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Orbán: Az alapok nem lesznek fölszedhetők 
2013. november 7. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Népszabadság 

Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet XII. ülésén a Parlamentben 

kijelentette: a Kárpát-medencében élő magyarság számíthat arra, hogy egy sikeres 

anyaország áll majd a háta mögött a következő években. Hozzátette: bármi is lesz a 

következő magyarországi parlamenti választás eredménye, az elég valószínűnek tűnik, 

hogy az ebben a ciklusban lefektetett alkotmányos alapok „nem lesznek fölszedhetők”, 

ezzel számolhatnak a határon túli magyarok is. A következő évek munkájának tehát az 

alaptörvényben most olvasható tételek lesznek a szilárd elvi és történeti alapjai – 

nyomatékosította. Orbán Viktor egyúttal köszönetet mondott azért, hogy amikor a 

nemzetközi viták idején kiállásra, szolidaritásra volt szükség, akkor a határon túli 

magyarokra mindig lehetett számítani. Köszönetet mondott az ellenzéknek is a jelentős 

nemzetpolitikai kérdésekben kialakult egyetértésért. 

 

2014 a magyar nemzet kiteljesedésének éve lesz 
2013. november 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A magyar–szerb megbékélést és a nemrég véget ért észak-amerikai körútját mondta az 

elmúlt év két legfontosabb nemzetpolitikai eseményének Áder János köztársasági elnök a 

Magyar Állandó Értekezlet XII. ülésének résztvevői előtt a Sándor-palotában, ahol 

csütörtök este fogadáson köszöntötte őket. 

 

Semjén: egyhangúlag fogadták el a Máért zárónyilatkozatát 
2013. november 7. – MTI, hirado.hu 

Egyhangúlag, valamennyi külhoni magyar résztvevő és magyarországi parlamenti párt 

aláírásával fogadták el a Magyar Állandó Értekezlet XII. ülésének zárónyilatkozatát - 

jelentette be Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 

tanácskozás után csütörtök este a Parlamentben. A dokumentum többi között rögzíti, hogy 

2014 az egységes magyar nemzet közjogi kiteljesedésének éve lesz. A magyar nemzet most 

be tudja teljesíteni azt a feladatot, amely történelmi okok miatt előtte áll: a közös ügyekben 

közös döntést hozni, hogy a nemzet egységét megszilárdíthassák. Az aláírók megállapodtak 

abban, hogy az óvodások és a kisiskolások évét követően 2014-ben a külhoni magyar 

fiatalok tehetségének kibontakoztatása a cél. 

 

Sikeresnek tartják a Máért-ülést a külhoni magyar vezetők 
2013. november 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Sikeresnek értékelték a Magyar Állandó Értekezlet XII. plenáris ülését külhoni magyar 

szervezetek vezetői. A jövő évi választásokon való részvétel jelentősége mellett a 

megkezdett nemzetpolitika folytatásának fontosságát emelték ki. Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke a csütörtöki budapesti tanácskozás után úgy fogalmazott: a 

magyar választásokon a külhoni magyarság részvétele történelmi fontosságú. Szavai 

V
e

ze
tő

i h
ír

e
k
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szerint konszenzus volt a Máért szervezetei között abban, hogy ez olyan, mint az olimpia, 

„a részvétel a fontos". Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének elnöke az MTI-nek azt mondta: számukra rendkívül fontos a Máért, a 

nemzetpolitika alakításának legjelentősebb intézménye. Reményét fejezte ki, hogy az a 

politika, amely az Orbán-kormány idején elkezdődött, folytatódik majd, bármilyen kabinet 

alakul is. 

 

Határon túli szavazók – eltérő szerep 
2013. november 8. Baranya Róbert – Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A 2014. évi választásokon a magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar 

állampolgárok kizárólag levélben, míg a magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazás 

napján külföldön tartózkodók kizárólag személyesen, a külképviseleteken adhatják le 

szavazataikat. Számos felvetés elhangzott azzal kapcsolatban, hogy az új jogalkotói 

megoldás alkotmányellenesen különbözteti meg a két szavazói kört. Századvég Alapítvány 

elemzése szerint azonban nem vet fel alkotmányossági aggályokat, az ilyen jellegű 

megkülönböztetés. 

 

Támogatás a határon túli magyar nyelvű oktatás megerősítésére 
2013. november 7. - kormany.hu 

Az EMMI köznevelésért felelős államtitkára 2013. november 6-án hozott döntést három, a 

határon túli magyar közoktatás megerősítését célzó, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

és a Balassi Intézet által közösen meghirdetett pályázatról. 

 

Kompromisszum körvonalazódik a Kétágú templom ügyében 
2013. november 7. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Hajlandó változtatni a kolozsvári Kétágú templom mögötti építkezés tervén a Kolozs 

megyei tanfelügyelőség, amennyiben az alsóvárosi református egyházközség finanszírozza 

a módosításokat.  

 

Diplomáciai kihívás 
2013. november 7. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „bár a román külügy bürokratikus okokkal magyarázta, hogy 

az új bukaresti magyar nagykövet kinevezésével kapcsolatos beleegyezést hónapokig 

halogatta, nehéz nem arra gondolni, hogy Bukarest nem véletlenül „kotlott” az ügyön. 

Románia vélhetően ezzel jelezte Budapestnek: sérelmezi, hogy Magyarország nyíltan 

felvállalta az erdélyi és partiumi magyar közösség autonómiatörekvéseinek a támogatását”. 
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Visszahelyeznék a magyar címert Székelyudvarhelyen 
2013. november 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Visszahelyeznék a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnázium homlokzatára az egykor az 

épületet díszítő magyar címert, a tervet az ingatlan tulajdonosa, a római katolikus egyház 

is támogatja. 

 

Diszkriminált magyarok 
2013. november 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Óriási felháborodást keltett a szatmári magyarok körében egy álláshirdetés, amelynek 

feladója kijelentette: nem fogad ékszerüzletébe magyar nemzetiségű jelentkezőket 

elárusítónak. Az ügyben hivatalból eljárást indított az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD). 

 

Nem egyértelmű döntés született a székely zászlót kitűző csíki 
intézményvezetők ügyében 
2013. november 7. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar 

Hírlap 

Nem adott egyértelmű indoklást a Csíkszeredai Bíróság bírája abban az ügyben, amelyet 

Ilie Şandru maroshévízi nyugalmazott pedagógus kezdeményezett 22 csíki 

intézményvezető ellen, amiért kitűzték az általuk vezetett intézményre a korábban Hargita 

megye zászlójaként szolgáló székely zászlót. A döntés végleges, megfellebbezhetetlen, 

azonban a pontos értelmezése érdekében meg kell várni a bíró indoklását. 

 

Kikerültek a kolozsvári műemlékekre az első ötnyelvű táblák 
2013. november 7. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Kolozsváron mától a Bánffy-palotára, a ferences rendi kolostorra, a Státusházakra, a 

Római Katolikus Plébániára, a Református Kollégium épületére is kikerültek azok a 

többnyelvű táblák, amelyeken a műemlékekről román, magyar, német, angol és francia 

nyelvű rövid tájékoztató olvasható. A táblákon egy QR-kódot is feltüntettek azok számára, 

akik bővebben olvasnának az illető ingatlanról az interneten. 

 

Borboly: a kormány akár már jövő héten rendezhetné a helyi szimbólumok 
használatának ügyét 
2013. november 7. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A székely zászló ügyében tett feljelentések kapcsán tartott sajtótájékoztatót csütörtökön 

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A hatósági eljárások miatt kialakult 

helyzetről fejtette ki véleményét, az aznap közölt bírósági döntést nem kommentálta, mint 

mondta, megvárja az ítélet indoklását. Úgy látja, hogy a helyi szimbólumok, zászlók ügyét 

a kormány rendezhetné határozattal akármelyik heti ülésén, ha lenne erre bátorsága, ám 

inkább névtelen vagy nevüket vállaló feljelentők, provokáló megélhetési civil szervezetek, a 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/erdelyi-hirek/visszahelyeznek-a-magyar-cimert-szekelyudvarhelyen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/diszkriminalt-magyarok
http://itthon.transindex.ro/?hir=34622
http://itthon.transindex.ro/?hir=34622
http://itthon.transindex.ro/?hir=34623
http://itthon.transindex.ro/?hir=34625
http://itthon.transindex.ro/?hir=34625


 

 

 

 

 

 
5 

prefektusok, igazságszolgáltatási szervek vagy a rendőrség mögé bújik, ezzel méltatlan 

helyzetbe hozva az említett intézményeket, illetve azok vezetőit. 

 

Temes és Hargita megyei oktatási intézmények kötöttek partnerségi 
szerződést 
2013. november 7. – transindex.ro 

Hargita Megye Tanácsa az Összetartozunk közösségépítő program keretében évek óta 

szorgalmazza a Temes és Hargita megyei oktatási intézmények közötti kapcsolatok 

kialakítását és elmélyítését. 2011. május 21-én ünnepélyes keretek között került sor Temes 

megye és Hargita megye magyar tannyelvű oktatási intézményei közötti együttműködési 

megállapodás megkötésére Székelyudvarhelyen, a Városháza dísztermében. Az 

udvarhelyszéki iskolák és Temes megyei magyar tannyelvű oktatási intézmények között tíz 

testvérkapcsolat alakult ki. 

 

Hétfőn szavaz a parlamenti különbizottság a bányaberuházást elősegítő 
törvénytervezetről 
2013. november 7. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Várhatóan hétfőn szavaz a verespataki parlamenti különbizottság arról a 

törvénytervezetről, amely az aranybánya-beruházást hivatott elősegíteni - jelentette be 

Darius Vâlcov, a különbizottság elnöke. Az újabb haladékról azt követően született döntés 

csütörtökön a bizottságban, hogy az USL pártjainak továbbra sem sikerült konszenzusra 

jutniuk a tervezet kapcsán. 

 

Marad a prefektusi figyelmeztetés a trikolór vállszalag viselésének 
elmulasztása végett 
2013. november 7. – Erdély Ma 

Nem fellebbezi meg Antal Árpád a prefektus jegyzőkönyvét, amelyben 5000 lejes bírságot 

helyezett kilátásba (ezt „kegyesen” figyelmeztetésre enyhítette) azért, mert a 

megyeszékhelyi polgármester nem viselte Szent György-napkor a háromszínű, 

megkülönböztető szalagot. A fellebbezési határidő tegnap járt le. Antal Árpád azt mondja: 

a prefektustól eltérően neki számos, ennél sokkal fontosabb feladata volt, és nem volt ideje 

foglalkozni az üggyel. 

 

Cseke: burkolt régiósítás zajlik az egészségügyben 
2013. november 7. – maszol.ro, Szabadság 

Logikátlannak nevezte csütörtökön Cseke Attila azt a törekvést, hogy a jövőben a 

csökkentett számú alkalmazottal és kisebb hatáskörrel működő egészségügyi 

igazgatóságokat regionális struktúrába szervezik. Az RMDSZ-es képviselő szerint jelenleg 

a nagy létszámmal és kiterjedt hatáskörrel működő intézmények esetében sincs regionális 

szinten működő intézményrendszer.  
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Elnöki hivatal a maszol.ro-nak: Zákonyi jöhet, de Băsescu még nem fogadja  
2013. november 7. – maszol.ro 

Jóváhagyta az államfő a leendő bukaresti magyar nagykövet kinevezését, ám hónapok 

múlhatnak el, amíg Traian Băsescu fogadni tudja Zákonyi Botondot, hogy átvegye a 

megbízólevelét – tudta meg a maszol.ro csütörtökön az elnöki hivatal szóvivőjétől. A 

szóvivő tájékoztatása szerint Zákonyi megbízólevelének átadása azért telhet hónapokba, 

mert „a szokásjog szerint” egy ceremónia keretében az elnök ugyanazon a napon fogad 

több nagykövetet egyszerre.  

 

Magyarország nem vonzó, de az állampolgárság igen 
2013. november 7. – szekelyhon.ro 

Míg néhány évvel ezelőtt leginkább Magyarország volt az alkalmi külföldi munkavállalás és 

a kivándorlás célországa, ma inkább Nyugat-Európába mennek dolgozni az erdélyi 

magyarok – igaz, sok esetben pont a magyar állampolgárság segítségével, így ugyanis 

könnyebben alkalmaznak számos országban.  

 

Csáky Pál: Trianon rablóbéke volt 
2013. november 7. – bumm.sk 

Csáky Pál szerint Trianon rablóbéke volt, Közép-Európa máig tartó konfliktusai pedig 

abból adódnak, hogy az első világháború után kialakított politikai határok nem fedték az 

etnikai határokat. Az MKP elnökségi tagja ezt csütörtökön Veszprémben mondta az első 

bécsi döntés 75. évfordulója alkalmából rendezett kétnapos nemzetközi konferenciát 

megnyitó beszédében. 

 

A politikusok iránti bizalmat mérték 
2013. november 7. – Felvidék Ma 

A Prieskumy ügynökség felmérése szerint Robert Fico miniszterelnök élvezi leginkább a 

polgárok bizalmát. Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke 3,5 százalékkal a 

12. helyet foglalja el a listán. Bugár Béla 13,4%-kal a negyedik legmegbízhatóbb 

politikusnak számít. 

 

Ha Magyarország megítélése pozitív, akkor a mi helyzetünk is könnyebb 
2013. november 8. - Dormán László - Felvidék Ma 

Berényi József a felvidéki Magyar Közösség Pártjának elnöke szerint a Magyar Állandó 

Értekezlet rendkívüli fontossággal bír, hiszen „A határon túli magyar szervezetek és 

politikai pártok képviselői nemcsak a magyar kormányt tájékoztattuk, hanem egymást is.  

Például, hogy Magyarország gazdasági teljesítő képességének a növekedését mostmár 

Szlovákiában csak azok kérdőjelezik meg, akik ideológiai szempontból a magyar kormány 

elkötelezett ellentáborába tartoznak." 
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Több bíróságunk lesz 
2013. november 7. – Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház folytatta az igazságügyi törvénycsomag elvi vitáját. Sorra került a 

bíróságok és ügyészségek hálózatáról szóló törvény módosítási javaslata is, amelynek 

értelmében a néhány évvel ezelőtt megszüntetett vajdasági Alapfokú Bíróságok közül 

Óbecsén és Zentán állna vissza önálló bíróság. Az óbecsei Alapfokú Bíróság hatáskörébe 

tartozna Törökbecse, ahol bírósági egység működne. Magyarkanizsán és Adán pedig 

megszűnnének a jelenlegi bírósági egységek, és a két település a zentai Alapfokú Bíróság 

hatáskörébe kerülne. 

 

Televíziózás anyagi hozzájárulással 
2013. november 7. – Magyar Szó 

Október 31-én Magyarországon befejeződött a digitális televíziózásra való átállás. Azok a 

vajdasági magyarok, akik a digitális beltéri vevőegység beszerzése mellett döntöttek, 

kiadásaik egy részének a megtérítésére számíthatnak. A vonatkozó pályázat nagyjából egy 

hete nyílt és 2014. január 31-ig marad nyitva. 

 

Nem ultimátum – tárgyalási kiindulópont 
2013. november 7. – Magyar Szó 

A Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Vajdasági Magyar Szövetség 

tartományi képviselői kezdeményezték annak a platformnak a megvitatását, amely 

javaslatot tenne az évek óta késlekedő, Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény 

elfogadására, s egyben megoldást jelenthetne a tartomány folytonosan jelen levő pénzügyi 

problémáira. Mint ismeretes, a 2006-ban meghozott új alkotmány előirányozta egy ilyen 

jogszabály megszületését, annak kidolgozásához azonban nem látott hozzá sem az előző, 

sem a jelenlegi köztársasági kormány. A tartományi képviselők ezért döntöttek úgy, hogy 

maguk kezdeményezik a párbeszédet. 

 

A közös kutatás öröme 
2013. november 7. – Magyar Szó 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács kilencedik Magyar 

Tudományok Ünnepe rendezvényén zajlott az előzőleg meghirdetett pályázat díjkiosztója 

is a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az ünnepélyes pillanat előtt ünnepi 

köszöntőkre és a pályázatok értékelésére került sor. Idén feltételként jelent meg a 

mentorok részvétele is, így színvonalasabb munkák készülhettek, mint az előző években.  
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http://www.magyarszo.com/hu/2150/kozelet/103661/T%C3%B6bb-b%C3%ADr%C3%B3s%C3%A1gunk-lesz.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2150/kozelet/103624/Telev%C3%ADzi%C3%B3z%C3%A1s-anyagi-hozz%C3%A1j%C3%A1rul%C3%A1ssal.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2150/kozelet_politika/103619/Nem-ultim%C3%A1tum-%E2%80%93-t%C3%A1rgyal%C3%A1si-kiindul%C3%B3pont.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2150/kozelet_oktatas/103625/A-k%C3%B6z%C3%B6s-kutat%C3%A1s-%C3%B6r%C3%B6me.htm
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Zoran Babić: Egységesen el kell ítélni a Vergődő madár ellopását 
2013. november 7. – Pannon RTV 

Csütörtökön tartották a szerbiai büntetőtörvénykönyv módosításának vitáját a 

köztársasági parlamentben. Zoran Babić, a Szerb Haladó Párt politikusa a beadványuk 

ismertetése során megemlítette, hogy az államnak nem szabad szó nélkül hagynia a 

szabadkai Vergődő madár ellopását. Pásztor Bálint, a VMSZ frakcióvezetője 

nehezményezte, hogy az általuk beterjesztett, a lopások esetében zéró toleranciát hirdető 

beadvány még mindig nem került a parlament elé. 

 

Nemzeti sorskérdések Zentán  
2013. november 7. – Pannon RTV 

Történelmi tanulságokkal szembesülhettek a Nemzeti sorskérdések című előadás 

résztvevői Zentán. A Vajdasági Magyar Civil Szövetség és a zentai Ci–Fi Civil Központ 

rendezvényén a kisebbségi közösségeknek segítettek megérteni a múlt és a jelen 

legfontosabb összefüggéseit és az identitás fontosságát. 

 

Önkéntesként Vukováron 
2013. november 7. – Új Magyar Képes Újság 

Az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) célja a fiatalok önkéntes társadalmi 

tevékenységekben való részvételének támogatása Európában és kívüle. E szervezet 

közvetítésével érkezett Magyarországról Horvátországba Papp Andrea. Az EVS-ben 

betöltött szerepéről és horvátországi küldetéséről számolt be. 

 

Folyamatosan támadják a pedagógusfórumot 
2013. november 7. – Új Magyar Képes Újság 

A Magyar Egyesületek Szövetségének kiadványában már második hete támadják a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumát és annak vezetőjét, Csapó Nándort. A 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ igazgatója, Kucsera Bandi először 

visszautasította a pedagógusfórum és az anyaország segítségét (majd hatalmával 

visszaélve, mert Csapó Nándor az intézmény tanára is egyben, meg is büntette), amelynek 

a képviselői megakadályozták, hogy összevonják a középiskola első évfolyamán az 

osztályokat, múlt héten pedig a szakmai szervezetet azzal vádolta meg, hogy miattuk esett 

el a nagyobb anyaországi támogatástól. 

 

Elkezdődött a magyar nyelvtanfolyam Hodoson 
2013. november 6. – Népújság 

A Hodos Községi MNÖK szervezésében november 2-án megkezdődött az ingyenes magyar 

nyelvtanfolyam. A hodosi nemzetiségi irodában nyolcfős csoporttal indult az első M
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http://pannonrtv.com/web/?p=91180
http://pannonrtv.com/web/?p=91141
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5050-oenkenteskent-vukovaron
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5051-folyamatosan-tamadjak-a-pedagogusforumot
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/7594-elkezddoett-a-magyar-nyelvtanfolyam-hodoson
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foglalkozás. Az első óra előtt Abraham Boris, a nemzetiségi tanács elnöke elmondta, hogy a 

magyar nyelv és kultúra megőrzése mellett nagyon értékesnek tartja azt is, hogy szlovén 

anyanyelvűek hajlandóságot és érdeklődést mutatnak a magyar nyelv iránt. 
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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   
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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 
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