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Kövér: Nemzetpolitikai szempontból történelmi választás előtt állunk 
2013. december 6. – MTI, Magyar Hírlap 

A Országgyűlés elnöke szerint a jövő évi magyarországi parlamenti választás megerősíti a 

nemzet közjogi egyesítését. Erről Kövér László a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 

Fóruma pénteki ülésén beszélt a Parlamentben. A jövő évi választás sikeres lebonyolítása a 

nemzetegyesítés és a honosítás visszaigazolása lehet a külhoni magyarok részéről - mondta 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A KMKF zárónyilatkozata 

üdvözli a magyar politikai nemzet félmilliós bővülését. 

 

Szerbiai pártok a Vajdaság statútumáról szóló alkotmánybírósági döntésről 
2013. december 6. - Vajdaság Ma 

Több szerbiai párt is úgy véli, hogy a szerb alkotmánybíróság döntése, amellyel a testület 

alkotmányellenesnek nyilvánította a Vajdaság statútumának számos pontját, jó apropó 

arra, hogy előre hozott választást írjanak ki Szerbia északi tartományában, illetve 

felülvizsgálják a Vajdaság autonómiáját. Az alkotmánybíróság csütörtökön közölte, hogy 

álláspontjuk szerint a Vajdaság alapdokumentumának számító statútum egyes pontjai 

nem egyeztethetők össze az ország alkotmányával, ugyanakkor a bírói testület fél évvel 

elhalasztotta a döntés hatálybalépését. Ez idő alatt a vajdasági és a szerbiai parlament 

összehangolhatja a dokumentumot Szerbia alaptörvényével.  

 

Pásztor István: Végre kimondták, hogy az autonómia alkotmányos jog!  
2013. december 6. – Pannon RTV 

A vajdaságiaknak alkotmányos joga az autonómiához való jog – ez olvasható az 

Alkotmánybíróság döntésében, amelyet a Vajdasági statútum felülvizsgálása kapcsán 

hozott meg – jelentette ki ma Újvidéken Pásztor István, a tartományi parlament elnöke. 

Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke szerint az Alkotmánybíróság döntése ellenére 

nem lesznek vajdasági választások. 

 

Ajándékot kapnak a felvidéki és délvidéki óvodások 
2013. december 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Idén is karácsonyi csomagot küld a Rákóczi Szövetség minden felvidéki magyar 

óvodásnak, valamint 31 délvidéki szórványtelepülés iskolakezdés előtt álló gyermekének. 

Az ajándékcsomagot 13 259 felvidéki és 350 délvidéki óvodás kapja meg december 

folyamán a Rákóczi Szövetség Felvidéken működő célalap hálózatának, illetve a délvidéki 

Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével, különböző karácsonyi ünnepségek 

alkalmával. 
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http://magyarhirlap.hu/kover-nemzetpolitikai-szempontbol-tortenelmi-valasztas-elott-allunk
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16412/Szerbiai-partok-a-Vajdasag-statutumarol-szolo-alkotmanybirosagi-dontesrol.html
http://pannonrtv.com/web/?p=96095
http://www.hirek.sk/oktatas/20131206083013/Ajandekot-kapnak-a-felvideki-es-delvideki-ovodasok.html
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Szijjártó az új budapesti szlovák nagykövettel találkozott 
2013. december 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára bemutatkozó 

látogatáson fogadta Rastislav Káčert, Szlovákia új budapesti nagykövetét pénteken. A 

találkozón elhangzott, hogy a magyar-szlovák gazdasági együttműködés fejlesztése a két 

ország kölcsönös érdeke. 

 

 

Felülvizsgáltatná az ingatlan-visszaszolgáltatásokat Dorin Florea 
2013. december 6. – transindex.ro 

Felülvizsgáltatná az ingatlan-visszaszolgáltatásokat Dorin Florea. Marosvásárhely 

polgármestere tegnap azt mondta, kérni fogja, hogy egy parlamenti szakbizottságot 

hozzanak létre, amely felülvizsgálja Marosvásárhelyen és Maros megyében az ingatlan 

visszaszolgáltatásokat. A polgármester elsősorban azt nehezményezi, hogy sok iskola után 

a polgármesteri hivatalnak bérleti díjat kell fizetnie, pedig a tulajdonos egyházak nem 

tartják karban ezeket az ingatlanokat. 

 

Mátis Jenő: Kelet-Európa Svájca lehet Erdély a Mikó Imre Terv 
megvalósításával 
2013. december 6. – Erdély Ma 

A nemrégiben megszervezett I. Nagyváradi Mezőgazdász Konferencia, valamint a 

Csíksomlyón A tej útja címmel megtartott szakmai konferencia bebizonyította, hogy sok 

kérdés és probléma foglalkoztatja az erdélyi magyar gazdákat, ezekre vonatkozóan pedig 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) által ki- dolgozott Mikó Imre Terv jó 

válaszokat és megoldási javaslatokat tartalmaz – jelentette ki Mátis Jenő, az EMNT 

alelnöke csütörtökön Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban rendezett II. 

Kárpát-medencei Összefogás Fórumon. 

 

Hangfelvétel Floreáról: a magyar iskolában tanuló magyar diák "fogyatékos 
lehet"  
2013. december 6. – maszol.ro 

Valóban a „fogyatékos” (handicapat) kifejezést használta Dorin Florea egy 

sajtótájékoztatóján a magyar iskolába járó gyerekek kapcsán – derült ki a 

sajtótájékoztatón készült hangvelvételről. A marosvásárhelyi polgármester arról beszélt: a 

magyar diákok is tudják azt, hogy ha építésznek vagy ügyvédnek készülnek, tökéletesen 

kell ismerniük a román nyelvet. „Milyen lenne az az ügyvéd aki azt mondja, hogy „nem 

tudom, nem beszél …” – ez nem megy. A magyar diák fogyatékos is lehet emiatt” – mondta 

Dorin Florea.  
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http://www.bumm.sk/89762/szijjarto-az-uj-budapesti-szlovak-nagykovettel-talalkozott.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34894
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=154182&cim=matis_jeno_kelet_europa_svajca_lehet_erdely_a_miko_imre_terv_megvalositasaval
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=154182&cim=matis_jeno_kelet_europa_svajca_lehet_erdely_a_miko_imre_terv_megvalositasaval
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21880-hangfelvetel-florearol-a-magyar-iskolaban-tanulo-magyar-diak-fogyatekos-lehet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21880-hangfelvetel-florearol-a-magyar-iskolaban-tanulo-magyar-diak-fogyatekos-lehet
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Winkler: lesújtó a Nagy Zsolt ügyében hozott ítélet 
2013. december 6. – transindex.ro 

Lesújtónak tartja a Nagy Zsolt ügyében hozott ítéletet Winkler Gyula. Az EP-képviselő 

lapunknak elmondta, feltétel nélkül támogatja a volt távközlési minisztert, hozzátéve, hogy 

minden, amit eddig az ügyről megtudott, Nagy Zsolt verzióját támasztja alá. 

 

Állásfoglalásban ítélte el egyháza Tőkés Lászlót 
2013. december 6. – maszol.ro 

Állásfoglalást fogadott el péntek délutáni zárt ülésén a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KREK), amelyben felszólítják Tőkés László volt püspököt, hogy fejezze be 

az egyházhoz méltatlan magatartását – tudta meg a maszol.ro. 

 

Kerekes Gábor is kifogásolja a privatizációs per lezajlásának módját 
2013. december 6. – transindex.ro 

Akárcsak Nagy Zsolt volt távközlési miniszter, Kerekes Gábor üzletember, az RMDSZ 

egykori gazdasági alelnöke is kifogásolja a 2005–2006-os stratégiai privatizációkkal 

kapcsolatos per lezajlásának módját. Mindkettőjüket alapfokon 5 éves letöltendő 

börtönbüntetésre ítélt kedden a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék. Kerekest a 

bűnszervezet létrehozásában és támogatásában játszott szerepe miatt találták bűnösnek. 

 

Megkoszorúzta Antall József mellszobrát az RMDSZ 
2013. december 6. – maszol.ro 

Az RMDSZ és parlamenti frakciója nevében Szabó Ödön és Cseke Attila Bihar megyei 

parlamenti képviselők pénteken megkoszorúzták Antall József mellszobrát a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fórumának ülését követően Budapesten. Kelemen Hunor a 

KMKF ülésén elhangzott beszédében Antall József nemzetpolitikai szerepére hívta fel a 

figyelmet és kiemelte munkásságának a határon túl élő magyarsággal szembeni 

jelentőségét.  

 

Tovább népszerűsítenék a cserkészetet 
2013. december 6. – szekelyhon.ro 

A magyar állam támogatásával tíz év alatt megduplázná a cserkészek számát a Romániai 

Magyar Cserkészszövetség – tudta meg a szekelyhon.ro többek között a cserkészszövetség 

szombati székházavatója előtti sajtótájékoztatóján. 

 

Államfőválasztás: Fico indul a kormánypárti képviselők szerint 
2013. december 6. – bumm.sk, hirek.sk 

Az Irány-Szociáldemokrácia képviselőinek jelentős része szerin Robert Fico 

miniszterelnök nagy valószínűséggel indul az államfőválasztáson. Sajtóértesülések szerint 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34899
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21905-allasfoglalasban-itelte-el-egyhaza-tokes-laszlot
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21945
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/21907-megkoszoruzta-antall-jozsef-mellszobrat-az-rmdsz
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tovabb-nepszerusitenek-a-cserkeszetet
http://www.hirek.sk/belfold/20131206132119/Allamfovalasztas-Fico-indul-a-kormanyparti-kepviselok-szerint.html
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a párt vezetőségében már a kormány átalakításáról is beszélnek. Ján Baránek politikai 

elemző szerint Robert Fico politikai téren már szinte mindent elért. „Ha indulni akar az 

elnökválasztáson, most a legalkalmasabb az idő.” 

 

Felmérés: a MEDIAN is parlamentbe küldi az SNS-t 
2013. december 6. – hirek.sk 

A Polis közvélemény-kutató ügynökséghez hasonlóan a MEDIAN SK felmérése szerint is 

bejutna a parlamentbe a Szlovák Nemzeti Párt, amelyre a megkérdezettek 5,2 százaléka 

voksolna. A Most-Híd hét százalékot, az MKP 4,7 százalékot szerezne. 

 

Kitolt a magyarokkal a kormányhivatal 
2013. december 6. – Új Szó 

A kisebbségi kormánybiztos hivatala a nemrég közzétett kiírásban a pályázók köréből 

kizárta a jogi személyeket. Évente a magyar pályázók közül viszonylag sok cég igényel 

támogatást (elsősorban kiadók), míg a többi nemzetiség pályázói közt vállalkozásokat 

szinte nem is találunk. 

 

 

Temerin: Átadták a Keskenyúton emlékérmeket 
2013. december 6. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Öt olyan személynek ajándékozott emlékérmet a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-

45 Alapítvány, akik hosszú ideje szinte csendben, háttérben önzetlenül, s nagy bátorsággal 

és kitartással szolgálták az 1944/45-ös partizánterror áldozatainak történelmi 

igazságtételét. A kitüntetéseket csütörtökön délután adták át Temerinben, a Lukijan 

Mušicki Művelődési és Tájékoztatási Központ képtárában Baranyi István moholi, Bozóki 

Antal újvidéki, Horváth Orbán kaboli, Légvári Sándor bácsföldvári és Pásztor Antal 

sajkáslaki díjazottaknak. 

 

Az EP pozitív üzenete Szerbiának és Vajdaságnak 
2013. december 6. - Vajdaság Ma 

Az Európai Parlament (EP) Külügyi Bizottsága tegnapi szavazásán egyhangúan elfogadta a 

Szerbiáról szóló jelentést. A szakbizottság 2013 decemberi EU és Szerbia közötti 

kormányközi konferencia megtartását sürgeti, amennyiben Szerbia teljesítette a júniusi 

Európai Tanács által előírt feltételeket. Schöpflin György néppárti témafelelős és Gál Kinga 

közös munkájának köszönhetően a dokumentum számos, a vajdasági magyarság aktuális 

problémáját is hangsúlyozó pontot tartalmaz. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131206134125/Felmeres-a-MEDIAN-is-parlamentbe-kuldi-az-SNS-t.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/06/kitolt-a-magyarokkal-a-kormanyhivatal
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16409/Temerin-Atadtak-a-Keskenyuton-emlekermeket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16410/Az-EP-pozitiv-uzenete-Szerbianak-es-Vajdasagnak-.html
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Megnyílt a Közép-bánsági Civil Központ 
2013. december 6. - Vajdaság Ma 

Két év után valóra vált a Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív Testületének terve, 

hogy hét civil központot hoznak létre a Vajdaságban. Az eddigi civil központok mellett – 

kettő a tömbben és négy a szórványban működik - hetedikként, ugyancsak a szórványban, 

Muzslyán megnyílt a Közép-bánsági régiót felölelő civil központ. A működtetője a helybeli 

Fókusz Klaszter, családi vállalkozók egyesülete lesz. Madarász Gyula, a klaszter vezetője 

elmondta, hogy mindenképpen az együttműködésre szeretnék buzdítani a civil szférát. 

 

Pásztor és Pajtid: Elengedhetetlen az alkotmány módosítása 
2013. december 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerbiai alkotmánybíróságnak a Vajdaság Autonóm Tartomány statútumát megtámadó 

határozata nem lehet érv az előrehozott tartományi választások kiírása mellett, jelentette 

ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő és Pásztor István, a tartományi parlament elnöke. 

Meglátásuk szerint ez inkább azt bizonyítja, hogy mindenképpen módosítani kell a szerbiai 

alkotmányon. Pásztor és Pajtić közös sajtótájékoztatójukon bejelentették, nem kívánnak 

részt venni a statútummal kapcsolatos napi politikai csatározásokban, ugyanakkor 

közölték, az illetékes tartományi szervek meg fogják kezdeni a statútumnak az 

alkotmánnyal való összehangolását, s ehhez a legjobb jogi szakértőket hívják majd 

segítségül. 

 

Mielőbb módosítani kell Vajdaság statútumát!  
2013. december 6. – Pannon RTV 

A vajdasági kormány és a képviselőház, mint eddig, most is végrehajtja a szerbiai 

alkotmánybíróság határozatát. A testület ugyanis alkotmányellenesnek nyilvánította 

Vajdaság statútumát, a vitatott részeken módosítania kell a tartománynak. Ezt nyugodtan 

átgondolva, de mielőbb meg kell tenni – nyilatkozta Egeresi Sándor, a Vajdasági Magyar 

Szövetség tartományi frakcióvezetője és Deli Andor közigazgatási titkár is. 

 

Pásztor becsületsértésért beperelte a Délhír portál főszerkesztőjét és 
kiadóját 
2013. december 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, 2013. december 2-án bűnvádi 

magánkeresetet nyújtott be a Szabadkai Alapfokú Bírósághoz, a Délhír portál 

főszerkesztője és egyben az Ösvény a jövőbe Civil Szervezet elnöke ellen, a portálon 

folytatólagosan elkövetett becsületsértés miatt - olvasható a VMSZ közleményében. A 

Szabadkán szerkesztett Délhír impresszuma szerint a portál főszerkesztője Vadalcsevity 

Viktor. Ugyanő az impresszumban feltüntetett civil szervezet elnöke is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16411/Megnyilt-a-Kozep-bansagi-Civil-Kozpont.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16414/Pasztor-es-Pajtic-Elengedhetetlen-az-alkotmany-modositasa.html
http://pannonrtv.com/web/?p=95658
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16413/Pasztor-becsuletsertesert-beperelte-a-Delhir-portal-foszerekesztojet-es-kiadojat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16413/Pasztor-becsuletsertesert-beperelte-a-Delhir-portal-foszerekesztojet-es-kiadojat.html


 

 

 

 

 

 
7 

Muzslya: 120 éves az iskola 
2013. december 6. – Vajdaság Ma 

Muzslyán, a Szervó Mihály Általános Iskola szervezésében kétnapos rendezvénnyel 

ünnepelték meg az iskola napját, illetve a 120 éves jubileumát. Csütörtök este alkalmi 

műsort rendeztek a Muzslai Petőfi Sándor MME nagytermében, ahol bemutatkoztak a 

tehetséges diákok dallal, tánccal, szavalattal. A műsor keretében kiosztották a jubileum 

alkalmával meghirdetett Az én iskolám című irodalmi és képzőművészeti pályázatot. 

Összesen hét csoportban versenyeztek a gyerekek – a fogalmazások magyar, szerb, német, 

angol, és spanyol nyelven íródtak, de emellett volt még egy anyanyelvápoló és szerb, mint 

nem anyanyelvű kategória.  

 

 

Eredménytelen volt a hangoskodás 
2013. december 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Megtartotta megismételt soron kívüli ülését a Beregszászi Városi Tanács. Mivel ezúttal 

elegendő képviselő jelent meg, az ülés határozatképes volt. A két napirendi pont egyike az 

államfőhöz címzett felhívás volt, amely a kormányfő és a Miniszteri Kabinet menesztését 

szorgalmazta. Csupán tizenkét képviselő szavazott igennel, míg tizenkilencen 

tartózkodtak, így a javaslatot nem fogadták el. 

 

Találkoztak a németországi magyar gyülekezetek képviselői 
2013. december 6. – Nemzeti Regiszter 

Harmadik közgyűlését tartotta az alig két éve létrejött Németországi Magyar-ajkú 

Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (NMPGYSZ). A szervezet bejegyzett egyesületként 

immár kilenc gyülekezet szolgálatát fogja össze és biztosítja a kapcsolatot a magyar nyelvű 

lelkigondozást támogató német egyházzal. Az „anyaegyházakat" Ódor Balázs külügyi 

irodavezető képviselte. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16416/Muzslya-120-eves-az-iskola.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=16062
http://www.nemzetiregiszter.hu/talalkoztak-a-nemetorszagi-magyar-gyulekezetek-kepviseloi
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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 
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