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Németh: A világnemzetté válás főpróbája lesz 2014-es választás 
2013. december 8. – MTI, Kossuth Rádió, hirado.hu 

A jövő évi választás sikeres lebonyolítása a nemzetegyesítés és a honosítás visszaigazolása 

lehet a külhoni magyarok részéről – mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium 

államtitkára a Vasárnapi újságnak. A politikus a jövő évi országgyűlési választásról azt 

mondta, egészen egyedülálló történelmi esemény előtt állunk, mert a világ magyarjai részt 

vehetnek annak meghatározásában, hogy a magyar államot ki vezesse. Ilyen még nem volt 

a magyar történelem során, és ez a világnemzetté válás főpróbája is lesz.  

 

Bárdos Gyula lesz az MKP államfőjelöltje 
2013. december 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság 

Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, a Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagja lesz a párt 

államfőjelöltje a jövő tavaszi választáson. Berényi József, az MKP elnöke olyan forradalmi 

lépésnek nevezte a magyar államfőjelölt indítását, amely szerinte új dimenziókat nyithat a 

szlovák-magyar párbeszédben. Hozzátette: a szlovákiai magyar közösség még soha nem 

indított államfőjelöltet. 

 

Folyamatosan nő a tiltakozók száma a Nagy Zsolt elleni ítélettel szemben 
2013. december 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Folyamatosan nő a tiltakozók száma a Nagy Zsolt elleni ítélettel szemben. A volt távközlési 

minisztert alapfokon ítélte öt év börtönbüntetésre a legfelsőbb bíróság.  Hétvégén, Veled 

vagyunk, Zsolt! címmel Facebook oldal indult Nagy Zsolt támogatására. Három nap alatt 

több mint húszezren látták a szolidaritásra buzdító felhívást és mintegy kétezren 

csatlakoztak az oldalhoz, hogy tiltakozásukat fejezzék ki a volt miniszter ellen hozott 

ítélettel kapcsolatban. 

 

Eddig 77 ezer határon túli magyar regisztrált 
2013. december 9. – Lencsés Károly – Népszabadság 

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 77 ezer határon túli regisztrált a 2014-es 

magyarországi választásokra. November 1-e óta online formában is lehet regisztrálni, 

azonban ez sem hozott áttörést a számokat tekintve. December végére elérheti a 100 ezret 

a regisztráltak száma, azonban ez még messze van a Fidesz által remélt félmilliótól. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2013. december 9-i számában olvasható.) 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/12/08/12/Nemeth_A_vilagnemzette_valas_foprobaja_lesz_2014_es_valasztas.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20131207144310/Bardos-Gyula-lesz-az-MKP-allamfojeloltje.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34914
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Nemzetiségi találkozó és tapasztalatcsere Aradon 
2013. december 7. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, Duna Tv 

Az Aradi Polgármesteri Hivatal a magyarországi nemzeti kisebbségek képviselőit, valamint 

a nemzetiségi ügyekkel is foglalkozó Emberi Erőforrások Minisztériuma több magas rangú 

tisztségviselőjét látta vendégül. 

 

Háromszéki kampány a brassói bevásárlások ellen 
2013. december 8. – Krónika 

Az ön pénzének otthon van értéke! jelszóval indít kampányt a következő időszakban a 

Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) a sepsiszentgyörgyi önkormányzattal partnerségben. 

Mint Kocsis János Boldizsár projektfelelős pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a 

napokban készítettek egy – Sepsiszentgyörgy lakosságára reprezentatív – 500 fős 

telefonos felmérést a bevásárlási szokásokról, a válaszok alapján pedig arra jutottak, hogy 

a sepsiszentgyörgyiek 59 százaléka legalább félévente Brassóba megy bevásárolni, minden 

ötödik sepsiszentgyörgyi havonta vásárol a Cenk alatti városban, és ezek több mint fele 35 

év alatti. 

 

Csíkban kapott székházat a Romániai Magyar Cserkészszövetség 
2013. december 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Szombaton avatta fel csíkszeredai székházát a huszonhárom éves Romániai Magyar 

Cserkészszövetség (RMCSSZ). A szövetség 1990 óta végzi ifjúságnevelő munkáját, a 

magyar kormány támogatása révén és a csíkszeredai református egyházközösség jóvoltából 

– amely az épületet biztosította – most sikerült saját székházat kialakítaniuk. A Petőfi 

utcában lévő épületet egy év alatt felújították, szombaton délelőtt pedig ünnepélyes 

keretek között avatták fel. Az ünnepség előtt megtekinthető volt a cserkészet történetét 

bemutató kiállítás is. 

 

Florea lemondását kéri Lakó Péterfi Tünde 
2013. december 8. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nyílt levélben kéri Dorin Florea marosávásárhelyi polgármester lemondását a 

kétnyelvűségért folytatott civil kezdeményezéseiről ismert Lakó Péterfi Tünde, aki szerint 

az elöljáró több alkalommal is megsértette a megyeszékhely román és magyar közösségét. 

A nyílt levélben – melyhez a civil aktivista aláírásokat is csatol – Lakó Péterfi Tünde 

rámutat: Florea polgármester hormonzavaros nőnek nevezte őt, a magyar iskolába járó 

gyerekek pedig az elöljáró egyik sajtónyilatkozata szerint fogyatékosok. 

 

Székelyföldi ifjúságpolitikákról értekeznek a MIÉRT konferenciáján 
2013. december 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Pénteken, december 6-án, Marosvásárhelyen került sor a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

székelyföldi konferenciájának megnyitójára, melynek idei tematikáját a térség 

ifjúságpolitikai kérdéseinek különböző aspektusok mentén való megvitatása képezi. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154236&cim=nemzetisegi_talalkozo_es_tapasztalatcsere_aradon_video
http://www.kronika.ro/gazdasag/kampany-a-brassoi-bevasarlasok-ellen
http://www.kronika.ro/szines/csikban-kapott-szekhazat-a-romaniai-magyar-cserkeszszovetseg
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/florea-lemondasat-keri-lako-peterfi-tunde
http://itthon.transindex.ro/?hir=34913
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Székelyföld népszerűsítéséért dolgoznak Brüsszelben 
2013. december 8. – Erdély Ma 

A Hargita Megye Tanácsa által bonyolított Európai Unió intézmények melletti képviseleti 

és népszerűsítési program újabb ez évi tevékenységeként a brüsszeli Európai 

Parlamentben népszerűsítették Hargita megye helyi értékeit, termékeit, turizmusát a 

megyei tanács munkatársai december 3–5 között. 

 

Nyilatkozatháború a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 
2013. december 8. – Krónika, maszol.ro 

Az egyházhoz, az erdélyi néphez és a partiumi keresztényekhez méltatlannak tartott 

támadások befejezésére szólította fel volt püspökét, Tőkés Lászlót a Királyhágómelléki 

Református Egyházkerület közgyűlése – tájékoztatta a Krónikát Csűry István püspök. 

Közölte: a KREK péntek délutáni zárt ülésén állásfoglalást fogalmaztak meg a témában, 

Tőkés távollétében, melyet csak később hoznak nyilvánosságra. 

 

Újabb oktatási kerekasztal-beszélgetés Révkomáromban 
2013. december 7. – hirek.sk 

Folytatódik december 9-én a „Dilemmák az oktatásügyben” című, nyáron indult oktatási 

kerekasztal-beszélgetések sorozata Révkomáromban. Az előző vitaesthez képest a 

szervezők egy konkrétabb kérdéskörre szűkítették a témát, ez pedig a szlovák nyelv 

helyzete a magyar iskolákban. 

 

Magyar és angol felirat került a szlovák tábla alá 
2013. december 8. – bumm.sk, Új Szó 

A Fontos vagy! mozgalom kezdeményezésére magyar és angol nyelvű felirat került a 

komáromi erődöt népszerűsítő, eddig csak egynyelvű közlekedési táblák alá. Összesen hat 

tábla készült, ebből eddig három került ki, egy a határátkelőre, egy-egy pedig Pozsonyból 

és Érsekújvárból bevezető főút mellé. 

 

Rudolf Chmel: véget kell vetni a populizmusnak 
2013. december 8. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Rudolf Chmel, a Most-Híd képviselője, a parlament emberi jogi bizottságának elnöke egy 

konferencián arra figyelmeztetett, hogy a szlovák társadalom elnézi a fasizmus erősödését. 

„Véget vetni a csalódott választók frusztrációján alapuló populizmusnak. Nem győzhetünk 

a szélsőségek ellen úgy, hogy azzal megegyező irányban haladunk” – jelentette ki. 
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=154293&cim=szekelyfold_nepszerusiteseert_dolgoznak_brusszelben
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokest-tamadja-a-krek
http://www.hirek.sk/oktatas/20131207113602/Ujabb-oktatasi-kerekasztal-beszelgetes-Revkomaromban.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/08/magyar-es-angol-felirat-kerult-a-szlovak-tabla-ala
http://www.hirek.sk/belfold/20131208175200/Rudolf-Chmel-veget-kell-vetni-a-populizmusnak.html


 

 

 

 

 

 
5 

Előadások az Európai Önkéntes Szolgálatról 
2013. december 7. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Ifjúsági Központ második éve népszerűsíti az Európai Önkéntes 

Szolgálatot. Tavaly Bácskát célozták meg, az idén pedig Közép- és Dél-Bánát 7 településén 

tartanak előadásokat. Szombaton Nagybecskereken, Tordán, Magyarcsernyén és Tóbán 

várták az érdeklődő fiatalokat, akik megtudhatták, mi is az Európai Önkéntes Szolgálat. A 

program az önkéntesek számára ingyenes, és a 18-30 év közötti fiatalok előtt áll nyitva, 

hogy tapasztalatokat szerezhessenek az Európai Unió tagországaiban. 

 

Tisztújítás a VMSZ-ben 
2013. december 7. – Magyar Szó 

Új vezetőséget, tanácsot és elnökséget választott a Vajdasági Magyar Szövetség nyugat-

bácskai körzeti szervezete. A zombori városháza dísztermében tartott tisztújító 

közgyűlésen a VMSZ tizenhárom Zombor városi, illetve Apatin és Hódság községbeli 

pártszervezetéből egy-egy személy került az elnökségbe, a körzeti tanács pedig huszonhét 

tagú. 

 

A magyar közösség otthona 
2013. december 7. – Magyar Szó 

Új székházba költözött a 22 éve alakult törökkanizsai Tiszagyöngye Művelődési Egyesület. 

A pénteken délután megtartott ünnepélyes székházavatón Kovács Magdaléna, az egyesület 

elnöke üdvözölte a nagyszámú egybegyűltet, köztük Langerné Victor Katalint, a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Magyarság Háza igazgatóját, Pásztor Istvánt, a tartományi parlament 

elnökét, Törökkanizsa szülöttét, Kern Imrét, a Tartományi Nagyberuházási Alap 

igazgatóhelyettesét, Német László bánsági megyés püspököt, Zsoldos Ferencet, az MNT 

alelnökét, Bús Ottót, a VMSZ elnökségi tagját, Dudás Károlyt, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség elnökét, valamint a környező községek képviselőjét. 

 

Friss levél a Rózsa utcából: Emberek és autonómia 
2013. december 8. – Friedrich Anna – Vajdaság Ma 

Szerbia Alkotmánybírósága december 5-én alkotmányellenesnek minősítette Vajdaság 

Statútuma rendelkezéseinek legnagyobb részét! Nagy öröm ez a szerbiai politikai színtér 

jelentős részének, s csak az zavarja őket, hogy a bírósági döntés értelmében a vajdasági 

parlamentnek rendelkezésére áll hat hónap, hogy a tartomány alapokmányát 

egybehangolja Szerbia Köztársaság Alkotmányával. Számukra nagy baj ez a hat hónap, 

hiszen elegendő lehet ugyanarra a folyamatra, amit az európai uniós csatlakozási 

tárgyalások megkezdésének esélyére utalva Jelko Kacin mondott még idén 

szeptemberben: alkotmányosan és jogilag is rendezni kell Vajdaság kérdését, mert az 

autonómia pillanatnyi kerete bizonytalan és nem egyértelmű, ami akadályozza Vajdaságot 

és vele együtt Szerbiát is, hogy fejlődjön és kihasználja kapacitásait. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16418/Eloadasok-az-Europai-Onkentes-Szolgalatrol.html
http://www.magyarszo.com/hu/2180/vajdasag_zombor/104993/Tiszt%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s-a-VMSZ-ben.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2180/vajdasag_torokkanizsa/105029/A-magyar-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-otthona.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16419/Friss-level-a-Rozsa-utcabol-Emberek-es-autonomia.html
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Meghiúsult a Trianon-emlékmű avatása Adán 
2013. december 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Meghiúsult Vajdaság első Trianon-emlékművének avatása vasárnap Adán, a római 

katolikus temető kápolnája mellett emelt emlékmű talapzatát ugyanis ismeretlenek az 

ünnepség előtt elbontották. Rusai József, a Magyar Remény Mozgalom (MRM) adai 

községi szervezetének elnöke a helyszínen újságíróknak elmondta, az avatás előtt, 

vasárnap kora délután szembesültek azzal, hogy ismeretlenek szombaton délután vagy 

vasárnap reggel elvitték a magánadományokból, egyházi területen állított emlékmű 

talapzatát. 

 

Előrehozott választások – pró és kontra 
2013. december 8. – Pannon RTV 

Az Európai Uniót nem érdeklik a szerbiai választások, csak Koszovó helyzete – állítják 

szerbiai politikai elemzők. Szerintük az EU-nak nem áll érdekében, hogy az országban 

kiírják az előrehozott választásokat, és hivatalosan nem is befolyásolhatják azt. Brüsszel 

továbbra is azt tartja a legfontosabbnak, hogy javuljon a Belgrád és Prishtina közötti 

viszony. A szakértők szerint az előrehozott választásoknak negatív következményei 

lehetnek. Szerintük minden választási év elvesztegetett év a reformok szempontjából.  

 

„Nem Vajdaság autonómiáját, hanem az ország szétverését ellenezzük” 
2013. december 8. – Pannon RTV 

Vajdaság autonóm egység Szerbiában, de nem ellenfele az országnak – mondta Ivica Dačić 

miniszterelnök, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke Hódságon. A szocialisták által vezetett 

koalíció a bácskai településen tartott központi konvenciót a helyi választások előtt. Dačić 

elmondta, nincsenek Vajdaság autonómiája ellen, csak az ország szétverése ellen. A 

miniszterelnök azt mondta, egyesek a tartományban nem az ott élők miatt küzdenek az 

autonómiáért, hanem saját magukért cselekszenek. 

 

Idegenben is magyarok akartak lenni 
2013. december 9. - Sinkovics Ferenc – Magyar Hírlap 

Az 56-os forradalom után becslések szerint 200 ezer magyar hagyta el az országot. Az 

emigránsok széles táborából kiemelkedett több, szervezőkészséggel is megáldott ember, 

akik végig azon voltak, hogy a 200 ezer magyar ne szakadjon el a hazájától. Legalább 

lélekben ne. Ilyen volt Csaszkóczy Emil is, a Heidelberg és Mannheim Környéki Magyarok 

Baráti Körének meghatározó alakja. Nemrég hagyott itt bennünket, őrá emlékezünk.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16420/Meghiusult-a-Trianon-emlekmu-avatasa-Adan.html
http://pannonrtv.com/web/?p=96352
http://pannonrtv.com/web/?p=96475
http://magyarhirlap.hu/idegenben-magyarok-akartak-lenni
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London ostromra számít 
2013. december 9. – Inotai Edit – R. Hahn Veronika – Népszabadság 

2010-ben a londoni magyar nagykövetségen ezerötszázan adták le szavazatukat, sokan 

több órát álltak sorban. Angliában a külügy becslése szerint mintegy 100 ezer magyar 

állampolgár dolgozik, ezért fennakadásokat okozhat már az is, ha tíz százalékuk megy el 

szavazni a nagykövetségre. Riskó Nagy László londoni magyar főkonzul elmondása szerint 

a magyar lakcímmel rendelkezők a nagykövetségen a lakcímmel nem rendelkezők, pedig 

levélben adhatják le szavazatukat. A választási regisztrációra jelentkezettek száma alapján 

lehet majd kialakítani a szavazóköröket, amit a választások előtt nyolc nappal zárnak le. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2013. december 9-i számában olvasható.) 
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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 
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