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Balog: Közös ügy a Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatás ügye 
2014. október 17. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Magyar Hírlap 

Balog Zoltán nyolc külhoni magyar pedagógusszervezettel hosszú távú együttműködési 

megállapodást írt alá Czunyiné Bertalan Judit köznevelési államtitkárral és Kaposi 

Józseffel, az Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet főigazgatójával. A miniszter 

köszöntőjében célként jelölte meg, hogy a felsőoktatás és a köznevelés területén egységes 

Kárpát-medencei magyar nyelvű oktatási térben gondolkodjanak, és olyan stratégiát 

alkossanak, amely ezt az egységet kifejezi. Az oktatási tér egyszerre jelent együttműködést, 

szakmai kapcsolatokat a külhoni és a magyarországi pedagógusszervezetek között, és 

jelenti a kapacitások „jó használatát”, ösztöndíjrendszer felépítését - mondta. Utóbbi célja 

diplomás magyar szakemberek képzése és erősítése, valamint az, hogy ezek a szakemberek 

lehetőséget lássanak a boldogulásra szülőföldjükön, még ha ez más ország területén van is. 

 

Az Európai Néppárt vezetőivel tárgyalt Berényi József 
2014. október 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Joseph Daullal, az Európai Néppárt elnökével és Antonio López-Istúriz White-tal, az 

Európai Néppárt főtitkárával tárgyalt 2014. október 16-án, csütörtökön Pozsonyban 

Berényi József, az MKP elnöke. A Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke az Európai 

Néppárt vezetőit tájékoztatta a szlovákiai jobboldal jelenlegi helyzetéről, a közelgő 

helyhatósági választások várható kimeneteléről, illetve a jobboldal esélyeiről a következő 

parlamenti választáson. Az MKP vezetője jelezte tárgyalópartnereinek, hogy a 

kisebbségvédelmi vállalások teljesítésében a felvidéki magyar párt részéről Csáky Pál 

európai parlamenti képviselő aktív szerepet kíván játszani. 

  

A magyar kormány támogatja a csíksomlyói kegyhely felújítását 
2014. október 17. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Magyar Hírlap 

A magyar kormány húszmillió forinttal támogatja a csíksomlyói kegyhely megújítását – 

jelentette be pénteken Csíksomlyón Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós 

elmondta, a támogatást a tárca jövő évi költségvetésében különítik el, és annak 

felhasználásáról a csíksomlyói kegyhely gondnokságát ellátó ferences szerzetesek 

döntenek majd. Úgy vélte, a zarándokhely nemcsak szakrális érték, hanem az 

összmagyarság nemzeti értéke is, hiszen nemcsak a katolikus híveket, hanem a protestáns 

keresztényeket, és az útkeresőket is vonzza. 
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http://www.hirado.hu/2014/10/17/balog-kozos-ugy-a-karpat-medencei-magyar-nyelvu-oktatas-ugye/?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20141017131113/Az-Europai-Neppart-vezetoivel-targyalt-Berenyi-Jozsef.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-magyar-kormany-tamogatja-a-csiksomlyoi-kegyhely-felujitasat
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Fejleszti tudósítói hálózatát az MTVA 
2014. október 17. – MTI, hirado.hu 

Meg kell vizsgálni, hol lehet bővíteni a Kárpát-medencei tudósítói pontokat, és jövő év 

végére a diaszpórában élő magyarságot is be kell vonni a hálózatba - mondta Szabó László 

Zsolt vezérigazgatója pénteken Békéscsabán, a Kós Károly Kollégium őszi konferenciáján. 

Szabó László Zsolt örömmel jelentette be, hogy Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára ígéretet tett arra: vagy idén, vagy jövő év elején 

támogatni fogják ezt a törekvést. A vezérigazgató beszélt arról, hogy 2011-ben kezdték 

fejleszteni a tudósítói hálózatot, jelenleg 68 hírügynökségi, tévés és rádiós tudósító 

dolgozik a Kárpát-medencében. Négy televízióstúdiót (Székelyudvarhelyen, Szabadkán, 

Kolozsváron és Dunaszerdahelyen) újítottak fel a közelmúltban, és jelenleg tervezik az 

ungvári stúdió megépítését. 

 

Corlăţeannal találkozik Szijjártó 
2014. október 19. – Krónika 

Titus Corlăţean román külügyminiszterrel is találkozik Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter a Külügyek Tanácsa hétfőn Luxemburgban rendezendő ülése keretében. 

A budapesti tárca vasárnapi tájékoztatása szerint az EU külügyminisztereinek hivatalos 

találkozója alkalmából folytat megbeszélést a román diplomácia vezetőjével. „A kétoldalú 

találkozó súlya abban is áll, hogy a két ország között felmerült számos vitás kérdés 

rendezése a Romániában élő jelentős magyar kisebbség érdekében elengedhetetlen" – 

szerepel a minisztérium közleményében. A KKM hozzátette: Románia a harmadik 

legnagyobb exportpiacot jelenti Magyarország számára, így a megállapodás mindkét fél 

szempontjából kiemelt jelentőséggel bír. 

 

Magyarul is kampányolnak Johannisnak a Székelyföldön 
2014. október 17. – Krónika, MTI, szekelyhon.ro 

A Keresztény-Liberális Szövetség (ACL) Kovászna megyei szervezete magyar nyelvű 

szórólapokat is nyomtatott, és kétnyelvű újságot indít, hogy államfőjelöltje, Klaus 

Johannis üzenetét a magyar választókhoz is eljutassa – közölte csütörtökön Mădălin 

Guruianu, az ellenzéki összefogásban részt vevő Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

sepsiszentgyörgyi szervezetének vezetője. A városi önkormányzati képviselő úgy 

vélekedett: a novemberi romániai elnökválasztáson induló két magyar jelöltnek – Kelemen 

Hunornak, az RMDSZ, illetve Szilágyi Zsoltnak, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

jelöltjének – semmi esélye sincs megnyerni a választást. Guruianu szerint ezért a romániai 

magyar választóknak érdemes lenne már az első fordulóban a legesélyesebb román jelöltek 

valamelyike mögé felsorakozniuk. 
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http://www.hirado.hu/2014/10/17/fejleszti-tudositoi-halozatat-az-mtva/?source=hirkereso
http://www.kronika.ro/kulfold/amerikaiamagyar-feszultseg-budapest-magyarazatot-var4
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarul-is-kampanyolnak-johannisnak-a-szekelyfoldon
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Nem sikeres az Igen, tessék! kezdeményezés Marosvásárhelyen 
2014. október 17. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem sikeres az Igen, tessék! kezdeményezés Marosvásárhelyen – írja az Erdély FM. 

Az Igen tessék mozgalom elnöke Talpas Botond, azt mondta, mivel más a város etnikai 

összetétele, a kolozsvári modellt nem lehet sikeresen alkalmazni Marosvásárhelyen. A 

kezdeményezés 2012-ben 28 partnercéggel indult el Marosvásárhelyen, de alig bővült a 

városban a kétnyelvűséget vállaló cégek száma, tavaly például egyetlen cég sem 

csatlakozott a kezdeményezéshez – hívta fel a figyelmet Talpas Botond. 

 

Zalaiak a székely autonómiáért 
2014. október 17. – szekelyhon.ro 

Ötezer aláírást gyűjtöttek össze a magyarországi Zala megyéből, szolidaritásként a székely 

autonómiáért. A zalaiak a kézjegyeket tartalmazó íveket egy nemzeti motívumokkal 

díszített ládában adták át pénteken, Antal Attila alpolgármesternek, valamint Veres Dávid 

önkormányzati képviselőnek a csíkszeredai városházán. 

 

Nem ért egyet Borbély László Izsák Balázzsal 
2014. október 18. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem kell meghívni Budapestet az autonómia-tárgyalásokra – véli Borbély László. Az 

RMDSZ politikai alelnöke Marosvásárhelyen ma úgy nyilatkozott: téved Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács elnöke, mikor azt állítja, hogy a magyar állam képviseletét is meg 

kell hívni azokra a tárgyalásokra, melyeket az autonómia-törekvések kapcsán az erdélyi 

magyarság és a román állam képviselői folytatnak. A magyar alkotmányban az szerepel, 

hogy Budapest felelősséggel tartozik a határon túli magyar közösségekért, azonban Orbán 

Viktor magyar miniszterelnök is hangsúlyozta, hogy nem kívánnak közvetlen módon 

beavatkozni, hanem elfogadják azt, amit az erdélyi magyarság legitim képviselete közöl, 

illetve ennek törekvéseit támogatják – hangsúlyozta Borbély László, majd hozzátette: a 

felelősség tehát a mienk. 

 

Külön keretben tanulhatna újságírást a Sapientián öt Kárpát-medencei 
magyar 
2014. október 18. – Krónika, MTI 

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Kós Károly Kollégium 

(KKK) és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem már dolgozik azon, hogy öt, az 

újságírás iránt érdeklődő Kárpát-medencei magyar fiatal külön keretben tanulhasson a 

felsőoktatási intézmény kolozsvári karán – hangzott el a KKK őszi konferenciáján 

pénteken Békéscsabán. Szenkovics Dezső, a Sapientia Egyetem kari főtitkára kifejtette: 

még idén októberben az intézmény szenátusa elé kerül a kérdés, ezután beadják az 

engedélykérést a romániai Minőségbiztosítási Hivatalhoz azért, hogy külön keretben, a 

jelenlegi 25 helyett 30 diákot vehessenek fel a médiaszakra. 
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=174494&cim=nem_sikeres_az_igen_tessek_kezdemenyezes_marosvasarhelyen
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/zalaiak-a-szekely-autonomiaert
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=174557&cim=nem_ert_egyet_borbely_laszlo_izsak_balazzsal
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kulon-keretben-tanulhatna-ujsagirast-a-sapientian-ot-karpat-medencei-magyar
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kulon-keretben-tanulhatna-ujsagirast-a-sapientian-ot-karpat-medencei-magyar
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Anyaországi támogatást kap a csíki hoki 
2014. október 18.  – Krónika, szekelyhon.ro 

A Magyar Jégkorong-szövetség (MJSZ) a 2014-15-ös idényben 15 millió forinttal 

támogatja a csíkszeredai korosztályos jégkorongcsapatokat, hogy részt vehessenek a 

magyar utánpótlás-bajnokságokban. Ezt Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának államtitkára, az MJSZ elnökségének tagja jelentette be pénteken este a 

csíkszeredai Vákár Lajos Műjégpályán. Az eseményen jelen volt Zsigmond Barna Pál 

főkonzul és Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere is. 

 

A MOGYE oktatóival és diákjaival egyeztettek RMDSZ-es politikusok 
2014. október 18. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az elmúlt egy év történéseiről, a szükséges szakmai, közigazgatási és politikai lépésekről 

egyeztettek az RMDSZ politikusai a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE ) oktatóival és diákjaival október 17-én. A tanácskozáson Kelemen Hunor 

szövetségi elnök, Markó Béla szenátor, Borbély László politikai alelnök, Kelemen Márton, 

a Maros Megyei Tanács alelnöke és Peti András, Marosvásárhely alpolgármestere vett 

részt, és arra ösztönözte az esemény résztvevőit, hogy jelöljék meg azokat az eszközöket, 

intézkedéseket, amelyek rövid és hosszú távon szükségesek ahhoz, hogy a MOGYE-én 

megerősödjön a magyar nyelvű oktatás. 

 

A vásárhelyi problémákról beszélgetett Markó és Kelemen  
2014. október 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Romániában ma egyetlen jelöltnek van elképzelése az ország jövőjéről és benne a 

magyarság sorsáról: Kelemen Hunornak – hangsúlyozta Markó Béla szenátor, az RMDSZ 

egykori elnöke Marosvásárhelyen azon a pódiumbeszélgetésen, amelynek helyszíne a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház kisterme volt pénteken. A Marosvásárhelyi magyar 

hangok című eseményen Kelemen Hunor szövetségi elnök Markó Bélával, az RMDSZ 

egykori elnökével, Ágoston Hugó publicistával és Nagy Endre rádiós műsorvezetővel 

beszélgetett a közelgő választásokról és a szövetség 25 éves közéleti munkájáról.  

 

Az autonómiáról beszélt Borbély László a MIÉRT-konferencián  
2014. október 18. – maszol.ro 

„A cél világos: autonómiát akarunk!” címmel tartott előadást szombat délelőtt 

Erdővidéken, Baróton, Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke, a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (MIÉRT) Székelyföldi Konferenciáján. Az Ifjúság és autonómia témájú 

konferencián a politikai alelnök a Szövetség múltjára, kihívásaira és prioritásaira is kitért, 

kiemelve, hogy az elmúlt 25 évben azért dolgoztak, hogy az 1993-ban megfogalmazott 

célok valóra váljanak. „1990 és 1993 között komoly viták voltak a Szövetségen belül, 

kerestük a helyünket és annak a módját, hogy a romániai magyar közösség érdekeit a 

leghatékonyabban képviselni tudjuk. Két markáns vonal volt akkoriban az RMDSZ-en 
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http://www.kronika.ro/sport/anyaorszagi-tamogatast-kap-a-csiki-hoki
http://itthon.transindex.ro/?hir=37646
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/37136-a-vasarhelyi-problemakrol-beszelgetett-marko-es-kelemen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/37145-az-autonomiarol-beszelt-borbely-laszlo-a-miert-konferencian


 

 

 

 

 

 
6 

belül, és azt kellett eldöntenünk, hogy a jogállam, a demokrácia eszközeivel élve, 

tárgyalóasztalhoz ülünk-e vagy sem az akkori hatalom képviselőivel" - emlékezett vissza 

Borbély László.  

 

Winkler: egységesülő Bánság, a megvalósítható jövőkép  
2014. október 19. – maszol.ro 

Bánság az Európai Unióban címmel tartott előadást szombaton Winkler Gyula EP-

képviselő. ,,Ha Brüsszelből nézek a Bánságra, az országhatárok nem látszanak annyira 

élesen, ahogyan igaz ez más határmenti vidékekre is az unióban, ahol a régió 

jellegzetessége felülírja az országhatárokat. A Bánság esetében ugyanakkor sajátos 

helyzetben vagyunk, hiszen Szerbia uniós csatlakozása középtávon valósulhat meg, 

Románia az EU tagja, de nincs a Schengen-övezetben, míg Magyarország uniós tag és a 

Schengen-övezet része. Ennek a régiónak jellegzetessége a soknyelvűség, a 

multikulturalitás, a nemzeti közösségek együttélése. Meggyőződésem, hogy összenő, ami 

összetartozik és ez itt a Bánságban nemcsak szlogen, hanem gyakorlatilag is 

megvalósítható jövőkép" – fogalmazott Winkler Gyula.  

 

Merénylet Erdély gazdasága ellen – Elszámoltatná Bukarestet Szilágyi Zsolt 
2014. október 19. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

A román kormánynak el kell számolnia az autópálya-építésre és infrastruktúrafejlesztésre 

begyűjtött különadókkal – jelentette ki pénteken Szilágyi Zsolt, az EMNP államfőjelöltje, 

aki élesen bírálta Bukarest nemrég közvitára bocsátott infrastruktúra-fejlesztési tervét: 

úgy véli, ez merénylet Erdély gazdasági felemelkedése ellen. A nyugati cégek romániai 

befektetéseinek térképével igazolta, hogy elrettentő a helyzet: ezek a vállalatok – 

Bukarestet leszámítva – elsősorban a magyar–román államhatár közelében telepednek 

meg, ahol nem vagy csak alig kell igénybe venniük a romániai út- és vasúthálózatot. 

Szilágyi szerint az egész ország gazdasági fellendülését ássa alá az a koncepcióhiány és 

korrupció, amely az infrastruktúrafejlesztést az elmúlt 25 évben jellemezte. 

 

Kelemen: egy emberként álljunk ki ügyeinkért 
2014. október 19. – maszol.ro, Krónika 

Nincs helye a megosztásnak, a szétdaraboltságnak akkor, amikor a magyar közösség fontos 

választás előtt áll és azt a jelöltet kell támogatnia, aki az erős közösség hangja a hazai 

államelnök-választásokon – mondta Borboly Csaba megyei tanácselnök, az RMDSZ Csík 

Területi Szervezetének elnöke azon a pódiumbeszélgetésen, amelynek fő meghívottja 

Kelemen Hunor szövetségi elnök, az RMDSZ államelnök-jelöltje volt, és amelyet a 

felújított Mikó-várban szerveztek meg október 18-án, szombaton. Hargita Megye 

Tanácsának elnöke Kelemen Hunort székely termék átnyújtásával üdvözölte – 

munkatársként és bajtársként – és jelezte: nem járt sikerrel az a sajtóhadjárat, amely 

különböző spekulációkkal, kampány-megfontolásból éket próbál verni az RMDSZ országos 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/37155-winkler-egysegesulo-bansag-a-megvalosithato-jovokep
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=174582&cim=merenylet_erdely_gazdasaga_ellen_elszamoltatna_bukarestet_szilagyi_zsolt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/37160-kelemen-egy-emberkent-alljunk-ki-ugyeinkert
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és területi vezetője közé. A munka és a célok is közösek, soha nem volt ez másként – tette 

hozzá Borboly Csaba.  

 

Vincze Loránt az autonómiatörekvésekről: a közvéleményben kell 
változásnak bekövetkeznie 
2014. október 19. – Erdély Ma 

A MIÉRT Székelyföldi Konferencia második napján, október 18-án Vincze Loránt, a FUEN 

alelnöke, az RMDSZ külügyi titkára az autonómia kérdését járta körül főként különböző, 

Európában működő autonómia modellek példáján keresztül. Az interaktív előadást 

Kelemen Szilárd Péter, háromszéki fiatal tanácsos moderálta. „Nincs két egyforma 

autonómia, egyetlen modell sem ültethető át teljes mértékben egy másik területen, viszont 

jó kiindulási pontnak tekinthető” – állapította meg a FUEN alelnöke. Vincze Loránt egy 

fejre állított piramis példájával illusztrálta az autonómiával kapcsolatos folyamatokat. 

 

Tiszteletbeli székelyeket avattak Oklándon 
2014. október 20. – Udvarhelyi Híradó, Magyar Hírlap 

Szombaton délelőtt Tiszteletbeli Székely-avatást tartottak az oklándi unitárius 

templomban. Az ötlet 2005. december 5-én, a kettős állampolgársági, sikertelen 

népszavazás évfordulóján született a magyar-magyar feszültség oldására. Az eseményen 

részt vett Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke és Szász Jenő, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet elnöke, Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és 

Zsigmond Barna Pál főkonzul. 

 

Nagymegyer: kezdetét vette a IV. Önkormányzati Szabadegyetem 
2014. október 17. – hirek.sk 

Péntek reggel elkezdődött a nagymegyeri művelődési központban a Pro Civis Polgári 

Társulás által szervezett IV. Önkormányzati Szabadegyetem, amely idén is gazdag 

programmal várta a résztvevő polgármestereket, önkormányzati képviselőket, 

alkalmazottakat. A pénteki előadások délelőtti blokkjának gerincét a 2014-2020 közötti 

uniós fejlesztési időszak új pályázati lehetőségeinek témaköre alkotta. A délutáni program 

témakörét a szlovákiai magyar alapiskolák fenntarthatóságának lehetőségei, veszélyei 

alkották. 

 

IV. Önkormányzati Szabadegyetem: szombaton a kampány volt a téma 
2014. október 18. – Felvidék Ma 

A szabadegyetem szombati napján a kommunikációs és kampánytechnikák gyakorlati 

lehetőségeiről hallhattak a résztvevők. A kétnapos tanácskozás szombat délután Berényi 

József MKP-elnök zárószavával ért véget, aki beszédében megköszönte a nagyszerű 
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előadásokat. Elmondta: „közösségi szempontból fontos, hogy ebben az országban minél 

több településen legyen magyar polgármester. A helyi önkormányzat az, ami igazán 

legitimizálja a megyei és országos politikánkat is." Beszédének végén kitért a magyarság 

számának alakulására, az önigazgatás fontosságára és a déli régiók gazdasági helyzetére. 

Végezetül jó kampányolást és sok sikert kívánt a résztvevőknek. 

 

Mi lesz veled Új Szó? 
2014. október 18. – bumm.sk 

A Penta befektetési csoport médiavállalkozásokban való érdekeltségétől hangos a sajtó. A 

kétes hírű csoport az Új Szó és a Sme napilapok kiadójának, a Petit Pressnek a felét is 

megszerezte. A Sme szerkesztőségének nagy része felmond, az Új Szó újságírói maradnak. 

Miért? Erről kérdezte a bumm.sk hírportál Molnár Norbertet, a szlovákiai magyar napilap 

főszerkesztőjét. Elmondta, az Új Szó munkatársai eddig „egy elkényeztetett helyzetben” 

voltak a kiadónál, mert „soha senki nem mondta meg, hogy miről írjunk, vagy azt, hogy 

miről ne írjunk”. Molnár Norbert hozzátette: „Ha az új tulajdonos megmondaná, hogy 

miről írjunk, vagy csak azt, hogy milyen szellemben írjunk valamiről, abban a pillanatban 

felállnánk és elmennénk.” 

 

Kultúra, híd a magyarok és a szerb közösség között 
2014. október 17. – Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A kultúra nagyon fontos szerepet tölt be abban, hogy népek, nemzetek egymásra 

találjanak, közösséget tudjanak építeni és olyan feltételek teremtődjenek, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a megbékélés megkezdődjön – emelte ki Hajnal Jenő, a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet igazgatója csütörtökön a belgrádi Collegium Hungaricumban 

megtartott, az „Új kezdet? A kultúra, mint lehetséges híd magyarok és szerbek között” c. 

tanácskozáson. Németh Zsolt, Magyarország Országgyűlése Külügyi Bizottságának elnöke 

a magyar–szerb történelmi megbékélésről szóló, „Történelmi főhajtás a Délvidéken” c. 

kötet kapcsán elmondta: „Az elmúlt évek magyar külpolitikájának az egyik legjelentősebb 

fejleménye, hogy a magyar–szerb megbékélési folyamat kezdetét vette. (…) A továbblépés 

a magyar–szerb kapcsolatokban csak a bűn megvallása és a bűnbocsánat nyomán 

lehetséges. Úgy gondolom, hogy a magyar–szerb viszonyban ez a folyamat megkezdődött. 

Bízunk abban, hogy az ígérteket az elkövetkezőkben sikerül betartani és a megbékélési 

folyamat példa lehet más népek számára is itt és Közép-Európában.” 

 

Nyugat-bácskai iskolákba látogatott Nyilas Mihály 
2014. október 17. – Magyar Szó 

A nemesmiliticsi és bezdáni iskolákba látogatott Nyilas Mihály tartományi oktatási, 

közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, ahol találkozott a szülőkkel és az oktatókkal. – 

Az oktatás kiemelten fontos tevékenységi területe a titkárságnak, itt is igyekszünk a 
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kisebbségi nyelven történő oktatást támogatni az óvodától a középiskolával bezárólag, 

illetve az egyetemig, hiszen Zombor ezen a téren is jelen van az oktatási térképen, noha 

ezen a szinten már nem titkárságunk illetékes. Ami az osztályok megnyitásának 

engedélyeztetését illeti, eddig a titkárság véleményezése eredménnyel járt az oktatási 

minisztériumnál, ezt a gyakorlatot folytatni kell. Iskolalátogatásaim során arra vagyok 

kíváncsi, hogy az oktatás szervezése és minősége érdekében milyen ötleteik, javaslataik 

vannak a pedagógusoknak és a szülőknek – nyilatkozta az oktatási titkár. 

 

Megemlékezés az újvidéki ferences vértanúk halálának 70. évfordulójáról 
2014. október 17. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Ferences templomban ünnepélyes keretek között emlékeznek meg a rendház 

két alapító tagja vértanúhalálának hetvenedik évfordulójáról. A megemlékezés fontosságát 

nyomatékosítja, hogy Körösztös Krizosztom és Kovács Kristóf ferences atyák boldoggá 

avatási pere jól halad, aminek következtében ügyük az idei év elejétől Rómába került az 

illetékes Kongregációhoz. A megemlékezés központi eseményére október 25-én, 

szombaton kerül sor. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa SE Orlando Antonini 

pápai nuncius úr lesz, akivel együtt miséznek a helyi főpásztorok és a helyi valamint a 

horvátországi és magyarországi papság a hívek és közéleti személyiségek részvételével. 

 

Ösztöndíjpályázatot hirdettek egyetemisták részére 
2014. október 17. – Magyar Szó 

A topolyai önkormányzat által a 2014–2015-ös tanévben egyetemi hallgatók részére 

immár tízedik éve meghirdetésre kerülő ösztöndíj megpályázásának határideje november 

15-e. A Közigazgatási Hivatal Iktatójába várják a pályázati iratanyaggal ellátott 

igényléseket. Egy-egy egyetemista esetében a vissza nem térítendő ösztöndíj havonta 

kifizetendő összege a 2013-2014-es tanévben 2500 ás 4000 dinár között mozgott, a 136 

beérkezett kérvényből 122 hallgató nyert jogot rá. Az adományozó várhatóan az idei 

tanévben is, hasonlóan a tavalyihoz, havi szinten kb. 500 ezer dinárt különít majd el erre a 

célra. 

 

Hogy fiataljaink itt maradjanak, visszajöjjenek 
2014. október 18. – Magyar Nemzet 

A legdélebbi magyar iskolában kezdte pénteki székelykevei látogatását Németh Zsolt, a 

Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 

Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője és Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás 

listavezetője. A vendégeket Bogos Tivadar székelykevei tanácselnök fogadta, a Žarko 

Zrenjanin Általános Iskolában pedig Salamon Géza igazgató, az iskola diákjai, a szülők, a 

katolikus egyház képviselői, a helybeli művelődési egyesületek és civil szervezetek 

képviselői várták. Az iskola előcsarnokában a diákok alkalmi műsort mutattak be a 

vendégeknek, akik a házigazdákkal elbeszélgettek az őket érintő legégetőbb problémákról, 

megtekintették a falu tájházát és a székely kaput. 
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Nálunk keresnek munkásokat a magyar cégek 
2014. október 18. – MTI, Magyar Szó, Magyar Nemzet 

A Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara tapasztalatai szerint az elmúlt néhány 

hétben jelentősen megnőtt azon cégek száma, amelyek hasonló kéréssel fordultak a 

kamarához. Jójárt Miklós, a kamara ügyvezető alelnöke szerint a legtöbb vállalkozás az 

építőiparon belül keres embereket. Az utóbbi hónapokban feltűnt, hogy hazai 

vállalkozások speciális munkaerőigénnyel jelentkeznek a kamaránál. Volt, aki 

szendvicspanel szerelésre keresett munkásokat a Vajdaságból, de olyan vállalkozóval is 

találkoztak, aki egy építőipari beruházáshoz hosszú távra, különböző szakembereket 

toborzott Szerbiában - mondta az alelnök. 

 

Ötlettől a megvalósulásig 
2014. október 19. – Magyar Szó 

Október 15. és 17. között a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző 

Központ volt a házigazdája az Ötlettől a megvalósulásig elnevezésű képzésnek, amelyet 

oktatási intézmények számára szervezett a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti 

Közösségi Titkárság. A háromnapos képzés célja, hogy elősegítse az oktatási intézmények 

európai uniós pályázatokon való részvételének sikerét. Az előadásokat Vajdaság tizenegy 

településén szervezik meg – elsőként Magyarkanizsán –, százhat oktatási intézményen 

keresztül összesen kétszázhetven személy vesz részt a képzéseken. 

 

Jövő vasárnap nemzeti tanácsi választások 
2014. október 19. – Magyar Szó 

Az október 26-ai magyar nemzeti tanácsi választásokon négy lista méretteti meg magát, 

ezek a listaátadás sorrendjében a következők: A 35 jelöltes Magyar Összefogás, a szintén 

35 jelöltes VMDK – Csonka Áron, a Másként magyarságunkért–Fodor László-lista, 

amelyen 22 név szerepel, és a Magyar Liga–Új Magyar Alternatíva–Vass Tibor-lista 25 

jelölttel. A listavezetők elektronikus levélben fejtették ki a Magyar Szónak elképzeléseiket, 

terveiket. A Magyar Összefogás (MÖ) programjának középpontjában a vajdasági magyar 

közösség egésze áll, különböző szakmai, területi, földrajzi lehetőségeinek, elképzeléseinek 

összességével – emelte ki Hajnal Jenő listavezető, majd azt is elmondta, hogy azért vállalta 

Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének felkérésére, hogy listavezető 

legyen, mert ez áll gondolkodásuk fókuszában. 

 

Csantavéren kampányoltak a VMDK – Csonka Áron lista támogatói és jelöltje  
2014. október 19. – Pannon RTV 

Csantavéren szavazásra szólították fel a vásárra látogatókat a magyar nemzeti tanácsi 

választáson induló VMDK – Csonka Áron lista támogatói és jelöltje, Almási Szilárd. 

Módosítanák a jelenlegi Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramját és gyorsítanák a 

diplomahonosítás folyamatát. A lista jelöltjei mindenekelőtt azt bizonyítanák be, hogy egy 
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szakmai tudással rendelkező csoporttal képesek a vajdasági magyarok érdekeit 

megvalósítani.  

 

Két újabb határátkelőt létesítenek a magyar–ukrán határon 
2014. október 18. – Kárpátalja Ma 

Határátkelőt építenek az ungvári járási Szalóka és a magyarországi Tiszaszentmárton 

között a következő évben. Az építkezés a magyar–ukrán határon átnyúló operatív 

együttműködési program projektjének keretében valósul meg. 

 

Három új köztéri szoborral gazdagodott Borzsova vármegye 
2014. október 18. – Kárpátinfo 

Október 12-én ünnepélyes keretek között avatták fel az I. Kárpátaljai Kőszobrász Táborban 

készült, három Borzsova vármegyei településnek ajándékozott alkotást. A táborra október 

3. és 12. között került sor Borzsován, a Pro Arte-Munkács társadalmi civil szervezet és a 

Beregszász és Térsége Falusi Turizmus Szövetség szervezésében, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával. A tábor ideje alatt a munkácsi Matl Péter, a civil szervezet 

elnöke, a nagydobronyi ifj. Hidi Endre, illetve a Felvidékről érkezett Gúgyela Tomás és az 

erdélyi Sánta János Botond dolgozott azért, hogy Borzsova vármegye egy-egy legendáját 

megtestesítő köztéri szoborral ajándékozhassa meg Kárpátalja három települését. 

  

A magyar kormány támogatni kívánja Kárpátalja felzárkóztatását – Interjú 
Kovács Ádám Zoltán helyettes államtitkárral 
2014. október 19. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Kovács Ádám Zoltán, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának nemzetközi 

együttműködésért felelős helyettes államtitkára kétnapos hivatalos látogatást tett 

Kárpátalján, melynek során a munkácsi városházán tárgyalt Kárpátalja kormányzójával, 

Vaszil Huballal, valamint Ivan Balogával, a Kárpátalajai Megyei Tanács elnökével és dr. 

Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével. Az helyettes államtitkár átadta a Keleti 

Partnerség programja keretében legutóbb felújított épületeket, látogatást tett a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán és a Beregszászi Állami Levéltárban, majd a 

„KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány munkácsi székházában folytatott megbeszélést a 

KMKSZ vezetőivel. Programja végén interjút adott a Kárpátaljának. 
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„3X Ungarn” – Magyar irodalmi kiállítás Ehingenben 
2014. október 17. – Nemzeti Regiszter 

2014 a jubileumok éve. 100 éve tört ki az első világháború, 70 éves a Holokauszt, 25 éve 

szabadult föl Európa keleti blokkja a szovjet uralom alól. 2014 az emlékezés éve, az utókor 

világszerte fáradozik azon, hogy emléket állítson a XX. század hőseinek, áldozatainak. 

 

Trócsányi László Párizsban emlékezett meg '56-ról 
2014. október 19. – MTI, kormany.hu, MNO, hirado.hu 

Trócsányi László igazságügyi miniszter, volt párizsi nagykövet részvételével közösen 

emlékeztek meg magyarok és franciák vasárnap az 1956-os magyar forradalom és 

szabadságharc kitörésének 58. évfordulójáról az ismeretlen katona sírjánál, a párizsi 

diadalív alatt. A hagyományos koszorúzási ünnepség kezdetén a megemlékezők a forgalom 

elől lezárt Champs-Elysées felső szakaszán érkeztek a Diadalívhez, ahol a magyar kormány 

képviseletében Trócsányi László igazságügyi miniszter, volt párizsi magyar nagykövet, 

Sujánszky Jenő, a francia–magyar emlékbizottság elnöke és a francia Charles de Gaulle 

Emlékbizottság képviselői megkoszorúzták az ismeretlen katona sírját, majd 

meggyújtották a lángot a magyar forradalom áldozatai, hősi halált halt mártírjai és a 

megtorlásban kivégzettek tiszteletére. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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