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Orbán Viktor: Temesvár fénye néhol már alig látható 
2014. december 15. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Magyar Hírlap, mno.hu, hirado.hu, 

origo.hu, Inforádió 

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a rombolás erejével hatnak „a nem helyükön mondott 

szavak”, amikor olyan emberek vádolnak más országot diktatúrával, akik sohasem éltek 

még csak hasonló rendszerben sem, mégis úgy hiszik, rendelkeznek „a diktatúra 

fantomképével”. A kormányfő erről hétfőn a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) 

rendezett, Temesvár 25 – 1989-2014 című emlékülésen beszélt. A 25 évvel ezelőtti 

temesvári forradalom eseményeiről a miniszterelnök azt mondta: 1989-ben Temesváron 

világosság gyúlt, amelynek fénye nemcsak Erdélybe, egész Romániába és Magyarországra 

jutott el, hanem beragyogta az akkori Európát is. „Negyedszázaddal később azonban ez a 

világosság, amely akkor a diktatúra sötétjében fénylett, néhol már alig látható. (...) 

Huszonöt évvel a decemberi események után tőlünk keletre sokan nem hajlandók 

elfogadni, hogy a forradalom egy református parókiáról, egy magyar közösségből indult el, 

hogy elhozza a szabadságot magyaroknak, románoknak, székelyeknek és szászoknak 

egyaránt” – mondta Orbán Viktor. 

 

Temesvár 25 – Semjén: nem hagyhatjuk, hogy ellopják a múltunkat 
2014. december 15. – Krónika, MTI, Szabadság, Magyar Hírlap, mno.hu, hirado.hu 

Nem hagyhatjuk, hogy ellopják a múltunkat – mondta Semjén Zsolt (KDNP) 

miniszterelnök-helyettes a Magyar Tudományos Akadémia székházában a Temesvár 25 – 

1989-2014 címmel rendezett emlékülést követő kiállítás megnyitóján hétfőn. A 

kereszténydemokrata politikus kiemelte: a negyedszázaddal ezelőtti közép-európai 

változások emblematikus szereplői közé tartozott Tőkés László, aki temesvári református 

lelkészként mindörökre bevéste nevét „az istentelen diktatúrák ellen küzdő igazak 

könyvébe”. Tőkés László igehirdetéssel öntött hitet híveibe, gyűlölet nélküli 

„szeretetforradalma” volt az első lépés a forradalomhoz vezető eseményekben – mondta 

Semjén Zsolt. A kormánypárti politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy azok, akik ma 

kitüntetést vennének vissza Tőkés Lászlótól, nélküle ma börtönben lennének vagy 

legalábbis szamizdatot szerkesztenének. 

 

Potápi: stratégiai fontosságú a szakképzés 
2014. december 15. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, Magyar Hírlap, mno.hu, Inforádió 

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint stratégia fontosságúak a szakképző 

intézmények és fejlesztésüket össze kell hangolni Magyarországon és a külhoni régiókban. 

Erről Potápi Árpád János beszélt a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program 

nyitókonferenciáján hétfőn a Magyarság Házában. A 180 külhoni magyar szakképző 

intézet és pedagógus szervezetek részvételével tartott rendezvényen az államtitkár 

rámutatott: a környező országokban mindenhol kiemelt témája az oktatáspolitikának a 

szakképzés. Célként jelölte meg, hogy a társadalom és a politika figyelmét ráirányítsák erre 

a szakterületre. Potápi Árpád János jelezte: a programra, amelyet a nemzetpolitikai 
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államtitkárság koordinál, 500 millió forint áll rendelkezésre. Szavai szerint ez azt jelzi: a 

kormány kiemelten figyel a területre. Az államtitkár a programmal összefüggésben 

kiemelte: fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, 

meg kell alapozni a magyar nyelvű szakképzés fejlesztését a határon túli régiókban, és ezt a 

tevékenységet össze kell hangolni Magyarországon és a külhoni területeken. 

 

Temesvár 25 – A magyarok szerepét emelték ki a felszólalók Budapesten 
2014. december 15. – Krónika, MTI 

A magyaroknak a vasfüggöny lebontásában, a közép-európai rendszerváltozásban játszott 

szerepét méltatták a felszólalók a Temesvár 25 – 1989-2014 címmel rendezett hétfői 

emlékülésen a Magyar Tudományos Akadémián. Sali Berisha volt albán államfő és 

miniszterelnök beszédében a magyaroknak a vasfüggöny lebontásában játszott szerepéről 

szólva azt mondta: a magyarok szabadságért folytatott küzdelme minden akkor elnyomott 

népnek fontos volt. Véleménye szerint az albánoknak és a románoknak a vasfüggöny 

szilárdabbnak tűnt, mint máshol, ezért is jelentett olyan sokat, hogy a temesváriak, élükön 

„a szabadság püspökével”, szembeszegültek a kor legkeményebb diktátorával. A 

temesváriak példát, reményt és ösztönzést nyújtottak a reményteleneknek – tette hozzá. 

 

Mikó-ügy: a magyar oktatás jövőjét félti az RMPSZ 
2014. december 15. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az utóbbi időben felerősödött magyarellenesség egyik legdurvább megnyilvánulásának 

nevezi a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítását a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöksége. Mint hangsúlyozzák, a bíróság 

által elrendelt visszaállamosítás „olyan visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el, 

amelyek törést okozhatnak a magyar oktatásban, de az egész magyar közösség hátrányos 

helyzetét is még inkább kiemelik”. Az RMPSZ elnöksége a Mikó-ügyből okulva egy 

felhívást is közzétett, melyben arra szólítja fel az erdélyi magyar közösség tagjait: 

állítsanak emléket a magyar nyelvű oktatás jelenlegi és múltbeli helyszínein. 

 

Markó Attila esetét külön vizsgálják a Bica-ügyben 
2014. december 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Vádat emelt a korrupcióellenes ügyészség tíz ember ellen abban a kárpótlási ügyben, 

amely Markó Attilát, az RMDSZ parlamenti képviselőjét is érinti. A törvényhozó ügyét 

elkülönítették, és folytatódik ellene a vizsgálat. Az ügyészség hétfői közleménye szerint a 11 

tagú restitúciós bizottság 10 tagja ellen emeltek vádat. Markó Attila esetében elkülönített 

aktában folytatják a vizsgálatokat, ugyanis a politikust a vádhatóság nem tudta beidézni. A 

közlemény megállapítja, hogy emiatt nem teljesültek maradéktalanul a perrendtartási 

szabályok. 
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Bica-ügy: az eljárás beszüntetését kéri Markó Attila esetében ügyvédje 
2014. december 15. – transindex.ro 

Markó Attila ellen a bűnvádi eljárás beszüntetését kérte a Bica-ügyben ügyvédje, Eugen 

Iordăchescu, aki pénteken egy erre vonatkozó beadványt nyújtott be az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztályhoz. Eugen Iordăchescu jó jelnek tekinti azt, hogy a DNA nem 

kérte Markó Attila előzetes letartóztatását - noha erre a képviselő mentelmi jogának 

megvonásával lehetőséget biztosított a parlament - sőt, be sem idézte. „Ez arra enged 

következtetni, hogy az ügyészségnek is komoly kétségei vannak afelől, hogy Markó Attila 

esetében megalapozott lenne az előzetes letartóztatási kérés” - mondta el. Szerinte a Bica-

ügyben annyira egyértelmű bizonyítékai vannak Markó ártatlanságának, hogy „azt a vak is 

látja”: nem szerepel Markó aláírása a kártérítés kifizetését elrendelő iratokon. 

 

Újra terítéken a kétnyelvű utcanévtáblák ügye 
2014. december 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A kétnyelvű utcanévtáblák kapcsán szervez kedden kerekasztal-beszélgetést a 

marosvásárhelyi civil szféra. A Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen civil csoport 

tagjai és a CEMO munkatársai által kezdeményezett megbeszélésen áttekintik a civilek 

eddig megtett lépéseit, bemutatják az ügy jelenlegi helyzetét, illetve megtárgyalják a 

jövőbeni lépéseket, kötelezettségeket, várható eredményeket. 

 

Levették a székely zászlót a Kovászna Megyei Tanács székházáról 
2014. december 15. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Lekerült a Kovászna Megyei Tanács épületéről a székely zászló, levételéről egy áprilisban 

született végleges bírósági döntés rendelkezik. Másfél évvel ezelőtt, székely zászló elemeit 

tartalmazó - kék-arany, címeres - megyezászló elfogadására vonatkozó 2008-as tanácsi 

határozatot érvénytelenítette a brassói táblabíróság, azonban a zászló nem szúrt szemet 

senkinek és a mai napig nem került le a homlokzatról. 

 

Csíkszeredai köztéren is eléneklik a magyar himnuszt 
2014. december 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem csak Sepsiszentgyörgyön, hanem Csíkszeredában is himnuszéneklési akciót szervez a 

Magyar Polgári Párt. Ezzel tiltakoznak az ellen, hogy Marius Popica háromszéki prefektus 

példátlan bírságot rótt ki az MPP-re, amiért a június 4-i sepsiszentgyörgyi Trianon 

megemlékezésen, köztéren elénekelték a magyar himnuszt. A párt csíkszeredai 

szervezetének hétfői felhívása szerint szerdán 17 órakor gyertyát gyújtanak a Szabadság 

téren felállított székely zászló alatt azok emlékére, akik 25 évvel ezelőtt életüket adták a 

szabadságért. 
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Új ifjúsági szervezet alakult Temes megyében 
2014. december 15. – maszol.ro, transindex.ro 

Negyedik alkalommal szerveztek Ifjúsági Hétvégét a Temes megyei magyar fiatalok 

számára december 12–14. között Végváron. A Bánsági Közösségért Egyesület és az RMDSZ 

a Temes Megyei Szervezetének rendezvényén részt vett Molnár Zsolt parlamenti képviselő 

és Jakab Adorján, a MIÉRT elnökhelyettese. Az Ifjúsági Hétvége keretében a fiatalok 

Temes Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács - TEIS néven kezdeményezték egy új ifjúsági 

szervezet létrehozását, amely az eddig is létező Temes megyei ifjúsági szervezetek 

munkáját fogja össze. A TEIS a Magyar Ifjúsági Értekezlet tagja. 

 

Magyarázkodik a háromszéki prefektus himnusz-ügyben 
2014. december 15. – maszol.ro, Krónika 

A magyar himnusz „intonálását” büntetik, az „eléneklését” engedélyezik Romániában, 

magyarázta Marius Popica. Kovászna megye prefektusa hétfői sajtótájékoztatóján agyafúrt 

magyarázattal próbálta enyhíteni a magyar himnusz eléneklése miatti büntetés által 

kiváltott botrányt. Homályos magyarázata szerint az érvényben lévő törvények büntetik 

más országok himnuszának „intonálását”, de „énekelni” bármikor, bárhol szabad. 

Hozzátette: például a magyar himnusz „intonálása” se büntethető abban az esetben, ha azt 

megelőzően „intonálják” a román himnuszt is. 

 

Kongresszust tartott a hét végén a MAKOSZ 
2014. december 15. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ) XXI. Kongresszusát tartotta 

meg a hét végén Déván. Az értekezleten 70 küldött vett részt 12 megyéből. A megnyitón 

Kocsis Attila, a Téglás Gábor Elméleti Líceum igazgatója, Széll Lőrincz, a Hunyad megyei 

Sport- és Ifjúsági Igazgatóság elnöke beszélt. A szombati napon Winkler Gyula EP 

képviselő, valamint Jakab Adorján, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) elnökhelyettese 

is meglátogatta az ülésező középiskolásokat. 

 

Elénekelték a magyar himnuszt a háromszéki prefektúra előtt 
2014. december 15. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Több mint százan gyűltek össze hétfőn délután Sepsiszentgyörgyön, a prefektúra épülete 

elé, és énekelték el a magyar himnuszt. A Magyar Polgári Párt által szervezett tiltakozó 

akción minden magyar politikai szervezet, így az RMDSZ, EMNP és az SZNT képviselői 

jelen voltak. Gazda Zoltán, a Székely Nemzeti Tanács Sepsiszéki elnöke rámutatott: 

„csontig hatolt a kés, minden tűrőképességet meghalad az, ahogy egy nemzetet megsértett 

a prefektus. Azt mondják idegen állam himnuszát énekeltük, holott számunkra ez a 

nemzetünk himnusza, amit június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napján a világ minden 

táján elénekeltünk”. 
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Visszaállították a SIC-táblát Sepsiszentgyörgyön 
2014. december 15. – maszol.ro, Krónika 

A háromszéki önkormányzat homlokzatáról hétfőn bevonták a székely zászlót, ezzel 

párhuzamosan a prefektúra elé ismét kihelyezték a kék-arany színű, SIC (Terra Siculorum) 

feliratú óriás pannót. Kovászna megye tanácsának elnöke, Tamás Sándor kifejtette: az 

államelnök választások második fordulója, illetve az RMDSZ kormányból való kilépése 

után azonnal bosszúhadjáratot indított a prefektus, vélhetően azért, ahogyan a székelyek 

szavaztak. „Büntetések sorozatát zúdították ránk”, mutatott rá a háromszéki tanácselnök, 

aki szerint Marius Popica kormánybiztos a napokban Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester- és Tamás Sándor megyei tanácselnök ellen is bírósági eljárást indított, 

amiért nem távolították el a székely zászlót az önkormányzat székházáról és az Erzsébet 

parkból. 

 

Temesvári megemlékezés a rendszerváltó adventről 
2014. december 15. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Elindult Kolozsvár Főteréről, az 1989-es forradalom áldozatainak tiszteletére emelt 

emlékműtől Juhos Gábor maratonfutó hétfő reggel, hogy a következő napokban teljesítse a 

Kolozsvár és Temesvár közötti csaknem 350 kilométeres távot. A sportoló idén 

szeptemberben közel 550 kilométert tett meg Temesvártól Kolozsvárig, hogy az 1989-es 

forradalom áldozataira emlékeztessen. A temesvári események 25-ik évfordulójához 

közeledve ismét útnak indult, hogy december 18-án a belvárosi református templomnál 

csatlakozzon az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által szervezett 

programsorozathoz, és részt vegyen az ökumenikus emlékünnepélyen. 

 

Üzleti központ nyílt a kolozsvári főkonzulátuson 
2014. december 15. – Krónika, Szabadság 

A magyarországi kis- és közepes vállalkozásoknak Közép-Európában van a legnagyobb 

exportálási lehetőségük, ezért fontos, hogy piacot találjanak számukra, Románia pedig a 

legfontosabb partnere Magyarországnak a térségben – jelentette ki Kubatov Anikó 

magyarországi külkereskedelmi főosztályvezető Kolozsváron abból az alkalomból, hogy a 

kincses város magyar főkonzulátusán üzleti központot nyitott hétfőn a külképviselet. Mile 

Lajos, Magyarország nemrég kinevezett kolozsvári főkonzulja ugyanakkor emlékeztetett: 

bemutatkozó sajtótájékoztatóján megígérte az üzleti központ létrehozását, ami most meg 

is valósult. A diplomata elmondta: Pozsony és Csíkszereda után Kolozsvár a harmadik 

város, ahol hasonló irodát nyit a magyar külképviselet. 

 

Kelemen: megszavazzuk az új Ponta-kormányt 
2014. december 15. – transindex.ro, Krónika 

Megszavazza az új kormányt az RMDSZ, nyilatkozta a Mediafaxnak Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke. „Arra jöttünk rá, hogy a PSD-n kívül senki nem akar kormányozni – és 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/belfold/40127-visszaallitottak-a-sic-tablat-sepsiszentgyorgyon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megemlekeznek-a-rendszervalto-adventrol
http://www.kronika.ro/gazdasag/uzleti-kozpont-nyilt-a-kolozsvari-fokonzulatuson
http://itthon.transindex.ro/?hir=38400


 

 

 

 

 

 
7 

egy országot kormányozni kell -, és azt is láttuk, hogy a kormányprogram, amellyel 

márciusban mi kormányra léptünk, változatlan maradt, benne az a fejezet sem változott, 

amely a kisebbségekről szól. Azt is figyelembe vettük, hogy nem kirúgtak a kormányról, 

hanem önszántunkból léptünk ki, valamint a miniszterelnökkel folytatott 

beszélgetéseinket is figyelembe véve, ma úgy döntöttünk, hogy egy biankó csekket adunk a 

miniszterelnöknek, elsősorban Victor Pontának, vagyis megszavazzuk a kormányt” – 

mondta Kelemen. 

 

Késlekedik Zsák-Malina Hedvig periratának magyar nyelvű fordítása 
2014. december 15. – hirek.sk 

Zsák-Malina Hedvig 2006 óta húzódó ügye máig lezáratlan. Mint ismeretes, a szlovák 

hatóságok hamis tanúzással és hamis eskütétellel vádolják őt. Mivel közben magyar 

állampolgár lett, s el is költözött az országból, a Nyitrai Járásbíróság feltette neki a 

kérdést: kéri-e a vádirat magyar nyelvre való lefordítását. Zsák-Malina Hedvig kérte a 

magyar fordítást, egyelőre azonban ez ügyben sem történt előrelépés. Megoszlik a 

hatóságok véleménye a fordításra vonatkozó kérelemről, s ez késlekedést is okozhat. 

Ugyanakkor az igazságügyi minisztériumnak pedig növekvő kiadásokat jelentene, hiszen a 

több mint 5 ezer oldalnyi ügyirat lefordítása csaknem 100 ezer euróba kerülhet. 

 

Önkormányzatok: tudnak magyarul, de nem írják ki 
2014. december 15. – Új Szó 

Még mindig sok az olyan önkormányzati hivatal Szlovákiában, ahol lehetőség van a 

kisebbségi nyelvű ügyintézésre, erről viszont nem tájékoztatnak. Mindez a kisebbségi 

nyelvek használatáról szóló legújabb jelentésből derül ki, amelyet szerdán hagyott jóvá a 

kormány. A kisebbségi kormánybiztos hivatala 2014 őszén kérdőívekkel szólította meg azt 

a 656 települést, amelyeken a helyi kisebbségi lakosság (magyar, ruszin, ukrán, roma vagy 

német) számaránya eléri a 20 százalékot. Közülük 560 önkormányzat küldte vissza a 

kitöltött kérdőíveket. Ezekből kiderül például az is, hogy bár javul a tájékoztatás a 

nyelvhasználati lehetőségekről, az érintett önkormányzatok több mint fele nem függeszti 

ki az információt arról, hogy a hivatalban használható a kisebbségi nyelv. Idén a válaszadó 

önkormányzatok 42 százaléka tett eleget ennek a kötelezettségnek. 

 

Őry Péter: a belügyi támogatásokról pártszínezet alapján döntöttek 
2014. december 15. – bumm.sk, hirek.sk 

A Magyar közösség Pártjának önkormányzati alelnöke ez év szeptember 25-én hívta fel a 

figyelmet, hogy a pénzügyminisztérium 2014-es évre nyújtott támogatásainak elosztása 

durva aránytalanságokat mutatott. Most ugyanez a tendencia figyelhető meg a 

belügyminisztériumi támogatásoknál - figyelmeztet Őry Péter. „A pénzügyminisztérium 

2014-es évre nyújtott támogatásainak elosztása enyhén szólva durva aránytalanságokat 
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mutatott. A kormányzó párt színeiben regnáló polgármesterek által vezetett községek 

kapták a támogatási összegek közel 42 %-át, a SMER-SD és más párt koalíciójában 

hivatalban levő polgármesterek által vezetett települések több mint 20 %-ot kaptak.” A 

Magyar Közösség Pártja többször szóvá tette, hogy egy-egy település fejlesztését, 

támogatását az államnak és a kormányzatnak politikamentesen és igazságosan kellene 

kezelnie. Az MKP alelnöke szerint "a regionális politika szempontjából elfogadhatatlan, 

hogy az éppen kormányon levő párt vagy annak koalíciója a polgárok és az egyes régiók, 

települések valós igényeit semmibe vevő módon ossza el a támogatásokat. 

 

Magyarul is elhangzott a képviselők és a polgármester esküje Komáromban 
2014. december 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Alakuló ülését tartotta hétfőn a révkomáromi városi önkormányzat. Stubendek László 

független polgármester két helyettesének Keszegh Béla és Knirs Imre független 

képviselőket választotta. Stubendek László mellett 25 képviselő tette le esküjét, melynek 

szövege magyarul is elhangzott. „A komáromiak a választásokon egyértelműen és 

határozottan a változásra voksoltak” – jelentette ki köszöntőjében Komárom új 

polgármestere. Stubendek szerint bár sok munka áll a képviselő-testület előtt, jóakarattal 

óriási dologra lehetnek képesek. A képviselő-testület legfontosabb feladatai között 

említette a munkahelyteremtést, a parkoló rendszer átgondolását, a közterületek 

hatékonyabb gondozását, a közbiztonság megerősítését, valamint a turizmus beindítását. 

 

Húszmillió dinár a nemzeti tanácsoknak 
2014. december 15. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A Vajdaság területén megalakult nemzeti tanácsok elnökeit fogadta hétfőn a Tartományi 

Kormányban Nyilas Mihály kormányfő-helyettes, tartományi oktatási, közigazgatási és 

nemzeti közösségi titkár. A titkárság és a nemzeti tanácsok közötti együttműködés 

kereteiről tárgyaltak, de aláírták azokat a szerződéseket is, amelyek a tanácsok 

működésére szánt tartományi támogatásokról szólnak. A titkárság a költségvetésben 

minden évben előirányoz bizonyos összeget a tanácsok munkájának támogatása céljából, 

továbbá a tanácsok által alapított intézmények részére is, tette hozzá. Az idén ez az összeg 

55 millió dinárt tett ki, jövőre 60 millió dinár lesz majd. Hajnal Jenő, az MNT elnöke 

elmondta, hogy elsősorban a programtevékenységek finanszírozására fordítják majd a 

kapott összeget. A Magyar Összefogás által meghirdetett program hamarosan az MNT 

munkaprogramjává válik, tette hozzá. 

 

Az MNT nyolc és fél millió dinárt kap a tartományi pótköltségvetésből  
2014. december 15. – Pannon RTV 

A tartományi pótköltségvetés újabb 20 millió dinárt irányoz elő a nemzeti tanácsok idei 

tevékenységének a pénzelésére. A legnagyobb összegre az MNT számíthat. A 13 vajdasági 
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kisebbségi önkormányzat az idén 55 millió dinárral rendelkezett a tartományi 

költségvetésből. A most aláírt szerződés újabb 20 milliós támogatást irányoz elő. A Magyar 

Nemzeti Tanács a pótköltségvetésből nyolc és fél millió dinárra számíthat, amit a már 

megkezdett illetve tervezett projektumok befejezésére szándékozik fordítani. Hajnal Jenő, 

az MNT elnöke: „Az oktatás terén a legfontosabb feladatunk az Európa-kollégium átadása 

lesz Újvidéken, és annak tartalommal való feltöltése. Oktatáshoz, de már kultúrához is 

kötődik, a szerb-magyar középszótárnak kiadása, megjelentetése. A kultúrában azoknak a 

kiemelt nemzeti jelentőségű intézményeknek a fejlesztése, erősítése, amelyek egy közös, 

egységes úgynevezett vajdasági magyar virtuális múzeumnak a létrehozását tudják 

erősíteni, segíteni.” 

 

Topolya új polgármestere a polgárok bizalmának visszaállítását ígérte 
2014. december 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A községi elnök és a képviselő-testület elnöke, valamint a községi tanács tagjainak 

lemondását követően a topolyai községi képviselő-testület hétfői ülésén 

szavazattöbbséggel Kislinder Gábort (VMSZ) választották meg községi elnöknek, előtte 

pedig Plohl Edvint (VMSZ) a községi képviselő-testület elnökének. Szintén titkos 

szavazással megválasztották a községi tanács tagjait is. 

 

Továbbra is rendkívüli választásokat követel a VMDP Topolyán 
2014. december 15. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Topolya-Kishegyes Körzeti Szervezete sajnálatát és 

felháborodását fejezi ki a VMSZ restaurációs törekvései miatt, olvasható a párt kiadott 

közleményében. A VMDP körzeti szervezete felháborítónak tartja, hogy akiket Pásztor 

István, a VMSZ elnöke még a minap felelőtlen és eredménytelen munkájuk miatt 

lemondatott, azokat „a lemondott tisztségviselőket és pártvezetőket a további építkezésben 

fontosnak és megkerülhetetlennek tartja, olyan tagtársaknak és embereknek, akik 

megérdemlik a tiszteletet, mert cselekedetükért vállalták a felelősséget”. Ugyanakkor 

koalíciós partnereik tisztségviselői továbbra is maradnak eddigi pozíciójukban. Tehát 

semmilyen változás nem történik. Mitől ijedhetett meg annyira Pásztor, hogy tegnap még 

feláldozta az embereit, és mitől félhet most, hogy újra körüludvarolja őket? - teszi fel a 

kérdést a VMDP. 

 

Az EP támogatja a csatlakozási tárgyalások 2015-ös megkezdését 
2014. december 15. – Magyar Szó 

Az Európai Parlament teljes egészében támogatja Szerbiát abban, hogy 2015-ben 

megnyissa a csatlakozási tárgyalások első fejezeteit, jelentették hétfőn Brüsszelből a 

Szerbiai Képviselőház Európa Integrációs Bizottság tagjai. A bizottság tagjai Brüsszelben 

az EP képviselőivel találkoztak, akikkel a Szerbiával kapcsolatos, aktuális integrációs 

történésekről beszélgettek. 
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Szeretetnyelv-tábor Aknaszlatinán 
2014. december 16. – Oláh Klaudia - Kárpátinfó 

A Cserkészliliom a Keresztény Ifjúságért Jótékonysági Alapítvány Csúcs-programok 2014 

projektjének keretein belül, a Bethlen Alap támogatásával november 28–30. között 

szeretetnyelv-tábort szervezett Aknaszlatinán. A beregszászi résztvevők útközben 

meglátogatták a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond Középiskolát, Técsőn a Hollósy Simon 

Magyar Tannyelvű Középiskolában és a Magyar Tannyelvű Líceumban ismerkedtek a 

szórványban élő magyar fiatalok tanulási körülményeivel. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

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

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

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

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

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

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

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

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

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

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

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 
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