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Meghatározó kérdésekben nincs egyetértés 
2013. december 11. – Felvidék Ma , MTI, bumm.sk, EchoTV, Híradó, kormany.hu 

Nem írtak alá jegyzőkönyvet a magyar-szlovák kisebbségi vegyes bizottság pozsonyi ülésén 

szerdán, mivel a találkozón több meghatározó kérdésben nem sikerült egyetértésre jutni - 

közölte a magyar delegáció vezetője. A magyar delegáció vezetője a találkozót követően azt 

hangoztatta: az utóbbi időben sajnálattal tapasztalták azt, hogy sorozatban születtek olyan 

intézkedések Szlovákiában, amelyek az ott élő magyarság érdekérvényesítő lehetőségeit 

alapvetően negatívan befolyásolják. „Ezek az intézkedések már annak a status quónak a 

fenntartását sem teszik lehetővé, amelyet Robert Fico miniszterelnök úr a kormányzás 

elején megígért” - szögezte le Répás Zsuzsanna. 

 

Magyari: a MOGYE rektora a magyar közösség identitását kérdőjelezi meg 
2013. december 11. – transindex.ro, Krónika, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, 

Népújság 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese szerint Leonard Azamfirei, a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) rektora maga kicsinyes és 

csökevényes gondolkodásmódját leplezi le, amikor ilyeneket mond: meggyőződése, hogy 

„a magyar nyelv, kultúra és önazonosság megőrzését elsősorban otthon, a színházban és a 

könyvtárban kell biztosítani, és nem szakmai vonalon, hiszen a szakmát román nyelven 

kell megtanulni”. A rektor úgy állítja be a dolgokat, mintha a román egy felsőbbrendű 

nyelv lenne, szakmai képzésre alkalmasabb, mint a magyar. Ezzel megsérti a magyar 

közösséget, és a jogvédő, diszkrimináció-ellenes szervezeteknek el kellene gondolkodniuk, 

hogy foglalkozzanak ilyen és hasonló kijelentésekkel. Ezek is a közösségi identitást 

kérdőjelezik meg - idézi Magyarit az RMDSZ közleménye. 

 

Megbírságolták Dorin Floreát a Forgatag miatt 
2013. december 11. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, 

Marosvásárhelyi Rádió, MTI 

Kétezer lejre bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács Dorin Floreát, amiért 

idén nyáron nem engedélyezte, hogy a város főterén tartsák a Vásárhelyi Forgatagot - írja a 

vásárhely.ro. Asztalos Csaba CNCD-elnök elmondta a portálnak, a tanács egyhangúlag 

döntötte el, hogy a magyar közösséget hátrányosan megkülönböztette a polgármester 

azáltal, hogy két olyan kérésnek is elsőséget adott ami később érkezett a hivatalhoz. 

 

Az ötszázezredik magyar 
2013. december 12. – L.Z. – Heti Válasz 

December 5-én tehette le az állampolgársági esküt Böjte Csaba ferences szerzetes. 

Elmondta, hogy egyáltalán nem neheztel azokra akik miatt nem korábban jött el ez a 

pillanat, hiszen „aki úgy biciklizik, hogy mindig hátranéz, az jó nagyot esik.” Szerinte csak 

összefogással lehet megvalósítani a Bethlen Gábor által létrehozott tündérkertet, hiszen M
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/43127-eredmeny-nelkul-ulesezett-a-szlovak-magyar-kisebbsegi-vegyes-bizottsag
http://itthon.transindex.ro/?hir=34949
http://itthon.transindex.ro/?hir=34955


 

 

 

 

 

 
3 

nehéz állandó harcban élni és jó lenne a korábbi sérelmeket fájdalmakat levetkőzni és 

elfelejteni. Szavazati jogával mindenképpen élni szeretne, hiszen mint mondja „eddig is 

sokszor belekotyogtam a magyar életbe.” 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. december 12-i számában olvasható.) 

 

Emelkedő kulturális támogatások 
2013. december 11. – Magyar Nemzet 

Jövőre tovább emelkednek majd a határon túli magyar színházaknak nyújtott támogatások 

– mondta el Halász János kulturális államtitkár a Nemzeti Színházban, a Thália Színház 

által szervezett fórumon. Az eseményen részt vettek a határon túli magyar színházak 

igazgatói, a házigazda Vidnyánszky Attila volt. A szakmai fórumon Halász János elmondta, 

az idei 40 millió után a következő évben összesen 50 millió forintot fordít az állam a 

határon túli színházak támogatására. Ebből 40 millió forintot kaphatnak a színházak, 10 

millió pedig a tánccsoportokhoz kerül, fejtette ki az államtitkár. Hozzátette, ezen az 

összegen felül további 32 millió forintot különítenek el a költségvetésben azon hazai 

színházak számára, amelyek határon túli produkciókat fogadnak be. 

 

Csak január 10-én dönt az alkotmánybíróság a decentralizációs törvényről 
2013. december 11. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A alkotmánybíróság január tizedikére halasztotta döntését a decentralizációs törvényről, 

amellyel több központi intézményt utalna önkormányzati hatáskörbe a kormány - közölte 

szerdán a testület. Hivatalos források szerint az alkotmánybíráknak még nem volt idejük 

tanulmányozni az ezügyben benyújtott mintegy 4000 oldalas dokumentációt. 

 

Jogerősen felmentették Rácz Károlyt 
2013. december 11. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, Krónika, 

szekelyhon.ro 

A legfelsőbb bíróság jogerősen felmentette Rácz Károlyt, Kézdivásárhely volt 

polgármesterét, miután elutasította a brassói korrupcióellenes ügyészség fellebbezését. Az 

Agerpres hírügynökség szerdai híre szerint a legfelső bíróság megalapozatlannak tartotta a 

vádhatóság fellebbezését, így helybenhagyta a brassói ítélőtábla korábbi felmentő ítéletét. 

A volt polgármestert első fokon ítélték el négy év felfüggesztett börtönbüntetésre. 

 

Tízéves az EMNT – Négy személyiséget tüntetnek ki Kós Károly-díjjal 
2013. december 11. – Erdély Ma, Krónika, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) tízéves tevékenységét értékelte dióhéjban 

Sándor Krisztina ügyvezető elnök és Toró T. Tibor, az EMNT korábbi ügyvezető elnöke 

(jelenleg az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke) egy szerdán Kolozsváron tartott 

sajtótájékoztatón, három nappal az EMNT jubileumi gálaestje előtt. 
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Sógor Csaba: az EU kérje számon a kisebbségi jogok biztosítását a 
tagállamokon is 
2013. december 11. – Erdély Ma 

„Az Európai Unió tagállamain is számon kell kérni a nemzeti kisebbségek jogainak 

biztosítását, ez ne csupán az újonnan csatlakozó országokkal szemben legyen elvárás” – ezt 

hangsúlyozta Sógor Csaba európai parlamenti képviselő az EP decemberi plenáris ülésén. 

 

Asztalos: nem változott a magyarok kirekesztettsége Romániában  
2013. december 11. – maszol.ro 

Nem változott a magyarok kirekesztettsége Romániában az elmúlt évekhez képest – 

nyilatkozta szerdán a maszol.ro-nak Asztalos Csaba. Az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) elnökét a kedden Bukarestben bemutatott felmérésről kérdezték, 

amelynek eredményeiről kerekasztal-beszélgetést szerveztek a szenátusban politikusok, 

civil szervezetek képviselőinek részvételével.  

 

Toró: felsőbbrendű polgároknak tekintik magukat az RMDSZ honatyái 
2013. december 11. – Krónika, Erdély Ma 

Elmarasztalja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az RMDSZ-t amiatt, hogy testületileg 

megszavazta a parlamentben a büntető törvénykönyv módosításáról szóló jogszabályt. 

Toró T. Tibor elnök szerdai közleménye szerint a Btk.-módosítást támogató parlamenti 

képviselők úgy érzik, rájuk nem vonatkoznak az ország minden polgárára érvényes 

törvényes előírások. 

 

Hogyan nő napról napra Magyarország 
2013. december 11. - Adevarul, EuroCom 

Az Adevărul a könnyített honosításról közölt egy összeállítást, kiemelve, hogy az utóbbi 

három évben 500 ezerrel növekedett a magyar állampolgárok száma. A cikk a magyar-

román kapcsolatokról, a magyarországi románok helyzetéről készített dokumentum-

filmhez kapcsolódott, a csíkszeredai konzulátuson éppen állampolgársági eskütételen 

résztvevőket is megpróbálták mikrofon elé állítani, kevés sikerrel. 

 

Erősödő kisebbségellenességre figyelmeztet Bauer Edit 
2013. december 11. – bumm.sk, hirek.sk 

Az ötvenes évek óta nem voltak olyan kisebbségellenes intézkedések Szlovákiában, mint 

mostanában – hívta fel Viviane Reding alapjogi biztos figyelmét Bauer Edit, a Magyar 

Közösség Pártja európai parlamenti képviselője. Bauer Edit elmondta: „A legnagyobb 

kisebbségeket gyakorlatilag kiszorítják az effektív döntéshozatalból, a megszüntetendő 

kisiskolák csaknem fele magyar tanítási nyelvű, a kisebbségi nyelveken kiadott újságok és 

könyvek támogatását a kormány gyakorlatilag megvonta.” 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154459&cim=sogor_csaba_az_eu_kerje_szamon_a_kisebbsegi_jogok_biztositasat_a_tagallamokon_is
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154459&cim=sogor_csaba_az_eu_kerje_szamon_a_kisebbsegi_jogok_biztositasat_a_tagallamokon_is
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22139-asztalos-nem-valtozott-a-magyarok-kirekesztettsege-romaniaban
http://www.kronika.ro/belfold/toro-felsobbrendu-polgaroknak-tekintik-magukat-az-rmdsz-honatyai
http://eurocom.wordpress.com/2013/12/12/hogyan-no-naprol-napra-magyarorszag-adevarul/
http://www.hirek.sk/kulfold/20131211195647/Erosodo-kisebbsegellenessegre-figyelmeztet-Bauer-Edit.html
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Új szerződés készül a szlovák-magyar határról 
2013. december 11. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Új államközi szerződés készül a szlovák-magyar határról abból a megfontolásból, hogy a 

határfolyók medrének természetes változásai esetén a két ország közötti határvonal ne 

módosuljon. 

 

Felújítják a szelmenci határátkelőt, áthelyezik a székelykaput is 
2013. december 11. – bumm.sk, hirek.sk 

Különös szituációnak nevezi a szlovák kormány határozati javaslatában azt a tényt, hogy a 

második világháború végén országhatárral vágták ketté Szelmenc községet, Ukrajna és 

Szlovákia között. Csak 2005-ben nyitottak határátkelőt a településen, amit jövőre 

felújítanak, döntött a kormány. 

 

Pajtić: Nem lesz ideiglenes finanszírozás Vajdaságban 
2013. december 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Vajdaság nem átmeneti pénzeléssel kezdi majd meg az új évet, jelentette ki Bojan Pajtić 

tartományi kormányfő. Kifejtette, a 2014-re vonatkozó vajdasági költségvetés-tervezetét 

azután készítik el, hogy a köztársasági költségvetést már elfogadta a parlament és döntés 

születik a tartományi képviselőház által felterjesztett módosításokról is. „Nem vagyunk túl 

optimisták a módosításjavaslataink sorsát illetően, de nem fogjuk megengedni, hogy 

rendkívüli helyzet alakuljon ki. A lehetőségekkel összhangban hozzuk majd meg a 

tartományi költségvetést, ezzel viszont meg kell várni, hogy véget érjen a javaslatainkkal 

kapcsolatos szavazás” – szögezte le Pajtić. 

 

Krstić munkacsoportot alakított Vajdaság finanszírozására 
2013. december 11. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Szerbiai Képviselőház pénzügyi bizottságának ülésén Lazar Krstić pénzügyminiszter a 

2014-es állami költségvetés-javaslatról és több intézkedésről számolt be, jelenti a Tanjug 

hírügynökség. Ilyen intézkedésnek számít, hogy a pénzügyminiszter egy munkacsoportot 

hozott létre, amelynek feladata Vajdaság rendszerszintű finanszírozási problémáinak 

megoldása. Hozzátette, hogy a szerb kormány szándéka az, hogy a 2015-ös évben már új 

állami költségvetésről szóló törvénnyel rendezné a kérdést, amely más törvényeket 

alkalmazna az önkormányzatok és a tartomány finanszírozására. 

 

Szabadka: Az ideihez képest 10 százalékkal lesz kisebb a 2014-es városi 
költségvetés 
2013. december 11. – Vajdaság Ma 

A tervezet szerint a 2014-es szabadkai költségvetés kerete 4,5 milliárd dinár lesz, amit 10 

százalékkal, azaz 92 millióval kisebb, mint az idei, 5,42 milliárd dinárról az ősszel 4,9 
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milliárdra csökkentett költségvetés. A város pénzügyi szolgálata szerint a kiadásokra szánt 

pénzek összege előreláthatóan 6 milliárd dinár lesz, ezért súlyos megszorító intézkedéseket 

kell bevezetni a szubvenciók, a nagybefektetések és az anyagköltségek esetében, jelenti a 

szabadkai YuEco RTV. 

 

A kisebbségi jogok sérülnek a legtöbbször 
2013. december 11. – Magyar Szó  

Zlatko Marosiuk szabadkai ombudsman szerint Szerbiában az alapvető emberi jogok a mai 

napig csorbulnak, sokszor a munkához való jogok sérülnek, a szociális támogatásra, vagy a 

nyugdíjaztatásra való jogra panaszkodnak a polgárok. Mint Marosiuk rámutatott, a 

kisebbségi jogok sérülnek leggyakrabban, ugyanakkor sokszor a nők sem tudják 

érvényesíteni jogaikat, illetve az illegális bevándorlók esetében sem bizonyított Szerbia. 

 

„A vajdasági magyar oktatás elérte a magyarországi színvonalat” 
2013. december 11. – Pannon RTV  

Őszre több mint 2600 vajdasági magyar diák számára lesz biztosítva az anyanyelvű oktatás 

a tartomány középiskoláiban. Ez a szám ezerrel magasabb, mint az általános iskolát 

magyar nyelven befejező diákok száma – hangzott el a temerini lakossági fórumon. Deli 

Andor tartományi oktatási titkár és Joó Horti Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának az 

elnöke, a vajdasági és a helyi oktatás helyzetéről folytatott megbeszélést a szülőkkel, az 

általános iskola, valamint az önkormányzat illetékeseivel. 

 

Jól teljesítettek a vajdasági magyar diákok 
2013. december 12. – Magyar Szó  

A szerbiai átlagnál jobban teljesítettek a vajdasági magyar diákok a PISA-teszten, elérték a 

magyarországi diákok szintjét. Ugyan Magyarország a 2009-es felméréshez képest 

rosszabbul teljesített, de még így is jóval Szerbia előtt áll a ranglistán. – Számos országban 

vitákat indított el a múlt héten nyilvánosságra hozott 2012-es PISA-teszt eredménye, ezzel 

szemben Szerbiában nincs közvita, nincs kritikai elemzés, miközben Szerbia továbbra sem 

teljesít jól, Európa sereghajtói között van. Az valóban elmondható, hogy néhány ponttal 

javított Szerbia, de a 443 pontról 449-re való növekedést mégsem tekinthetjük jó 

eredménynek, hiszen 45 ponttal így is le vagyunk maradva az átlagtól – véli Joó Horti 

Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának elnöke. 

 

Németh Zsolt: Ukrajna jövője Európában van 
2013. december 11. – MTI 

Ukrajna jövője Európában van, a kontinensnek pedig különösen fontos egy erős, szuverén, 

független Ukrajna megteremtése és uniós integrációjának támogatása - jelentette ki a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Németh Zsolt elmondta: a kárpátaljai 
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magyarok számára a keleti partnerség program az elmúlt időszakban sok előnnyel járt, 

ennek keretében Magyarország folytatni akarja a támogatásukat. 

 

Nem tervezte, mégis foglalkozott az ukrajnai politikai helyzettel a Beregszászi 
Járási Tanács 
2013. december 11. – Kárpátalja Ma 

A Beregszászi Járási Tanács ülésén a JeC frakciója az Azarov-kormány menesztését 

követelő indítvány megvitatását tűzette napirendre. Majd a KMKSZ és az UMDSZ 

frakcióvezetői beadványt nyújtottak be, melyben élesen elítélték a kijevi erőszakot és 

rendőrattakot, követelve a bűnösök megbüntetését, valamint a társulási szerződés 

aláírásának elmaradását az EU-val. A feszült hangulatú ülésen végül a Régiók Pártja és az 

UMDSZ képviselői nem szavazták meg a kormány menesztését indítványozó beadványt. 

Ugyanakkor a járási tanács mind a négy frakciója egyhangúlag megszavazta a nyugati 

orientációhoz való visszatérésre felszólító „összedolgozott” KMKSZ-es és UMDSZ-es 

nyilatkozatot. 

 

11 egyetemista kap Soós Kálmán Ösztöndíjat 
2013. december 11. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács december 9-én a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége bellyei székházában bírálta el a horvátországi felsőoktatási 

intézményekben tanuló magyar diákok pályázatait. A pályázati felhívásra 23 fő 

jelentkezett, a tanács 11 személyt javasolt az anyaországból folyósítandó ösztöndíjra. 

 

2013. december 11. – RTV Slovenija Hidak, Népújság 
A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa rendkívüli ülésen 

döntött a Szlovén Köztársaság Kulturális Minisztériuma közvetlen felhívása alapján kiírt 

pályázatra beérkezett kérelmekről. Az igényelt támogatások magas összege miatt a pénz 

kiosztása nem volt könnyű feladat. Fehér Ilona kísérte az eseményt. 

 

Az RTV Felügyelőtanácsa felülbírálta korábbi döntését 
2013. december 11. – Népújság 

A Népújság előző számában számoltunk be arról, hogy a Szlovén RTV Felügyelőtanácsa 

nem hagyta jóvá a fejlesztési alapból finanszírozott nemzetiségi projekteket, illetve arról, 

hogy emiatt a magyar és az olasz nemzetiségi műsorok programbizottsága együttes 

rendkívüli ülést tartott, amelyen követelték a benyújtott projektek újratárgyalását. Az RTV 

Felügyelőtanácsának rendkívüli ülésén, amelyen olasz kollégája mellett az RTV magyar 

műsorokért felelős vezérigazgató-helyettese, Zver Ilona is rész vett, a tanács felülbírálta 

döntését és egyhangúlag támogatta az olasz és a magyar kisebbségi projekteket.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/23838-nem-tervezte-megis-foglalkozott-az-ukrajnai-politikai-helyzettel-a-beregszaszi-jarasi-tanacs
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/23838-nem-tervezte-megis-foglalkozott-az-ukrajnai-politikai-helyzettel-a-beregszaszi-jarasi-tanacs
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5163-11-egyetemista-kap-soos-kalman-oesztoendijat
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7609
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7825-az-rtv-feluegyeltanacsa-feluelbiralta-korabbi-doenteset
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Az új évben a magyar nyelv használatán lesz a hangsúly 
2013. december 11. – Népújság 

A Moravske Toplice községi magyar önkormányzat pénteken megtartott éves utolsó ülésén 

döntöttek a támogatásokról, illetve megtárgyalták a 2014-es terveket. A jövő évre tervezett 

nemzetiségi programokat Vugrinec Zsuzsa tanácselnök ismertette, melyhez a tanácstagok 

részéről is akadt kiegészítés. A tanács legfontosabb célkitűzései között a magyar nyelv 

használatának ösztönzése szerepelt. Jövőre nyelvi tábort is szerveznek a Pártosfalvi 

Kétnyelvű Általános Iskola tanárai, valamint a nemzetiségileg vegyesen lakott területen 

működő egyesületek vezetői és tagjai számára a nyelvi továbbképzés érdekében. 

 

Több mint százezren látták a magyar tárlatot Párizsban 
2013. december 11. – Nemzeti Regiszter 

Október közepe óta több mint százezren látták az Allegro Barbaro - Bartók Béla és a 

magyar modernizmus 1905-1920 című kiállítást Párizsban - közölte a Szépművészeti 

Múzeum szerdán. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7822-az-uj-evben-a-magyar-nyelv-hasznalatan-lesz-a-hangsuly
http://www.nemzetiregiszter.hu/tobb-mint-szazezren-lattak-a-magyar-tarlatot-parizsban
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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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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/

