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Az EMNP szerint az RMDSZ nem bújócskázhat tovább 
2013. december 2. – Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) továbbra is azt szorgalmazza, hogy az erdélyi magyar 

pártok koalíciója állítson jelöltlistát a 2014 májusában tartandó európai parlamenti 

választásokon. Toró T. Tibor EMNP-elnök hétfői kolozsvári sajtótájékoztatóján úgy vélte, 

mindennél fontosabb, hogy az erdélyi magyarság 2014-ben is megszerezze azt a három 

brüsszeli mandátumot, amellyel jelenleg rendelkezik, ez pedig csakis a magyar pártok 

összefogásával érhető el. 

 

Németh és Tőkés a nemzetpolitika aktuális kérdéseiről 
2013. december 2. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

2013-at az Autonómia Évének nyilvánította a Kárpát-medencei Autonómia Tanács. Ez 

pedig sikeres célkitűzésnek bizonyult, mert mára már minden Kárpát-medencei magyar 

kisebbségi közösség zászlajára tűzte az autonómia ügyét – jelentette ki a Kossuth 

Rádiónak Németh Zsolt külügyi államtitkár. Sükösd Levente, a Kossuth Rádió munkatársa 

a sikerekről és a tervekről kérdezte Németh Zsoltot. 

 

Megtartotta első tisztújító közgyűlését a Szlovákiai Magyar Televíziósok 
Szövetsége 
2013. december 2. – hirek.sk 

A közgyűlés résztvevői értékelték az elmúlt időszakot, különös tekintettel a hirek.sk portál 

írott részének és az ugyanezen a portálon naponta megtekinthető Felvidéki Híradó 

munkájára. Az SZMTSZ közgyűlésén részt vett Havasi János, az MTVA határon túli 

különmegbízottja, aki a jövőbeni terveket, a felvidéki tudósítók számára biztosított 

lehetőségeket, és rendelkezésükre álló szakmai képzéseket vázolta fel. 

 

Eldőlt: idén már nem tartanak régiós népszavazást 
2013. december 2. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

A Hargita megyei prefektus is megtámadja a bíróságon a Hargita megyei népszavazás 

kiírásáról szóló önkormányzati határozatot, így idén már biztosan nem tartják meg az 

RMDSZ által kezdeményezett referendumokat a fejlesztési régiókról egyetlen partiumi és 

székelyföldi megyében sem. Jean-Andrei Adrian prefektus hétfőn a maszol.ro-nak 

elmondta: a hivatal a következő napokban megóvja a december 22-re népszavazást 

meghirdető megyei tanácsosi határozatot.  

 

Törvénytelenül vették őrizetbe Borbolyt? 
2013. december 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Törvénytelenül vette őrizetbe az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Borboly 

Csabát, a Hargita Megyei Tanács elnökét – állítja az RMDSZ-es elöljáró védőügyvédje, 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-emnp-szerint-az-rmdsz-nem-bujocskazhat-tovabb
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153934&cim=nemeth_es_tokes_a_nemzetpolitika_aktualis_kerdeseirol_audio
http://www.hirek.sk/kultura/20131201201908/Megtartotta-elso-tisztujito-kozgyuleset-a-Szlovakiai-Magyar-Televiziosok-Szovetsege.html
http://www.hirek.sk/kultura/20131201201908/Megtartotta-elso-tisztujito-kozgyuleset-a-Szlovakiai-Magyar-Televiziosok-Szovetsege.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21635-eldolt-iden-mar-nem-tartanak-regios-nepszavazast
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/torvenytelenul-vettek-orizetbe-borbolyt
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Sergiu Bogdan. A jogász közölte: a kézhez kapott jegyzőkönyvekből kiderül, Borboly 

őrizetbe vételét egy olyan lehallgatott telefonbeszélgetés alapján rendelte el a vádhatóság, 

melynek begépelése során a fordítást és gépelést végző személy összecserélte a 

beszélgetőtársakat. Minderről az ügyvédnek hétfőn nem volt alkalma meggyőzni a 

marosvásárhelyi táblabíróságot, mivel az érdembeli tárgyalás helyett Mihaela Ramona 

Creţu bíró újabb halasztást rendelt el, így a következő tárgyalásra január 6-án kerül sor. 

 

Kettős mércével számol a kovásznai prefektus 
2013. december 2. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem lehetett megtiltani az Új Jobboldal román szélsőséges szervezet tagjainak, hogy 

Sepsiszentgyörgyön ünnepeljenek, azonban a magyar szélsőségeseknek nem volt mit 

keresniük a téren, hiszen nem ünnepelni akartak, hanem gyalázták a csendőröket – 

jelentette ki hétfőn Dumitru Marinescu Kovászna megyei prefektus a december elsejei 

ünnepséget értékelő sajtótájékoztatóján. 

 

Csak az RMDSZ-t nem fütyülték ki a Verespatak ellen tüntetők 
Gyulafehérváron 
2013. december 2. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Csak az RMDSZ-t nem fütyülték ki a pártok közül a december 1-i gyulafehérvári 

ünnepséggel párhuzamosan szervezett bányaellenes demonstráción - írja Mihai Gotiu 

aktivista a Voxpublicán megjelent publicisztikájában. Gotiu leírása szerint a Mihai 

Viteazul szobránál tartott koszorúzási ünnepségen minden párt vagy szervezet képviselőjét 

kifújolták a tüntetők, kivételt az RMDSZ és a Román Tudományos Akadémia képviselői 

képeztek, utóbbiakat megtapsolták. 

 

Mîndruță ismét üzent a magyaroknak a román nemzeti ünnepen  
2013. december 2. – maszol.ro 

Tavaly december elsejei Facebook-bejegyzése után ismét üzent a december elsejei nemzeti 

ünnepen nemzettársainak és a Romániában élő kisebbségeknek Lucian Mîndruță tévés 

újságíró. Ezúttal a YouTube-ra feltöltött angol nyelvű videófelvételen beszélt a tolerancia 

szükségességéről. Idei üzenetében az újságíró ismét méltatta a nemzeti kisebbségek 

szerepét Románia történelmében. Szerinte a kisebbségek olyan értékekkel gazdagítják az 

országot, amelyekre a románoknak büszkéknek kellene lenniük.  

 

Piros pontot remél az Uniótól a PKE 
2013. december 2. – Krónika 

Hivatalos jelentésre csak januárban lehet számítani, de úgy tűnik, hogy pozitív 

tapasztalattal távozott Nagyváradról a Partiumi Keresztény Egyetemet felmérő négytagú 

európai uniós oktatási bizottság. 
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Peti: jelentős előrelépés a kétnyelvűség felé 
2013. december 2. – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi városháza elkészítette, és folyamatosan helyezik ki a kétnyelvű 

iskolanévtáblákat a megyeszékhelyen. A marosvásárhelyi RMDSZ által küldött 

közleményből kiderül, hogy a szövetség képviselőinek javaslatára idén januárban 

határozatba foglalták a marosvásárhelyi oktatási intézmények névtábláinak egységesítését, 

illetve kétnyelvűsítését. Marosvásárhelyen 67 óvoda és iskola van, ahol érvényesíteni kell 

az intézkedést. 

 

Csicsai és Nagy lemondásra szólította fel Hájost és Kvardát 
2013. december 2. – bumm.sk, Új Szó 

Tovább gyűrűzik a dunaszerdahelyi kórház körüli parkolási botrány. Csicsai Gábor és Nagy 

József  parlamenti képviselők – az utóbbi frissen megválasztott megyei képviselő is – 

lemondásra szólították fel Hájos Zoltánt, Dunaszerdahely polgármesterét, és Kvarda 

József megyei alelnököt megyei képviselői tisztségükről. Ha Hájos és Kvarda nem 

mondanak le, népszavazást fognak kezdeményezni a leváltásukra.  

 

A Magyar Megmaradásért a Mátyusföldön is 
2013. december 2. – Felvidék Ma 

A Magyar Megmaradásért Polgári Társulás csallöközi szervezete mellett, valamint a 

csallóköziekkel és a többi tagszervezettel szorosan együttműködve megalakult a társulás 

mátyusföldi szervezete. A november 30-án Nádszegen zajló alakuló ülésen a szervezet 

elnökének Juhos Norbertet, alelnökének Androvics Jánost választották meg. 

 

Felhívás a Jószomszédság és megértés díjra való jelölésre 
2013. december 2. – Felvidék Ma 

Martonyi János magyar és Miroslav Lajčák szlovák külügyminisztere a „Jószomszédság és 

megértés” elnevezésű közös díj alapításáról szóló megállapodása alapján – felhívást tettek 

közzé a jelölésre a külügyminiszterek által 2014. évben adományozandó díjra.  

A díj célja azon magyar, illetve szlovák nemzetiségű személyek, vagy polgári társaságok 

nyilvános elismerése, akik, illetve amelyek az év folyamán kiemelkedő módon járultak 

hozzá a magyar-szlovák kapcsolatok fejlesztéséhez, valamint a két nemzet közötti 

kölcsönös megértés erősítéséhez. 

 

Kiosztották a Kantár Csaba-díjakat 
2013. december 2. – hirek.sk 

Hétvégén került sor a Kantár Csaba ifjúsági Irodalmi és Művészeti Díj ünnepélyes 

átadására Szímőn, a Jedlik Házban. A rendezvény a Bethlen Gábor Alap, a Csemadok helyi 

alapszervezete és a Via Nova Ifjúsági Csoport támogatásával valósult meg. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/lassan-de-gyarapodnak-a-ketnyelvu-iskolanevtablak
http://ujszo.com/online/regio/2013/12/02/csicsai-es-nagy-lemondasra-szolitotta-fel-hajost-es-kvardat
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/42960-a-magyar-megmaradasert-a-matyusfoldon-is
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/42968-felhivas-a-joszomszedsag-es-megertes-dijra-valo-jelolesre
http://www.hirek.sk/kultura/20131202191355/Kiosztottak-a-Kantar-Csaba-dijakat.html
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Felhívás a december 4-i pozsonyi tüntetéshez való csatlakozásra 
2013. december 3. – Felvidék MA 

Felhívással fordult a Szövetség a Közös Célokért társulás a  tagszervezeteihez, rajtuk 

keresztül a felvidéki magyar közösséghez, hogy járuljanak hozzá a december 4-ére 

meghirdetett tüntetés sikeréhez, vegyenek részt minél nagyobb létszámban a pozsonyi 

megmozduláson az iskoláink védelmében.  

 

Vajdasági magyar diákokat támogat a Tőkés László Alapítvány 
2013. december 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Összesen huszonnégy nehéz szociális körülmények között élő vajdasági magyar diákoknak 

adták át ma Szabadkán, Újvidéken, Nagybecskereken és Zentán a magyarországi székhelyű 

Tőkés László Alapítvány ösztöndíját az alapítvány képviselői, Lengyel Szabolcs, az 

alapítvány kuratóriumának elnöke és dr. Papp László kurátor. Az alapítvány illetékesei a 

Magyar Nemzeti Tanács és a diáksegélyező egyesületek közreműködésével döntöttek a 

támogatások odaítéléséről. 

 

A VMSZ elsöprő sikere a topolyai helyi közösségi választásokon  
2013. december 2. – Pannon RTV 

Csorba Ottó, a VMSZ Topolya községi szervezetének alelnöke úgy értékeli: a Vajdasági 

Magyar Szövetség elsöprő sikereket ért el a topolyai helyi közösségi választásakon. 21 

tanácsnoki jelöltből 6 VMSZ által támogatott egyéni jelölt került be a tanácsba, Bajsán 15-

ből 13, Gunarason 19-ből 17, Pacséron pedig 13-ból 11 jelölt jutott be a 15 tagú tanácsba. 

 

Meg kell védeni a nemzeti közösségeket a többség hatalmi visszaéléseitől! 
2013. december 2. – Pannon RTV 

Szerbiának jogai és kötelezettségei is vannak a polgárai iránt, és mint demokratikus állam 

olyan mechanizmusokkal kell rendelkeznie, amely megvédi a nemzeti közösségeket a 

többség hatalmi visszaéléseitől – jelentette ki Nikola Selaković igazságügyi miniszter a 

nemzeti tanácsok törvényének módosítását előirányzó törvénytervezet kapcsán. 

 

Az újvidéki ferences vértanúk peranyaga Rómában 
2013. december 2. – Vajdaság Ma 

A hét ferences vértanú boldoggá avatási peranyagát - a tizenhatezer oldalnyi 

dokumentumot és az egyházmegyei szakasz lezárását igazoló, Erdő Péter bíboros 

kézjegyével ellátott iratot - Kálmán Peregrin viceposztulátor november 18-án átadta 

Rómában a Szentté Avatási Kongregációnak. Az egyházmegyei szakasz augusztus utolsó 

napján zárult. Két hónapot vett igénybe, hogy a feladatra kijelölt személyek a magyar és 

olasz nyelvű anyagokat oldalankénti szignálják és lepecsételjék. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/42973-felhivas-a-december-4-i-pozsonyi-tunteteshez-valo-csatlakozasra
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16386/Vajdasagi-magyar-diakokat-tamogat-a-Tokes-Laszlo-Alapitvany.html
http://pannonrtv.com/web/?p=94679
http://pannonrtv.com/web/?p=95333
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16384/Az-ujvideki-ferences-vertanuk-peranyaga-Romaban.html
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A politika a megvalósítás lehetősége 
2013. december 2. – Magyar Szó 

Tanúsítványok ünnepélyes átadásával zárult szombaton este Bácsfeketehegyen a 

pódiumestek első szemléje a PÓZ. A szemle egyúttal annak több hónapos képzésnek a 

végét is jelentette, amelyben a résztvevők, a színjátszó és drámacsoportok vezetői a 

pódiumestek, szerkesztett és ünnepi műsorok elkészítésére készültek fel. A jelenlevőket és 

a vendégeket, többek között Pásztor Istvánt, a tartományi képviselőház elnökét, a VMSZ 

elnökét, Lovas Ildikót, az MNT kulturális tanácsosát, Hajnal Jenőt, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet igazgatóját, Dudás Károlyt, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 

elnökét és Pál Károlyt, a helybeli művelődési egyesület elnökét, a VMSZ alelnökét Raffai 

Ágnes, a képzéssorozat egyik szervezője köszöntötte.  

 

Forrongás: Kárpátalja is megmozdult 
2013. december 2. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Több ezer fős tüntetés kezdődött hétfő reggel a kárpátaljai megyeszékhelyen, Ungváron az 

ukrán elnök és a kormány lemondását, valamint az ország európai integrációjának 

folytatását követelve. A mintegy 2-3 ezer tüntető Viktor Janukovics elnököt és a kormányt 

lemondásra felszólító jelszavakat skandált, és azt követelte, hogy a megye vezetői 

jelenjenek meg a tömeg előtt, és jelentsék be, hogy a tiltakozók oldalára állnak. A kérésnek 

Ivan Baloga, a megyei tanács elnöke, az ellenzéki Egységes Centrum (JeC) tagja tett eleget, 

aki bejelentette, hogy az általa vezetett testület elítéli az államfő lépéseit, és támogatásáról 

biztosította a hatalomváltást követelő megmozdulásokat, valamint a kijevi tüntetőket. 

 

Válasz a kihívásokra  
2013. december 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Beregszászban, az Európa–Magyar Házban tartotta éves közgyűlését az Ukrajnai Magyar 

Nemzeti Tanács (UMNT). A rendezvényen Gajdos István parlamenti képviselő, az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke beszámolt a Legfelső Tanácsban 

végzett tevékenységéről. A közgyűlés vendége volt Mesterházy Attila, a Magyar Szocialista 

Párt (MSZP) elnöke – egy népes küldöttség élén kétnapos körúton tartózkodott 

Kárpátalján –, aki , miután meggyújtotta az adventi koszorún az első gyertyát, ismertette 

pártja legfontosabb nemzetpolitikai elképzeléseit. 

 

Budapesti műhelymunkán vettek részt a főiskola történészei 
2013. december 3. – Kárpátalja Ma 

2013. november 28–29-én az Eötvös Loránd Tudományegyetem Új- és Jelenkori Magyar 

Történeti Tanszéke műhelymegbeszélést szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Történelem- és Társadalomtudományi Tanszékével és a Lehoczky 

Tivadar Intézettel. A találkozó célja a résztvevő intézetek kapcsolattartásának és 

együttműködésének erősítése, egymás kutatási témáinak megismerése volt. 
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http://mno.hu/kulfold/forrongas-karpatalja-is-megmozdult-1198478
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=16019
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/23668-budapesti-muhelymunkan-vettek-reszt-a-foiskola-torteneszei
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Változások a Duna World tengerentúli terjesztésében 
2013. december 2. – Nemzeti Regiszter 

November 21-től szolgáltatóváltás miatt megváltozik a Duna World tengerentúli műholdas 

műsorterjesztése. Észak-Amerikában az eddigi előfizetéses szolgáltatás helyett ingyenesen 

(ún. FTA) lehet mostantól fogni a Duna World (tévécsatorna) és a Duna World Radio 

adását, az eddigi műholdpozícióról. 

 

Magyar színekben akar olimpiát nyerni a Torontóban élő fiatal bokszoló 
2013. december 3. – Nemzeti Regiszter 

Darányi Zsolt Torontóban él, de magyar állampolgár. A 19 éves bokszoló kétszeres ifi 

magyar bajnok, Kanadában a felnőttek között nyert. A 69 kilósok között bokszoló Zsolt, aki 

a felnőtt kanadai bajnoki cím mellé 5000 kanadai dollárt is nyert, magyar színekben akar 

versenyezni. – Hároméves korom óta kesztyűzök az édesapámmal – mondta Darányi. – 

Tizenhárom voltam, amikor felnőtt kanadai bokszolót vertem, de nyolc éve veszem 

komolyan a sportágat. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

