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Januárra készülhet el az MKP autonómia-koncepciója 
2013. november 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A jövő év elejére, a tervek szerint januárra elkészül a Magyar Közösség Pártja 

autonómiatervezete. Az MKP autonómiakoncepciója olyan Európai autonómiamodellekre 

épül majd, amelyek a szlovákiaihoz hasonló körülmények mellett sikeresen működnek. 

Tekintettel arra, hogy az egyes, magyarok által is lakott szlovákiai régiókban a 

magyarságnak a többségi, valamint a többi nemzethez viszonyított létszámaránya 

meglehetősen eltérő, a koncepció különböző megoldásokkal számol majd a 

tömbmagyarság és a szórványmagyarság által lakott területeken. 

 

Módszertani csomagok és előadások a kisiskolások tanítóinak 
2013. november 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Konferenciát szervezett a hét végén Csíkszeredában a 2013 a külhoni magyar kisiskolások 

éve program egyik zárómozzanatként a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. A 

rendezvény szombat reggeli megnyitóján Répás Zsuzsanna államtitkár átadott két 

módszertani csomagot azok közül, amelyeket minden magyar tannyelvű iskolába 

eljuttatnak. 

 

Németh: a visszavonás jelentené a Románia csillaga meggyalázását 
2013. december 1. – Krónika, Magyar Hírlap 

Az jelentené a Románia csillaga érdemrend meggyalázását, ha Tőkés Lászlót megfosztanák 

a kitüntetéstől – nyilatkozta vasárnap Németh Zsolt államtitkár a Krónikának a román 

külügyminisztérium felszólítása kapcsán, miszerint vizsgálja felül a kitüntetés lehetséges 

visszavonásáról kifejtett álláspontját. Németh Zsolt semmi okát nem látja annak, hogy 

felülvizsgálja a Tőkés László román állami kitüntetésének tervezett visszavonásával 

kapcsolatosan a hét elején kifejtett álláspontját. 

 

Szétválasztott szélsőségesek Szentgyörgyön 
2013. december 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csendőrkordonnal kellett szétválasztani vasárnap, Románia nemzeti ünnepén 

Sepsiszentgyörgyön az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) tagjait és az ellenük tüntető magyar 

fiatalok csoportját. A szélsőséges román ifjúsági szervezet idén – Marosvásárhely és 

Csíkszereda után – a kovásznai megyeszékhelyre hirdette meg december elsejei 

rendezvényét, az alkalomból a szervezet mintegy 80 tagja érkezett a városba, akik román 

nemzeti lobogókkal felszerelkezve „Kovászna-Hargita román föld!”, „Székelyföld nem 

létezik!”, „A román nyelv az egyeduralkodó!” magyarellenes jelszavakat skandálták. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131129182851/Januarra-keszulhet-el-az-MKP-autonomia-koncepcioja.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/modszertani-csomagok-es-eloadasok-a-kisiskolasok-tanitoinak
http://kronika.ro/kulfold/exkluziv-a-nemeth-a-visszavonas-jelentene-a-romania-csillaga-meggyalazasat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szetvalasztott-szelsosegesek-szentgyorgyon
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Hoffmann: A határon túliak megmaradása erejükön múlik 
2013. november 30. – MTI, hirado.hu 

A köznevelésért felelős államtitkár szerint a határon túli közösségek megmaradása azon áll 

vagy bukik, hogy az individualista teljesítmény elérése vagy a közösséghez való tartozás 

lesz-e az erősebb. 

 

Magyar tandráma 
2013. november 30. – Végel László – Népszabadság 

A Vajdaságban eddig mintegy ötvenezren vették fel a magyar állampolgárságot és ebből 14 

ezren regisztráltak is a választásokra. Németh Zsolt szabadkai látogatásakor kimagaslónak 

értékelte a számokat, hiszen lélekszámához viszonyítva a vajdasági magyarság vezet az 

állampolgárságot igénylők és a választásokra regisztráció szempontjából. A közelgő 

választások felszínre fognak hozni nem egy olyan kérdést, mint hogy mennyire 

ellenőrizhető a választási kampány, illetve már most viták vannak a vajdasági magyar 

pártok között, hogy egy párt birtokolhatja-e a vajdasági magyarok választási névjegyzékét. 

 

Semjén: minden nemzet egyszeri és megismételhetetlen érték 
2013. december 1. – MTI, hirado.hu 

A miniszterelnök-helyettes a település várossá válásának huszadik évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen azt mondta: a máriapócsi görög katolikus templomban lévő Szűz 

Mária kegyképnél minden nemzet meghívást kap a testvériség megkötésére, még akkor is, 

ha a múltban konfliktusok terhelték kapcsolatukat. A magyarok feladata, hogy megőrizzék, 

kimunkálják és felmutassák magyarságukat, mert ez az a gazdagság, amelyet csak ez a 

nemzet adhat az egyetemes emberiségnek - jelentette ki Semjén Zsolt. 

 

Kisebbség helyett közösséget! 
2013. december 2. – Velkei Tamás – Magyar Nemzet 

Kiss Antal a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviselete brüsszeli irodájának 

vezetője szerint a magyarság autonómiatörekvései húszéves késésben vannak, ezért 

összmagyar politikai együttműködésre lenne szükség, hogy határon túli kisebbségeinkből 

európai példák alapján álló önrendelkezéssel bíró közösségek legyenek. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. december 2-i számában 

olvasható.) 

 

Répás Zsuzsanna Csodasarkot avatott Bihardiószegen 
2013. szeptember 29. – Krónika, MTI 

A Kárpát-medencei összefogás fontosságát hangsúlyozta a nemzetpolitikai helyettes 

államtitkár Bihardiószegen, amikor pénteken átadta a Miénk a város! játék 51 Csodasarok 

főnyereményének egyikét az ottani általános iskola első osztályos nyerteseinek. Répás 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/30/15/Hoffmann_A_hataron_tuliak_megmaradasa_erejukon_mulik_.aspx?source=hirkereso
http://nol.hu/velemeny/20131130-magyar_tandrama
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/12/01/18/Semjen_minden_nemzet_egyszeri_es_megismetelhetetlen_ertek.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/repas-zsuzsanna-a-karpat-medencei-osszefogasbol-epitkezhetunk-a-jovoben
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Zsuzsanna az átadó ünnepség után az MTI-nek nyilatkozva kiemelte: a Kárpát-medencei 

összefogás az, amiből a jövőben építkezni lehet. 

 

Törvénymódosítási javaslat a székely zászló ellen 
2013. szeptember 29. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Módosító indítványt terjesztett a parlament elé három szociáldemokrata szenátor, akik 

megtiltanák, hogy az állami intézményeken más államok zászlói vagy a székely zászló 

lobogjon állandóan. Az indítvány fő kezdeményezője, Alexandru Petru Frăţean Maros 

megyei szociáldemokrata szenátor pénteken közölte, hogy másik két kollégájával módosító 

indítványt iktattak a törvényhozásban. Az aláírók között szerepel Gabriela Firea, aki tagja 

volt a Tőkés László román állami kitüntetésének megvonását javasoló becsületbíróságnak, 

valamint Nicolae Şerban szenátor. 

 

Magyar állampolgárságú erdélyiek 
2013. november 29. – Erdély Ma, Háromszék 

Az erdélyi magyarok egyharmada már igényelte a magyar állampolgárságot, 2014 

májusára várhatóan 260 000 erdélyi magyar rendelkezik majd azzal, és becslések szerint 

várhatóan 65–80 ezren szavaznak majd a magyarországi országgyűlési választáson – 

ismertették Sepsiszentgyörgyön a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 

felmérésének eredményeit. 

 

Miért nem akar koalícióban indulni az RMDSZ az EP-választásokon 
2013. November 29. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Kossuth Rádiónak nyilatkozva, az RMDSZ elnöke elmondta, miért nem akar az RMDSZ 

koalícióban indulni senkivel a 2014-es európa parlamenti választásokon. Kelemen Hunor 

azt mondta: kötelességük biztosítani az Európa Parlamenti képviseletet, mert – szerinte – 

a következő időszakban olyan dolgok fognak történni, amikor még az a két-három ember 

aki ott van, az is jó irányba befolyásolhatja az erdélyi magyarság sorsát. 

 

Több iskola homlokzatára is felkerültek a kétnyelvű névtáblák 
Marosvásárhelyen 
2013. november 29. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Népújság 

A politikai és civil összefogás, valamint az RMDSZ érdekképviseleti munkájának 

eredményeként több oktatási intézmény homlokzatára is felkerültek a kétnyelvű névtáblák 

Marosvásárhelyen. 

 

Erdélyi magyar újságíró Románia és Moldova egyesüléséről 
2013. november 29. – Erdély Ma, Duna Tv 

Traian Basescu a közszolgálati televíziónak szerda este adott interjúban azt nyilatkozta: 

Románia következő nagy célja az kell legyen, hogy egyesüljön a Moldovai Köztársasággal. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/torvenymodositasi-javaslat-a-szekely-zaszlo-ellen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153745&cim=magyar_allampolgarsagu_erdelyiek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153767&cim=miert_nem_akar_koalicioban_indulni_az_rmdsz_az_ep_valasztasokon_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153758&cim=tobb_iskola_homlokzatara_is_felkerultek_a_ketnyelvu_nevtablak_marosvasarhelyen
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153758&cim=tobb_iskola_homlokzatara_is_felkerultek_a_ketnyelvu_nevtablak_marosvasarhelyen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153755&cim=erdelyi_magyar_ujsagiro_romania_es_moldova_egyesuleserol_video
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A témával kapcsolatban a Duna Tv Közbeszéd című műsorában Jegyes Tóth Kriszta a 

Kolozsvári Rádió főszerkesztő-helyettesével, Rostás Péter Istvánnal beszélgetett. 

 

Nemzetpolitikai konferenciát szervezett a MIÉRT és a SZIET 
2013. november 30. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

„Olyan kérdéseket kell feltennetek, amelyekre a következő években választ is kell adnotok. 

Erdélyből nézve minden olyan kérdés, amely a nemzeti identitáshoz és megerősítéséhez 

kapcsolódik, nemzetpolitikának számít” – fejtette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a 

MIÉRT Nemzetpolitikai Konferencián. A rendezvényt Szilágycsehben szervezte a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet és a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács november 29. – december 

1. között. 

 

Ilyés Gyula: a regionalizáció recentralizációt jelentene 
2013. november 30. – transindex.ro, Erdély Ma 

„Az RMDSZ számára elsődleges fontosságú a decentralizációs törvény életbe léptetése és 

alkalmazása, mint az önkormányzatok megerősödésének egyetlen eszköze” – nyilatkozta 

Ilyés Gyula, az RMDSZ önkormányzatokért felelős főtitkárhelyettese november 29-én 

Temesváron a Magyar Házban tartott sajtótájékoztatón. Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes 

parlamenti képviselője a jövő évi költségvetés jellemzőiről, annak előkészítési 

munkálatairól és hiányosságairól tájékoztatta a jelenlévőket. 

 

Végvár polgármestere az RMDSZ Temes megyei Önkormányzati Tanácsának 
új elnöke 
2013. november 30. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Végváron tartotta soros ülését a Temes megyei RMDSZ Önkormányzati Tanácsa pénteken, 

november 29-én. A tanácskozáson részt vett Ilyés Gyula, az RMDSZ önkormányzatokért 

felelős főtitkárhelyettese, valamint Halász Ferenc megyei RMDSZ elnök és Molnár Zsolt 

parlamenti képviselő. A Tanács ülésén a Temes megyei RMDSZ-es önkormányzati 

képviselők új vezetőséget is választottak. 

 

Ízelítő Erdélyből 
2013. november 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egy falatnyi Erdély című vándortárlatot fogadta Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 

a Lázár-házban pénteken este. Bálint Zsigmond fotóművész erdélyi életképeket ábrázoló 

fényképeit, a mezőbergenyei alkotótábor néhány festményét, illetve Egy falat Erdély című 

antológiát mutatták be. 

 

Meghitt hangulatban adták át a Székely sirató emlékművet 
2013. November 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Közel háromszázan gyűltek össze szombat délben Székelykeresztúr központjában, ahol 

leleplezésre került az első és második világháborúban elhunyt hősök tiszteletére állított 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34845
http://itthon.transindex.ro/?hir=34846
http://itthon.transindex.ro/?hir=34847
http://itthon.transindex.ro/?hir=34847
http://szekelyhon.ro/muvelodes/izelito-erdelybol
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/meghitt-hangulatban-adtak-at-a-szekely-sirato-emlekmuvet
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Székely sirató emlékmű. Az eseményen a helyi politikusokon kívül többek közt Répás 

Zsuzsanna Magyarország közigazgatási és igazságügyi minisztériumának 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Birtalan József a Székelyföld-régióra vonatkozó népszavazási 
kezdeményezésről 
2013. december 1. – Erdély Ma, Duna Tv 

Szerdán elfogadta Hargita Megye Tanácsa azt a határozattervezetet, amely a 

régióátszervezésről szóló megyei szintű népszavazás kiírásáról szól. A Duna Tv 

Székelyföldi Stúdiójában Száva Enikő erről a témáról beszélgetett Birtalan Józseffel, 

Hargita Megye Tanácsának alelnökével, aki elmondta, hogy őket nem tántorította el a 

népszavazás kiírásáról az a tény, miszerint Kovászna megye prefektusa megtámadta a 

hasonló kezdeményezést. 

 

Az erdélyi románokat senki sem kérdezte meg 
2013. december 1. – maszol.ro 

Az első világháború idején, 1916-ban, Románia azért írt alá szerződést az Antant-

hatalmakkal, hogy oldalukon belép a háborúba, Erdélyért cserében. Az alku megkötésénél, 

de Erdély elcsatolásánál sem kérdezték meg az erdélyi románokat arról, hogy mi a 

véleményük minderről – írja egy bukaresti történész.  

 

Székelyföldet népszerűsítő eseményeket terveznek Brüsszelben 
2013. december 1. – Erdély Ma 

Hargita Megye Tanácsa öttagú küldöttsége látogatott Brüsszelbe november 27–29. között. 

A delegáció tagjai a Székelyföld értékeit bemutató jövő évi brüsszeli eseményekről 

tárgyaltak a Romániai Megyei Tanácsok Országos Szövetségének (UNCJR) brüsszeli 

kapcsolattartóival. 

 

Trikolór szórólapok ezrei Sepsiszentgyörgyön 
2013. december 1. – maszol.ro 

Repülőből szórták vasárnap Sepsiszentgyörgyön a piros-sárga-kék szórólapok ezreit a 

városra. A „feladók” boldog ünnepet kívántak „Egyesüljünk a trikolór alatt” jelszóval. A 

cetlik aláírói a Kovászna megyei prefektusi hivatal, az Universitaria Emil Poenaru 

Egyesület és a brassói Repülősklub.   

 

A romániaiak háromnegyede támogatja az egyesülést Moldovával  
2013. december 1. – maszol.ro, MTI, Krónika 

A románok 76 százaléka egyetért azzal, hogy Románia egyesüljön a Moldovai 

Köztársasággal, és 63 százalék helyeselte Traian Băsescu államfőnek azt a minapi 

nyilatkozatát, amely szerint Románia következő nagy célkitűzése keleti szomszédjával való 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=153874&cim=birtalan_jozsef_a_szekelyfold_regiora_vonatkozo_nepszavazasi_kezdemenyezesrol_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153874&cim=birtalan_jozsef_a_szekelyfold_regiora_vonatkozo_nepszavazasi_kezdemenyezesrol_video
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/21603-az-erdelyi-romanokat-senki-sem-kerdezte-meg
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153879&cim=szekelyfoldet_nepszerusito_esemenyeket_terveznek_brusszelben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21615-trikolor-szorolapok-ezrei-sepsiszentgyorgyon
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21616-a-romaniaiak-haromnegyede-tamogatja-az-egyesulest-moldovaval
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egyesülése legyen – derül ki egy felmérésből, amelyet Románia nemzeti ünnepe 

alkalmából tett közzé az IRES kolozsvári közvélemény-kutató intézet.  

 

Csalással gyanúsítják Szigeti Lászlót 
2013. november 29. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Csalással gyanúsítja Szigeti László volt oktatási minisztert a rendőrség. Minisztersége 

idején a tárca támogatásokat osztott ki rossz állapotban lévő iskolák felújítására. Ekkor 116 

ezer eurónyi összeget kapott a Komáromi járásbeli Nemesócsa is, ám a pénzt nem az iskola 

tornatermének felújítására fordították, hanem egy magáncég nagytermét építették át. A 

település polgármestere ezt követően hosszú távú bérleti szerződést kötött a céggel, 1550 

euró/hónap összegben állapodtak meg. A volt polgármester azt állítja, hogy a bérleti 

szerződéses megoldást Szigeti László miniszter tanácsolta neki. 

 

Lelkészszentelés a rimaszombati református templomban 
2013. november 30. – Felvidék Ma 

Lelkészszentelő istentiszteletet tartott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 

november 28-án. Az ünnepi eseményen kilenc lelkipásztor kapott végleges felhatalmazást 

Isten igéjének hirdetésére. 

 

Ellenzéki turné a határon túlon 
2013. november 30. – Magyar Hírlap 

A Die Zeit írta pénteki számában, hogy a magyar baloldal „nacionalista fordulatot hajtott 

végre, hogy ne semmisüljön meg a jövő évi választáson.” Baloldalon egyre gyakrabban 

használják a nemzet szót, „átveszik Orbán témáit”, hogy megnyerjék a határon túli 

szavazókat. Ezt látszik bizonyítani, hogy Bajnai Gordon, Bugár Bélával, Mesterházy Attila 

pedig Gajdos Istvánnal találkozott. 

 

Čarnogurský magyar portyán 
2013. december 2. – Új Szó 

A nemrég magyarországi körúton részt vevő Jan Čarnogursky az elmúlt években 

számtalanszor kijelentette: a modern Szlovákiára az elsődleges veszélyt Magyarország 

jelenti. Két éve azt nyilatkozta: az Orbán-kormány „külpolitikai expanziójának első számú 

célpontja Szlovákia”. Ennek ellenére elnökválasztási honlapján kiemelt helyen olvasható 

Duray Miklós támogató levele. Ebben Duray azt írja, az elnöki posztra Čarnogursky a 

legmegfelelőbb jelölt. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131129190612/Csalassal-gyanusitjak-Szigeti-Laszlot.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/42930-lelkeszszenteles-a-rimaszombati-reformatus-templomban
http://magyarhirlap.hu/ellenzeki-turne-a-hataron-tulon
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Komáromban először, a Felvidéken hat év után volt ismét magyar 
papszentelés  
2013. december 1. – Felvidék Ma 

Hat év után a Felvidéken újra magyar nyelvű papszentelést tartottak. A szentmise 

keretében zajló szertartás november 30-án a komáromi Szent András 

plébániatemplomban volt. Az ünnepi szentmisén két diakónust, a perbetei származású 

Nagy Pétert és a naszvadi születésű Jelencsics Erich Gábort szentelték áldozópappá, akik a 

Nagyszombati Főegyházmegye területén működnek majd tovább. 

 

Vajdaság Köztársaság feliratú plakátok Újvidéken a Köztársaság Napja 
alkalmából 
2013. november 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A parlamenten kívüli Vajdasági Párt Vajdaság Köztársaság feliratú plakátokat ragasztott ki 

Újvidék központjában. A kék színű plakátokon fehér betűkkel írja: Vojvodina Republika. A 

párt aktivistái újságíróknak elmondták, azért ragasztják ki ezeket a plakátokat, mert az 

egykori Jugoszláviában november 29-e a Köztársaság Napja volt. A Vajdasági Párt 

alapvető programcélja, hogy Vajdaság köztársaságként működjön a Szerb Szövetségi 

Köztársaságon belül. 

 

Megünnepelték a Vajdasági RTV napját 
2013. november 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Rádió és Televízió napja alkalmából megtartott ünnepségen kiosztották a 

hagyományos éves díjakat a médiaház kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkatársainak. A 

televízió díjazottjai között van többek között Márton Attila, a fő- és felelős szerkesztő 

helyettese, Buda Hajnalka, a magyar műsorok szerkesztőségének felelős szerkesztője, és 

Gombos Ernő képtechnikus is. 

 

Szabadka, az önkormányzat felépítésének példája 
2013. november 30. – Magyar Szó 

Öt líbiai város képviselőit fogadta pénteken Maglai Jenő polgármester a régi városházán. A 

delegáció érkezésének célja az önkormányzatok felépülésének és működési rendszerének 

megismerése volt, amihez Szabadka segítségét kérték. Mint megtudtuk, Líbiában most 

készülnek azok a törvények, amelyek a demokratikus államvezetést teszik lehetővé, mivel a 

több mint 40 évig tartó diktatúra után úgy szeretnék megalapozni az államvezetést, hogy a 

diktatúra ne térhessen vissza Líbiában. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/42841-komaromban-eloszor-a-felvideken-hat-ev-utan-volt-ismet-magyar-papszenteles
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/42841-komaromban-eloszor-a-felvideken-hat-ev-utan-volt-ismet-magyar-papszenteles
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16377/Vajdasag-Koztarsasag-feliratu-plakatok-Ujvideken-a-Koztarsasag-Napja-alkalmabol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16377/Vajdasag-Koztarsasag-feliratu-plakatok-Ujvideken-a-Koztarsasag-Napja-alkalmabol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16378/Megunnepeltek-a-Vajdasagi-RTV-napjat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2173/vajdasag_szabadka/104729/Szabadka-az-%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat-fel%C3%A9p%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9nek-p%C3%A9ld%C3%A1ja.htm
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VMÚE: Tisztújító közgyűlés Bácsfeketehegyen 
2013. november 30. – Vajdaság Ma 

Megtartotta tisztújító közgyűlését Bácsfeketehegyen a Vajdasági Magyar Újságírók 

Egyesülete. A rendezvény kezdetén a vendéglátó nevében Pál Károly üdvözölte az 

egybegyűlteket, majd Tóth Lívia, az egyesület elnöke és Léphaft Pál, az egyesület alelnöke 

értékelték a szervezetnek az elmúlt négy év során felmutatott teljesítményét, felsorolva 

mindazokat a térségünkben megtartott, valamint a Kárpát-medence más területein életre 

hívott szakmai találkozókat, konferenciákat és továbbképzéseket, amelyeken az egyesület 

képviselői jelen voltak, vagy a szervezésben is szerepet vállaltak. 

 

Temerin: A magyar közösség Szerbiában - Bozóki Antal könyvének 
bemutatója 
2013. november 30. – Vajdaság Ma 

Budapest után Temerinben is bemutatták Bozóki Antal, ügyvéd, az újvidéki székhelyű 

Árgus Egyesület elnökének A magyar közösség Szerbiában c. könyvét, amely áttekintést 

nyújt a vajdasági magyarság aktuális helyzetéről, a kisebbségvédelemről, a szerbiai 

jogszabályokról, illetve ezek gyakorlati megvalósulásról, majd levetítették az „új temerini 

fiúkról" készült Áldozatból bűnös c. dokumentumfilmet, amely a fiúk drámai helyzetét 

dolgozza fel megrázó szülői vallomásokkal. 

 

A nemzeti tanácsokról szóló törvény tervezett módosításait vitatják meg  
2013. december 1. – Pannon RTV 

Versecen megkezdődött a nemzeti tanácsokról szóló törvénytervezet módosításának 

közvitája. A nemzeti tanácsokról szóló törvényt négy évvel ezelőtt hozták meg, és valamivel 

több mint 3 éve alkalmazzák. A Magyar Nemzeti Tanács elfogadhatónak ítélte meg a 

törvénytervezetet. A hatáskört és a pénzelést nem érintették a módosítási javaslatok. A 

legnagyobb vitát a végrehajtó bizottság kérdése vetette fel a közvitán: vajon a nemzeti 

tanács tagjai közül kell-e választani tagot ebbe a bizottságba, vagy pedig kívülről is lehet 

delegálni? 

 

A Külügyminisztérium elítéli az erőszak alkalmazását Ukrajnában 
2013. december 1. – MTI, Kormány.hu 

Magyarország Külügyminisztériuma aggodalommal értesült arról, hogy 2013. november 

30. hajnalán az ukrán rendőrség erőszakkal oszlatta fel Kijev főterén fiatalok békés 

tüntetését. A tüntetők Ukrajna Európai Unióhoz való közeledéséért és a Társulási 

Megállapodás megkötéséért emeltek fel hangjukat. A tárca elítélte a rendőrség akcióját és 

fontosnak tartja, hogy haladéktalanul kivizsgálják az eseményeket és megnevezzék ezek 

felelőseit. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16382/VMUE-Tisztujito-kozgyules-Bacsfeketehegyen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16381/Temerin-A-magyar-kozosseg-Szerbiaban-Bozoki-Antal-konyvenek-bemutatoja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16381/Temerin-A-magyar-kozosseg-Szerbiaban-Bozoki-Antal-konyvenek-bemutatoja.html
http://pannonrtv.com/web/?p=95136
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/a-kulugyminiszterium-eliteli-az-eroszak-alkalmazasat-ukrajnaban
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Mesterházy Kárpátaljára látogatott  
2013. december 1. – Magyar Hírlap, Kárpáti Igaz Szó 

Nem akar beavatkozni a határon túli legitim magyar szervezetek belső ügyeibe a Magyar 

Szocialista Párt (MSZP), ehelyett korrekt, átlátható, kiegyensúlyozott kapcsolatokra 

törekszik velük - jelentette ki pénteken Beregszászon Mesterházy Attila, az MSZP elnöke, 

aki pártküldöttség élén kétnapos hivatalos látogatást tett Kárpátalján. Mesterházy Attila 

kiemelte: az MSZP nem szeretné, ha a magyar belpolitikai viszályokat, vitákat kivinnék a 

határon túlra, s azok rányomnák bélyegüket a határon túli magyar kisebbségekre.  

 

Ha összefognánk, még többet érnénk el… 
2013. november 29. – RTV Slovenija Hidak 

Kultúránk egyenlő magyarságunkkal. A kultúra akkor prosperál, amikor szorgalmat, időt 

és munkát fektetnek bele, persze emellett nem árt, ha van egy kis pénz is hozzá. A Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet húsz éve áll a kultúra és a magyarság szolgálatában. Az 

intézet csütörtök esti tanácsülése már a jövőről szólt. 

 

„A nemzetiségi örökség eltulajdoníthatatlan” 
2013. november 29. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén parlament nemzetiségi bizottsága csütörtöki ülésén az örökségvédelemről és az 

általános kultúráról készülő törvény nemzetiségi vonatkozásait vitatták meg. 

 

Jött, látott, visszamenne 
2013. november 29. - Európai Ifjúsági Portál 

2013 áprilisában A Kőrösi Csoma Sándor-programra negyvenhét magyar fiatal nyert 

ösztöndíjat és indult útnak Budapestről, hogy a magyar diaszpórában dolgozzanak fél éven 

keresztül. Az ösztöndíjasok feladata volt, hogy erősítsék az emigrációban élő magyarok 

identitását és nyelvtudását, segítsenek szorosabb viszonyt kialakítani az anyaországgal. 

Több mint tíz ösztöndíjas az Egyesült Államokba utazott, de Latin-Amerika három 

országába, Dél-Afrikába és Izraelbe is ment fiatal. Zsonda Márk, Argentínába, Chacó 

tartományba utazott.  

 

Magyar darab került színpadra Beverly Hillsben 
2013. november 29. – Nemzeti Regiszter 

Színpadra állították László Miklós 1936-ban írt Illatszertár című vígjátékát a Beverly Hills-

i Előadó-művészetek Wallis Annenberg Központjában – közölte szerdán a The Los Angeles 

Times. 
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http://magyarhirlap.hu/mesterhazy-karpataljara-latogatott
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7522
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7523
https://europa.eu/youth/hu/article/j%C3%B6tt-l%C3%A1tott-visszamenne_hu
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-darab-kerult-szinpadra-beverly-hillsben
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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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