
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2014. december 8. 



 

 

 

 

 

 
2 

Kövér: esély nyílhat, hogy nemzeti kérdésekben mindannyian magyarok 
legyünk 
2014. december 5. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, Magyar Hírlap 

Az Országgyűlés elnöke szerint esély nyílhat a következő esztendőkben arra, hogy alapvető 

nemzeti kérdésekben mindenekelőtt "mindannyian magyarok legyünk", és csak 

másodsorban jobboldaliak, baloldaliak, konzervatívok vagy liberálisok. Erről Kövér László 

a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma pénteki plenáris ülésén beszélt a 

Parlamentben, kiemelve: ha így lesz, annak mindenki nyertese lesz határon innen és túl 

egyaránt. A KMKF-nek a következő négy évben ezt a célt kell szolgálnia, miként tette azt az 

elmúlt tíz esztendőben is - tette hozzá. Utalva a rendszerváltozásra rámutatott: a huszonöt 

esztendő alatt „elveszített illúzióink egyenes arányban állnak a megszerzett 

tapasztalatainkkal”. Kiemelte: a magyar nemzetpolitikának, határon innen és túl, az elmúlt 

negyed században kialakult egy meghatározó versenyelőnye és egy meghatározó 

versenyhátránya. Az előny az, hogy kiszámítható, a hátrány pedig az, hogy nem állt 

mögötte a magyar politikai osztály teljes nemzeti egyetértése. A következő esztendőkben jó 

esély nyílik rá, hogy az előnyt növeljék, a hátrányt pedig csökkentsék - jelentette ki. 

 

Kaliňák visszaadná az állampolgárságot, bizonyos feltételekkel 
2014. december 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Robert Kaliňák belügyminiszter nem várná meg a belügyminisztérium által készített, az 

állampolgársági törvény enyhítését célzó indítvány elfogadását, hanem minisztériumi 

rendelettel lehetővé tenné a szlovák állampolgárság visszaszerzését azoknak, akik azt a 

2010-es jogszabály alapján vesztették el. „Egy belügyminisztériumi rendelet elfogadása 

mellett döntöttünk, amely enyhíti a törvény szigorát. Azok az embereknek, akik állandó 

lakhely alapján megszerezték egy idegen ország állampolgárságát, kérvényük elfogadása és 

megítélése után visszakapják szlovák állampolgárságukat, ha ez a Szlovák Köztársaság 

érdekeit szolgálja” – nyilatkozta a tárcavezető. Sem a rendelet, sem a szaktárca ilyen 

tartalmú törvénymódosítási tervezete nem változtat érdemben a szlovák 

állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok túlnyomó hányadának helyzetén. 

 

Izsák: tévedés, hogy ez nem az unió ügye 
2014. december 5. – Erdély Ma, mno.hu 

Az Európai Bizottság rosszul értelmezte a Régiók Európájáról szóló polgári 

kezdeményezést – mondta a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Lánchíd Rádióban, miután 

lezárult az EB elleni per írásbeli szakasza. Izsák Balázs hangsúlyozta: tévedés az, hogy az 

ügy nem az unióra tartozik, ugyanis alapvetően a kohéziós politikát érinti, amely brüsszeli 

hatáskör, még ha van is kisebbségi vonatkozása. 
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http://www.hirado.hu/2014/12/05/kover-esely-nyilhat-hogy-nemzeti-kerdesekben-mindannyian-magyarok-legyunk/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/12/05/kover-esely-nyilhat-hogy-nemzeti-kerdesekben-mindannyian-magyarok-legyunk/?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20141205163532/Kalinak-visszaadna-az-allampolgarsagot-bizonyos-feltetelekkel.html
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177597&cim=izsak_tevedes_hogy_ez_nem_az_unio_ugye_audio
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A KMKF is elítéli az erdélyi magyarokat ért jogsértéseket 
2014. december 5. – Krónika, MTI, hirado.hu 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) javasolja, hogy az Országgyűlés 

nyilvánítsa a magyar szórvány napjává november 15-ét, Bethlen Gábor fejedelem 

születésnapját. Egyebek között ezt tartalmazza a fórum pénteki budapesti ülésén 

elfogadott zárónyilatkozat, amelyben sikeresnek ítélik a külhoni magyarság részvételét a 

magyarországi választásokon, ugyanakkor elítélik az erdélyi magyarságot a közelmúltban 

ért jogsértéseket. 

 

KMKF-zárónyilatkozat: november 15-e legyen a magyar szórvány napja! 
2014. december 5. – MTI, hirado.hu 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) javasolja, hogy az Országgyűlés 

nyilvánítsa a magyar szórvány napjává november 15-ét, Bethlen Gábor fejedelem 

születésnapját. Egyebek között ezt tartalmazza a fórum pénteki budapesti ülésen 

elfogadott zárónyilatkozat, amely sikeresnek ítéli meg a külhoni magyarság részvételét a 

magyarországi választásokon. A résztvevők azt javasolják, november 15-e legyen az a nap, 

amikor az összefogás jegyében a magyar nemzet jobban odafigyel a szórványmagyarságra 

rendezvények, híradások, előadások, konferenciák és közösségépítő programok révén. Utal 

rá, hogy Erdélyben 2011 óta, Kárpát-medence szerte pedig 2013-tól ünnepelik a magyar 

szórvány napját ezen a napon. 

 

Rendőrségi vizsgálat indul a Noua Dreaptă ellen 
2014. december 5. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A háromszéki rendőrség vizsgálja a Noua Dreaptă – Új Jobboldal tagjainak 

sepsiszentgyörgyi felvonulásán elhangzott magyarellenes uszító cselekedeteit. A 

szélsőséges nacionalista szervezet ellen Erdély András újságíró tett panaszt a Kovászna 

megyei prefektúrán. A háromszéki újságíró azt követően írt panaszlevelet a prefektusnak, 

hogy Marius Popica kifejtette: ő maga nem hallotta, hogy a Noua Dreaptă tagjai kiabáltak 

volna, csak azt látta, hogy amikor az ünnepség helyszínére értek civilizáltan viselkedtek. 

Erdély András a panaszlevele mellé csatolta azt a felvételt is, amelyen világosan látható és 

hallható, hogy a Noua Dreaptă Sepsiszentgyörgyön felvonuló tagjai többek között azt 

kiáltják, hogy “kifele a magyarokkal az országból”. 

 

A román zászlókat nem látták!? 
2014. december 6. – Erdély Ma, Háromszék 

A központi magyarellenes média kereszttüzébe került Kézdivásárhely a december elsején 

több belvárosi épületére is kitűzött gyászlobogók miatt, a bukaresti televíziók úgy állították 

be kameráikat, hogy az Incze László Céhtörténeti Múzeum, a városháza és a Vigadó 

homlokzatán levő román trikolór ne látszódjék, pedig a városházán nem egy, hanem két 
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http://www.kronika.ro/kulfold/kmkf-november-15-legyen-a-magyar-szorvany-napja
http://www.hirado.hu/2014/12/05/kmkf-zaronyilatkozat-november-15-e-legyen-a-magyar-szorvany-napja/?source=hirkereso
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/39675-rendorsegi-vizsgalat-indul-a-noua-dreapta-ellen
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177635&cim=a_roman_zaszlokat_nem_lattak
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román zászló is leng állandó jelleggel. Bokor Tibor polgármester tegnap elmondta: aznap, 

miután két román hírtévének nyilatkozott, kikapcsolta a mobiltelefonját, mivel egyik adón 

sem adták be az általa elmondottakat, a riporter kommentálta a gyászlobogós hírt, és úgy 

filmeztek, ahogy az elnökválasztás második fordulójában külhoni fővárosokban: háttal a 

tömegnek, hogy bizonyítsák, nincs sor. 

 

Nincs letartóztatási parancs Markó Attila ellen – Ezt állítja a DNA 
2014. december 6. – Erdély Ma, maszol.ro 

A Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) sajtóirodája nem tud arról, hogy Markó Attila 

RMDSZ-képviselő ellen előállítási vagy letartóztatási parancsot adtak volna ki – 

nyilatkozta Livia Săplăcan, a DNA szóvivője. Markó Attilát csütörtök reggelre kihallgatásra 

idézték be a korrupcióellenes ügyészségre, ám a politikus nem jelent meg, mivel 

Budapestre utazott a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának ülésére. Ügyvédje 

szerint, ha megjelent volna a kihallgatáson, Markó Attilát 24 órára őrizetbe vették volna. 

 

Volt SIE-vezér: 1989-ben visszaadták volna Erdélyt 
2014. december 7. – Krónika 

A nyugati hatalmak Erdély Magyarországhoz való visszacsatolásával akarták megdönteni a 

kelet-európai kommunista rendszert – állította Ioan Talpeş, a Külföldi Hírszerző Szolgálat 

(SIE) volt elnöke.  

 

A Mikó-ügyről a Fehér Házban 
2014. december 7. – Krónika, maszol.ro 

A Székely Mikó Kollégium azonnali, sürgősségi rendelettel való restitúcióját, valamint a 

három-három éves felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott Markó Attila, Marosán Tamás 

és Silviu Clim minden vád alóli azonnali felmentését követeli a román hatóságoktól a New 

York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok Alapítvány (HHRF). A Kárpát-medencei magyar 

közösségek érdekében 38 éve dolgozó szervezet december 4-én adta ki azt a kemény hangú 

négyoldalas dokumentumot, amelyben a román állam jogsértéseit és az amerikai 

hatóságok kéréseinek semmibevételét vette számba. 

 

Újraválasztották püspöküket az unitáriusok 
2014. december 7. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Újabb hatéves időszakra Bálint Benczédi Ferencet választották a Magyar Unitárius Egyház 

püspökévé szombaton Székelyudvarhelyen. Az egyház törvényhozó főhatósága, a zsinat 

kétnapos ülés keretében a Bethlen lakótelepi templomban választotta meg a 2014–2020 

közötti időszakra a püspököt és a legfőbb tisztségviselőket. A legfőbb döntéshozó és 

felügyelő egyházi hatóság megválasztotta Farkas Emőd és Boros János főgondnokokat, 

Gyerő Dávid főjegyzőt, Kovács István közügyigazgatót és különböző testületeknek: a 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=177685&cim=nincs_letartoztatasi_parancs_marko_attila_ellen_ezt_allitja_a_dna
http://www.kronika.ro/belfold/volt-sie-vezer-1989-ben-visszaadtak-volna-erdelyt
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-miko-ugyrol-a-feher-hazban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ujravalasztottak-puspokuket-az-unitariusok
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Középfokú Fegyelmi Bíróságnak, a Nyugdíjintézet Vezető Tanácsának és Nyugdíjintézet 

Ellenőrző Bizottságának a tagjait. 

 

Közös darab a román-magyar kérdésről 
2014. december 5. – szekelyhon.ro, Krónika 

A román-magyar együttélésről beszélni kell Marosvásárhelyen, a színház sem hallgathat 

erről. Hosszú provokálás után megszületett az együttműködés, amelynek eredményeként 

kényes és provokáló kérdéseket boncolgatnak a Nemzeti Színház magyar és román 

színészei egy közös produkcióban. 

 

Pfundtner Edit: a Szlovákiához fűződő kapcsolatot kellene vizsgálni 
2014. december 5. – hirek.sk 

Pfundtner Edit parlamenti képviselő szerint az állampolgársági törvény módosító 

javaslatai teljesen figyelmen kívül hagyják a magyar kisebbség kettős állampolgárságának 

kérdését és egyáltalán nem jelentenek megoldást a 2010-ben elfogadott ellentörvény 

hibáira. Hangsúlyozta, hogy egy bizonyos államhoz fűződő, a javaslat szerint ún. reális 

kapcsolatot nem lehet és nem is kell Szlovákiában vizsgálni. „Koncentráljunk inkább arra a 

kérdésre, hogy a szlovák állampolgárok milyen kapcsolatban állnak saját szülőföldjükkel, 

tehát Szlovákiával” – fogalmazott. Példaként Ausztriát hozta fel, ahol a kettős 

állampolgárság engedélyezése során a következő eljárás érvényes: az, aki egy másik ország 

állampolgárságáért folyamodik, de az osztrákot is meg szeretné tartani mellette, 

kérvényezheti ennek megtartását. Az individuális elbírálás során az osztrák 

belügyminisztérium pont azt vizsgálja, milyen szoros kapcsolat fűzi az adott személyt 

Ausztriához. 

 

Kormányhivatal: több jut a kisebbségek kultúrájának támogatására 
2014. december 5. – hirek.sk 

A több módosítással elfogadott 2015. évi állami költségvetés alapján a korábban 

tervezettnél 50 ezer euróval több jut a kisebbségi kultúrák támogatására – tájékoztatott a 

kormányhivatal sajtóosztálya. A magyarok rendelkezésére 1,955 millió euró áll, a romák 

számára 664 ezer, a ruszinoknak 294 ezer, a cseheknek 229 ezer, az ukránoknak pedig 100 

ezer eurót hagytak jóvá. A kisebb létszámú nemzeti kisebbségek 30-90 ezer euró közötti 

összegre pályázhatnak. 

 

Felmérés: parlamentben a Most-Híd és az MKP 
2014. december 5. – hirek.sk, bumm.sk, Új Szó 

Median SK közvélemény-kutató intézet felmérése alapján a választásokat a Smer nyerné 

41,6 százalékkal, a Híd 5,5 százalékot, az MKP pedig kereken 5 százalékot kapna. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kozos-darab-a-roman-magyar-kerdesrol
http://www.hirek.sk/belfold/20141205120021/Pfundtner-Edit-a-Szlovakiahoz-fuzodo-kapcsolatot-kellene-vizsgalni.html
http://www.hirek.sk/belfold/20141204165031/Kormanyhivatal-tobb-jut-a-kisebbsegek-kulturajanak-tamogatasara.html
http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/05/felmeres-a-smer-a-befuto-de-bent-van-az-mkp-es-a-hid-is
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A Forum Könyvkiadó jelenteti meg a szerb–magyar középszótárt 
2014. december 5. – Vajdaság Ma 

Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a napokban két fontos megbeszélést tartott: 

fogadta dr. Mirjana Burzan újvidéki nyugalmazott egyetemi tanárt és Kacziba Ágnes 

szegedi egyetemi docenst a szerb–magyar középszótár elkészítőit. A találkozón jelen volt 

Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja és Virág Gábor a 

Forum Könyvkiadó Intézet igazgatója. A megbeszélés eredményeként e korszerű 

középszótár elkészítői és a Forum igazgatója nyolc évre szóló szerződést írtak alá, így a 

Forum Könyvkiadó jelenteti meg ezt a rendkívül fontos, hiánypótló kiadványt. A jogdíj 

összegét a költségvetés kultúrára vonatkozó részében történő pénzügyi átcsoportosítással 

teremti elő a Magyar Nemzeti Tanács. A szótár a jövő év közepén jelenik meg, a nyomtatás 

költségeit a tervek szerint a tartomány finanszírozza. A másik találkozó célja a Magyar 

Nemzeti Tanács és a civil szféra jövőbeni együttműködési lehetőségeinek a körbejárása 

volt.  

 

Véglegesen töröljék a kollektív bűnösséget! – Civil szervezetek közleménye 
„ (…) A magyar közösség elvárásai és az ígéretek ellenére, a határozat szerint az egykori 

zsablyai járás magyar lakosaira – koholt vádak alapján – kimondott ún. kollektív bűnösség 

vonatkozásában „csak a jövőre nézve állhat be jogkövetkezmény”. Más szóval, az 1944-45-

ben ártatlanul kivégzett vagy elhurcolt magyarok, németek és más nemzetiségű lakosok 

esetében Szerbia jogrendje 2014. október 30-ig továbbra is fenntartja kollektív bűnösség 

elvét. Ez nem csupán a szerb alkotmánnyal, de a nemzetközi jog alapelveivel is ellenkezik” 

– írják vajdasági civil szervezetek közleményükben.  

 

Pásztor: A topolyai helyzetből megerősödve kerül ki mind a topolyai VMSZ, 
mind az önkormányzat 
2014. december 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Elnökségének december 1-jén meghozott döntését, 

amelyben azonnali lemondásra szólította fel Topolya község polgármesterét és a községi 

hatalomban a VMSZ színeiben tisztséget betöltő összes tisztségviselőt, a topolyai 

polgármester asszony, a topolyai KKT elnöke és a községi tanács tagjai is tiszteletben 

tartották, és december 2-án illetve 3-án benyújtották lemondásukat. Ugyanilyen döntést 

hozott a Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége a VMSZ Topolya községi szervezetének 

vezetőségét illetően, amely döntést a VMSZ Topolya községi tizenegy tagú elnöksége 

tiszteletben tartva, december 2-án benyújtotta lemondását. Pásztor István lényegesnek 

tartja hangsúlyozni, hogy a 11 ezer taggal rendelkező Vajdasági Magyar Szövetség nem 

engedheti meg sem az őt támogató választók, sem saját tagsága irányába, hogy a 

V
a

jd
a

sá
g
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18024/Pasztor-A-topolyai-helyzetbol-megerosodve-kerul-ki-mind-a-topolyai-VMSZ--mind-az-onkormanyzat.html
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cselekedetek szintjén ne tartsa magát ahhoz az értékrendhez, amelyhez a többi párt 

legfeljebb csak a szavak szintjén tartozik. 

 

VMDK: Pásztor István mutasson példát, és mondjon le! 
2014. december 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke szerint a 

Topolyán kialakult korrupciós botrány után példaértékű lenne, ha Pásztor István is 

benyújtaná a lemondását, hangzott el ma a párt óbecsei székházában megtartott 

sajtótájékoztatón. Csonka szerint a Topolyán történtek rámutatnak a Szerbiában és 

Vajdaságban uralkodó politikai helyzetre, s mint mondta, a VMDK szerint az eset nem 

egyedülálló, számos községben hasonló, rendeltetésellenes módon használják fel a 

közpénzeket. 

 

Pásztor István: A VMSZ nem játssza a trójai faló szerepét 
2014. december 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetségnek nem áll szándékában megdönteni a tartományi 

kormánytöbbséget, jelentette ki Pásztor István tartományi házelnök, a VMSZ elnöke. 

Meglátása szerint pártja olyan gyanúsítások áldozata, amilyenek a múlt évszázad 

kilencvenes éveiben történtekre hasonlítanak. „Nem vagyunk trójai faló a 

kormánytöbbségben, mint azt egyesek gondolják. Mindazok a szavak, amelyek szerint a 

VMSZ és a vajdasági magyarok úgy általában az instabilitás faktorai, engem a múlt század 

kilencvenes éveire emlékeztetnek. Csak akkor ezt a sötét szerepet Vojislav Šešelj (a Szerb 

Radikális Párt elnöke) játszotta, eközben szendvicseket kínálva, ma pedig ezt a szerepet 

mások vették át” – mondta Pásztor István a Dnevnik újvidéki napilap vasárnapi számának 

nyilatkozva. 

 

Konzuli fogadónap volt Bácsföldváron 
2014. december 5. – Magyar Szó 

A VMDK bácsföldvári tagozata szervezésében tegnap Bácsföldváron kihelyezett konzuli 

napot tartott Magyarország szabadkai főkonzulátusa. Az ügyintézők dr. Plank Zoltán 

konzul vezetésével 85 kérelmező iratait vették át. Dr. Plank Zoltán ismét kiemelte: 

Magyarország továbbra is fogadja a kérelmeket, és aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, a 

kérelem átadásától számított fél éven belül megkaphatja a magyar állampolgárságot. A 

törvény ehhez mindössze annyit követel meg: a kérelmező igazolja azt, hogy vér szerinti 

felmenője egykor magyar állampolgár volt, tegyen tanúbizonyságot a magyar nyelv 

középszintű ismeretéről, és a kérelmező ne jelentsen veszélyt Magyarország nemzet- és 

közbiztonságára. A konzul elmondása szerint nem érdemes Magyarországra menni a 

kérelem átadása miatt, mert az eljárás a határon túl se nem könnyebb, se nem gyorsabb, 

mint Szabadkán. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18025/VMDK-Pasztor-Istvan-mutasson-peldat--es-mondjon-le.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18029/Pasztor-Istvan-A-VMSZ-nem-jatssza-a-trojai-falo-szerepet.html
http://www.magyarszo.com/hu/2544/vajdasag/119285/Konzuli-fogad%C3%B3nap-volt-B%C3%A1csf%C3%B6ldv%C3%A1ron.htm
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Politikai háttere van a vajdasági sajtóorgánumok iránt érdeklődő cégnek? 
2014. december 6. – Vajdaság Ma 

Szinte az összes magánosítás előtt álló vajdasági médiaház iránt egyetlen cég érdeklődik. A 

szóban forgó vállalat hátteréről már a Vajdaság Ma hírportál is írt a Szabadkai Rádió 

magánosítása kapcsán, most azonban az N1 Televízió utánajárt, ki is áll a Feedback 

Consulting & New Media Production mögött, illetve hogy mennyiben van politikai háttere 

ennek a privatizációs szándéknak. 

 

Pajtić levelet küldött a követségeknek az emberi jogok szerbiai megsértése 
miatt 
2014. december 6. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić, a Demokrata Párt (DS) elnöke levelet küldött a belgrádi nagykövetségeknek, 

a nemzetközi szervezeteknek és emberi jogi szervezeteknek, s arra szólította fel a 

címzetteket, hogy hívják fel országaik kormányának figyelmét „az emberi jogok 

nyilvánvaló megsértésére és az eltérő véleményen levők politikai üldözésére”. A DS közlése 

szerint Pajtić levelében hangsúlyozta, nem a politikai harchoz kér segítséget, hanem a 

joguralomnak, a jogállamiságnak és az intézmények stabilitásának megőrzéséhez. 

 

Újra van óvodája Kelebiának 
2014. december 6. – Magyar Szó 

Huszonkét év után megnyitotta kapuit Kelebián a felújított óvoda épülete. A Naša Radost 

Iskoláskor Előtti Intézmény Eprecske nevet viselő kirendeltségébe jelenleg ötven 

kisgyermek jár három különböző csoportba, de remélhetőleg a jövőben még többen 

lesznek. Az úgynevezett régi iskola épületét – amely több mint száz évvel ezelőtt épült – az 

önkormányzat támogatásával, valamint a helybéli polgárok összefogásának köszönhetően 

sikerült felújítani. Blau Péter, a kelebiai helyi közösség tanácsának elnöke kiemelte, 2007 

óta folyt az épület felújítása. Ekkor sikerült a helyi közösségnek használatra elkapni az 

épületet, de a valódi felújítás 2012-ben kezdődött meg. 

 

Megújult a feketetói iskola épülete 

2014. december 7. – Magyar Szó 

A kisdiákok és az óvodások a napokban újra birtokba vehették Feketetón az iskola 

épületét, amely sürgős felújításra szorult. Tegnap délelőtt Balázs Ferenc, Csóka község 

polgármestere és helyettese, Zoran Jovanov, valamint Bagdal Júlia, a Jovan Popović 

Általános Iskola és Zorica Smiljanski, a óvoda igazgatónője együtt látogatott el az 

óvodaként is működő feketetói iskolába, hogy a helyszínen győződjenek meg a tanítás és a 

gyerekek elhelyezésének a feltételeiről. A vendégeket Aleksandra Raičević, a helyi közösség 

elnöke kalauzolta.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18026/Politikai-hattere-van-a-vajdasagi-sajtoorganumok-irant-erdeklodo-cegnek.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21442/Pajtic-levelet-kuldott-a-kovetsegeknek-az-emberi-jogok-szerbiai-megsertese-miatt.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21442/Pajtic-levelet-kuldott-a-kovetsegeknek-az-emberi-jogok-szerbiai-megsertese-miatt.html
http://www.magyarszo.com/hu/2545/vajdasag_szabadka/119317/%C3%9Ajra-van-%C3%B3vod%C3%A1ja-Kelebi%C3%A1nak.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2546/vajdasag_csoka/119371/Meg%C3%BAjult-a-feketet%C3%B3i-iskola-%C3%A9p%C3%BClete.htm
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Mikulás járt a Lurkóházakban 
2014. december 7. – Magyar Szó 

A szegedi Katolikus Ifjúsági Alapítvány jóvoltából három színész Mikulás-műsorral 

kedveskedett a vajdasági Lurkóházak kis védenceinek, akik kitörő örömmel vettek részt a 

vidám mókázásban. A szegedi Mikulás nem jött üres kézzel, először a hajdújárási, majd az 

óbecsei és dreai lurkókat örvendeztette meg egy-egy csomaggal. A Vajdasági Magyar 

Szövetség tagjai is a Mikulással tartottak, ők nemcsak a gyerekeknek hoztak ajándékokat, 

hanem az intézmények konyháira is jutott tartós élelmiszer. 

 

Évente 32 ezer ember hagyja el Szerbiát 
2014. december 7. – Pannon RTV 

A statisztika szerint a legtöbben Németországba mennek, Ausztriába pedig évente 4 ezren 

települnek át, így jelenleg Bécs minden tízedik lakosa szerbiai. Szlovénia a harmadik 

legvonzóbb ország az elvándorlók számára. A diplomás szakemberek közül főként a 

közgazdászok, az orvosok, a fogorvosok és az elektrotechnikusok mentek el, pont azok, 

akikből Szerbiából is hiány van. 

 

A kapcsolatok bővítéséről tárgyalt Lembergben Magyar Levente külügyi 
államtitkár 
2014. december 6. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

A gazdasági kapcsolatok élénkítésének lehetőségeiről tárgyalt pénteken Lembergben a 

város polgármesterével és Lemberg megye vezetőivel Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. Magyar Leventétől 

Andrij Szadovij polgármester azt kérte, hogy Magyarország támogassa Ukrajnát mostani 

nehéz helyzetében, adja át az európai integráció folyamatában végrehajtott reformok terén 

szerzett tapasztalatait. Magyar Levente Munkácson találkozott Kárpátalja megye 

vezetőivel, Vaszil Hubal kormányzóval és Volodimir Csubirkóval, a megyei tanács 

elnökével, Beregszászban pedig Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnökével, az ukrán parlament képviselőjével, valamint helyi magyar 

gazdasági szakemberekkel. 

 

„Tandem“ nyelvtanfolyam Nagymartonban 
2014. december 6. – Volksgruppen 

A Magyar Kultúregyesület Nagymarton/Mattersburg keretein belül már szeptember óta 

létezik a „Tandem“ nevezetű nyelvtanfolyam német és magyar anyanyelvű résztvevők 

számára. A tanfolyam érdekessége, hogy az osztrák résztvevők a magyaroktól, a magyar 

résztvevők pedig az osztrákoktól tanulják a nyelvet két tanfolyamvezető segítségével. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2546/vajdasag/119378/Mikul%C3%A1s-j%C3%A1rt-a-Lurk%C3%B3h%C3%A1zakban.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=172539
http://karpataljalap.net/?q=2014/12/06/kapcsolatok-boviteserol-targyalt-lembergben-magyar-levente-kulugyi-allamtitkar
http://karpataljalap.net/?q=2014/12/06/kapcsolatok-boviteserol-targyalt-lembergben-magyar-levente-kulugyi-allamtitkar
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2683142/


 

 

 

 

 

 
10 

46-ik „Nagykarácsony éccakája“ 
2014. december 7. – Volksgruppen 

A Felsőőri Magyar Katolikusok Köre az idén is megrendezte nagyhagyományú 

„Nagykarácsony éccakája“ című pásztorjátékát, immár 46-ik alkalommal. Az őrségi 

gyermekek és felnőttek ismét színes, ökumenikus és többnyelvű programmal várták a 

vendégeket vasárnap, december 7-én, a Felsőőri Katolikus Kontaktközpontban. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2683263/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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