell a hibából. A választások eredményei arra mutattak 

rá, hogy többet kell együttműködnünk a képviselőkkel és a polgármesterekkel, valamint 

szorosabb összefogásra van szükség a polgári kezdeményezésekkel is.” – mondta a párt 

alelnöke, Solymos László. 

 

Németh Zsolt: a bűnt megbocsátani csak úgy lehet, ha megvallják 
2014. november 29. – hirek.sk, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, mno.hu 

Nem lehet a jövőben továbblépni, ha nem történik meg a múlt lezárása. A bűnt 

megbocsátani csak úgy lehet, ha a bűnt megvallják - mondta az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke Hetényben, ahol a beneši törvények miatt kitelepített lakosságra 

emlékező táblát avattak a református templomban. Német Zsolt kifejtette, a két ország 

között határátkelőhelyek létesülnek, hidak épülnek, energetikai együttműködés alakul ki, 

tehát „ígéretesen fejlődnek a magyar-szlovák kapcsolatok”. „Lassan eljön az ideje, hogy a 

megoldásra váró nehéz kérdéseket is felvessük, az állampolgárság kérdése, a magyar nyelv 

megfelelő jogaiba való helyezése, a magyar oktatás helyzetének megoldása és a Beneš-

dekrétumok kérdésének megvitatása” - jelentette ki Németh Zsolt. A politikus rámutatott, 

a magyar alaptörvény „kötelez bennünket arra, hogy a felvidéki magyarságról való 

gondoskodás a mindennapi életünk része legyen”. 

 

Kerekasztal: Oktatási és kulturális ügyeinkben kell az előremozdulás 
2014. november 30. – ujszo.com, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

November 29-én, szombaton, a nagymegyeri Plauter-kúria épületében került sor a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciájára. Az eseményen a szlovákiai 

magyar civil szervezetek jelentek meg és vitáztak a magyar közösség fontos problémáiról. 

A Kerekasztal tagsága minden évben megújul -  az idén 136 szervezet jelezte, hogy részt 

kíván vállalni az együttműködésben, ami öttel több, mint az előző év folyamán. A 

konferencia központi témáját a Kerekasztal és szakmai bizottságainak munkájának 

összefoglalásán túl az oktatásügy és a gazdaság képezte. 

 

Rangsorolták a szlovákiai egyetemeket, vajon hányadik lett a magyar képzés? 
2014. november 30. – bumm.sk 

Az ARRA intézet a napokban hozta nyilvánosságra a szlovákiai egyetemek és főiskolák egy 

rangsorát, melyet nyilvános adatok alapján állított össze. A listában a komáromi Selye 

János Egyetem nem szerepelt túl jól a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem viszont saját 

kategóriájában dobogós helyet ért el.  
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Az agrárképzésben résztvevő fiatalokat támogatják 
2014. november 28. – Vajdaság Ma 

Zentán, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége székházában ma délelőtt írták alá azokat 

a ösztöndíjszerződéseket, amelyek révén a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium a 

fiatal mezőgazdasági termelők felsőfokú iskoláztatási költségeit kívánja támogatni. Az 

ünnepségen Tóth Katalin, a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium nemzetközi 

kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára hangsúlyozta, a program célja az ifjú 

generáció támogatása, aminek jegyében idén öt felsőfokú agrárképzésben résztvevő fiatalt 

támogattak, köztük két vajdaságit is. Mint mondta, az ösztöndíj tíz hónapon át havi 

negyvenezer forintnyi támogatást jelent a felsőfokú agrárképzésben résztvevő hallgatók 

számára. 

 

Bojan Pajtić: A tartományi kormány együttműködne az SNS-szel 
2014. november 29. – Vajdaság Ma 

Együttműködne a Szerb Haladó Párttal (SNS) Bojan Pajtić a Vajdaságot és polgárait sújtó 

problémák megoldása érdekében. Pajtić leszögezte, nem a Demokrata Párt (DS), hanem a 

tartományi kormány elnökeként szólítja meg a haladókat. „Az együttműködésre való 

felhívást nem a Demokrata Párt, hanem a tartományi kormány tette. Meg szeretnénk 

mutatni, hogy az SNS – amennyiben jót akar Vajdaságnak – segíthet azzal, hogy eltávolítja 

az akadályokat a Vajdaságot és polgárait sújtó konkrét problémák megoldásának útjából. 

Ezek az akadályok csak azért állnak, mert a tartományi kormány nem a köztársasági 

kormány összetételét tükrözi” – nyilatkozta Pajtić a Večernje novosti napilapnak. 

 

Hatvanéves az újvidéki Bölcsészkar 
2014. november 29. – Magyar Szó 

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara december 1-je és 5-e között ünnepli a 

fennállásának 60. évfordulóját. A jelentős eseményről pénteken sajtótájékoztatót tartott 

dr. Ivana Živančević Sekeruš, a kar dékánja, dr. Jasmina Grković Mejdžor, a Bölcsészkar 

Tanácsának elnöke. A Magyar Tanszék az 55., a Médiatanszék pedig a 10. születésnapját 

ünnepli, ezért a sajtókonferencián dr. Csányi Erzsébet, a Magyar Tanszék vezetője és 

Jelena Kleut, a Médiatanszék asszisztense is felszólalt. A sajtótájékoztatón bejelentették, 

hogy december elsején, hétfőn 10 órakor kezdődik a jubileum a Bölcsészkar 

mozitermében.  

 

Az elfojtott értelmiségiek hangjának a sugárzása 
2014. november 29. – Magyar Szó 

A propagandaadóként induló Újvidéki Rádió a 70-es években élte a fénykorát, majd 

következett a 90-es évek mélypontja és a feltámadás. Egy időben Moszkvától Kis-Ázsiáig 

fogni lehetett az adást és a rádió nagyon népszerű volt az országhatáron kívül és belül 

egyaránt. Klemm József igazgató kitartóan dolgozik azon, hogy a rádió visszanyerje 
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egykori színvonalát. Klemm Józseffel, a 65. születésnapját ünneplő Újvidéki Rádió 

igazgatójával beszélgetett a Magyar Szó. 

 

Időben kell felfedezni a tehetségeket! 
2014. november 29. – Magyar Szó 

A magyar tudomány ünnepe alkalmából került sor pénteken szakmai tanácskozásra a 

tehetséggondozás témájában a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Dr. Lepeš Josip, az 

MTTK megbízott dékánja megnyitóbeszédjében hangsúlyozta, hogy ez csupán egy 

előkészületi konferencia, célja pedig kezdeményezni és megerősíteni a kommunikációt a 

tehetséggondozás terén: – Öt évvel ezelőtt megalakult Szabadkán egy tehetségpont-

bizottság. A Majsai Úti Általános Iskolában akkor több oktatási intézmény – a 

tanítóképzővel az élen –, döntött úgy, hogy a jövőben Észak-Bácska területén 

együttműködnek a tehetséggondozás terén. Ennek folytatásaként több tehetségpont 

alakultak meg, több iskola is bekapcsolódott a folyamatba, és megalakult Szabadkán a 

tehetségsegítő tanács is.  

 

Tömeges kivándorlás 
2014. november 30. – Magyar Szó 

Dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanár úgy véli, mivel nincs megbízható hivatalos 

elvándorlási statisztikánk, nem is lehet pontosan nyomon követni az elvándorlást, így nem 

is lehet pontos képet alkotni a migráció méretéről, és a becslésekhez is komoly nemzetközi 

kutatások kellenek, azonban tény, hogy tömeges elvándorlásnak vagyunk tanúi, ami 

hosszú távon pozitív és negatív eredményt is produkál. – Önmagában a migráció nem 

rossz dolog. Vajdaság lakosságának mindössze a fele él ott, ahol született, a többiek 

költöztek. A szabad munkaerőmozgás, a családegyesítés, szakember-cirkuláció Európában 

nagyon hasznos, követhető. Kommunikációs kapcsolatokat, szakemberi hálózatokat 

kiépítő migráció létezik, és lassan talán mi is ebbe kapcsolódunk bele. Egy európai 

munkaerőpiacba való bekapcsolódás egy fiatal szakember számára nagyon jó dolog, ha a 

saját szakmájában kap munkát külföldön, csakhogy a becslések szerint az esetek több mint 

felében nem a szakmában kezd dolgozni. 

 

Internetes óvodai jelentkezés Kárpátalján is 
2014. november 30. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

Sok szülő ismeri az óvodákba való beiratkozás nehézségeit, melyekben nagyon gyakran 

helyhiánnyal küzdenek. Az intézményekben történő sorban állás helyett mostantól 

interneten is lehet jelentkezni az óvodákba, illetve azok várólistáira, ugyanis a megyei 

oktatási portálon létrehoztak egy elektronikus regisztrációs oldalt 

(http://zakosvita.com.ua/uk/site/elektronna-reestratsiya-v.html) a beiratkozás 
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megkönnyítése céljából. Ezen az oldalon a szülők megtalálhatják a lakhelyükhöz 

legközelebb elhelyezkedő óvodákat és elektronikus úton regisztrálhatnak azok várólistáira. 

 

A Rákóczi Szövetség Horvátországban is támogatja a magyarul tanuló 
gyerekeket 
2014. november 28. – Új Magyar Képes Újság 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja keretében Horvátországban is kiosztották az 

iskolakezdési ösztöndíjakat azoknak a magyar szülőknek, akik idén szeptemberben magyar 

tannyelvű általános iskolába íratták gyereküket. Idén nyáron már ellátogattak néhány 

drávaszögi és szlavóniai településre – Sepsére, Csúzára, Várdarócra, Kopácsra, 

Újbezdánba, illetve Kórógyra – a Rákóczi Szövetség képviselői. Összesen huszonöt 

családnál jártak akkor, ahol tanszerekkel segítették az elsőbe induló gyerekeket, a szülőket 

pedig igyekeztek meggyőzni arról, hogy magyar iskolába írassák gyereküket, mert a 

későbbiekben könnyebben tud majd boldogulni, de ez megmaradásunk egyik záloga is 

egyben. Ugyanakkor megígérték, hogy magyar iskolaválasztás esetén számíthatnak a 

Rákóczi Szövetség 10 ezer forint értékű egyszeri beiratkozási ösztöndíjára a szeptemberi 

iskolakezdést követően.  

 

Rijeka: kisebbségi költők fesztiválja 
2014. november 28. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesülete 8. éve rendezi meg Fiumében a 

Kisebbségi Költészeti Fesztivált, amelyen a városban élő összes nemzetiség képviselője 

bemutatkozási lehetőséget kap. A verseket az eredeti nyelveken és horvát fordításban is 

előadták a résztvevők, ezúttal macedón, olasz, szlovén, horvát és természetesen magyar 

költeményeket hallhatott a közönség. A nemzetiségi rímfaragók mellett minden évben 

vendégül látnak néhány ismert horvát költőt is a Rijekai Írószövetség tagjai közül, ezzel is 

emelve a rendezvény rangját. 

 

Kisebbségek egy asztalnál 
2014. november 28. – Új Magyar Képes Újság 

A Vukovári Magyarok Egyesülete nagy hangsúlyt fektet a többi városi civil szervezettel és 

kisebbségi egyesülettel való együttműködésre, amit tovább szeretnének bővíteni. Ennek 

érdekében a következő évtől egy programsorozatot is indítanak Kisebbségek egy asztalnál 

címmel. – A Kisebbségek egy asztalnál programnak az a célja, hogy alkalmi összejövetelek 

során megbeszéljük, megvitassuk egymás programjait, még jobban megismerjük egymást 

– mondta Jakumetović Rozália elnök, megjegyezve azt is, hogy idei rendezvényeik egy 

része is azt a célt szolgálta, hogy a város lakosságához még közelebb vigyék a magyar 

hagyományokat és kultúrát. Rendezvényeiket, tevékenységüket többek között a zágrábi 

Kisebbségi Tanács, a HMDK és a magyarországi Bethlen Gábor Alap támogatja.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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