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Kolozsváron járt Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti nagykövete  
2013. december 12. – maszol.ro, Krónika 

Kolozsvárra látogatott csütörtökön Zákonyi Botond, Magyarország új bukaresti 

nagykövete. A diplomatát Magdó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja és a bukaresti 

nagykövetség főtitkára, Pál András kísérte el a Kolozs Megyei Tanácshoz, ahol a testület 

alelnöke, Horea Uioreanu és Vákár István alelnök fogadta a küldöttséget.  

 

Összefog az RMDSZ és az MKP a jövő évi EP-választásokon 
2013. december 12. – Krónika 

Közös kampányrendezvényeket tervez a jövő évi európai parlamenti választások 

alkalmával a szlovákiai Magyar Koalíció Pártja és az RMDSZ – többek között erről 

egyeztetett csütörtökön Nagyváradon Csáky Pál, a felvidéki párt elnökségi tagja és az 

RMDSZ helyi képviselete. 

 

Két éve hallgat az Alkotmánybíróság a kettős állampolgárságról 
2013. december 12. – bumm.sk, ujszo.com, hirek.sk 

Gyorsabb cselekvésre szólította fel a szlovák alkotmánybíróságot az állampolgársági 

törvénnyel szembeni beadvány elbírálásában Gál Gábor, a Híd képviselője csütörtökön 

Pozsonyban. A szlovák állampolgársági törvény következtében eddig 670 szlovákiait 

fosztottak meg állampolgárságától. 

 

Jelentés készül a szerbiai kisebbségek helyzetéről 
2013. december 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A nemzeti közösségek alacsony aránya a hivatalos szervekben, a nemzeti tanácsokról szóló 

törvény és a szerbiai médiaprivatizáció. Ezek a témák is felmerültek azon a belgrádi 

megbeszélésen, amelyen Kalmár Ferenc, az Európa Tanács kisebbségügyi jelentéstevője 

tárgyalt a szerbiai parlament képviselőivel, többek között a Vajdasági Magyar Szövetség 

tagjaival is. 

 

Elítéli a MÚRE a személyeskedő kommenteket 
2013. december 12. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

„A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) Becsületbírósága és Igazgatótanácsa 

aggasztónak tartja, hogy a különböző internetes médiafelületeken, beleértve a közösségi 

oldalakat is, egyre több személyeskedő, sértő bejegyzés, komment jelenik meg. Ezek 

tartalma részleteiben vagy teljes egészében összeegyeztethetetlen a sajtóetikával. 

Súlyosbító körülmény, ha a vétséget elkövető hozzászóló újságíró" - írja ez egyesület 

csütörtöki közleményében. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/22195-kolozsvaron-jart-zakonyi-botond-magyarorszag-bukaresti-nagykovete
http://www.bumm.sk/89971/ket-eve-hallgat-az-alkotmanybirosag-a-kettos-allampolgarsagrol.html
http://pannonrtv.com/web/?p=97154
http://itthon.transindex.ro/?hir=34960
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Bolyai János kézjegyét tartalmazó kötetet adományozott az RMDSZ a Teleki 
Tékának 
2013. december 12. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Kelemen Hunor szövetségi elnök részvételével december 12-én adták át a Teleki Tékában 

azt a kötetet, amely Bolyai János kézjegyét tartalmazza. Köteles Sámuel Erkölcsi 

anthropológia vagy alkalmazott erkölcsi tudomány című munkájára egy kolozsvári 

antikváriumban bukkantak rá, aztán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

megvásárolta, és a Teleki Tékának adományozta. 

 

Szabó József: a biharpüspöki magyar iskola megszüntetése nem indokolt 
2013. december 12. – transindex.ro 

Az USL-s többségű nagyváradi városi tanács megszüntette a biharpüspöki Juhász Gyula 

Általános Iskola jogi személyiségét. A 2014-es tanévtől az I-VIII. osztályos iskola a 

belvárosi Szacsvay Imre Általános Iskola hatáskörébe kerül át, amely magyar tannyelvű. 

Azonban az eddig a biharpüspöki tanintézményhez tartozó 14., 15. és 19. számú óvodák a 

román többségű 53. számú óvodához kerülnek. Szabó Józsefet, a MIÉRT elnökét és egyben 

nagyváradi városi tanácsost kérdezték az üggyel kapcsolatban. 

 

Az RMDSZ folytatja a szórványban működő magyar házak támogatását 
2013. december 12. – transindex.ro,Erdély Ma, MTI 

Csütörtökön, december 12-én a dési Magyar házban zárta körútját az RMDSZ Főtitkársága 

által szervezett könyvadományozási karaván. A 2011-ben elindított könyvadományozási 

program keretén belül idén kilenc, szórványban működő magyar házhoz juttattak el 

mintegy 4000 magyar könyvet és 5000 kulturális folyóiratot, feljegyezve ugyanakkor a 

magyar házak működtetői által jelzett igényeket, az illető magyar közösségek elvárásait. 

 

Az MPP elnöke bízik a magyar pártok együttműködésében 
2013. december 12. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Bizakodással várja a Magyar Polgári Párt a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel 

folytatandó tárgyalásokat a magyar-magyar együttműködésről, amelynek nem csak az 

európai parlamenti választásokról kell szólnia - jelentette ki Biró Zsolt, az MPP elnöke. 

 

Románok is igénylik a magyar állampolgárságot Erdélyben 
2013. december 12. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Románok is igénylik a magyar állampolgárságot Erdélyben, hogy aztán magyar útlevéllel 

vízummentesen utazhassanak az Egyesült Államokba, Kanadába és Ausztráliába. Az 

okiratokat összeállító Demokrácia Központoknak nincs joguk megszűrni, ki az, aki jogosult 

a magyar állampolgárságra, ezt a magyar joghatóság dönti el. A Demokrácia Központban 

azt mondják, nem ez az egyedüli eset, hogy románok kérnek magyar állampolgárságot. Az 

igénylők mintegy 15%-a román nemzetiségű, akik alig vagy egyáltalán nem beszélnek 

magyarul. 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=34964
http://itthon.transindex.ro/?hir=34964
http://itthon.transindex.ro/?hir=34967
http://itthon.transindex.ro/?hir=34969
http://itthon.transindex.ro/?hir=34970
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154534&cim=romanok_is_igenylik_a_magyar_allampolgarsagot_erdelyben_video
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Nem bíznak a román igazságszolgáltatásban az erdélyi magyarok 
2013. december 12. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Nem bíznak a román igazságszolgáltatásban az erdélyi magyarok. Ez derült ki abból a 

körképből, amit annak kapcsán készített az Erdély Tv stábja, hogy Nagy Zsolt volt 

távközlési minisztert börtönbüntetésre ítélte a legfelsőbb bíróság. 

 

Félünk használni anyanyelvünket a bíróságon 
2013. december 12. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

A romániai kisebbségek anyanyelvhasználati joga legkevésbé az igazságszolgáltatás terén 

érvényesül – idézett csütörtökön Markó Attila képviselő a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat 

árnyékjelentéséből. Elhangzott az is, hogy a magyarok félnek használni anyanyelvüket a 

bíróságokon, mert tartanak a következményektől.  

 

Nyilvános bocsánatkérést vár az MPP 
2013. december 12. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ-nek és a Néppártnak hivatalosan is elnézést kellene kérnie, amiért Rácz 

Károly, Kézdivásárhely polgármesterét eleve korruptnak, bűnösnek tartották, és nem 

álltak ki mellette – véli a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki vezetősége. 

 

Az Erdélyi Magyar Néppárt elnökével találkozott Magyarország bukaresti 
nagykövete 
2013. december 12. – Erdély Ma, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári székházában fogadta Toró T. Tibor, a Néppárt 

elnöke Zákonyi Botondot, Magyarország bukaresti nagykövetét. A magyar külképviselet 

vezetőjét elkísérte Magdó János, Magyarország kolozsvári főkonzulja, valamint András 

Pál, a nagykövetség főtitkára. 

 

Nyelvi jogok: Maros megye a negatív példa 
2013. december 12. – Krónika 

Maros megye az iskolapéldája annak, hogy miként nem érvényesülnek a nyelvi jogok 

Romániában – fogalmazta meg csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Markó 

Attila. Az RMDSZ-es képviselő és az általa vezetett Mikó Imre jogvédő szolgálat 150 

oldalas dokumentumot állított össze a nyelvi jogok tiszteletben tartásáról. 

 

Iskolaépületet szolgáltattak vissza a református egyháznak  
2013. december 12. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Újabb ingatlant szolgáltatott vissza az Országos Restitúciós Bizottság a református 

egyháznak a december 11-én tartott bizottsági ülésén. A Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség továbbra is szorgalmazza az elkobzott egyházi javak mielőbbi 

visszaszolgáltatását és elítél minden olyan folyamatot, amely megnehezíti és lassítja a 

jogtalanul eltulajdonított ingatlanok visszaszolgáltatását.  
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154533&cim=nem_biznak_a_roman_igazsagszolgaltatasban_az_erdelyi_magyarok_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/22206-felunk-hasznalni-anyanyelvunket-a-birosagon
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nyilvanos-bocsanatkerest-var-az-mpp
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154542&cim=az_erdelyi_magyar_neppart_elnokevel_talalkozott_magyarorszag_bukaresti_nagykovete
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154542&cim=az_erdelyi_magyar_neppart_elnokevel_talalkozott_magyarorszag_bukaresti_nagykovete
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/jogi-panaszok-az-arnyekbol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22226-iskolaepuletet-szolgaltattak-vissza-a-reformatus-egyhaznak
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Beindult a szórványgondnoki szolgálat 
2013. december 12. – Nyugati Jelen 

A Szórvány Alapítvány, a Bethlen Gábor Alap támogatásával elindította a Kárpát-medence 

első szórványgondnoki szolgálatát az Arad megyei Szentpál településen. A 

szórványgondnok olyan apró közösségek szolgálatát végzi, ahol nincsenek helyi 

intézmények, ahol az intézmények hiánya veszélyezteti a közösségek létét. 

 

Visszaszólt a Híd képviselőinek Pered polgármestere 
2013. december 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, ujszo.com 

Dühös hangvételű nyilatkozatban kéri ki magának Borsányi Gyula, hogy Érsek Árpád és 

Gál Gábor önreklámozásra használja a névtábla-ügyet, és kívülről beleszólnak a dolgukba, 

holott, amikor kormánytagként lehetőségük lett volna rá, nem léptek az ügyben. 

 

A szlovák idegen nyelv lehet a magyar iskolákban 
2013. december 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, ujszo.com, hirek.sk 

A Szlovák—Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság tegnapi ülésén a Szlovák Oktatásügyi 

Minisztérium képviselője, Ján Jaraba nyíltan elismerte, a minisztérium azt a nézetet 

képviseli, hogy a szlovák nyelvet idegen nyelvként kell tanítani a kisebbségi iskolákban - áll 

a Híd által kiadott közleményben. 

 

MKP: A kormány szándékosan gyengíti közösségünket 
2013. december 12. – Felvidék Ma, ujszo.com, hirek.sk 

Az MKP aggodalommal figyeli a kisebbségi kormánybiztos hivatalának működését, amely 

ellehetetleníti a nemzetiségi kultúra területén évtizedek óta sikeresen tevékenykedő jogi 

személyeket 

 

Veszélyben a magyar színházak 
2013. december 12. – ujszo.com 

Bizonytalanabbá válhat a magyar színházak költségvetése, a kormány tegnap rábólintott az 

új színháztörvényre. A javaslatnem sokban különbözik a jelenlegitől, a legnagyobb 

problémája az, ami hiányzik belőle 

 

Pered a Legfelsőbb Bíróságon panaszolja be a kormányt 
2013. december 12. – ujszo.com 

Panaszkodni fognak. Pered önkormányzati testülete keddi ülésén döntött arról, hogy a 

Legfelsőbb Bíróságon támadják meg a kormány döntését, mellyel elutasította a peredi 

népszavazás által kért helynévcserét. „Jogi képviselőnk meggyőzött minket arról, hogy ez a 

járhatóbb út” – mondta Borsányi Gyula peredi polgármester. 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.nyugatijelen.com/jelenido/beindult_a_szorvanygondnoki_szolgalat.php
http://www.bumm.sk/89973/visszaszolt-a-hid-kepviseloinek-pered-polgarmestere.html
http://www.bumm.sk/89962/a-szlovak-idegen-nyelv-lehet-a-magyar-iskolakban.html
http://felvidek.ma/felvidek/kozelet/43139-mkp-a-kormany-szandekosan-gyengiti-kozossegunket
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/12/veszelyben-a-magyar-szinhazak
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/12/pered-a-legfelsobb-birosagon-panaszolja-be-a-kormanyt
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Jubilánsokat köszöntöttek a pozsonyi magyar nagykövetségen 
2013. december 12. – ujszo.com, Felvidék Ma, bumm.sk, hirek.sk 

A felvidéki magyar kulturális és tudományos élet - kerek és egyéb jubileumokat ünneplő - 

nagyjait köszöntötték csütörtökön Magyarország pozsonyi nagykövetségén. A pozsonyi 

külképviselet adventi rendezvénye többéves múltra tekint vissza, az ünnepségen 

hagyományosan a felvidéki magyar közélet hat neves szereplőjének mondanak köszönetet 

munkásságukért. 

 

Pék László: politikusi viták helyett gyors szakmai lépések kellenek 
2013. december 12. – hirek.sk 

Az SZMPSZ elnöke szerint nem amiatt kell örvendezni, hogy az oktatási minisztérium 

munkatársa elismerte, idegen nyelvként kell tanítani a szlovák nyelvet a kisebbségi 

iskolákban. Ennél előbbre tartunk – közölte Pék László. 

 

Az élethez való jog a vajdaságiaknak is jár 
2013. december 12. – Magyar Szó 

A 2014. évi költségvetési javaslatra a vajdasági parlament által benyújtott három 

módosítási indítvány is a köztársasági képviselőház napirendjén szerepelt csütörtökön: a 

tartományi adminisztráció az alkotmányban előírt hétszázalékos költségvetési részesedést 

szeretné kieszközölni. Az indítványok a Vajdaság területén begyűjtött jövedéki adók 

harmadának tartományban maradását javasolják, ezek a köztársasági költségvetésnek 

csupán a két százalékát jelentik, a tartomány költségvetésének azonban több mint 57 

százalékát. A módosítások biztosítani kívánják azt is, hogy a Vajdaságnak utalt összeg 

háromhetedét – az alkotmánnyal összhangban – nagyberuházásokra költsék el. 

 

Pásztor István: Csomagban kell megoldani a három problémát, a Statútumot, 
a Hatásköri Törvényt és a Pénzelési Törvényt  
2013. december 12. – Pannon RTV 

Heves politikai vitába torkollott a 2014-es köztársasági költségvetésről szóló ülés a szerb 

parlamentben. A 171 módosítási javaslat között vannak a vajdasági képviselőház 

indítványai is, amelyeket Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke indokolt meg. 

A tartomány az alkotmány tiszteletben tartását, vagyis az államkasszából neki járó hét 

százalékot követeli.  

 

A „hamis” hét százalékot sem tartják be 
2013. december 12. – Magyar Szó 

A 2014. évi költségvetési javaslattal kapcsolatban Pék Zoltán, a Vajdasági Magyar 

Szövetség képviselője véleményének adott hangot, hogy ez a költségvetés az előző években 

tapasztalt gyakorlat folytatását jelenti, ezért e párt számára sem számít elfogadhatónak. – 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/12/jubilansokat-koszontottek-a-pozsonyi-magyar-nagykovetsegen
http://www.hirek.sk/oktatas/20131212170719/Pek-Laszlo-politikusi-vitak-helyett-gyors-szakmai-lepesek-kellenek.html
http://www.magyarszo.com/hu/2185/kozelet_politika/105257/Az-%C3%A9lethez-val%C3%B3-jog-a-vajdas%C3%A1giaknak-is-j%C3%A1r.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=96875
http://pannonrtv.com/web/?p=96875
http://www.magyarszo.com/hu/2185/kozelet_politika/105197/A-%E2%80%9Ehamis%E2%80%9D-h%C3%A9t-sz%C3%A1zal%C3%A9kot-sem-tartj%C3%A1k-be.htm
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A következő évben sem irányoztak elő elegendő pénzt a tartomány finanszírozására. A 

miniszter reális költségvetésnek nevezte a büdzsét, e szó értéke azonban elveszik, ha magát 

az alkotmányt sem tartják be. A Vajdaságnak átutalt pénzek az előző években is jórészt 

transzfereszközök voltak, melyeket a tartomány azonnal továbbutal a tanügynek, az 

önkormányzatoknak. 

 

Most a koalíciós partnereken a sor 
2013. december 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A VMSZ szabadkai városi szervezete elvárja a koalíciós partnereitől, hogy tekintélyüket és 

befolyásukat latba vetve, hozzájáruljanak a párt köztársasági parlamenti képviselői által 

benyújtott módosítási indítvány sikeréhez. A Vajdasági Magyar Szövetség 

képviselőcsoportja módosítási indítványt nyújtott be a 2014-es évi köztársasági 

költségvetés tervezetére. Az indítvány értelmében, a jövő évi költségvetés 150 millió dinárt 

biztosítana a szabadkai Népszínház felújítási munkálataira. 

 

Betlehemesek a szabadkai magyar főkonzulátuson  
2013. december 12. – Pannon RTV 

Rendhagyó eskütétel volt csütörtökön a szabadkai magyar főkonzulátuson. A kárpát-

medencei betlehemes találkozó résztvevői ugyanis előadásukkal lepték meg az új magyar 

állampolgárokat. Az ünnepélyes eskütételt a csíkszeredai fiatalok betlehemes játéka előzte 

meg. A betlehemes találkozót a kecskeméti Szent Imre Óvoda és Általános Iskola szervezi 

meg immár hatodik éve. Idén Szabadkán tartják a találkozót. Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai 

és magyarországi csoportok látogattak el Szabadkára- emelte ki Papp Zsolt a kecskeméti 

Szent Imre Óvoda és Általános Iskola igazgatója. 

 

Kulturális értékeket jelölő pontok Szabadka és Kiskunhalas környékén  
2013. december 12. – Pannon RTV 

Befejeződött a Szabadkai Városi Múzeum és a kiskunhalasi Thorma János Múzeum közös, 

határon átnyúló IPA projektje. A 240.000 eurós, kétéves projekt a Városok a pusztában 

elnevezést viseli, amely a két térség kulturális javait vette leltárba és mutatja be a 

nagyközönségnek. A két intézmény művészettörténészei, történészei, néprajzkutatói 

kutatásokat végeztek, hogy felderítsék és megjelöljék Kiskunhalas és Szabadka környékén 

található kulturális értékeket, például épületeket, szobrokat és egyéb tárgyakat. 

 

MPSZ: Magyar fiatalokat zaklattak a rendőrök Újvidéken 
2013. december 12. – Pannon RTV 

A Magyarország–Románia kézilabdameccsen több magyar fiatalt is molesztáltak a 

rendőrök Újvidéken, volt akiket be is vittek a Radnička utcai kapitányságra. Az előállított 

fiatalok nem szolgáltattak okot a rendőri intézkedésre, nem provokáltak, nem 

randalíroztak, még csak nem is hangoskodtak - jelentette a Magyar Polgári Szövetség 

sajtószolgálata. Nem volt náluk veszélyes tárgy, semmi ilyesmit sem vittek magukkal. Az 
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előállítottak közül - az első információk szerint - hetet tartottak benn hosszabb ideig, 

közülük hárman az "új temerini eset" szenvedő szereplői, akik 13 hónapot töltöttek 

előzetes letartóztatásban a szerbiai börtönben. 

 

Szeretet és összetartozás - Kettőskereszt-állítás Beregszászon 
2013. december 12. – Kárpátinfo 

Immár hagyomány, hogy Beregszászon a piac bejáratánál az adventi-karácsonyi ünnepkör 

idején kettőskereszt áll. A keresztállítás célja, hogy a kiüresedett, a fogyasztói társadalom 

reklámhadjáratai által befolyásolt ünnepünkön a vásárlási láz helyett a valódi értékek 

kapjanak hangsúlyt, úgy mint a szeretet, az összetartozás, a keresztény hit, vallják a 

keresztállítás megálmodói és megvalósítói. A keresztállítás Kovács Béla az Európai 

Parlament képviselőjének beregszászi fogadóirodája szervezésében és a Kárpátház 

Alapítvány támogatásával jött létre. 

 

A KMKSZ az európai integráció mellett, a rendőri erőszak ellen 
2013. december 12. – Kárpátinfo, Kárpátalja, MTI 

Nyilatkozatban állt ki Ukrajna európai integrációja mellett a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) csütörtökön. A Kárpátalja című hetilapban megjelent 

dokumentumban a szervezet elítélte a rendőri erőszakot. A KMKSZ továbbra is támogatja 

Ukrajna nyugati irányú "civilizációs választását". Ennek a jelenlegi válsághelyzetben 

különös jelentősége van, hiszen az olyan nyugati alapértékek, mint a törvényesség, a 

szólás- és gyülekezési szabadság, tiszteletben tartása nélkül az ország káoszba és 

anarchiába süllyedhet - olvasható a nyilatkozatban. 

 

A HVG és a zöld KISZó szerint a magyar külpolitika Janukovicsot támogatja 
2013. december 12. - Kárpátalja 

A HVG online december 4-ei számában Kósa András tollából jelent meg az Orbán és az 

MSZP „csendes nagykoalícióra” lépett Ukrajna ügyében című cikk, amit a zöld Igaz Szó is 

közölt. Az UMDSZ-es szócső a szerző nevét felejtette ki, valamint egy képaláírást 

változtatott meg. Az Orbánt és Janukovicsot ábrázoló 2010-es fényképet így szignálták 

„Orbán Viktor szerint Viktor Janukoviccsal lehet tárgyalni.” 

 

Döntésképtelen tanácsok 
2013. december 12. - Kárpátalja 

Második próbálkozásra sikerült összehívni a Beregszászi Városi Tanács rendkívüli ülését 

múlt csütörtökön. Mivel azonban a Régiók Pártja és az UMDSZ képviselői tartózkodtak a 

szavazásnál, a testület nem fogadta el azt a határozattervezetet, amely a kormány és az 

államfő lemondását követelte volna. Az ellenzéknek az országban kialakult helyzetre 

vonatkozó hatalompárti állásfoglalásba sem sikerült belecsempésznie a kormány 
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menesztésének követelését, így maradt az enyhébb megfogalmazás, amely elítéli a rendőri 

erőszakot és kiáll az ország európai uniós integrációja mellett. 

 

Megújult a guti és a bátyúi iskola is 
2013. december 12. - Kárpátalja 

Az elmúlt időszakban az Európai Unió Keleti Partnerség Programjának keretén belül – 

Magyarország Külügyminisztériuma és a Kárpátaljai Megyei Tanács pénzügyi 

támogatásával – számos kárpátaljai település oktatási, ill. kulturális intézményének 

felújítása is megvalósult. A kedvezményezett intézmények sorába tartozik a Guti Általános 

Iskola, ill. a Bátyúi Középiskola is, ahol a nyílászárók cseréje révén javultak jelentősen az 

oktatási feltételek. 

 

Kétnyelvű bizonyítványok: a KMPSZ nem adja fel 
2013. december 12. - Kárpátalja 

Szokatlan felhívást tett közzé lapunk előző számában a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ): „az állami nyelvtörvény II. fejezete 13. cikkelyének 1–2. 

pontja, valamint az V. fejezet 28. cikkelyének 3–5. pontja alapján felhívja a kárpátaljai 

magyar tannyelvű iskolák vezetőinek figyelmét arra, hogy ne mulasszák el hivatalosan 

megrendelni az általános és középiskolai magyar tannyelvű osztályok végzősei részére a 

végzettséget igazoló kétnyelvű okiratokat (ukrán és magyar nyelvűt, melyben a végzősök 

vezeték- és utóneve a magyar helyesírási szabályoknak megfelelően az apai név 

elhagyásával van kiállítva)”. A dokumentum megszületésének hátteréről dr. Orosz Ildikót, 

a KMPSZ elnökét kérdeztük. 

 

Megalakult az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklubja 
2013. december 12. – MTI 

Kaliforniában tevékenykedő, magyar származású tudósok, kutatók, mérnökök és feltalálók 

részvételével Los Angelesben megalakult az USA Nyugati Parti Magyar Tudósklubja - 

tájékoztatta az MTI-t helyi idő szerint szerda este az ötletgazda, Kálmán László Los 

Angeles-i magyar főkonzul. A 14 tudós részvételével megtartott keddi alapító 

konferenciához levélben csatlakozott Oláh György Nobel-díjas kémikus, akadémikus, akit 

megválasztottak a tudósklub tiszteletbeli elnökének. Az alapítók a klub fővédnökének 

Pálinkás Józsefet, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, védnökének pedig a Los 

Angeles-i főkonzult kérték fel. 
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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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