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Románia kiterjesztené a könnyített honosítást 
2013. szeptember 11. – Krónika 

Módosítaná a román állampolgárság  könnyített felvételét lehetővé tevő honosítási 

törvényt Eugen Tomac, a Traian Băsescu államfőhöz közel álló körök által alapított Népi 

Mozgalom Párt elnöke. A módosítás kiterjesztené a könnyített honosítás lehetőségét azon 

határon túli románokra is, akik, vagy akiknek az ősei korábban nem rendelkeztek román 

állampolgársággal. Tomac tegnap közölte, hogy a módosító javaslatot az RMDSZ-en kívül 

az összes parlamenti párt támogatja. A javaslat értelmében minden olyan, külhoni 

személynek, aki valamely román közösséghez sorolja magát, és ismeri a román nyelvet, 

jogában áll könnyített honosítást kérni, úgy, hogy nem költözik Romániába, és a román 

állampolgárság mellett az eredeti állampolgárságát is megtarthatná.  

 

Az Európai Parlament elfogadta a veszélyeztetett nyelvek védelméről szóló 
jelentést 
2013. szeptember 11. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Nagy többséggel fogadta el szerdán az Európai Parlament a korzikai, zöldpárti Francois 

Alfonsi által készített jelentést, amely a veszélyeztetett nyelvek védelmét sürgeti Európa-

szerte. Gál Kinga szerint az EP a döntéssel „határozott üzenetet küld az Európai 

Bizottságnak és a tagállamoknak: a kisebbségi nyelvek fennmaradása érdekében a nyelvi 

jogok biztosításának megerősítésére, állami, közösségi támogatásra és programokra van 

szükség”. 

 

Plusz pénz a határon átnyúló útépítésekre 
2013. szeptember 11. – MTI, hirado.hu 

A kormány 387 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el az idei költségvetésben a 

Határon Átnyúló Együttműködési Programokból megvalósuló útépítési projektekre. Az 

MTI értesülései szerint az átcsoportosítás a román határon lévő csanádpalotai, valamint 

ömbölyi, továbbá a szlovén határon lévő rédicsi határátkelőkhöz vezető utakat érinti. 

 

Körbefutja a Székelyföldet Juhos Gábor magyarországi futó 
2013. szeptember 11. – Krónika, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tizenkét nap alatt ötszáz kilométer, naponta egy maratoni táv teljesítésére vállalkozik 

Juhos Gábor magyarországi maratonfutó a Székelyföldön. Juhos Gábor azért szalad, hogy 

felhívja a figyelmet a Székelyföld autonómiájának fontosságára - közölte tegnap az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) az MTVA Külhoni Magyar Sajtószolgálat honlapján. 
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http://kronika.ro/belfold/romania-kiterjesztene-a-konnyitett-honositast
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/11/18/Plusz_penz_a_hataron_atnyulo_utepitesekre_.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/szines/korbefutja-a-szekelyfoldet-juhos-gabor-magyarorszagi-futo
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Ponta: legfeljebb kétmilliárd dolláros veszteséggel számol az RMGC 
2013. szeptember 11. – transindex.ro, Krónika 

Legtöbb 2 milliárd dolláros vesztesége lesz a Rosia Mondtana Gold Corporation 

vállalatnak, ha a parlament nem hagyja jóvá a verespataki bánya megnyitását - mondta 

Victor Ponta kedden. 

 

Akár négymilliárd eurós kártérítést is követelhet a Gabriel Resources 
2013. szeptember 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Ha a képviselőház leszavazza a verespataki bányaberuházást, kártérítést fog igényelni a 

Gabriel Resources, amelynek értéke akár a 4 milliárd dollárt is elérheti – jelentette ki 

Jonathan Henry. A Gabriel Resources CEO-ja szerint Románia nemzetközi befektetésekre 

vonatkozó szabályozásokat sért meg a bányanyitás megakadályozásával. 

 

Román-magyar „meccs” a gazdaságban is 
2013. szeptember 11. – maszol.ro 

A magyar válogatott vereségével véget ért bukaresti mérkőzés után egy napilap kíváncsi 

volt arra is, hogy gazdaságilag hogyan áll a két ország. arra következtetésre jutott, hogy 

ilyen vonatkozásban a „kevesebb játékossal” (10 millió emberrel) „játszó” Magyarország 

több góllal is vezet a 20 milliós lakosú Románia előtt.  

 

Nyilvánosságra hozzák a Verespatakhoz kapcsolódó dokumentumokat  
2013. szeptember 11. – maszol.ro 

Nyilvánosságra hozza a kormány a verespataki bányanyitással kapcsolatos, az elmúlt 14 év 

alatt született dokumentumokat – közölte Victor Ponta. A miniszterelnök szerint ezt a 

napokban Dan Șova, nagyberuházásokért és külföldi befektetésekért felelős tárca nélküli 

miniszter fogja bemutatni.  

 

Harminc európai fiatal ismerkedik a toleranciával 
2013. szeptember 11. – maszol.ro 

Szerdán érkezett és szeptember 21-ig tartózkodik Marosvásárhelyen 30 európai fiatal, akik 

Marosvásárhellyel és Maros megyével, a helyi sajátosságokkal, az etnikai közösségekkel 

ismerkednek. Olasz-, Magyar-, Törökországból és Litvániából érkeztek az európai uniós 

program résztvevői, hogy a romániai magyar, román és cigány fiatalokkal közösen 

ismerkedjenek a helyi szokásokkal, hagyományos kézművességgel, művészettel.  

 

Egyezményt írt alá a kolozsvári BBTE és a budapesti ELTE  
2013. szeptember 11. – maszol.ro, Szabadság 

Egyezmény született a kolozsvári Babeș Bolyai Tudományegyetem (BBTE) és a budapesti 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE) között két diplomás magiszteri képzésekre. A 

dokumentum aláírására négytagú delegáció utazott Budapestre, köztük Nagy László és 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34019
http://itthon.transindex.ro/?hir=34022
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/17554-roman-magyar-meccs-a-gazdasagban-is
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17550-nyilvanossagra-hozzak-a-verespatakhoz-kapcsolodo-dokumentumokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17564-harminc-europai-fiatal-ismerkedik-a-toleranciaval
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17588-egyezmenyt-irt-ala-a-kolozsvari-bbte-es-a-budapesti-elte
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Soós Anna valamint Călin Rus rektorhelyettesek, illetve az egyetem rektora, Ioan-Aurel 

Pop.  

 

Párbeszédre várnak az európai kisebbségek 
2013. szeptember 11. – maszol.ro, Erdély Ma 

Kétnapos konferencia kezdődött szerda délután Marosvásárhelyen a Bernády Házban, 

amelyre a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány 14-ik alkalommal hívta meg a 

romániai nemzeti kisebbségek parlamenti, valamint civil képviselőit. Borbély László 

házigazda, az alapítvány elnöke köszöntötte a jelenlevőket, különlegesnek nevezve az 

eseményt, amelyet megtisztelt jelenlétével Hans Heinrich Hansen, a Európai Kisebbségek 

Föderatív Uniója (FUEN) elnöke is, illetve eljöttek a FUEN alelnökei is.  

 

A MIT is támogatja a Székelyföld autonómiájáért szervezett maratoni futást 
2013. szeptember 11. – Erdély Ma 

A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és tagszervezetei (ODFIE – Országos Dávid Ferenc 

Ifjúsági Egylet, IKE – Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület, MISZSZ – Magyar Ifjúsági 

Szervezetek Szövetsége, EMI – Erdélyi Magyar Ifjak) kiemelten fontosnak tartják a 

Székelyföld önrendelkezésének kivívásában való szerepvállalást, és lehetőségeik szerint 

részt vállalnak az autonómiatörekvéseket segítő és népszerűsítő megmozdulások 

szervezésében. 

 

Bauer Edit az EP-ben bírálta az állampolgársági törvényt 
2013. szeptember 11. – bumm.sk 

Bauer Edit európai parlamenti képviselő egyperces felszólalás keretén belül kritizálta a 

szlovák állampolgársági törvényt hétfőn éjszaka Strasbourgban. A törvény szerinte 

nemcsak értelmetlen beavatkozás a polgárok magánéletébe, hanem ellentmond a 

személyek szabad mozgása elvének is. 

 

Külföldi bevándorlók előnyben a szlovákiai nyelvhasználat terén 
2013. szeptember 11. – bumm.sk 

Az új műsorszórási törvény kivételt adna a Szlovákiában élő külföldiek számára sugárzott 

műsoroknak, viszont továbbra is korlátozná a kisebbségi nyelveken való sugárzást. A 

Hídnak sikerült elérnie, hogy a jogszabálytervezetet megtárgyalja a szlovák parlament 

kisebbségi bizottsága is. 

 

Solymos: diszkriminatív a kulturális tárca indítványa 
2013. szeptember 11. – hirek.sk 

Második olvasatba utalta szerdai ülésén a parlament a sugárzásról és továbbközvetítésről 

szóló törvény módosító javaslatát. Solymos László, a Most-Híd frakcióvezetője 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17590-parbeszedre-varnak-az-europai-kisebbsegek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=149221&cim=a_mit_is_tamogatja_a_szekelyfold_autonomiajaert_szervezett_maratoni_futast
http://www.bumm.sk/86602/bauer-edit-az-ep-ben-biralta-az-allampolgarsagi-torvenyt.html
http://www.bumm.sk/86595/kulfoldi-bevandorlok-elonyben-a-szlovakiai-nyelvhasznalat-teren.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130911185259/Solymos-diszkriminativ-a-kulturalis-tarca-inditvanya.html
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diszkriminatívnak tartja az indítványt, és annak átdolgozását javasolta. Solymos többek 

között helytelennek tartja, hogy a frekvenciatanács elutasíthatja a nem államnyelvű 

sugárzást, amennyiben az érintett térségben nincs megfelelő kínálat államnyelvű 

műsorokból. 

 

Civil napot rendeznek a füleki várban 
2013. szeptember 11. – bumm.sk, Új Szó 

Első alkalommal rendeznek civil napot a szlovákiai Fülek várában szombaton azzal a céllal, 

hogy összefogják a városban működő magyar szervezeteket, és felhívják a figyelmet az 

egészséges lokálpatriotizmus szükségességére. 

 

Benyújtották kárpótlási igényüket a Baťa-örökösök 
2013. szeptember 11. – hirek.sk 

Benyújtották kárpótlási igényüket Jan Antonín Baťa csehszlovák vállalkozó örökösei, akik 

kártérítést követelnek a Beneš-dekrétumok alapján elkobzott családi vagyonért. 

 

Szili Katalin lesz Csáky Pál következő vendége 
2013. szeptember 11. – Felvidék Ma 

Folytatódik Csáky Pál Beszélgetések a nemzettudatról c. sorozata. Szeptember 25-én Szili 

Katalin, a magyar Országgyűlés volt elnöke látogat az MKP pozsonyi székházába.  

A beszélgetés témája: Erősödik vagy gyöngül a nemzeti gondolat a 21. században? 

Milyenek az autonómiák esélyei korunkban? 

 

Magyar iskolába járhatnak a szerémségi szórvány diákjai 
2013. szeptember 11. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájának egyik eredménye a szerémségi 

magyar szórványtelepülés, Maradék kisgyermekeinek beiskoláztatása az újvidéki Petőfi 

Sándor Általános Iskola magyar tannyelvű osztályába. Az öt kisdiák szeptemberben már a 

szülőfalujától 30 kilométerre fekvő székvárosban kezdte meg az első osztályt. 

 

Az MNT meghosszabbította a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel pályázat 
határidejét 
2013. szeptember 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács 36. rendes ülésén az ösztöndíj-hitel, a diákjóléti intézmények, a 

15-nél kevesebb tanuló részére megnyitandó magyar nyelvű tagozatok és a tankönyvek 

kérdése szerepelt napirenden. Az MNT módosította a Várady kiválósági ösztöndíj-hitel 

pályázati felhívásáról, a pályázat lebonyolításáról és a kérelmek elbírálásáról szóló 

határozatát. A Vajdaságban működő doktoranduszok és kutatók szervezeteinek javaslatára 

november 15-ig nyitva áll a pályázat, így a szükséges dokumentumok megszerzéséhez elég 
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http://www.bumm.sk/86594/civil-napot-rendeznek-a-fuleki-varban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130911093429/Benyujtottak-karpotlasi-igenyuket-a-Bata-orokosok.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41552-szili-katalin-lesz-csaky-pal-kovetkezo-vendege
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5747/Magyar-iskolaba-jarhatnak-a-szeremsegi-szorvany-diakjai.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15997/Az-MNT-meghosszabbitotta-a-Varady-kivalosagi-osztondij-hitel-palyazat-hataridejet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15997/Az-MNT-meghosszabbitotta-a-Varady-kivalosagi-osztondij-hitel-palyazat-hataridejet.html
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idő áll rendelkezésre. A módosítás már az idei, 2013/14-es pályázatra is érvényes. A 

pályázat feltételeiről és a jelentkezés részleteiről a nemzeti tanács honlapján 

tájékozódhatnak az érdeklődők. 

 

Új tisztségre távozik Babity János vezetőkonzul 
2013. szeptember 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Távozik a szabadkai magyar főkonzulátusról dr. Babity János vezetőkonzul, aki az 

elkövetkező időszakban a magyar külügyminisztérium külképviseleti választásokért felelős 

miniszteri biztosa lesz. Helyébe dr. Takács László érkezik. 

 

Közös szerb-magyar hadgyakorlat Vajdaságban 
2013. szeptember 11. – Vajdaság Ma, MTI 

Hadgyakorlaton részt vevő magyar és szerb katonákat látogatott meg szerdán Nebojša 

Rodić szerb védelmi miniszter. A katonák a Vasmacska 2013 kódnevű gyakorlaton vesznek 

részt Titelen. A hadgyakorlaton a szerbiai folyami flotta 1. folyami osztaga és a magyar 

honvédség 1. aknamentesítési ezrede vesz részt. A védelmi miniszter az aknamentesítő 

hajók lövészeinek a gyakorlatát tekintette meg. A gyakorlatot már harmadik éve szervezik 

meg felváltva Szerbiában és Magyarországon, a cél pedig ezúttal a vízi célpontok kilövése 

tengerészeti tüzérségi fegyverekkel – áll a szerbiai védelmi minisztérium közleményében. 

 

Konzuli nap volt Bácsföldváron 
2013. szeptember 11. – Magyar Szó 

A VMDK bácsföldvári tagozatának a szervezésében kedden délelőtt Bácsföldváron 

negyedik alkalommal tartott kihelyezett konzuli napot Magyarország szabadkai 

főkonzulátusa. A szervezők a helyi közösség irodájában fogadták azokat, akik magyar 

állampolgárságért folyamodtak. A konzulátus munkatársai ezúttal 86 kérelmet vettek át a 

polgároktól, míg hét kérelmet a magyar nyelv hiányos ismerete miatt, két kérelmet a 

hiányos dokumentáció miatt utasítottak el. 

 

Nemzetiségi választói névjegyzék: már a nyilvános vita fázisában a 
módosítások 
2013. szeptember 11. – Népújság 

A nemzetiségi választói névjegyzék, ennek kezelése, elsősorban pedig a névjegyzékre való 

felkerülés szabályai a múltban számtalan problémát okoztak, ezek elkerülése miatt a két 

őshonos nemzetiség vezetői az elmúlt hónapokban több ízben tárgyaltak az illetékesekkel. 

A választói névjegyzékről szóló törvény módosítása jelenleg már a nyilvános vita fázisában 

van, várhatóan november folyamán kerülhet a parlament elé. 
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Önkormányzati reform: 212 helyett csak 120 község maradna, a 
Muravidéken mindössze nyolc 
2013. szeptember 11. – Népújság 

Gregor Virant illetékes miniszter az önkormányzati reform bejelentésével a napokban is 

felborzolta a kedélyeket. A terv szerint a 212 szlovéniai községből 120 maradna, a 

Muravidéken a jelenlegi 27 helyett mindössze nyolc. A kritérium az 5 ezer lakos lenne. A 

tárgykört megvilágítottuk a nemzetiségileg vegyesen lakott községek polgármestereinek 

szempontjából is. 

 

„Az új óvoda a bizakodás projektje” 
2013. szeptember 11. – Népújság 

– így fogalmazott Alojz Glavač, Moravske Toplice Község polgármestere Ivancin 

szeptember 7-én, a község 17. ünnepén. Ez alkalomból a felújított régi iskolát adták át, s 

kiosztották a 2013-as községi elismeréseket is. Az ünnep a községi tanács díszülésével vette 

kezdetét, melyen jelen voltak többek közt Jasmina Opec és Göncz László országgyűlési 

képviselők, valamint Ivan Knez, Biograd testvérközség polgármestere is. 

 

Újabb népcsoporti kezdeményezés 
2013. szeptember 11. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Népcsoport Központ (ÖVZ) egy javaslatot dolgozott ki a népcsoporttörvény 

módosítására. A konkrét javaslatokat az elmúlt héten nyújtották át Barbara Prammer 

parlamenti elnöknek, az ehhez szükséges 500 támogatói aláírással együtt. Az előterjesztés 

tartalmazza többek között az Államszerződés 7. cikkelyének bővítését, önkormányzatok 

létrehozásának lehetőségét, minden ausztriai népcsoport számára egyenlő alapvető 

jogokat, egy nemzetközi normáknak megfelelő népcsoporttörvényt. 

 

Létszámháború 
2013. szeptember 12. – Földvári Zsuzsa – HVG 

Több olyan ausztriai településnek is büntetést kellett fizetnie amiatt, hogy iskolájuk 

fenntartása érdekében magyar iskolásokat fiktív eberaui címekre jelentették be. 

Ausztriában évről évre emelkedik a magyar diákok száma, ami annak köszönhető, hogy 

becslések szerint mintegy 100 ezer magyar állampolgár dolgozik a szomszédos országban. 

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet elmondása szerint a magyar kormány 

már többször kezdeményezte a bécsi magyar iskola felállítását, amihez anyagi támogatást 

is felajánlott, azonban azt a bécsi kormányzat elutasította. 
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http://nepujsag.net/index.php/muravidek/7271-oenkormanyzati-reform-212-helyett-csak-120-koezseg-maradna-a-muravideken-mindoessze-nyolc
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/7271-oenkormanyzati-reform-212-helyett-csak-120-koezseg-maradna-a-muravideken-mindoessze-nyolc
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/7273-az-uj-ovoda-a-bizakodas-projektjeq
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2603165/
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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 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

