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Áder: Az egyház bástya a határon túli magyar közösségekben  
2013. december 10. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Az egyház mindig közösség és bástya, megtartó hely és menedék, ismeret és tapasztalat, 

segítő kéz és oltalom, és még inkább az a határon túli magyar közösségekben - mondta 

Áder János köztársasági elnök a határon túli püspököknek adott keddi fogadásán a 

Sándor-palotában. Az eseményen, amelyen részt vett Orbán Viktor miniszterelnök és 

Kövér László házelnök is, az államfő kiemelte: hála illeti a magyar egyházi vezetőket, a 

papságot, a lelkészeket, a hitoktatókat és az egyházak segítőit, amiért a megmaradásban a 

magyar közösségek biztos támaszai. 

 

Kelemen: az RMDSZ támogatja a regisztrációt és szavazásra ösztönöz 
2013. december 10. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Székelyföldi Stúdióban Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével Száva Enikő 

beszélgetett. A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán aláírt állásfoglalásról, amely 

összefoglalja a külhoni magyarokat érintő problémákat, Kelemen elmagyarázta, hogy 

ennek elsősorban szimbolikus súlya van, hiszen üzenetet fogalmaz meg minden olyan 

ország irányába, ahol magyar közösségek élnek, mert a különböző országok kormányainak 

üzeni: Magyarország követi mi történik az ott élő magyar közösségekkel. 

 

Tőkés-kitüntetés: Gál Kinga üzenete Băsescunak és Redingnek 
2013. december 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Alaposan fontolja meg Traian Băsescu, hogy megfosztja-e Tőkés Lászlót a Románia 

Csillaga kitüntetéstől csak azért, mert élt a szólás- és véleménynyilvánítás szabadságával – 

szólította fel a román elnököt az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Gál Kinga 

fideszes EP-képviselő Strasbourgban hétfő este. 

 

Bírálja a rektor az anyanyelvű gyakorlati képzést szorgalmazó magyar 
oktatókat  
2013. december 10. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

A magyar nyelvű oktatók a saját érdekeiket védik és nem a diákokét, amikor az anyanyelvű 

gyakorlati képzést szorgalmazzák - jelentette ki kedden Leonard Azamfirei, a 

Marosvásárhelyei Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) rektora. Az 

intézményvezető elmondta, hogy a magyar tagozat diákjai jól szerepeltek a legutóbbi 

rezidensvizsgán, és szerinte ez annak köszönhető, hogy román nyelven végezték a 

gyakorlati képzést.  
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/12/10/12/Ader_Az_egyhaz_bastya_a_hataron_tuli_magyar.aspx?source=hirkereso
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154418&cim=kelemen_az_rmdsz_tamogatja_a_regisztraciot_es_szavazasra_osztonoz_video
http://www.kronika.ro/kulfold/tokes-kituntetes-gal-kinga-uzenete-basescunak-es-redingnek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22097-biralja-a-rektor-az-anyanyelvu-gyakorlati-kepzest-szorgalmazo-magyar-oktatokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22097-biralja-a-rektor-az-anyanyelvu-gyakorlati-kepzest-szorgalmazo-magyar-oktatokat
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Ötszázezer 
2013. december 11. – Elek Nikolett – Demokrata 

Ünnepélyes keretek között tette le Böjte Csaba és édesanyja Böjte Julianna az 

állampolgársági esküt és lettek magyar állampolgárok. Előző nap a ferences szerzetes 

Bethlen Gábort méltatta, „aki képes volt a magyarokat, székelyeket, szászokat, románokat 

és mindazokat, kik e térségben éltek megszólítani”, valamint egy asztalhoz ültetni. 

Hozzátette, hogy „Trianon után a Kárpát-medencét csak úgy lehet újra tündérkertté 

változtatni, ha összefognak az itt élő népek, ha párbeszéd alakul ki köztünk.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. december 11-i számában olvasható.) 

 

Fidelitas: a határon túli magyarokat is segítse a TASZ!  
2013. december 10. – MTI, hirado.hu 

A Fidesz ifjúsági társszervezetének elnöksége nyílt levélben szólítja fel a Társaság a 

Szabadságjogokért jogvédő szervezetet, hogy ne tegyen különbséget magyar és magyar 

között, nyújtson érdemi segítséget a határon túli magyar közösségeknek is. A TASZ vezetői 

egy december 7-i rendezvényükön kijelentették, csak a magyarországi, az állam által 

elkövetett jogsértésekkel foglalkoznak, a „szlovák vagy bangladesi” jogsértésekkel nem, 

még akkor sem, ha az áldozatok magyar állampolgárok. 

 

Lomnici tovább vitte beadványát 
2013. december 11. – KRL – Magyar Hírlap 

Megérkezett az Európai Bíróságra és megkezdődött az érdemi vizsgálata annak a 

keresetnek, amelyet Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) elnöke nyújtott 

be az Európai Parlament ellen. Beadványában az EMT elnöke azt kifogásolja, hogy az 

Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága korábbi döntését váratlanul megváltoztatva, 

levette napirendről a felvidéki jogfosztottak ügyét. Minderről Lomnici tegnap tájékoztatta 

az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságát, és ismertette az EMT működését is. 

Lomnici kifejtette, a szervezet tevékenységében központi szerepet játszik a határon túli 

magyarok jogainak védelme.  

 

Konstruált perek ott, cinkos hallgatás itt 
2013. december 10. – Ara-Kovács Attila – Magyar Narancs 

Nagy Zsolt volt RMDSZ-es miniszter elítélésével kapcsolatban írja a Magyar Narancs, hogy 

akkor „Martonyi hevesen tiltakozott, amikor Tőkéstől megvontak egy román kitüntetést, 

miközben egy másik politikai kitartott, Böjte Csaba állampolgári felkenése kész nemzeti 

bolhacirkusszá magasztosult. Arra viszont nincs idő és energia, hogy a szisztematikusan 

kibontakozó magyarellenes fellépéseknek fontosságot tulajdonítsanak." Szerintük a 

magyar állam Nagy Zsolt védelmét nem tekinti morális kötelességének, mintha kimaradt 

volna az „újraegyesített" nemzeti egészből. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/12/10/17/Fidelitas_a_hataron_tuli_magyarokat_is_segitse_a.aspx?source=hirkereso
http://magyarhirlap.hu/lomnici-tovabb-vitte-beadvanyat
http://magyarnarancs.hu/diplomaciai_jegyzet/konstrualt-perek-ott-cinkos-hallgatas-itt-87820
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Újabb halasztás Sepsiszentgyörgy zászlajának perében 
2013. december 10. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Már csak jövőre kezdődhet el a sepsiszentgyörgyi városzászló perének érdemi tárgyalása, 

ugyanis a brassói táblabíróság kedden harmadszor is elnapolta a döntést. Antal Árpád 

polgármester arról tájékoztatott, hogy kedden a pert január 14-ére halasztották. A bíróság 

két ízben azért halasztott, mert újabb és újabb felek léptek be: Sepsiszentgyörgy 2200 

polgára a zászló védelmében az önkormányzat oldalán, míg a Kovászna, Hargita és Maros 

Megyei Románok Civil Fóruma a feljelentő prefektúra mellé csatlakozott. 

 

Megbukott a bányatörvény a képviselőházban is 
2013. december 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Nem ment át a képviselőházi szavazáson a bányatörvény - jelenti a Hotnews. A 

törvénytervezetre leadott 160 igen szavazat nem bizonyult elegendőnek, mivel sarkalatos 

törvényről van szó. 

 

A romániaiak háromnegyede nem szavazna magyar jelöltre  
2013. december 10. – maszol.ro 

Románia lakosságának elsöprő többsége hallott már a diszkrimináció fogalmáról, ám alig 

tud valamit a jelenség visszaszorítására létrehozott intézményről – derül ki az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) megrendelésére készített IRES-felmérésből, 

amelynek eredményeit kedden ismertette az intézmény. Érdekesség, hogy a 

megkérdezettek viszonyulása különböző társadalmi kategóriákhoz vagy etnikumokhoz 

szintén diszkriminációról árulkodik. Így például 81 százalékuk nem választana 

polgármesternek meleg politikust, és 73 százalékuk soha nem ütné a pecsétet magyar 

jelöltre.  

 

Lemondott Nemes Előd a sepsiszentgyörgyi EMNP éléről  
2013. december 10. – maszol.ro, Krónika 

Lemondott tisztségéről az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) sepsiszentgyörgyi elnöke. 

Nemes Előd arról tájékoztatta a maszol.ro-t, hogy munkahelyével összeférhetetlenné vált 

politikai tisztsége, ezért mondott le pártelnöki funkciójáról, de megtartotta mandátumát a 

sepsiszentgyörgyi tanácsban. Nemes Előd magyarázata szerint a magyarországi választási 

regisztráció székelyföldi koordinátori feladatát bízták rá, és ezzel a munkakörrel nem 

összeegyeztethető a pártelnöki tisztség, ezért mondott le erről.  

 

A nagyvárosi szórvány jövőjéről tartanak konferenciát Kolozsváron  
2013. december 10. – maszol.ro 

Az RMDSZ Főtitkársága és a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet A nagyvárosi szórvány 

jövője témakörben műhelykonferenciát szervez 2013. december 13-án, pénteken 10.00 

órától a kolozsvári Minerva-házban. Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért 

felelős főtitkárhelyettese elmondta: a pénteki műhelykonferencia célja kettős: felleltározni 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/sepsiszentgyorgy-ujabb-halasztas-zaszloperben
http://itthon.transindex.ro/?hir=34941
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/22087-a-romaniaiak-haromnegyede-nem-szavazna-magyar-jeloltre
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/22081-lemondott-nemes-elod-a-sepsiszentgyorgyi-emnp-elerol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22085-a-nagyvarosi-szorvany-jovojerol-tartanak-konferenciat-kolozsvaron
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a nagyvárosi szórvánnyal kapcsolatos elméleti tudást, valamint összegyűjteni azon konkrét 

programok tapasztalatait, amelyek eredményt értek el a nagyvárosi szórvány összetett 

kérdésének kezelésében.  

 

150 ezer aláírást akar a székelyek nagy menetelésén elfogadott kiáltványra 
az SZNT 
2013. december 10. – transindex.ro, maszol.ro 

A székelyek nagy menetelésén elfogadott kiáltvány aláírására buzdított kedden Izsák 

Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, aki szerint a cél az, hogy legalább 150 

ezren lássák el kézjegyükkel a dokumentumot. 

 

Tizenhat név-visszamagyarosítás 
2013. december 10. – szekelyhon.ro 

Paraschivából Piroska, Ladislauból László – csak egy pár keresztnév, mely 

visszamagyarosítására tettek le kérvényt Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 

anyakönyvi irodájába. Idén mindössze tizenhatan éltek a lehetőséggel. 

 

Belső ellentétek miatt távozott Nemes Előd, EMNP elnök 
2013. december 10. – szekelyhon.ro 

A párttársakkal való tarthatatlan viszonnyal indokolja Nemes Előd, az Erdélyi Magyar 

Néppárt sepsiszentgyörgyi szervezetének volt elnöke, a tisztségből való távozását. A 

személyi változás körül egyébként némi félreértés is kerekedett. 

 

A megyeszékhely is csatlakozott a Kárpát Régió Üzleti Hálózathoz – 
Nemzetpolitikai szempontok 
2013. december 11. – Krónika 

Szatmárnémetiben is nyitott irodát a Magyar–Román Kereskedelmi és Iparkamara által 

működtetett Kárpát Régió Üzleti Hálózat (KRÜH). Amint a tegnapi avató keretében 

Szatmáry Kristóf, a magyar nemzetgazdasági minisztérium államtitkára kifejtette: ez 

egyike lesz azon úgynevezett gazdasági végpontoknak, amely a magyar nemzet határon 

átívelő egyesítését szolgálja. 

 

Pered-ügy: Dubovcová válaszolt a Kétnyelvű Dél-Szlovákia levelére 
2013. december 10. – hirek.sk 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái hiába kérték levélben Jana Dubovcová ombudsmant 

arra, hogy vizsgálja felül a kormány eljárását Pered ügyében. Dubovcová válaszleveléből 

nyilvánvaló, hogy mivel a törvény értelmében az ombudsman hatásköre a kormány 

tevékenységére nem terjed ki, annak eljárását nem vizsgálhatja felül. Az ombudsman azt 

javasolta: a belügyminisztérium kérje fel valamelyik szlovacisztikai szakmai műhelyt Fe
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34945
http://itthon.transindex.ro/?hir=34945
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tizenhat-nev-visszamagyarositas
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/belso-ellentetek-miatt-tavozott-az-emnp-elnok
http://www.hirek.sk/belfold/20131210182238/Pered-ugy-Dubovcova-valaszolt-a-Ketnyelvu-Del-Szlovakia-levelere.html
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annak megítélésére, hogy a Pered megnevezés ellenkezik-e az államnyelv kodifikált 

változatának törvényszerűségeivel, ami miatt valóban nem képezheti annak részét. 

 

Pered – Érsek Árpád és Gál Gábor nyílt levele 
2013. december 10. – Új Szó 

Érsek Árpád és Gál Gábor, a Most-Híd képviselői nyílt levélben fordultak Pered 

önkormányzatához és polgármesteréhez, hogy éljenek alkotmányos jogukkal, és a 

kormány által elutasított községnév-változtatás ügyében forduljanak a szlovák 

alkotmánybírósághoz. 

 

Magyarokat diszkrimináló álláshirdetések 
2013. december 10. – bumm.sk 

Nincsenek könnyű helyzetben a szlovákiai magyarok, ha munkakeresésről van szó. Egyes 

álláshirdetések ugyanis eleve kizárják annak lehetőségét, hogy olyanok is betölthessék a 

munkakört, akik nem szlovákok. Ilyen esetben panasszal élhet az érdeklődő. 

 

Még nincs megegyezés a választójogi reformról 
2013. december 10. – hirek.sk, Új Szó 

Továbbra sem született végleges megállapodás a kormányzó Smer-SD és az ellenzék között 

a választójogi kódexről. Viták zajlanak a pártfinanszírozás kérdéseiről, illetve egyeztetnek 

arról is, hogy egyes választásokat – például a megyeieket és a helyhatóságiakat – 

egyidejűleg rendezzék, mert ez költségkímélőbb megoldás. 

 

A VMCSZ kampányt indít Nemzeti sorskérdéseink címmel 
2013. december 10. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Civil Szövetség Nemzeti sorskérdéseink címmel kampányt indít, 

amelynek célcsoportja a vajdasági magyar lakosság, azon belül is azok a kettős 

állampolgársággal rendelkező személyek, akik regisztráltak a vajdasági magyar és a 

magyarországi választói névjegyzékbe is. A kampány célja, hogy a megszólított lakosság 

részt vegyen a magyarországi parlamenti választásokon és a Magyar Nemzeti Tanács 

választásában is. 

 

Két hét alatt másodszor volt konzuli fogadónap Zomborban 
2013. december 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Rövid időn belül két kihelyezett konzuli fogadónapot is tartott Zomborban Magyarország 

szabadkai Főkonzulátus. A november 26-aihoz hasonlatosan nagy volt a tolongás ma is a 

Magyar Polgári Kaszinó előcsarnokában, a CMH-iroda előkészítette okiratokkal 

jelentkezőket ugyanis a próbateremben fogadta Kovács Gábor konzul és négy munkatársa. 

Mindkét alkalommal 170-nél több kérelmező kapott időpontot. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/10/pered-ersek-arpad-es-gal-gabor-nyilt-levele
http://www.bumm.sk/89890/magyarokat-diszkriminalo-allashirdetesek.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/10/meg-nincs-megegyezes-a-valasztojogi-reformrol
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16430/A-VMCSZ-kampanyt-indit-Nemzeti-sorskerdeseink-cimmel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16432/Ket-het-alatt-masodszor-volt-konzuli-fogadonap-Zomborban.html
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Harmincan részesülnek a Várady kiválósági ösztöndíjhitelben 
2013. december 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramja Várady Tibor akadémikus egyéni 

felajánlásának köszönhetően a Várady kiválósági ösztöndíjhitellel bővült, amelyhez 

számos vajdasági vállalkozó és egyéni adományozó is csatlakozott – hangzott el a kedden 

megtartott ünnepélyes szerződéskötésen. Az alap létrejöttének köszönhetően – az 

alapképzésben résztvevő 1086 ösztöndíjas mellett – a legtehetségesebb 20 

mesterképzésben és 10, doktori képzésben résztvevő hallgató havi 150, illetve 160 eurós 

támogatásban részesül, melynek egy részét a tanulmányi előmenetelük függvényében 

térítik vissza a támogatásban részesülők. 

 

Az ombudsman aggódik az emberi jogok helyzetéért Szerbiában 
2013. december 10. – Vajdaság Ma 

Az emberi jogok helyzete Szerbiában folyamatosan javul, de még mindig nem kielégítő, 

mert a veszélyeztetett csoportok még mindig ki vannak zárva, az illegális menedékkérők 

növekvő árama és a menekültek helyzete pedig komoly aggodalomra ad okot, áll a szerbiai 

ombudsman és az ENSZ közös közleményében, amelyet az emberi jogok mai nemzetközi 

napja alkalmából adtak ki. 

 

A magyar nyelv hivatalos! Használd!  
2013. december 10. – Pannon RTV 

Egyre több helyen tudunk élni nyelvi jogainkkal Szerbiában. A tartományi 

ombudsmanhelyettes szerint Vajdaságban adottak a feltételek a nemzeti közösségek 

nyelvhasználatához. A gyakorlatban azonban nem mindig találunk magyar ügyintézőt. Jó 

napot! Dobar dan! Ha az ügyintéző nem tud magyarul, kötelező tolmácsot biztosítania az 

ügyfélnek. Szabadkán a szerb mellett hivatalos nyelv a magyar és a horvát is. A 

Városházán, a Közigazgatási Hivatalban a tolóablakok mögött a hivatalnokok tudnak 

magyarul. 

 

A szabadkai magyar főkonzulátus évzáró ünnepsége  
2013. december 10. – Pannon RTV 

Több mint 65 ezer állampolgársági kérelem és 50 ezernél is több eskütétel a szabadkai 

magyar főkonzulátuson. A világszerte benyújtott mintegy 550 ezer kérvény közül minden 

nyolcadikat Szabadkán nyújtották át, az egyszerűsített honosítási eljárás során. A 

főkonzulátus évzáró ünnepséget tartott a Városháza Dísztermében. 

 

Megkezdődött egy vélt tömegsír feltárása Dél-Szerbiában 
2013. december 10. – Pannon RTV 

A Raška térségben fekvő Rudnicán folyó ásatásokat a háborús bűnökkel foglalkozó szerbiai 

ügyészség és az eltűnt személyekért felelős bizottság rendelte el. A feltételezések szerint az 

egykori kőfejtőben 250 koszovói albánt temettek el 1999 júniusában a koszovói harcokból 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16433/Harmincan-reszesulnek-a-Varady-kivalosagi-osztondijhitelben.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19706/Az-ombudsman-aggodik-az-emberi-jogok-helyzeteert-Szerbiaban.html
http://pannonrtv.com/web/?p=96787
http://pannonrtv.com/web/?p=96846
http://pannonrtv.com/web/?p=96857
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visszavonuló szerb különleges rendőrség tagjai. Az eltűnt személyekkel foglalkozó 

bizottság elnöke, Veljko Odalović azt mondta, az ásatások célja az, hogy “megszüntessenek 

minden kétséget ezzel a helyszínnel kapcsolatban.” 

 

„A nemzetiségi jogok nem biztosítják a megmaradást” 
2013. december 10. – RTV Slovenija Hidak 

A Lendvai Ifjúsági Tanács és a Fiatalok Világa Intézet tegnap második alkalommal várta 

kerekasztal-beszélgetésre a Padlásra – elsősorban – a muravidéki fiatalokat. A beszélgetés 

témájául az Új paradigma a magyar nemzetiségi kisebbségpolitika szervezettségében? 

címet választották, az eszmecsere vendége pedig dr. Göncz László nemzetiségi 

országgyűlési képviselő volt. 

 

„Készpénz az útlevélért” 
2013. december 10. – Financial Times 

A gazdasági válság hatására az EU tagországok kormányai különböző módon próbálják 

ösztönözni a külföldről jövő beruházásokat. Ennek egyik népszerű formája, hogy 

tartózkodási jogot és útlevelet biztosítsanak gazdag, pl. Kínából vagy Oroszországból 

érkező vállalkozóknak, azt remélve, hogy be fognak fektetni újdonsült hazájukban. 

Görögország tartózkodási engedélyt ad azoknak a külföldieknek, akik legalább 250 000 

euró összegben vásárolnak görög ingatlant, A cikk példaként hozzá Magyarországot is, 

amely útlevelet ad azoknak, akik magyar felmenővel rendelkeznek. Kifejti, a magyar 

kormány több tízezer nem uniós állampolgárnak is útlevelet adott (pl. Ukrajnából, 

Szerbiából és Törökországból), annak érdekében hogy saját pozícióját erősítse a jövő évi 

választásokon.  
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7593
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/4468fc86-6198-11e3-916e-00144feabdc0.html#axzz2n9MTZ4Ls
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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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