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Délvidéki zarándoklat: Gyászmise a Bazilikában 
2014. december 2. – MTI, Vajdaság Ma 

Akikért nem szólt a harang - a 100 évvel ezelőtt Temerinben született Illés Sándor író 

könyvének címét választotta idén mottóul a hétvégi budapesti rendezvényeknek a 

Keskenyúton Alapítvány. Cseresnyésné Kiss Magdolna a főszervezője és a megálmodója 

ennek a találkozónak. 13 évvel ezelőtt mutattak be először gyászmisét az 1944-45-ben 

ártatlanul kivégzett délvidéki áldozatokért a budapesti Szent István Bazilikában. Évről évre 

bővült a program, amelyre egyre több délvidéki zarándok is érkezett, az akkori események 

túlélői, szemtanúi, az áldozatok hozzátartozói. Idén mintegy 300 zarándok érkezett 

Bezdánból, Temerinből, Óbecséről, Topolyáról, Verbászról, Kupuszináról és más vajdasági 

településekről, akik vasárnap délelőtt a Parlamentbe látogattak, ahol köszöntötte őket 

Gulyás Gergely, a magyar Országgyűlés alelnöke. Ezt követően a Keseknyúton Alapítvány 

ebéddel vendégelte meg a délvidékieket. 

 

Ponta: december 19-ig új kormányzati struktúrát fogad el a kormánykoalíció 
2014. december 2. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu 

A román kormány mögött megbízható parlamenti többség áll, amely hamarosan 

kidolgozza cselekvési tervét a 2015-16-os időszakra, a december 14. és 19. közötti héten 

pedig új kormányzati struktúrát fogad el – jelentette be Victor Ponta szociáldemokrata 

(PSD) miniszterelnök kedden, miután felkereste a kormányát támogató parlamenti 

frakciókat. A román kormányfő azt követően vette számba parlamenti támogatását, hogy a 

múlt héten a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bejelentette: kilép a 

kormányból. Ponta megerősítette, hogy a Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnök vezette 

Liberális Reform Párt (PLR) miniszteri posztokat kap kormányában. A PSD-t támogató 

kisebb koalíciós pártok mindegyikének két-két minisztere lesz. 

 

A polgári párt szerint csődöt mondott az RMDSZ-szel kötött paktum 
2014. december 3. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Csődöt mondott az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) közti együttműködés – állítják 

az MPP háromszéki vezetői, akik szerint szervezetük csúcsvezetésének inkább a nemzeti 

oldal megerősítésén kellene fáradoznia. Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi 

szervezetének elnöke tegnapi sajtótájékoztatóján rámutatott: az RMDSZ-szel március 21-

én megkötött stratégiai partnerség csak ártott a polgári párt megítélésének. 

 

Nem támogatták Markó mentelmi jogának megvonását 
2014. december 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Nem támogatta kedden a képviselőház jogi bizottsága az Országos Korrupcióellenes 

Ügyosztály (DNA) kérését, amelyben a hivatali visszaéléssel gyanúsított RMDSZ-es 

képviselő, Markó Attila előzetes letartóztatásba helyezését kezdeményezte. A bizottságban 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/6246/Delvideki-zarandoklat-Gyaszmise-a-Bazilikaban.html
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177409&cim=ponta_december_19_ig_uj_kormanyzati_strukturat_fogad_el_a_kormanykoalicio
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ujratervezest-surget-az-mpp
http://www.kronika.ro/belfold/nem-tamogattak-marko-mentelmi-joganak-megvonasat
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csupán 13-an szavaztak a mentelmi jog megvonását, miközben 14 voksra – a testület 

létszámának fele plusz egy – lett volna szükség. A testület álláspontja csupán konzultatív 

jellegű, a végső döntést a képviselőház plénuma mondja ki. A szavazást várhatóan szerdán 

ejtik meg. Markó ellen abban restitúciós az ügyben nyomoznak, amely kapcsán hivatali 

visszaélés gyanúja miatt múlt szombaton előzetes letartóztatásba helyezte az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Alina Bicát, a Szervezettbűnözés- és Terrorellenes 

Ügyosztály (DIICOT) főügyészét. 

 

Kassof: az én ötletem volt a brassópojánai román-magyar találkozók 
megszervezése 
2014. december 2. – transindex.ro 

Az idén Brassópojánán lezajlott, és a sajtóban és a politikában egyaránt vihart kavaró 

román-magyar párbeszéd kapcsán kérdezték a Project on Ethnic Relations (PER) egykori 

vezetőjét, Allen Kassofot, aki a kilencvenes években, Neptun-találkozók néven elhíresült 

párbeszédsorozat kezdeményezője volt, illetve a mostani találkozókon is fontos szerepet 

vállalt. 

 

A nagyváradi alpolgármesteri tisztség a legfontosabb pontja a bihari PNL-
RMDSZ tárgyalásoknak 
2014. december 2. – transindex.ro 

A Bihar megyei RMDSZ egy tárgyalóbizottság révén kezdett csütörtökön beszélgetésbe a 

helyi PNL-vel a Bihar megyei és a nagyváradi városi tanácsban alkotandó kétharmados 

többségről, tudta meg a Transindex Kiss Sándortól, a Bihar megyei RMDSZ elnökétől. Az 

ajánlattal a Bihar megyei PNL kereste meg a múlt héten az RMDSZ-t. A tárgyalás 

megkezdése során különválasztották a tárgyalásnak a megyei és a nagyváradi 

együttműködésre vonatkozó részét. A tárgyalást valószínűleg jövő héten fogják folytatni. 

 

A lehetőségek számbavétele – Kerekasztal-beszélgetés a MOGYE jövőjéről 
2014. december 2. – Erdély Ma, Népújság, maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen kialakul patthelyzet megoldására 

kerestek választ azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a MOGYE-n folyó tudományos 

munka helyzetének elemzésére és fejlesztési lehetőségeinek a felmérésére szervezett dr. 

Benedek Imre klinikavezető egyetemi tanár és csapata. A Kultúrpalota kistermében 

megtartott tanácskozáson nem vettek részt a magyar tagozat megválasztott vezetői és az 

egyetem vezetőségében korábban tisztséget betöltő képviselői. Mint ismeretes, az elmúlt 

egyetemi évben azért mondtak le tisztségükről, mivel a román többségű szenátus 

ellenkezése miatt sem az érvényben levő törvényes előírásokat, sem az önálló magyar 

főtanszékek létrehozására a kormányfő jelenlétében megkötött szerződést nem sikerült 

életbe ültetni. 
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Megbüntetik a kézdivásárhelyi „gyászolókat" 
2014. december 2. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Még nem tudják mire alapozva, de megbírságolják azokat a kézdivásárhelyieket, akik 

hétfőn piros-fehér-zöld szalaggal díszített gyászlobogókat helyeztek el épületekre, és a 

román nemzeti ünnepen felvonulóknak ezek között kellett áthaladniuk, jelentette ki 

sajtótájékoztatóján Marius Popica. Kovászna megye prefektusa elmondta: kivizsgáló 

bizottságot alapítanak, amelynek dolga megtalálni azt a törvényt, amelyre hivatkozva 

felelősségre lehet vonni az gyászlobogósokat. „Sajnos a büntető törvénykönyvből (btk.) 

kikerült a nemzeti szimbólumok megsértését büntető cikkely”, mondta Marius Popica, aki 

elképzelhetőnek tartja, hogy a köztéri hirdetésre vonatkozó jogszabály alapján fognak 

bírságolni, de a lényeg, hogy valamit találnak, ami alapján eljárhatnak. 

 

Az MPP megvárja a hivatalos válaszadási határidőt 
2014. december 2. – szekelyhon.ro 

A szombati demonstráció alkalmával iktatott petícióval kapcsolatos visszajelzést illetően 

megvárják a hivatalos, harminc napos válaszadási határidőt – jelentette ki Kulcsár-Terza 

József, aki kitért a Konzervatív Párt (PC) által megfogalmazott feloszlatási igényre is. 

 

Biró: nem fenyegeti az MPP-t felszámolás 
2014. december 2. – transindex.ro 

A Konzervatív Párt (PC) Kovászna megyei elnökének a Magyar Polgári Párt (MPP) 

felszámolására vonatkozó kérése már a sokadik magyarellenes kirohanása. Mint ilyen, én 

túl sok időt nem pazarolnék rá. Azonban mindenképpen meg kell jegyeznem azt, hogy csak 

Románia főügyésze kérheti a pártok felszámolását. Tehát ez semmiképpen nem a PC 

Kovászna megyei elnökének a hatásköre, és a főügyész sem köteles ezt kérni” – mondta 

Biró Zsolt, az MPP elnöke a Transindexnek. 

 

Biró: Amerikában és Európában nincsenek tisztában az erdélyi magyarság 
helyzetével 
2014. december 2. – Erdély Ma, mno.hu 

Az amerikai és uniós vezetők nincsenek tisztában a romániai magyarság helyzetével – 

mondta a Lánchíd Rádióban a Magyar Polgári Párt elnöke. Bíró Zsolt szerint ezért 

próbálják felhívni a nemzetközi sajtó figyelmét a magyar kisebbséget érő 

megkülönböztetésre. Hangsúlyozta: az amerikaiak szerint minden a legnagyobb rendben 

van. A Magyar Polgári Párt hétvégén demonstrált amiatt, hogy a mai román államiság 

alapját jelentő, 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatban vállalt autonómiát még mindig nem 

valósították meg. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39501-megbuntetik-a-kezdivasarhelyi-gyaszolokat
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-mpp-megvarja-a-hivatalos-valaszadasi-hataridot
http://itthon.transindex.ro/?hir=38307
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177404&cim=biro_amerikaban_es_europaban_nincsenek_tisztaban_az_erdelyi_magyarsag_helyzetevel_audio
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177404&cim=biro_amerikaban_es_europaban_nincsenek_tisztaban_az_erdelyi_magyarsag_helyzetevel_audio


 

 

 

 

 

 
5 

Hallgatólagosan elfogadta a szenátus a CNCD anyanyelven történő 
megkeresésének lehetőségét 
2014. december 2. – transindex.ro 

Hallgatólagosan elfogadta kedden a szenátus az RMDSZ azon törvényjavaslatát, hogy 

lehessen anyanyelven is petíciókat intézni az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz 

(CNCD), és az is a kérelmező nyelvén válaszoljon. A 2000/137-es kormányrendelet 

kiegészítéséről szóló javaslatot több RMDSZ-es képviselő nyújtotta be, közöttük Kelemen 

Hunor, Borbély László, Korodi Attila, Márton Árpád, Máté András és Seres Dénes. A 

törvényjavaslat szerint azok a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárok fordulhatnának 

anyanyelvükön a CNCD-hez, akik lakhelye egy olyan közigazgatási egységben van, ahol az 

adott kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot. 

 

A székely termékekről tanácskoztak Háromszéken 
2014. december 2. – maszol.ro, Krónika 

Igény van helyi termékek népszerűsítésére, a hagyományos és kézműves termékeket 

befogadó üzletekre és szakmai megbeszélésekre, hangzott el a háromszéki helyi termelők 

találkozóján. Kovászna Megye Tanácsának gyűléstermében a székely termékek 

árusításáról, az ezzel kapcsolatban felmerülő akadályokról és azok megoldásairól 

tárgyaltak a jelenlevők. Tamás Sándor tanácselnök szerint a magyarországi 

„hungarikumok” mintájára, létre szeretnék hozni a székely „siculicumot”. Céljuk, hogy 

fellendítsék a hagyományos székely termékek iránti igényt. Többek között ezért indították 

el a helyi termékek vásárát a Kovászna megyei városokban, de képzéseket is szerveztek. 

 

Erdélyi református adományokból oldják meg Kárpátalján a téli fűtést 
2014. december 2. – maszol.ro 

Több mint 34 ezer euró gyűlt össze a kárpátaljai reformátusok támogatására az Erdélyi 

Református Egyházkerület 15 egyházmegyéjében - közölte kedden az erdélyi 

egyházkerület. Az Erdélyi Református Egyházkerület vezetősége szeptemberben küldte ki a 

gyűjtésre vonatkozó felhívását, miután a Kárpátaljai Református Egyház a politikai 

instabilitás és az országban uralkodó háborús körülmények miatt azt kérte a magyar 

református testvér-egyházkerületektől, hogy segítsenek a téli fűtésgondok megoldásában - 

olvasható az MTI-hez kedden eljuttatott közleményben. 

 

Bűncselekménynek minősítik az idegen zászlók „szabálytalan” kitűzését? 
2014. december 2. – maszol.ro, mno.hu 

Bűncselekmények minősítené és 10 ezer lejig terjedő bírsággal büntetné a más államok 

zászlóinak „szabálytalan” kitűzését egy liberális törvénytervezet, amelyet hallgatólagosan 

(vita nélkül) elfogadottnak nyilvánítottak a szenátusban - közölte kedden az Agerpres 

hírügynökség. A tervezetet a jelenleg ellenzékben politizáló - a megválasztott, de még 

hivatalba nem lépett elnök, Klaus Johannis által vezetett - Nemzeti Liberális Párt (PNL) 
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http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/39504-a-szekely-termekekrol-tanacskoztak-haromszeken
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/39512-erdelyi-reformatus-adomanyokbol-oldjak-meg-karpataljan-a-teli-futest
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törvényhozói terjesztették a parlament elé azt követően, hogy 2013 elején a magyarság 

nyílt szembeszegülését váltotta ki a Ponta-kormánynak a székely jelképek ellen indított 

„hadjárata". Ebben a kérdésben a képviselőházé lesz a döntő szó. A székelyzászló-üggyel 

összefüggésben további három törvénytervezet szerepel még a parlament napirendjén. 

 

Berényi József - Személyi és területi elvű önkormányzatiság: ez nekünk is 
járna 
2014. december 2. – Felvidék Ma hirek.sk, Duna TV 

A Magyar Közösség Pártja hétfőn nyilvánosságra hozta, és egyúttal közvitára bocsátotta „A 

szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia 

gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című közel 70 oldalas dokumentumát. 

A javaslattervezetről, amelyben az MKP két önkormányzati modell egyidejű 

megvalósítását indítványozza, Berényi József pártelnök nyilatkozott a Közbeszédben, a 

Duna TV hírháttér műsorában. 

 

Berényi a megmaradás koncepciójáról: „A szlovákiai magyarok számára 
íródott" 
2014. december 2. – Felvidék Ma 

„Nem azért fogalmaztuk meg ezt az anyagot, hogy most a szlovák közélet néhány 

szereplőjének manipulatív, demagóg támadásai miatt féljünk, hanem azért, mert látjuk, 

hogy nagyon magas az asszimilációs arány, 110 ezerrel vagyunk kevesebben, mint 20 évvel 

ezelőtt, s a gazdasági mutatók is sokkal rosszabbak délen, mint az országos átlag" - véli 

Berényi József. A Pátria rádiónak kedden reggel nyilatkozó MKP-elnök arra a kérdésre, 

hogyan kívánják megértetni a szlováksággal, hogy nem törekszenek az ország szétverésre, 

elmondta, hogy ez a dokumentum nem a többségi nemzet, hanem a szlovákiai magyarok 

számára íródott, hogy higgyenek abban, megmaradásunk biztosításának vannak 

intézményi feltételei. 

 

Az MKP-nak belefér a területi autonómia 
2014. december 2. – bumm.sk 

A bumm. sk hírportál összehasonlított a Kerekasztal alapdokumentumát, a Híd Vízióját és 

az MKP autonómiatervezetét. Az írás bemutatja a közös pontokat és a különbségeket. Az 

MKP területi autonómiában gondolkozik, habár nem így nevezik – írja a portál. 

 

Autonómiát szeretne Dél-Szlovákiában Sulík volt képviselője 
2014. december 2. – Felvidék Ma 

Meglepő interjút közölt a topky.sk Somogyi Szilárddal, az SaS volt képviselőjével. Somogyi 

koncepciót készít elő Dél-Szlovákia számára, mivel zavarja, hogy itt a legnagyobb a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20141202090234/Berenyi-Jozsef-Szemelyi-es-teruleti-elvu-onkormanyzatisag-ez-nekunk-is-jarna.html
http://www.hirek.sk/belfold/20141202090234/Berenyi-Jozsef-Szemelyi-es-teruleti-elvu-onkormanyzatisag-ez-nekunk-is-jarna.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/50368-berenyi-a-megmaradas-koncepciojarol-a-szlovakiai-magyarok-szamara-irodott
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/50368-berenyi-a-megmaradas-koncepciojarol-a-szlovakiai-magyarok-szamara-irodott
http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/02/az-mkp-nak-belefer-a-teruleti-autonomia
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/50358-autonomiat-szeretne-del-szlovakiaban-sulik-volt-kepviseloje
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munkanélküliség, nem épülnek autópályák, nincsenek ösztönzők. Somogyi a beszélgetés 

során elmondta, meggyőződése, hogy a Somorjától Nagykaposig élő emberek jobban el 

tudnák dönteni az adó formájában beszolgáltatott pénzeik sorsát, mint bármelyik központi 

kormány. Főleg, ha a kormány helyett az önkormányzatok szednék be az adót, és csak az 

állam oszthatatlan szolgáltatásaiért küldenék el annak egy részét a közös kalapba. „Mivel 

Dél-Szlovákia nemzetiségi összetétele olyan, amely miatt sohasem lehet a kormány bőkezű 

gazdasági figyelmének a központjában, szükségszerű, hogy a saját ügyeik nagy részéről 

maga döntsön egy újonnan kialakított középszintű területi egység formájában” – jelentette 

ki. 

 

Magyarul esküdjenek fel a polgármesterek és a képviselők! 
2014. december 2. – bumm.sk, hirek.sk 

Az MKP felhívást intézett az újraalakuló önkormányzatok felé, hogy a hivatalba lépő 

polgármesterek és képviselők az államnyelv mellett magyarul is tegyék le az esküjüket. 

Erre a törvények lehetőséget adnak. 

 

Újra a kormány asztalán az emberi jogi stratégia 
2014. december 2. – hirek.sk 

Az emberi jogi stratégiát a kormány emberi jogi, kisebbségi és nemek közötti 

egyenlőségének tanácsa tegnapi ülésén fogadta el, és jóváhagyás végett javasolta a 

kormány elé terjeszteni. A stratégiát a polgári kamara csak feltételekkel volt hajlandó 

megszavazni. Indoklását, illetve észrevételeit december 5-ig írásban is közli az elnökkel, 

melyeket csatolnak majd a kormány asztalára kerülő anyaghoz is. A stratégia legnagyobb 

hibája, hogy az állam felelősségére és az emberi jogok biztosítására kevés hangsúlyt fektet 

– vélekedik Petőcz Kálmán, a polgári kamara tagja. 

 

A komáromi MKP-s helyi képviselők kiléptek az Összefogás koalíció 
kötelékéből 
2014. december 2. – Felvidék Ma 

Az elmúlt helyhatósági választások eredményeképpen az Összefogás név alatt futó MKP - 

Most-Híd koalíció 25 fős listájáról mindössze 9-en, abból csupán 3 MKP-s képviselő került 

be az újonnan alakuló komáromi képviselő-testületbe. Az MKP-sok úgy vélik, a koalíciós 

szerződés okafogyottá vált.  

 

Állampolgárság – Kaliňák kivétele 
2014. december 2. – Új Szó 

Mi az, amit a honosított magyarok nem kapnak, a legjobb szlovák kosárlabdázó viszont 

igen? A belügyminiszteri jóváhagyással visszaadott szlovák állampolgárságról van szó. 

Anton Gavelt négyszer választották Szlovákia legjobb kosárlabdázójának. Tavaly vesztette 

el szlovák állampolgárságát, ugyanis a Bayern München játékosaként felvette a németet, 
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http://www.bumm.sk/regio/2014/12/02/magyarul-eskudjenek-fel-a-polgarmesterek-es-a-kepviselok
http://www.hirek.sk/belfold/20141202092952/Ujra-a-kormany-asztalan-az-emberi-jogi-strategia.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/50353-a-komaromi-mkp-s-helyi-kepviselok-kileptek-az-osszefogas-koalicio-kotelekebol
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/50353-a-komaromi-mkp-s-helyi-kepviselok-kileptek-az-osszefogas-koalicio-kotelekebol
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/12/02/allampolgarsag-kalinak-kivetele
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hogy a Bundesligában ne számítson idegen játékosnak. A szlovák kosárlabda-válogatott így 

nélküle játszott. Januártól viszont ismét szerepelhet a válogatottban, a Szlovák 

Kosárlabda-szövetség (SBA) ugyanis kivételt kért számára. 

 

Az MNT alelnöke Nyilas Leonov Anita, a Végrehajtó Bizottság elnöke pedig 
Jerasz Anikó 
2014. december 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Letette hivatali esküjét Nyilas Leonov Anita, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke. 

Megválasztották a Végreható Bizottságot is. Az MNT végrehajtó szervének elnöke Jerasz 

Anikó, további tagok: dr. Antal Szilárd, Beretka Katinka, Lovas Ildikó és Paskó Csaba. A 

Végrehajtó Bizottság lép a korábbi Közigazgatási Hivatal helyébe. A közvetlenül, 

demokratikusan megválasztott országos önkormányzat legfőbb dokumentuma az 

alapszabály – mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. A tanács alapvető célja a Szerbiában 

élő magyarság közösség teljes egyenrangúságának, valamint esélyegyenlőségének 

biztosítása, a magyar önazonosság megőrzését és erősítését szolgáló kulturális, oktatási és 

tájékoztatási intézményrendszer fejlesztése és támogatása – emelte ki a tanácselnök.  

 

Azonnali lemondásra szólította fel a topolyai botrányban érintett 
tisztségviselőket a VMSZ 
2014. december 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az elmúlt hetekben joggal borzolta nemcsak a topolyai, hanem az egész vajdasági magyar 

közvéleményt az, ami Topolyán történt – mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke reagálva a községi elnök és a község tisztségviselőinek utalt nagyösszegű 

prémiumok keltette felháborodásra. „Azt indítványoztam – és ezt elfogadta az elnökség –, 

hogy a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben a topolyai városi vezetésben szerepet vállaló, 

szerepet betöltő emberek nyújtsák be a lemondásukat, ezzel teremtsük meg a lehetőséget, 

hogy megújuljon a város vezetése” – jelentette be Pásztor István. „A VMSZ van annyira 

erős párt, hogy a város vezetésére olyan embereket tudjon delegálni, akik szakítanak az 

eddigi gyakorlattal, megpróbálnak eleget tenni a polgárok elvárásának” – tette hozzá. 

 

Tudás, inspiráció és munkaszellem - A 60. születésnapját ünnepli az Újvidéki 
Egyetem Bölcsészettudományi Kara 
2014. december 2. – Magyar Szó 

Az Újvidéki Egyetem Bölcsészkara december 1-je és 5-e között ünnepli a fennállásának 60. 

évfordulóját. A Magyar Tanszék az 55., a Médiatanszék pedig a 10. születésnapját ünnepli 

az idén. A hétfői nyitóünnepségen üdvözlőbeszédében dr. Jasmina Grković Mejdžor, a 

Bölcsészkar Tanácsának elnöke kiemelte, hogy a kar az elmúlt időszakban jelentős 

fejlődést ért el, nagyszámú új oktatási programot vezetett be, nemzetközi és hazai 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18012/Az-MNT-alelnoke-Nyilas-Leonov-Anita--a-Vegrehajto-Bizottsag-elnoke-pedig-Jerasz-Aniko-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18012/Az-MNT-alelnoke-Nyilas-Leonov-Anita--a-Vegrehajto-Bizottsag-elnoke-pedig-Jerasz-Aniko-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18010/Azonnali-lemondasra-szolitotta-fel-a-topolyai-botranyban-erintett-tisztsegviseloket-a-VMSZ.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18010/Azonnali-lemondasra-szolitotta-fel-a-topolyai-botranyban-erintett-tisztsegviseloket-a-VMSZ.html
http://www.magyarszo.com/hu/2541/kozelet_oktatas/119165/Tud%C3%A1s-inspir%C3%A1ci%C3%B3-%C3%A9s-munkaszellem.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2541/kozelet_oktatas/119165/Tud%C3%A1s-inspir%C3%A1ci%C3%B3-%C3%A9s-munkaszellem.htm
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projektumokban vett részt. December 2-án, kedden a Kultúrák találkozása néven 

nemzetközi szimpóziumot rendeznek. December 3-án délelőtt a Szlovák Tanszék 

fennállásának 50. évfordulóját ünnepli, délután pedig a Bölcsészkar nyugdíjasai tartanak 

találkozót a Bölcsészkar mozitermében. December 4-én, csütörtökön délelőtt a 

Kontextusok elnevezésű, fiatal tudósok második interdiszciplináris nemzetközi 

találkozóját tartják a Bölcsészkar mozitermében, majd délután szekcióülések lesznek 

társadalmi, humán irányultságú témákban. December 5-én, pénteken a Magyar Tanszéken 

kilencedik alkalommal kerül sor a Kontextus elnevezésű konferenciára. 

 

A konszenzuskeresés elve 
2014. december 2. – Magyar Szó 

Johannes Eignert, Ausztria belgrádi nagykövetét fogadta hétfőn Pásztor István, a 

Tartományi Képviselőház elnöke. A tartományi adminisztráció terveiről beszélgettek 

újvidéki találkozójuk során. Pásztor elmondta, hogy a hangsúlyt a Vajdaságot érintő 

kulcsfontosságú kérdések rendezésére helyezik, mint amilyen például a jövő évi 

költségvetés elfogadása, illetve a tartomány finanszírozásáról és hatásköreiről szóló 

törvényjavaslatok kidolgozása. Ismertette, hogy a költségvetést december végéig meg fogja 

vitatni a vajdasági parlament, az említett két jogszabály szövegén pedig egyidejűleg 

dolgoznak majd. 

 

Hosszú vita volt, de megvan az MNT új alelnöke 
2014. december 2. – mno.hu 

Háromórás heves vita után megválasztották az új vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 

(MNT) alelnökét és végrehajtó bizottságának tagjait kedden Szabadkán. Az új összetételű 

MNT november 17-én alakult meg, akkor Hajnal Jenőt, a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet eddigi igazgatóját választották meg a szerbiai magyar kisebbség önkormányzati 

szerve új elnökének. Az MNT keddi ülésén a résztvevők végül az eredeti javaslatot 

elfogadva úgy döntöttek, hogy az MNT alelnöke Nyilas Leonov Anita magyarkanizsai 

környezetvédelmi mérnök lesz, míg az öttagú végrehajtó bizottságba Jerasz Anikó tanár, 

Antal Szilárd egyetemi tanár, Beretka Katinka jogász – az előző MNT nyelvhasználatért 

felelős tanácsosa –, Paskó Csaba plébános, valamint Lovas Ildikó író – az előző MNT 

kulturális tanácsosa – került. 

 

A málenykij robot áldozataira emlékeztek Salánkon 
2014. december 2. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A málenykij robot 70. évfordulójáról emlékeztek meg Salánk lakosai november 30-án. A 

rendezvényen felszólalt Barta József, a KMKSZ alelnöke. „A málenykij robot célja a 

megfélemlítés és az etnikai tisztogatás volt. Az igazságtalanul, törvénytelenül és főként 

embertelenül végrehajtott kollektív büntetésnek ezrek estek áldozatául. Ezért az 
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http://www.magyarszo.com/hu/2541/kozelet_politika/119154/A-konszenzuskeres%C3%A9s-elve.htm
http://mno.hu/hatarontul/hosszu-vita-volt-de-megvan-az-mnt-uj-alelnoke-1261366
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-malenykij-robot-aldozataira-emlekeztek-salankon/
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elhurcoltakra emlékezni kötelességünk. Ennek az emlékezésnek célja pedig az, hogy soha 

többé ne forduljon elő, hogy hovatartozása miatt üldözzenek ártatlan embereket. 

 

Anyanyelvünk használata szívügyünk legyen! 
2014. december 2. – RTV Slovenija Hidak 

Képviselői Fórumot tartott Pártosfalván Göncz László, országgyűlési képviselő, amelynek 

keretében – általános és nemzetiségi szempontból – értékelték az időszerű politikai 

légkört és társadalmi helyzetet.  

 

Magyar karácsonyi dalok Sopronújlakon és Csáván is 
2014. december 2. – RTV Slovenija Hidak 

Az idei, 2014/15-ös tanévtől vezették be Csáván/Stoob a magyar nyelv tanítását. A 

magyarul tanuló 13 kisdiák máris megmutathatja, milyen gyorsan tanulják a nyelvet, az 

iskola karácsonyi ünnepségén Karal Viola „Négy gyertya“ című dalát adják majd elő. 

Kertész Edit magyar tanárnő Közép-Burgenland hét általános iskolájában oktatja a magyar 

nyelvet, Sopronújlakon/Neutal, Csáván/Stoob, Fülesen/Nikitsch, 

Szabadbárándon/Großwarasdorf, Felsőlászlón/Oberloisdorf, Lékán/Lockenhaus és 

Alsórámóczon/Unterrabnitz. „Nagy örömömre az igazgatónők kérik is, hogy az iskolai 

ünnepségeken - legyen az karácsonyi vagy évzáró ünnepség - szerepeljünk, készüljünk 

magyar énekekkel, versekkel is“, mondta el a tanárnő. 

 

Egész alakos Liszt-szobrot avattak Kanadában 
2014. december 2. – MTI, Nemzeti Regiszter 

Egész alakos Liszt Ferenc-szobrot adtak át a torontói konzervatóriumban (The Royal 

Conservatory of Music) az 1956 óta Kanadában élő Fekete Tamás jóvoltából A néhány 

napja leleplezett, 2,25 méter magas bronzszobrot Budapesten készítette Stremeny Géza 

szobrászművész, mások mellett a budai várbeli gróf Bethlen István-szobor és a Batthyány 

téren álló gróf Batthyány Lajos-szobor alkotója. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/9862
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2682377/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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