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Letette az állampolgársági esküt az ötszázezredik külhoni magyar kérelmező 
2013. december 5. – MTI, Híradó, HírTV, EchoTV 

Ünnepélyes keretek között letette az állampolgársági esküt az ötszázezredik külhoni 

magyar kérelmező, Böjte Csaba és édesanyja, Böjte Julianna csütörtökön a Parlamentben. 

Az eskütételen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök, Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. Ez alkalomból 

délután ünnepi ülést tart az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága is. 

 

A külhoni jogászok az egész közösség javát szolgálhatják 
2013. december 4. – MTI, Kormány.hu 

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint ha a külhoni magyar jogásztársadalmat 

meg tudják erősíteni, az az egész közösség javát szolgálja. Erről Répás Zsuzsanna beszélt 

szerdán a Szász Pál tanulmányi ösztöndíjas hallgatók évadnyitó szakmai szemináriumán a 

fővárosban. Az ösztöndíjjal a külhoni magyar jogásztársadalmat szeretnék megerősíteni és 

fejleszteni - mondta. Az ösztöndíjat 2012-ben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

alapította a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-vel együttműködve. A program szakmai 

részének megvalósításában a Budapesti Ügyvédi Kamara vesz részt. 

 

A kisiskolákért tüntettek a parlament előtt 
2013. december 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadság 

A szlovák törvényhozás smeres többsége megszavazta a közoktatási törvény módosítását. 

A plénum előtte elutasította Érsek Árpádnak (Híd) az MKP-val és a civil szervezetekkel 

egyeztetett módosító javaslatait, így a törvényben megmaradt a minimális diáklétszám 

meghatározása. A magyar szervezetek a parlament épülete előtt tüntettek a jogszabály 

ellen, majd szimbolikusan eltemették a kisiskolákat.Több száz ember emelte fel hangját 

ma délután Pozsonyban a kisiskolák megmentéséért. Pék László, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének országos elnöke elégedett a tiltakozó akcióval. 

 

Csak néhány mandátum sorsát dönthetik el a határon túli magyarok 
2013. december 5. – Lánchíd Rádió, MTI 

Mértékadó becslések szerint egy-két mandátumnál többnek a sorsát nem döntik el a 

határon túli voksok - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Lánchíd Rádiónak 

adott, csütörtök reggel sugárzott interjújában a kettős állampolgárságról tartott 2004. 

december 5-i érvénytelen népszavazás évfordulóján. A házelnök jelezte, a választási 

törvény módosításakor sem tartotta reálisnak, hogy alapvető befolyást gyakorolnak a 

magyar belpolitikára azok a választók, akiknek nincs Magyarországon lakhelyük. Ez 

bizonyos szempontból rendben van, miként az is, hogy egyenrangúak legyenek a magyar 

állampolgárok, és legyen lehetőségük arra, hogy beleszóljanak a nemzet ügyeinek 

eldöntésébe - tette hozzá. 
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http://www.dehir.hu/belfold/bojte-csaba-magyar-allampolgar-lett/2013/12/05/
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-kulhoni-jogaszok-az-egesz-kozosseg-javat-szolgalhatjak
http://www.hirek.sk/belfold/20131204164934/A-kisiskolakert-tuntettek-a-parlament-elott.html
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Gyurcsányék elvennék a kettős állampolgárok választójogát 
2013. december 4. – MTI 

A DK továbbra sem támogatja, hogy szavazati jogot kapjanak azok, akiknek nincs 

magyarországi lakcímük és a voksolás után „nem viselik döntésük következményeit”. Ha 

viszont a parlament többsége elfogadta azt, hogy a magyarországi állandó lakcímmel nem 

rendelkező polgárok is szavazhassanak, akkor a DK azt kéri, hogy ne különböztessék meg 

az embereket, azaz a külföldön élő, de állandó magyarországi lakhellyel rendelkező 

választók is szavazhassanak levélben.  

 

Demonstrációra buzdítja a külföldön tartózkodó választókat az Együtt-PM 
2013. december 4. – MTI, Magyar Nemzet 

Az Együtt-PM kampányt indít a külföldön tartózkodó, de állandó magyarországi lakhellyel 

rendelkező választók körében: arra kérik őket, hogy nagyvárosok közterületein 

tiltakozzanak az ellen, hogy levélben nem, csak személyesen, a nagykövetségeken és 

konzulátusokon adhatják le szavazataikat - jelentette be szerdai, budapesti 

sajtótájékoztatóján Jávor Benedek. A Párbeszéd Magyarországért (PM) társelnöke szerint 

a Fidesz másodrendű állampolgárként kezeli azt a közel félmillió magyart, akik az elmúlt 

években kénytelenek voltak elhagyni az országot.  

 

Gyurcsány gyűlöletkampányt folytat a külhoni magyarok ellen 
2013. december 4. - MTI 

A Fidesz szerint a Demokratikus Koalíciót (DK) vezető Gyurcsány Ferenc és a "bukott 

baloldal" ahogyan 2004-ben, úgy ma is gyűlöletkampányt folytat a külhoni magyarok 

ellen, és "ugyanúgy hazudozik, ahogy régen". A kormánypárt sajtóirodája azt írta: ahogyan 

azt az alapvető jogok biztosa is megállapította, nem jelent semmiféle hátrányos 

megkülönböztetést, hogy a magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok nem 

szavazhatnak levélben, hiszen ők eddig is a külképviseleteken voksolhattak, és ezt 

követően is ott fognak. 

 

„Egyetlen hivatásunk, hogy szeressünk és jót tegyünk” 
2013. december 5. – Szerdahelyi Csongor – Magyar Nemzet 

Az Országház kupolatermében teszi le Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetes édesanyjával 

közösen az állampolgársági esküt. A magyar állampolgárság megszerzését természetes 

dolognak tartja és szerinte minden határon túl maradt magyar nemzetiségű ember vágyik 

rá, hogy teljes jogú magyar állampolgár legyen. Bár folyamatosan szinte megállás nélkül 

dolgozik, úgy véli, hogy „ha tudatosan törekszünk arra, hogy a jókedv, a derű, a vidámság 

ott legyen a szívünkben akkor minden sokkal egyszerűbb és könnyebb.” A Szent Ferenc 

alapítvány jelenleg 2430 gyermekkel foglalkozik 78 településen, ahol működtetnek 
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http://www.bumm.sk/89687/gyurcsanyek-elvennek-a-kettos-allampolgarok-valasztojogat.html
http://mno.hu/magyar_nemzet_belfoldi_hirei/egyetlen-hivatasunk-hogy-szeressunk-es-jot-tegyunk-1198984
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anyaotthont, egyetem kollégiumot és szakiskolát is, mindezt fenntartani azonban csak 

szövetségesek keresésével és támogatók megjelenésével lehetséges. 

 

Brüsszeli közöny a restitúció iránt 
2013. december 4. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Tőkés László szerint Brüsszel teljes érdektelenséget tanúsít a romániai ingatlan-

visszaszolgáltatás iránt. Az erdélyi EP-képviselő mindezt a Viviane Reding által az erdélyi 

magyar egyházfőknek küldött válaszlevélből szűrte le, amelyben az uniós igazságügyi 

biztos közölte: az EU nem illetékes eljárni a restitúciós folyamat kapcsán. 

 

Iskolamentés a szórványban 
2013. december 4. – Krónika 

Erdély-szerte felméri a magyar nyelvű oktatás helyzetét a Közpolitikai Elemző Központ és 

a Kvantum Research az Iskolák veszélyben elnevezésű kutatási program keretében. A 

projekt célja rámutatni a kritikus pontokra, ahol a következő tíz évben csak speciális 

tervekkel menthető meg a magyar iskola. Beszterce-Naszód megyében a negatív 

demográfiai mutatók mellett a szakmai oktatás és a szakképzett pedagógusok hiánya is 

nehezíti a helyzetet. 

 

Összerdélyi platform alakul 
2013. december 4. – Krónika, Erdély Ma, Duna Tv 

Az Erdélyben élő nemzetiségek párbeszédének szükségességéről, egy erdélyi autonomista 

párt folyamatban levő bejegyzéséről, valamint a román félelmekről folyt a tárgyalás 

kedden, Szatmárnémetiben a Szatmári Híd Egyesület által szervezett 

autonómiakonferencia második napján. 

 

Mosolygóssá tenné több ezer ember karácsonyát az RMDSZ Nőszervezete 
2013. december 4. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Mosolygó karácsonyt! névvel indít országos szintű ünnepi akciót az RMDSZ Nőszervezete, 

a történelmi egyházakkal szoros együttműködésben – jelentették be szerdai 

sajtótájékoztatójukon a szervezet vezetői. Az ünnepi akcióba a Nőszervezet mind a 23 

megyei szervezete bekapcsolódik, összesen 188 településre, több mint ezer családhoz 

szeretnének eljutni. 

 

A tanügyminiszterrel egyeztetett az RMDSZ 
2013. december 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség vezetősége és oktatásért felelős szakpolitikusai 

december 3-án Bukarestben Románia tanügyminiszterével tárgyaltak. A találkozón 

áttekintették a tanügyi törvény kisebbségi oktatásra vonatkozó részének gyakorlati 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/brusszeli-kozony-a-restitucio-irant
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/helyzetjelentes-veszelyben-a-szorvany
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/osszerdelyi-platform-alakul
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21909
http://itthon.transindex.ro/?hir=34878
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alkalmazásából adódó hiányosságokat és a tanügyi problémák mentén felmerülő sokrétű 

finanszírozási kérdéseket is. 

 

Összefognak a magyar fiatalok az Európa Ifjúsági Fővárosért 
2013. december 4. – transindex.ro 

Az elmúlt hónapok folyamán az RMDSZ és a Kolozsváron tevékenykedő ifjúsági 

szervezetek kezdeményezésére, többszöri megbeszélések eredményeként a közéletért 

aktívan tevékenykedő fiatalok közös csoportosulásba tömörültek, melynek célja a magyar 

ifjúság tevékenységének egységes megjelenítése a Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 

2015 program keretén belül. 

 

Továbbra is harcolni fog a letöltendő börtönbüntetésre ítélt Nagy Zsolt 
2013. december 4. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az eltelt időszakot 7 év igazságtalanságnak könyveli el, igazságáért pedig továbbra is 

harcolni fog a tegnap 5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Nagy Zsolt. A volt távközlési 

minisztert tegnap első fokon 5 év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Legfelsőbb Bíróság. 

Az egykori tárcavezetőt felmentették a hazaárulás vádja alól, az 5 éves szabadság- vesztést 

bűnszövetkezetben való részvételért rótták ki. 

 

A közigazgatási bíróságon támadta meg Kincses Előd a CNCD határozatát 
2013. december 4. – Erdély Ma, Népújság, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Kincses Előd ügyvéd a közigazgatási bíróságon támadta meg a Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) döntését, amely szerint nem tekinthető a magyar hallgatókat korlátozó, 

diszkriminatív előírásnak az egyetem szenátusának az a határozata, amely megtiltja, hogy 

a magyarul tartott előadások mellett magyar legyen a gyakorlati oktatás nyelve is, illetve 

hogy a végzősök magyarul államvizsgázzanak. 

 

Megbírságolta a diszkriminációellenes tanács Radu Baltasiut  
2013. december 4. – maszol.ro, MTI 

Megbírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az Etnikai Kérdések 

Európai Tanulmányi Központjának (CESPE) igazgatóját, amiért elbocsátotta állásából az 

őt idegengyűlöletért feljelentő tudományos kutatót - közölte szerdán a Hotnews hírportál.  

 

Cseh műsorért kapott büntetést a JOJ televízió 
2013. december 4. – hirek.sk, Új Szó 

Pénzbüntetést szabott ki a pozsonyi JOJ kereskedelmi televízióra a szlovák televíziós és 

rádiós tanács, mert egy csak cseh nyelven hallható, szlovák feliratozás nélküli műsorral 

megsértette a szlovákiai műsorszórásról szóló törvényt. A kereskedelmi televíziónak 200 

eurós büntetést kell fizetnie. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=154080&cim=a_kozigazgatasi_birosagon_tamadta_meg_kincses_elod_a_cncd_hatarozatat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21803-megbirsagolta-a-diszkriminacioellenes-tanacs-radu-baltasiut
http://www.hirek.sk/kultura/20131204171402/Cseh-musorert-kapott-buntetest-a-JOJ-televizio.html
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Szlovákia elöregedik 
2013. december 4. – hirek.sk, Új Szó 

A lakosság folytatódó elöregedésére, illetve a lakosság és a gyermekszületések számának 

további csökkenésére van kilátás a következő két évtizedben Szlovákia csaknem minden 

régiójában, a folyamat a társadalmi különbségek elmélyülését is magával hozza. 

 

Tiltakozik az iskolaügyi reform ellen a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház 
2013. december 4. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház az iskolaügyi reform ellen tiltakozik és nyílt 

levelet is megfogalmazott Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszternek. Ha bevezetik az 

osztályokban a tanulók minimális létszámát, az szinte az összes református iskola 

bezárását jelentené – áll a levélben. 

 

Kisebbségi kultúrák: már lehet pályázni 
2013. december 4. – Új Szó 

December elejétől várja a kormányhivatal a pályázatokat a Kisebbségi Kultúrák 2014 nevű 

támogatási programba. A kisebbségi kormánybiztos hivatalához január 31-ig lehet 

pályázni. 

 

Két magyar alapiskola a legjobb tízben 
2013. december 4. – Új Szó 

A lévai Juhász Gyula Alapiskola és az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola is a legjobb 

tíz hazai alapiskola között van. Az összesítésben egy besztercebányai, és két kiszucai falusi 

iskola szerzett dobogós helyet, a lévai magyar alapiskola az ötödik, az érsekújvári a 

nyolcadik helyre került. 

 

Solymos: a kormány veszélyezteti a kisebbségi kiadók működését 
2013. december 4. – bumm.sk 

A Híd parlamenti képviselője és a parlamenti frakció vezetője Solymos László a 

kisebbségeknek szánt, ám tavaly óta kifizetetlen kulturális támogatások kapcsán 

interpellálta a Robert Fico kormányfőt, akivel Bugár Béla már tavaly is tárgyalt a 

kérdésről. 

 

Igény az van rá 
2013. december 5. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Marián Kotleba a szélsőjobboldali Mi Szlovákiánk Néppárt első embere a szlovákiai 

megyei választások második fordulójában 55 százalékkal Besztercebánya kerület 

közgyűlésének elnökévé választották. Sikerének egyik kulcsa a politikai elittel való 

elégedetlenség, a rossz gazdasági körülmények miatti harag és a cigánysággal kapcsolatos 

ellenérzés. Magyar- és zsidóellenes kijelentéseiből már egyre kevesebbet hallani, ennek 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131204154704/Szlovakia-eloregedik.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20131204165008/Tiltakozik-az-iskolaugyi-reform-ellen-a-Szlovakiai-Reformatus-Keresztyen-Egyhaz.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20131204165008/Tiltakozik-az-iskolaugyi-reform-ellen-a-Szlovakiai-Reformatus-Keresztyen-Egyhaz.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/04/kisebbsegi-kulturak-mar-lehet-palyazni
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/04/ket-magyar-alapiskola-a-legjobb-tizben
http://www.bumm.sk/89706/solymos-a-kormany-veszelyezteti-a-kisebbsegi-kiadok-mukodeset.html


 

 

 

 

 

 
7 

tudható be talán az is, hogy magyarok is szavaztak rá bár nem nagy számban, hiszen 

mindenki emlékszi még arra, amikor 2005-ben Rozsnyón leköpte a Kossuth-szobrot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. december 5-i számában olvasható.) 

 

Csak idő kérdése az 1944-45-ös magyarellenes atrocitásokat elítélő 
kormányhatározat 
2013. december 4. – Vajdaság Ma, Kossuth Rádió 

Áder János magyar és Tomislav Nikolić szerb államfő júniusi csúrogi főhajtása a két 

nemzet szimbolikus megbékélése volt. A magyarok azóta is várják, hogy a szerb kormány - 

ígéretének megfelelően - felmentse a kollektív háborús bűnösség terhe alól az 1945-ben a 

Sajkás-vidéki Csúrogról, Zsablyáról és Mozsorból elűzött magyarokat. Hogy erre mikor 

kerülhet sor, arról beszélt Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség szerbiai 

parlamenti frakcióvezetője a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában. 

 

MPSZ: Az autonómia, az önrendelkezés az a megoldás 
2013. december 4. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség zentai irodájában megtartott sajtótájékoztatón Rácz Szabó 

László, a párt elnöke legutóbbi strasbourgi látogatása kapcsán kifejtette, látogatásának 

több oka volt. – Az egyik ok az volt, hogy azt látjuk, a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

nem igazán funkcionál. Nem mondom, hogy rossz hatású, hiszen vannak jó hatásai is, de 

ez nem elegendő ahhoz, hogy meg tudjuk védeni magunkat és biztosítani tudjuk a 

megmaradásunkat. Ehhez csak az autonómia, az önrendelkezés az a megoldás, amellyel 

tovább tudnánk lépni, hiszen saját iskola, a saját bíróság, a saját rendőrség szavatolná azt, 

hogy el tudnánk helyezni az embereket, munkahelyeket tudnánk teremteni, stb. 

 

MNT: Ajándék a törökkanizsai óvodáknak 
2013. december 4. – Vajdaság Ma 

A törökkanizsai Srećno Dete Iskoláskor Előtti Intézmény központi valamint oroszlámosi és 

majdányi épületébe látogatott a Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége. A küldöttséget 

vezető Joó Horti Lívia, a Közoktatási Bizottság elnöke játékokból és rajzkészletekből álló 

ajándékcsomagokat adott át a gyerekeknek, az oroszlámosi ovisok ezen felül egy új 

tévékészüléknek is örülhettek, annál is inkább, mert tévéjük mindeddig nem volt. A 

gyerekek már mondták is, hogy majd meséket néznek rajta. 

 

Ma döntenek a vajdasági statútum alkotmányosságáról 
2013. december 5. – Magyar Szó 

A Szerbiai Alkotmánybíróság csütörtökre jelentette be azt az ülését, amelyen határoznak a 

vajdasági statútum kapcsán indított alkotmányossági vizsgálat ügyében. Pásztor István, a 

Tartományi Képviselőház elnöke tegnap aláhúzta, nem a világ végeként kell tekinteni erre 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16400/Csak-ido-kerdese-az-1944-45-os-magyarellenes-atrocitasokat-elitelo-kormanyhatarozat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16400/Csak-ido-kerdese-az-1944-45-os-magyarellenes-atrocitasokat-elitelo-kormanyhatarozat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16397/MPSZ-Az-autonomia--az-onrendelkezes-az-a-megoldas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16398/MNT-Ajandek-a-torokkanizsai-ovodaknak.html
http://www.magyarszo.com/hu/2178/kozelet_politika/104892/Ma-d%C3%B6ntenek-a-vajdas%C3%A1gi-stat%C3%BAtum-alkotm%C3%A1nyoss%C3%A1g%C3%A1r%C3%B3l.htm
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a döntésre, melyet tiszteletben kell tartani, s annak tartalmával összhangban kell majd 

eljárni. Az alkotmányossági vizsgálatot a Szerbiai Demokrata Párt szorgalmazta. 

 

Elmaradt az ülésszak a Beregszászi Városi Tanácsban 
2013. december 4. – Kárpátinfo.net 

Mivel sem a Régiók Pártja, sem az UMDSZ frakció tagjai nem jelentek meg a kitűzött 

időpontban, elmaradt a Beregszászi Városi Tanács hétfőre összehívott rendkívüli 

ülésszaka. A jelen levő képviselők ekkor azt indítványozták, hogy az összejövetelt 

nyilvánítsák lakossági fórummá. Ezen felolvasták azt a határozattervezetet, amely 

szorgalmazza az országban az eurointegrációs folyamatok felgyorsítását, megvonja 

bizalmát a mostani ukrán kormánytól, követeli a kormányfő és a kormánytagok azonnali 

leváltását, keményen elítéli a fővárosi tüntetőkkel szemben alkalmazott erőszakot, követeli 

a vétkesek mihamarabbi megbüntetését. 

 

A második világháború vörösmarti áldozataira emlékeztek 
2013. december 4. – Új Magyar Képes Újság 

November 30-án a második világháború vörösmarti áldozatairól emlékeztek meg a 

helybéliek: közös koszorúzással és gyertyagyújtással adóztak emléküknek, majd egy 

témába vágó filmet vetítettek le a református parókián. 

 

Danilo Türk találkozott a kisebbséggel is 
2013. december 4. – Népújság 

Múlt heti lendvai látogatása során Danilo Türk korábbi köztársasági elnök találkozott a 

muravidéki magyarság képviselőivel is. A Bánffy Központban megszervezett találkozón a 

nemzetiségi közösségek szerepéről esett szó az Európai Unióban és a Szlovén 

Köztársaságban. 

 

2006-os költségvetési szinten a 2014-es program 
2013. december 4. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) Tanácsa múlt heti ülésén egy fontos 

napirendi pontot tárgyaltak meg, az intézet 2014-es munka- és pénzügyi tervét. Kepe Lili, 

az MNMI igazgatója részletes tájékoztatójában kifejtette: a helyzet az országban nem 

rózsás, ettől függetlenül a nemzetiségi parlamenti képviselő jóvoltából csak a támogatás 1 

százalékos csökkentése várható. Ennek jegyében készült el a pénzügyi terv is, mely idén a 

2006-os szintet idézi, a számok nyelvére lefordítva 379 ezer eurót tesz ki.  
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http://www.karpatinfo.net/hetilap/ukrajna/elmaradt-az-ulesszak-beregszaszi-varosi-tanacsban
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5142-a-masodik-vilaghaboru-voeroesmarti-aldozataira-emlekeztek
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7774-danilo-tuerk-talalkozott-a-kisebbseggel-is
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7786-2006-os-koeltsegvetesi-szinten-a-2014-es-program
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Parlamenti nemzetiségi bizottság: kulturális törvények előkészítése 
2013. december 4. – Népújság 

Az országgyűlés előtt több kulturális jellegű törvény, dokumentum van terítéken. Ilyen 

például a Nemzeti Kulturális Programról szóló rezolúció, illetve a levéltárakról szóló 

törvény, vagy éppen a bizottsági ülésen terítékre kerülő örökségvédelmi és kulturális 

alaptörvény. A nemzetiségi bizottság érdekelt testületként tárgyalta az említett két 

törvényt. Az ajánlásokról, határozatokról Göncz László leköszönő bizottsági elnököt 

kérdezte a Népújság. 

 

Képviselői kollégium: „Tartalomgazdagítás, nagyobb hatékonyság” 
2013. december 4. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi képviselő hétfőn Lendván a magyar nemzeti közösségek 

elnökeivel, a magyar nemzetiségi közszolgálati intézetek, valamint a magyar kulturális, 

tájékoztatási és egyéb programokat megvalósító intézmények vezetőivel tartotta meg a 

soros képviselői kollégiumot, amelyen rövid tájékoztatót tartott az aktuális politikai 

helyzetről, illetve a kollégium résztvevői eszmét cseréltek az őshonos nemzeti közösségeket 

és a kétnyelvűséget érintő időszerű kérdésekről. 

 

Vlaj szobra újra köztéren 
2013. december 4. – Népújság 

Vlaj Lajos költő-forradalmárnak sem az élete, sem az utóélete nem volt irigylésre méltó. 

Eszméire az élet cáfolt rá, két keskeny kötetre rúgó verseit pedig a hálátlan utókor ítélte 

feledésre. Szobrát az elhamarkodott, „mindent egy kosárba" szlogen alatt működő 

rendszerváltó hangulat távolította el. A műalkotás hosszú évtizedekig múzeumi depóban 

hevert, szombaton azonban közös szlovén–magyar értelmiségi-polgári összefogással 

újraállították. 

 

Morvaországban ismét tisztelegtek a székely – magyar harcosok emlékének 
2013. december 4. – Nemzeti Regiszter 

November 30-án a Brünni Magyar Polgári Egyesület (BMPE), közösen Telnice község 

önkormányzatával, ismét megrendezte a már hagyományosnak számító koszorúzási 

ünnepséget, amelyen megemlékeztek az 1805. december 2-án Austerlitznél lezajlott 

„három császár csatájának” székely – magyar hősi áldozatairól. 

 

Újraindítják a magyar tanulmányokat a Clevelandi Állami Egyetemen 
2013. december 4. – Nemzeti Regiszter 

Vendégprofesszori állást hoznak létre és újraindítják a magyar tanulmányokat a Clevelandi 

Állami Egyetemen (CSU) az ohiói nagyváros több magyar szervezetének támogatásával.   
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7776-parlamenti-nemzetisegi-bizottsag-kulturalis-toervenyek-elkeszitese
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7772-kepviseli-kollegium-tartalomgazdagitas-nagyobb-hatekonysag
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7771-vlaj-szobra-ujra-koezteren
http://www.nemzetiregiszter.hu/morvaorszagban-ismet-tisztelegtek-a-szekely-magyar-harcosok-emlekenek
http://www.nemzetiregiszter.hu/ujrainditjak-a-magyar-tanulmanyokat-a-clevelandi-allami-egyetemen
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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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