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KDSZ: Közel a Pered-ügy megoldása! 
2013. december 9. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Egyszerre válaszolt Pered-ügyben a szlovák belügyminisztérium és az ombudsman. Jana 

Dubovcová ombudsman szerint a kormány azon döntése, mellyel elutasította Pered eredeti 

nevének visszaállítását, ugyan formálisan összhangban van a törvényekkel, ám az állami 

szervek nem merítettek ki minden lehetőséget annak megállapítására, hogy a népszavazás 

értelmében visszakapja eredeti nevét a község. Dubovcová szerint ráadásul annak a 

bizottságnak a véleménye, amelyre a belügyminisztérium hivatkozott, jogilag irreleváns. A 

Kétnyelvű Dél-Szlovákia megkapta Robert Kaliňák belügyminiszter hivatalos válaszát azon 

levelére, amelyet a Pered táblával együtt postázott pár héttel ezelőtt. A levélből kitűnik, 

hogy a miniszter tényleg azt gondolja, hogy a községi népszavazás eredményét a kormány 

azért nem hagyhatta jóvá, mert az törvényellenes volt. 

 

Még mindig nincs valós kétnyelvűség a marosvásárhelyi iskolákban 
2013. december 9. – Erdély Ma, Duna Tv 

Bár már öt éve annak, hogy Románia jogszabályba foglalta a Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartáját, a kétnyelvűség azonban még mindig nem realitás. A Civil Elkötelezettség 

Mozgalom (CEMO) harmincegy elemi és középiskolai oktatási intézményt jelentett fel 

Marosvásárhelyen az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál a kétnyelvű, homlokzati, 

tájékoztató táblák, értesítők hiánya miatt. A feljelentés után egyes iskolákban történtek 

előrelépések, a változás tehát elkezdődött és úgy tűnik visszafordíthatatlan. 

 

Ismét pszichiátriai kivizsgálásra küldik Malina Hedviget 
2013. december 9. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Malina Hedvig ezúttal elmegy a pszichiátriai vizsgálatra - közölte az ügyvédje. A kedd 

délutánra tervezett pozsonyi kivizsgálás sokadik a sorban – tájékoztatta az MTI-t Roman 

Kvasnica, a fiatalasszony jogi képviselője hétfőn. Ügyfelének legutóbb októberben kellett 

volna megjelennie egy vizsgálaton, ám azon Malina Hedvig, gyerekei megbetegedése 

miatt, nem vett részt. 

 

Uniós finanszírozást kért Borboly Csaba a helyi közösségi munkákra 
2013. december 9. – transindex.ro 

A helyi közösségi munkák európai uniós finanszírozását, valamint a Moldovai Köztársaság 

felzárkózásának minden eszközzel való támogatását szorgalmazta Borboly Csaba, Hargita 

Megye Tanácsának elnöke december 9-én Párizsban, a Régiók Bizottsága és az Európa 

Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa közti találkozón. Mint 

felszólalásában kifejtette, a közösségi munkában, például kalákában megvalósuló 

beruházások, fejlesztések támogatást érdemelnek, mivel főleg válság idején a helyi 

közösségek nagyobb erőfeszítést tesznek problémáik megoldására, ezért bátorítani kell 

őket finanszírozással. 
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http://www.bumm.sk/89840/kdsz-kozel-a-pered-ugy-megoldasa.html
http://erdely.ma/oktatas.php?id=154374&cim=meg_mindig_nincs_valos_ketnyelvuseg_a_marosvasarhelyi_iskolakban_video
http://www.hirek.sk/belfold/20131209132306/Ismet-pszichiatriai-kivizsgalasra-kuldik-Malina-Hedviget.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34927
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Január 21-én folytatódik a Mikó-per Ploiești-ben 
2013. december 9. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Jövő év január 21-re tűzte ki hétfőn a Mikó-per következő tárgyalását a ploiești 

táblabíróság – közölte este honlapján az intézmény. A bírák másodszor halasztották el a 

tárgyalást a vádlottak védőügyvédeinek kérésére.  

 

Könyvadományok a szórványbeli Magyar Házaknak 
2013. december 9. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Négyezer könyvet adományoz december 9–12. között nyolc észak-erdélyi Magyar Ház, és 

egy moldvai Csángómagyar Háznak az RMDSZ – jelentette be tegnap Bodor László, az 

RMDSZ programokért és ifjúságért felelős főtitkárhelyettese a Kolozs megyei Kisbácsban. 

Hozzáfűzte, a négyezer könyv felét a Communitas Alapítvány könyvtámogatási programja 

biztosítja, a másik fele a szövetség rendezvényein összegyűjtött magánadományokból 

származik. A könyveken kívül ezer folyóirattal, többek között a Helikon, Látó, Székelyföld, 

Erdélyi Riport példányaival is bővítik a Magyar Házak könyvtárait. 

 

A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikájával zárul az Erdély a 20. században 
történelmi előadássorozat 
2013. december 9. – transindex.ro 

A Kós Károly Akadémia Alapítvány Erdély a 20. században történelmi előadássorozatának 

utolsó előadására A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája és a román‒magyar 

államközi kapcsolatok  címmel kerül sor 2013. december 12-én, csütörtökön 18.00 órai 

kezdettel a kolozsvári Minerva Házban, majd másnap december 13-án., pénteken 17.00 

órától Marosvásárhelyen, a Bernády Házban. Előadó: Novák Csaba Zoltán történész. 

 

Jövő héten dönt a bíróság a Tőkés-Ponta rágalmazási perben 
2013. december 9. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

Jövő héten dönt a bukaresti első kerületi bíróság abban a rágalmazási perben, amelyet 

Tőkés László európai parlamenti képviselő indított Victor Ponta miniszterelnök ellen - 

közölte az MTI-vel az ügy hétfői tárgyalása után Kincses Előd, az EP-képviselő ügyvédje. 

Tőkés László azért fordult bírósághoz, mert a kormányfő februárban azt állította róla és 

Monica Macovei néppárti EP-képviselőről, hogy románellenes érdekeket képviselnek, és 

azok pénzelik őket, akik Románia destabilizálásában érdekeltek. 

 

Sepsiszentgyörgyi zászlóper az ítélőtáblán – Tovább tart a demokrácia 
megcsúfolása 
2013. december 9. – Erdély Ma 

Holnap újabb tárgyalási forduló lesz a Brassói Ítélőtáblán a sepsiszentgyörgyi városzászló 

ügyében. A megyeszékhelyi önkormányzatot a prefektus hívta perbe. A kormánymegbízott 

meglátása szerint a helyi önkormányzat testülete túllépte hatáskörét, amikor elfogadta a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/22029-januar-21-en-folytatodik-a-miko-per-ploieti-en
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34926
http://itthon.transindex.ro/?hir=34926
http://itthon.transindex.ro/?hir=34929
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154332&cim=sepsiszentgyorgyi_zaszloper_az_itelotablan_tovabb_tart_a_demokracia_megcsufolasa
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154332&cim=sepsiszentgyorgyi_zaszloper_az_itelotablan_tovabb_tart_a_demokracia_megcsufolasa
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település zászlóját, a városnak ugyanis csak címerhez van joga, lobogója nem lehet. 

Kovászna Megye Tanácsa már pert veszített hasonló ügyben. 

 

HotNews: sok román kér magyar állampolgárságot 
2013. december 9. – maszol.ro 

Sokan román nemzetiségűek az egyszerűsített honosítási eljárás 2011 január elsejei 

bevezetése után magyar állampolgárságot nyert félmillió személy közül – állítja a HotNews 

Ovidiu Silaghi liberális miniszter kijelentésére hivatkozva. A portál megszólaltatott egy 

abrudbányai román nőt is, aki megerősítette ezt az információt. „Nagyon sok olyan 

abrudbányai román ismerősöm szerzett magyar állampolgárságot úgy, hogy egy szót nem 

tud magyarul” – mondta Magdalena Suciu.  

 

Magyar nyelvű petíciók elfogadását kéri az RMDSZ a Nép Ügyvédjénél  
2013. december 9. – maszol.ro 

Magyar nyelven fordulhatnának a Nép Ügyvédjéhez azokon a területeken, ahol a magyar 

kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot, illetve a benyújtott petíciókat a 

hivatal köteles lenne magyar nyelven megválaszolni, ha honatyák megszavazzák Markó 

Attila és Márton Árpád  képviselő hétfőn iktatott tervezetét.  

 

Iskoláknak adományozott tanszereket a Studium Alapítvány  
2013. december 9. – maszol.ro 

Mágneses táblák, térmértani formák, matematikai eszközök, videóprojektorok, űrmérték-

készlet, ritmuskészlet, a biológiai órához szükséges szemléltető eszközök szerepelnek 

többek közt abban az adományban, amit hétfő délután adott át a Studium Alapítvány a 

marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium számára.  

 

Távol Erdélytől 
2013. december 10. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Háromféle adót is fizetnek Romániában, hogy jobb utakon közlekedhessenek ennek 

ellenére egyetlen autópálya szakasz készült el ötvenkét kilométerrel. Victor Ponta 2018-ra 

ígérte, hogy az ország tizenöt legnagyobb városát összekötik autópályával, hozzátette, hogy 

ez a Szociálliberális Szövetség részéről nagyon fontos üzenet, mert így bizonyíthatja mire is 

képes, lásd a Bechtel-szerződés körüli ügyet. Azonban a román kormány a magyar féllel 

szemben már nem annyira nagyvonalú. Borboly Csaba őrizetbe vételét egy olyan 

telefonbeszélgetés alapján rendelték el, ahol a magyar nyelvű beszélgetést rosszul 

fordították románra, illetve a beszélgetők személyét is felcserélték, ami felettébb különös 

hiszen Romániában négy titkosszolgálat működik és magasabb a költségvetésük, mint az 

egész román egészségügynek. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. december 10-i számában olvasható.) 
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Felvidéki költő kapja a Balassi-kardot 
2013. december 9. – hirek.sk 

Első alkalommal kapja felvidéki költő, Kulcsár Ferenc a Balassi Bálint-emlékkardot. Az 

irodalmi elismerést, amelyet tizennyolcadszor ítéltek oda, a Dunaszerdahelyen élő költő 

2014-ben veheti át. 

 

Névcsere után itt a harmadik magyar párt 
2013. december 10. – Új Szó 

Egy évvel a pártalapítási szándékuk bejelentése után megjelent a hazai politikai színtéren a 

Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ). Igaz, kissé rendhagyó módon: a 

Szlovákiai Vállalkozók Pártja (SŽS) névváltoztatása által. A módszer előnye, hogy ilyenkor 

nem szükséges összegyűjteni a regisztrációhoz szükséges 10 ezer aláírást, és nem kell 

teljesíteni a bürokratikus bejegyzési folyamatot. 

 

Kassa megye alelnökévé választották Zachariaš Istvánt 
2013. december 9. – hirek.sk, Új Szó 

Hétfőn tartotta alakuló ülését az új Kassa Megyei Önkormányzat. A testület egyik 

alelnökévé választotta Zachariaš Istvánt, a Magyar Közösség Pártja megyei elnökét. „MKP-

s alelnökként nagyon fontos lesz számomra a magyarlakta vidékek boldogulásának az 

elősegítése, továbbá a magyar kulturális és oktatási intézmények támogatása, ami többlet-

kötelességeket jelent. Magyar képviselőtársaimmal együtt azonban küldetésünknek 

tekintjük a magyar ügyek felvállalását“ – nyilatkozta az alelnök. 

 

Alkotmánybíróságra kerülhet Pered névváltoztatásának ügye 
2013. december 10. – Új Szó 

Nem kizárt, hogy az Alkotmánybíróságon támadja meg a falu névváltoztatását elutasító 

októberi kormánydöntést a peredi önkormányzat. A panaszt egy héten belül be kell 

nyújtaniuk, erre ugyanis csak a döntést követő két hónapban van lehetőség, ez pedig a jövő 

héten lejár. Borsányi Gyula polgármester elmondása szerint az ügyben megkérdezett 

jogászok eltérően látják a lehetőségeket. Egyesek szerint nem az AB-hoz, hanem a 

Legfelsőbb Bírósághoz kell fordulni, mások szerint nem is biztos, hogy érdemes 

megtámadni a kormány döntését. 

 

VMDP: Szépségflastrom, semmi más 
2013. december 9. – Vajdaság Ma 

Az elmúlt hónapokban időről időre említésre került a Nemzeti tanácsokról szóló törvény 

módosításának folyamata, főleg annak kapcsán, hogy Szerbia Igazságügyi és V
a
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http://www.hirek.sk/kultura/20131209153953/Felvideki-kolto-kapja-a-Balassi-kardot.html
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Államigazgatási Minisztériuma szakértői csoportot bízott meg a módosítás tervezetének 

kidolgozásával, olvasható a Vajdasági Magyar Demokrata Párt Választmánya által kiadott 

közleményben. A munka, melyben a kisebbségi nemzeti tanácsok képviseletében részt vett 

Korhecz Tamás, az MNT elnöke is, érthetetlen módon a nyilvánosság teljes kizárásával 

zajlott, miközben időnként azzal riogatták a közvéleményt, főleg a VMSZ és a 

transzmissziós szervezeteként regnáló Vajdasági Magyar Nemzeti Tanács részéről, hogy 

nagy a veszélye, megkurtítják a nemzeti tanácsok “különben is csekélyke” hatáskörét, 

 

Ada: Feljelentést követően távolították el a Trianon-emlékmű talapzatát 
2013. december 9. – Vajdaság Ma 

Néhány órával az avatási ünnepség kezdete előtt eltávolították annak az adai Trianon-

emlékműnek a talapzatát, amelyet a Magyar Remény Mozgalom vasárnap tervezett 

felavatni a helyi katolikus temetőben. Az emlékmű lebontásával kapcsolatos álláspontjukat 

a község illetékesei közleményben ismertették a nyilvánossággal. 

 

Tizenhét vajdasági község a törvényes előírás ellenére sem nyújt jogsegélyt a 
polgárainak 
2013. december 9. – Vajdaság Ma 

Aggasztó a tény, hogy Vajdaság 17 községe nemhogy nem szervezi meg a jogi 

segítségnyújtást polgárai számára a törvények által előírt módon, hanem egyáltalán nem 

nyújt jogi tanácsadást lakosainak, noha erre nagy szükség lenne, és az önkormányzatokról 

szóló törvény ezt elő is írja – áll a vajdasági ombudsmannak az emberi jogok nemzetközi 

napja alkalmából kiadott közleményében. 

 

Bajatović: Vajdaság statútuma zsarolás eredménye 
2013. december 9. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság Autonóm Tartomány statútumát – amelynek egyes részeit nemrégiben 

alkotmányellenesnek nyilvánította Szerbia alkotmánybírósága – zsarolások 

eredményeként fogadták el, jelentette ki Dušan Bajatović, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) 

vajdasági vezetője. „Az alkotmánybíróság döntése, amellyel alkotmányellenesek 

nyilvánította Vajdaság statútumának egyes részeit egyértelmű, és várható is volt” – 

mondta Bajatović a Dnevnik újvidéki napilapnak adott interjújában. 

 

Több mint egymillió forint a vajdasági lurkóknak 
2013. december 9. – Pannon RTV 

Több mint egymillió forintot gyűjtöttek össze a vajdasági Lurkóházak számára 

Budapesten, a Vajdasági Baráti Egyesület által szervezett második Mikulás jótékonysági 

esten. Az összeget a hét folyamán utalják át a Lurkóházaknak. Az esten többek között 

Csizmadia Anna, Rúzsa Magdi, Dér Heni és Bajza Viktória is fellépett. 
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Mentorhallgatók a gyerekekért 
2013. december 9. – Magyar Szó 

A hétvégén került sor Szabadkán a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula 

Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézetének és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Karnak a második mentorhallgatói csereprogramjára, mely az Educoop nevet viselő IPA 

határon átnyúló együttműködési program keretében valósul meg. Szűcs Norbert, a 

Felnőttképzési Intézet adjunktusa és a projektum szakmai koordinátora elmondta, az 

Educoop három pilléren nyugszik, mégpedig a tananyag-fejlesztésen, mentorprogramon 

és egy kutatási részen. 

 

Díjat vettek át Kárpátalja kiemelkedő pedagógusai 
2013. december 9. – Kárpátinfo 

Első alkalommal adták át december 7-én a Magyar Kultúráért Kárpátalján pénzalap 

pénzügyi díjait. Az alapot Kiss Gyula kárpátaljai születésű tanár hozta létre 2012-ben a 

Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány keretein belül. A pénzalap három fő célkitűzése a 

magyar néptánc oktatásának támogatása és a rovásírás oktatásának segítése a kárpátaljai 

magyar tannyelvű iskolákban, valamint a magyar nyelv és irodalom, illetve a magyar 

történelem iskolai oktatásában kiemelkedő teljesítményt elért kárpátaljai pedagógusok 

jutalmazása. 

 

A sztálinizmus áldozataira emlékeztek Péterfalván 
2013. december 9. – Kárpátinfo 

1944-45-ben a kollektív bűnösséget elvét alkalmazva a szovjet karhatalom magyar 

embereket hurcolt el lakóhelyéről, hogy ismeretlen helyre vigye és meghatározatlan időre 

ott tartsa. Péterfalva és Tivadar településekről is sok ártatlant vittek el a kommunista 

diktatúra által mondvacsinált ürügy nevében; az ő emlékezetükre állították fel 1990-ben 

azt az emlékművet, melyet múlt vasárnap a felújítási munkálatok elvégzése után újra 

avattak. 

 

Áll a kettős kereszt Beregszász főterén 
2013. december 9. – Kárpátalja Ma 

Advent második vasárnapján immár hagyományosan kettős keresztet állítottak Beregszász 

egyik legforgalmasabb pontján, a városi piac bejáratánál. Az ünnepi alkalmat megtisztelte 

jelenlétével Nagy Ignác, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja, Kész Géza, a 

Rákóczi Szövetség Beregszászi Szervezetének elnöke. A történelmi egyházak 

képviseletében Taracközi Ferenc, a Beregszászi Református Egyházközség lelkipásztora és 

Bárdos István, a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség világi elnökhelyettese adták át 

adventi üzenetüket. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2182/kozelet_oktatas/105083/Mentorhallgat%C3%B3k-a-gyerekek%C3%A9rt.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/dijat-vettek-karpatalja-kiemelkedo-pedagogusai
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/sztalinizmus-aldozataira-emlekeztek-peterfalvan
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/23785-all-a-kettos-kereszt-beregszasz-foteren
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Drávaszögi és szlavóniai értékek a Magyar Nemzeti Értéktárban 
2013. december 9. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége által javasolt drávaszögi és szlavóniai 

értékek a Külhoni Magyar Értéktár részét képezik. Az értéktár lényege, hogy egyrészt 

megvédje, másrészt népszerűsítse a hazai értékeket. A Magyar Értéktárból kerülnek ki a 

hungaricumok is. A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) gazdaságfejlesztési és 

önkormányzati szakbizottságának októberi ülésén mutatták be a határon túli szervezetek 

által a Külhoni Magyar Értéktárba javasolt helyi nemzeti értékeket. Összesen 105 értéket 

ajánlottak, ezek között szerepeltek a Horvátországi Magyar Értéktár Klub által javasolt 

drávaszögi értékek is. 

 

Számos kisebbség jogai sérülnének a nyelvhasználati jogról szóló 
népszavazás sikere esetén 
2013. december 9. – Új Magyar Képes Újság 

Számos kisebbség jogai sérülnének, ha sikeres lenne az a horvát népszavazás, amely a 

kisebbségi nyelvhasználatról szóló jog elismeréséhez szükséges, törvényben meghatározott 

kisebbségi arány megváltoztatásáról szól - írta hétfőn a Vecernji List című zágrábi napilap 

a honlapján. A lap szerint egy ilyen népszavazás sikere súrlódást okozhatna Horvátország 

és más országok között, valamint csökkentené az ország nemzetközi tekintélyét. A horvát 

alkotmány jelenleg azokon a településeken engedélyezi a kétnyelvűséget, ahol egy nemzeti 

kisebbség aránya meghaladja a lakosság egyharmadát. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5156-dravaszoegi-es-szlavoniai-ertekek-a-magyar-nemzeti-ertektarban
http://huncro.hr/huncro.hr/belfold/5155-szamos-kisebbseg-jogai-seruelnenek-a-nyelvhasznalati-jogrol-szolo-nepszavazas-sikere-eseten
http://huncro.hr/huncro.hr/belfold/5155-szamos-kisebbseg-jogai-seruelnenek-a-nyelvhasznalati-jogrol-szolo-nepszavazas-sikere-eseten
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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/

