
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. december 16. 



 

 

 

 

 

 
2 

Nyolcvanezer határontúli regisztrált  
2013. december 14. – MTI, nol.hu 

A Nemzeti Választási Irodához (NVI) eddig csaknem 80 ezer regisztrációs kérelem 

érkezett a tavaszi országgyűlési választásra, a legtöbben Romániából és Szerbiából kérték 

felvételüket a választási névjegyzékbe. A tavaszi országgyűlési választáson a külföldön élő, 

magyarországi állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok levélben 

szavazhatnak. Ehhez előbb regisztrálniuk kell az NVI-nél, az iroda ez után levélben juttatja 

el a szavazási iratcsomagot - köztük a szavazólapot - a választópolgárhoz, aki a voksát 

levélben adhatja le. 

 

Kincses Kolozsvárért díjakat osztottak a magyar napok szervezői 
2013. december 14. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Első alkalommal osztották ki pénteken a Kincses Kolozsvárért díjakat a város közösségi 

életének fellendítésében és a magyar napok megszervezésében vállalt tevékenységek 

elismeréseként. A Kincses Kolozsvár Egyesület által alapított díjat Répás Zsuzsanna, a 

magyar kormány Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára, Nagy Elek üzletember, Kovács Sándor Kolozs-Dobokai főesperes, 

Boros János volt kolozsvári alpolgármester (post mortem), az Életfa Családsegítő 

Egyesület, a Kolozsvári Magyar Diákszövetség, a kolozsvári Szabadság napilap, valamint a 

Paprika Rádió kapta. 

 

Megerősítette Bárdos Gyula államfőjelöltségét az MKP OT 
2013. december 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Megerősítette a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa Bárdos Gyula 

államfőjelöltségét. Berényi József, az MKP elnöke forradalmi döntésnek nevezte, hogy 

Bárdos Gyula személyében most először lesz magyar nemzetiségű államfőjelölt is. Bárdos 

Gyula szerint jelölésével azt is bizonyítani akarják, hogy a felvidéki magyarok nem 

másodrangú állampolgárok Szlovákiában, és a közösségükkel mindenkinek számolnia kell. 

 

„Megterítenék” az erdélyi magyar kerekasztalt 
2013. december 15. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Erdélyi magyar kerekasztal, illetve hárompárti székelyföldi önkormányzati testület 

megalakítását javasolja az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) abban a 

nyilatkozatban, amelyet a megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából Kolozsváron 

rendezett szombati gálaesten tett közzé. A mi igazságunk: a mi erőnk című nyilatkozat 

hangsúlyozza: az EMNT a közbeszéd kiemelt témájává emelte az autonómiát, mivel 

azonban eszközei nem bizonyultak elégségesnek, létrehozta az Erdélyi Magyar Néppártot 

(EMNP). Közölték, az RMDSZ-t is integráló októberi demonstráció, a székelyek nagy 

menetelése nyomán most esély van arra, hogy folytatódjék a 2009-es székely 

önkormányzati nagygyűlésen megkezdett közösségi építkezés. 
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http://nol.hu/belfold/a_regisztracios_kerelmek_tiz_szazaleka_hibas_?ref=sso
http://itthon.transindex.ro/?hir=34981
http://www.hirek.sk/belfold/20131214152628/Megerositette-Bardos-Gyula-allamfojeloltseget-az-MKP-OT.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/erdelyi-magyar-kerekasztalt-es-szekelyfoldi-onkormanyzati-testuletet-javasol-az-emnt
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Tőkés László az 1989-es temesvári népfelkelés hőseinek ajánlotta fel 
kitüntetését 
2013. december 15. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Magyar Nemzet 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, volt temesvári lelkész Temesvár 1989-es 

forradalmi felkelőinek és hőseinek ajánlotta fel vasárnap, a népfelkelés 24. évfordulóján a 

Románia Csillaga kitüntetést, amelyre méltatlannak találta őt az érdemrend többnyire 

kormány közeli személyiségekből álló becsületbírósága. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke a szervezet temesvári irodájában rendezett sajtóértekezleten 

jelentette be, hogy megalakult az 1989-es Temesvári Emlékbizottság, amely a temesvári 

református parókia elől indult, a kommunista diktatúra bukását eredményező népfelkelés 

jövő évi, 25. jubileumi emlékévének rendezvényeit készíti elő. 

 

Színes borítékot kapnak az átjelentkezők 
2013. december 16. – Kulcsár Anna – Magyar Nemzet 

Leragasztott, színes borítékban adhatják le szavazataikat tavasszal azok, akik a 

lakóhelyüktől távol voksolnak. Ezzel a korábbi visszás jelenségeket kívánja kiküszöbölni az 

új szabályozás. Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda vezetője elmondta, hogy eddig 

mintegy 80 ezer külhoni magyar regisztrált a választásokra. Akik magyarországi 

lakóhellyel nem rendelkeznek, csakis listára és kizárólag levélben szavazhatnak. Fontosnak 

tartja, hogy megfelelően tájékoztassák a külképviseleteket is, mivel sokan csak ott tudják 

leadni szavazataikat. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. december 16-i számában 

olvasható.) 

 

Árnyékjelentés készül a nyelvi jogok betartásáról 
2013. december 13. – transindex.ro 

A Mikó Imre Jogvédő Szolgálat és Markó Attila RMDSZ-es képviselő árnyékjelentést készít 

a kisebbségi nyelvi jogok betartásáról. Eddig egy 150 oldalas dokumentum készült el, 

azonban a végleges verziót azután fogják összeállítani, miután a kormány elkészül a 

hivatalos jelentéssel. Az árnyékjelentést a kormány jelentésével egyidejűleg szeretnék 

benyújtani az Európa Tanács szakértői bizottságához. A Transindex megkeresésére Markó 

Attila arról beszélt, hogy a román állam hivatalos jelentése és a Mikó Imre Jogvédelmi 

Szolgálat árnyékjelentése révén az Európa Tanács (ET) egy sokkal árnyaltabb képet fog 

kapni a romániai nyelvi jogok helyzetéről. 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154716&cim=tokes_kituntetese_tokes_laszlo_az_1989_es_temesvari_nepfelkeles_hoseinek_ajanlotta_fel_kitunteteset
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154716&cim=tokes_kituntetese_tokes_laszlo_az_1989_es_temesvari_nepfelkeles_hoseinek_ajanlotta_fel_kitunteteset
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22014
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A nagyvárosi szórvány jövőjéről tanácskoztak Kolozsváron 
2013. december 13. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Krónika 

„Azt elmúlt években végzett felmérések azt mutatják, hogy az asszimiláció, a nyelv- és 

identitásvesztés a nagyvárosi szórványban a legnagyobb. Kolozsváron, a Monostor 

negyedben lakó magyar közösség identitás- és nemzetpolitikai szempontból szinte 

ugyanolyan helyzetben van, mint egy szórványtelepülésen élő magyar közösség. 

Megoldásokat, válaszokat keresünk szakértők bevonásával a nagyvárosi szórvány 

kérdéseire, problémáira, pragmatikus cselekvési terv kidolgozása és életbe léptetése a 

célunk” – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg Kelemen Hunor szövetségi elnök ma 

reggel A nagyvárosi szórvány jövője témakörben szervezett műhelykonferenciát 

Kolozsvárott. 

 

RMDSZ küldöttgyűlés: Maros megye erős 
2013. december 13. – szekelyhon.ro 

Ebben a megyében letükröződik mindaz, ami Erdélyt ma jellemzi, ezért ebben a megyében 

nehéz, de igen fontos munka zajlik az RMDSZ-ben – mondta Markó Béla szenátor, míg 

Borbély László képviselő szerencsésnek nevezte a helyválasztást. Így fogalmazható meg 

dióhéjban a Maros megyei RMDSZ első alkalommal vidéken szervezett küldöttgyűlésének 

üzenete, amelyre mintegy háromszáz küldött és meghívott érkezett Nyárádszeredába, de 

jelen voltak Hargita és Kovászna megye képviselői is. 

 

Nyárádszereda mintájára szerveznék a magyar iskolahálózatot 
2013. December 13. – szekelyhon.ro 

Egy-egy térség oktatási stratégiájáról beszélni kell, meg kell azt tervezni. Mindez azért is 

igen időszerű, mert hamarosan be kell fejezni a következő tanévre szóló beiskolázási 

terveket – hangzott el azon a szakmai tanácskozáson, amelyre a Nyárádmente 

pedagógusait és önkormányzati vezetőit hívták meg Nyárádszeredába, de amelyre a 

Sóvidékről és Marosvásrhelyről is érkeztek intézményvezetők, szakemberek. 

 

Băsescu az utolsó percben hirdette ki az új népszavazási törvényt 
2013. december 15. – Krónika, transindex.ro MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Kihirdette Traian Băsescu román államfő szombaton az új népszavazási törvényt, amely az 

eddigi ötven százalék helyett harminc százalékos részvételi arányhoz köti a referendum 

érvényességét. A jogszabály szerint a választói névjegyzékben szereplők több mint fele 

helyett a választók több mint 30 százalékának a részvételére lesz szükség ahhoz, hogy egy 

referendum érvényes legyen, ugyanakkor egy népszavazás csak akkor tekinthető 

eredményesnek, ha az azon feltett kérdésre a választói névjegyzékben szereplő polgárok 

legalább 25 százaléka, plusz egy fő igennel voksol. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=22015
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/rmdsz-kuldottgyules-maros-megye-eros
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nyaradszereda-mintajara-szerveznek-a-magyar-iskolahalozatot
http://www.kronika.ro/belfold/basescu-az-utolso-percben-hirdette-ki-az-uj-nepszavazasi-torvenyt


 

 

 

 

 

 
5 

Szövetségesek nélkül maradt helyi szinten a Temes megyei RMDSZ 
2013. december 14. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Idei utolsó ülését tartotta csütörtökön az RMDSZ Temes megyei szervezetének döntéshozó 

szerve, a Területi Képviselők Tanácsa. A testület új alelnököt választott Miklós Árpád 

újszentesi RMDSZ-es alpolgármester személyében, akit a tisztségéről lemondott Kaba 

Gábor, a volt zsombolyai polgármester helyére választottak TKT-alelnökké. 

 

Székely: az ifjúsági szervezeteknek fontos szerepük van a magyar fiatalok 
egymásra találásában 
2013. december 14. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) Társadalmi Szervezetek 

munkacsoportjának ülésén vett részt Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért 

felelős főtitkárhelyettese. A Budapesten zajló gyűlésen a jelenlévők A kormányzat 

ifjúságpolitikája – a határon túli magyarságot érintő intézkedések és A Kárpát-medencei 

ifjúság helyzete témakörökben tanácskoztak. 

 

Párizsban panaszolták be a kovásznai prefektust 
2013. december 15. – Krónika 

Párizsban panaszolta be Dumitru Marinescu Kovászna megyei prefektust Klárik Attila 

megyei önkormányzati képviselő. A tanácsos a Luxembourg Palotában tartott Regionális 

vagy kisebbségi nyelvek a ma Európájában című szemináriumon hívta fel a figyelmet a 

negatív példára. Az esemény témája az 1992-ben kidolgozott Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartája volt, amely az európai kontinens regionális, illetve kisebbségi 

nyelveinek valamelyikét beszélő polgárok nyelvhasználati jogait hivatott védeni. 

 

Tamás Sándor: Székelyföld lendületben van 
2013. december 15. – Erdély Ma, MTI, Duna Tv 

Feszültséget szítanak a székelyek és a román kormány között a kabinet Kovászna megyei 

képviselői – nyilatkozta a Duna Tv Székely Kapu című műsorában Tamás Sándor, a 

Kovászna Megyei Tanács elnöke, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség három- széki 

szervezetének elnöke. Tamás Sándor elmondta, a prefektusi tisztséget 2012 májusa és 

2013 januárja között betöltő, magyarellenességéről híres Codrin Munteanu és hivatali 

utódja, Dumitru Marinescu 55 pert indított háromszéki önkormányzatok, közösségek 

ellen, amelyekben a székelyek szimbólumait vagy anyanyelvhasználatát támadták. 

 

A kereszténydemokraták támogatják Sógor EP-képviselő jelöltségét  
2013. december 15. – maszol.ro, Erdély Ma 

Gyergyószentmiklóson tartotta év végi ülését az RMDSZ Kereszténydemokrata Platformja, 

ahol megszavazták és írásban biztosították támogatásukról Sógor Csaba EP-képviselőt a 

jövő évi európai parlamenti választásokra vonatkozóan.  
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154641&cim=szovetsegesek_nelkul_maradt_helyi_szinten_a_temes_megyei_rmdsz
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154682&cim=szekely_az_ifjusagi_szervezeteknek_fontos_szerepuk_van_a_magyar_fiatalok_egymasra_talalasaban
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154682&cim=szekely_az_ifjusagi_szervezeteknek_fontos_szerepuk_van_a_magyar_fiatalok_egymasra_talalasaban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/parizsiban-panaszoltak-be-a-kovasznai-prefektust
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=154715&cim=tamas_sandor_szekelyfold_lenduletben_van_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/22321-a-keresztenydemokratak-tamogatjak-sogor-ep-kepviselo-jeloltseget
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Hatszáz besztercei gyerek kapott ajándékcsomagot az RMDSZ-től  
2013. december 15. – maszol.ro 

Tizedik alkalommal szervezte meg hagyományos karácsonyi ünnepségét a besztercei 

RMDSZ. A szombati eseményen több mint hatszáz gyereknek adtak át karácsonyi 

ajándékcsomagot, majd a Bóbita Együttes koncertjével ünnepelték az esemény kerek 

évfordulóját.  

 

Nagy Menetelés – százötvenezren voltunk, írjuk is alá ennyien 
2013. december 15. – szekelyhon.ro 

Megközelítőleg százötvenezren vettek részt október 27-én a Székelyek Nagy Menetelésén, a 

szervezők pedig azt szeretnék, hogy az ott elfogadott kiáltványt legalább ennyien írják alá, 

hiszen mindez üzenet a bukaresti kormánynak. 

 

Újabb diszkriminációs néppárti feljelentés a polgármester ellen 
2013. december 15. – szekelyhon.ro 

Ismét a marosvásárhelyi polgármester elmarasztalását kérte az Országos Diszkriminációs 

Tanácstól a Néppárt marosvásárhelyi elnöke, ezúttal a roma közösséget sértő kijelentések 

miatt. A múlt héten az elöljárót kétezer lejre bírságolták, mert kitiltotta a Forgatagot a 

főtérről. 

 

Megszorított magyar oktatás 
2013. december 15. – szekelyhon.ro  

Tömegesen veszíthetik el állásaikat a pedagógusok a 2014-2015-ös tanévtől, az oktatási 

minisztérium ugyanis jövőtől nem hajlandó többet fizetni azoknak az iskoláknak a 

költségeit, amelyekben a fejkvóta nem elegendő a béralap biztosításához. Ez osztályok, sőt, 

iskolák összevonásához is vezethet. Maros megyében azonban a megszorítások nélkül is 

sok az összevont osztály, és még a marosvásárhelyi lakótelepeken is kérdéses, hogy lesz-e 

elegendő diák a magyar osztályok indulásához. 

 

Miért akar Fico nyolc helyett négy megyét? 
2013. december 13. – hirek.sk 

Robert Fico többször elmondta, hogy fontolóra kell venni a jelenlegi nyolc megye 

számának csökkentését. Szakértők szerint ennek az lenne a következménye, hogy tovább 

csökkenne az emberek érdeklődése a regionális választások iránt. 

 

Quo vadis, Szlovákia? 
2013. december 13. – bumm.sk 

Zora Bútorová, Martin Bútora, Grigorij Mesežnikov és Petőcz Kálmán az önálló Szlovákia 

20 évéről és a demokrácia minőségéről tartott bemutatót és beszélgetést csütörtökön 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22320-hatszaz-besztercei-gyerek-kapott-ajandekcsomagot-az-rmdsz-tol
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nagy-meneteles-a-szazotvenezren-voltunk-irjuk-is-ala-ennyien
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ujabb-diszkriminacios-nepparti-feljelentes-a-polgarmester-ellen
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megszoritott-magyar-oktatas
http://www.hirek.sk/belfold/20131213114644/Miert-akar-Fico-nyolc-helyett-negy-megyet.html
http://www.bumm.sk/90004/quo-vadis-szlovakia.html
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Komáromban. Bemutatták legújabb kötetüket, a Honnan és hová című kiadványt, amely 

61 szerző munkáját fogja össze.  

 

Répás Zsuzsanna: „A felvidéki magyarság megmaradása és gyarapodása a 
cél”  
2013. december 14. – Felvidék Ma 

Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a szlovák-magyar vegyes 

bizottság eredménytelenségéről és a külhoni kisiskolák évéről nyilatkozott a Felvidék 

Mának. Répás Zsuzsanna elmondta, elsődlegesen a közoktatási törvény módosítása, vagyis 

a kisiskolák várható bezárása miatt nem született közös dokumentum a vegyes bizottság 

ülésén. Hozzátette, ugyanígy problémás a kormány mellett működő kisebbségi bizottság 

kérdése, ahol a magyarok szavazati aránya lecsökkent, továbbá a kulturális támogatások 

megnyirbálása, a nyelvhasználati lehetőségek szűk volta és a peredi népszavazás ügye. 

 

SNS: totális oktatási autonómiát akar a Most-Híd 
2013. december 14. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Most-Híd az oktatási törvény módosítását célzó javaslataival a totális oktatási 

autonómia számára készíti elő a talajt – állítja Rafael Rafaj, a Szlovák Nemzeti Párt 

alelnöke. A Most-Híd parlamenti képviselői bővíteni akarják a magyar nyelven írt 

pedagógiai dokumentációt és „még több irredenta szemléletű magyar tankönyvet akarnak 

becsempészni“ a kisebbségi tannyelvű iskolákba – mondta az SNS alelnöke. 

 

Bárdos Gyula: Fico szavai is ösztönöztek az indulásra 
2013. december 15. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Pártja államfőjelöltje a TA3 hírtelevízió vitaműsorában 

elmondta: Robert Fico kormányfő a megyei választások során tett kijelentései is 

ösztönözték arra, hogy induljon a megmérettetésen. Bárdos elutasította azt a felvetést, 

hogy jelöltként elsősorban a magyar-szlovák viszonyt helyezné előtérbe. „Persze, ezekről a 

témákról is akarok beszélni” – tette hozzá, példaként említve Malina Hedvig és Pered 

ügyét. Leszögezte, hogy nemcsak a magyar, hanem az összes szlovákiai kisebbséget is 

képviselni akarja, s beszélni kíván problémáikról. 

 

Nagyobb jelentőséget a szerbiai kisebbségeknek az EB jelentésében 
2013. december 13. – Vajdaság Ma 

Bozóki Antal, az Árgus – Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület elnöke levélben 

fordult Jelko Kacinhoz, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjéhez, mert úgy véli, az 

etnikai közösségek helyzetének kérdései „nem kaptak megfelelő helyet és jelentőséget” az 

Európai Bizottság október 16-án elfogadott Szerbiáról szóló jelentésében. 
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Soltész Miklós: 2,5 millió forint a péterrévei nagycsaládos ház építésére 
2013. december 14. – Vajdaság Ma 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma két és fél millió forinttal támogatja a péterrévei 

Nagycsaládos ház nevű közösségi intézmény építését a Vajdaságban – jelentette be a tárca 

szociális és családügyért felelős államtitkára. Soltész Miklós elmondta: egy 200 

négyzetméter alapterületű 80-100 fő befogadására képes házat fog felépíteni a Vajdasági 

Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége. A magyar kormány támogatása 2014 elején érkezik 

meg, az építkezés tavasszal indul és várhatóan 2015 végén fejeződik be. 

 

Tíz éves a Délvidék hírportálja: Vasárnap jelenik meg a Vajdaság Ma 
jubileumi oldala 
2013. december 14. – Vajdaság Ma 

December 15-én, vasárnap jelent meg a Vajdaság Ma ünnepi oldala. December 15-én 

ugyanis betöltötte fennállásának tízedik esztendejét a Délvidék első hírportálja. Az oldal 

kiemelt szerzője, Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki 

cikkében a nemzetpolitika nagyobb eredményeit veszi számba. Az oldalon írással 

jelentkeztek azok a munkatársak is, akik az induló Vajdaság Mánál dolgoztak, de azok is, 

akik most szerkesztik, írják a konszolidáltabb körülmények között működő portált. 

 

Helyi választások a kishegyesi községben 
2013. december 14. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Vasárnap reggel 7-től este 20 óráig tart a kishegyesi község három helyi közösségében a 

helyi tanácsok tagjainak megválasztása. Az alkotmánybíróság állásfoglalása alapján a 

választásokat ezúttal nem a községi képviselő-testület elnöke, hanem a helyi tanácsok 

elnökei írták ki. Mindhárom településen, Kishegyesen, Bácsfeketehegyen és Szeghegyen is 

a helyi tanácsoknak tizenöt tagja van, a tagokat pedig a többségi választási elv alapján 

választják meg, vagyis a polgárok ezúttal nem pártlistára, hanem személyekre adják le 

szavazataikat. 

 

A magyar nemzet egységén alapuló cselekedetek vezetnek el 
gyarapodásunkhoz 
2013. december 15. – Vajdaság Ma 

Továbbra is elsőrendű célunk, hogy a magyarság minden tagja teljes magyar életet 

élhessen a Kárpát-medencében – írja Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár a jubiláló Vajdaság Ma számára készült cikkében. 

 

Ivan Klajn: Senkinek sem rendelhető el, hogy cirill betűkkel írjon 
2013. december 15. – Vajdaság Ma 

A cirill írásmód használatát meg kellene tanulni, de lehetővé kellene tenni az emberek 

számára, hogy az általuk preferált írásmódot használják, véli Ivan Klajn nyelvész. Szavai 

szerint Újvidék „cirillizációja” nem helyi kérdés, hanem olyan, amit állami szinten kellene 
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megoldani. „Itt sokkal több olyan ember ér, akinek a cirill idegen és megtanulhatnák 

ugyan, de azt is mondhatnák, hogy 'adjatok egy olyan írásmódot, amit megértek' – mondta 

a Kein a Dnevnik újvidéki napilapnak adott interjújában. 

 

A VMPE évi közgyűlése: Megmaradásunk alappillérei a pedagógusok 
2013. december 15. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete december 14-én rendezte meg évi 

közgyűlését Újvidéken a Ferences-rend kollégiumának dísztermében. A közgyűlés előtt "A 

tanárok kívánatos személyiségjegyei" címmel Dr. Göncz Árpád újvidéki professzor tartott 

előadást. Nagy Margit bevezető beszédében a pedagógus őrálló szerepéről beszélt. Szavai 

szerint a periférián élőknek szükségük van központra, mint ahogy a központnak is 

szüksége van a szórványra. 

 

Hódság: A pártok egymást hibáztatják az incidensekért és fenyegetésekért 
2013. december 15. – Vajdaság Ma 

A hódsági helyhatósági választások kapcsán a politikai pártok egymást hibáztatják az 

incidensekért, ugyanakkor a községi választási bizottságnál (OIK) a Beta hírügynökségnek 

elmondták, hogy egyedül a szentfülöpi (Bački Gračac) szavazóhelyen szakították meg egy 

órára a választást verekedés miatt. 

 

Tomislav Jovanović: A szerb nyelv nem tekinthető idegen nyelvnek 
2013. december 15. – Vajdaság Ma 

Tomislav Jovanović szerbiai oktatási miniszter arra számít, hogy a szerb nyelvű oktatás 

ellen tiltakozó bosnyák nemzetiségű Novi Pazar-i diákok hétfőn ismét elindulnak iskolába. 

A tárcavezető azt üzente, nem engedheti meg, hogy a szerb nyelvet idegen nyelvként 

kezeljék. A probléma akkor kezdődött a Novi Pazar-i gimnáziumban, amikor a diákok nem 

voltak hajlandóak megszólalni szerb órán, ezzel bosnyák nyelvű oktatást követelve. 

Mindezt a Bosnyák Nemzeti Tanács kezdeményezte egy novemberben elfogadott 

dokumentumokra hivatkozva, amely a nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatást 

garantál, s ennek alapján követelték a bosnyák nyelvű oktatás bevezetését. 

 

Magyarországnak is köszönetet mondtak az Ungváron tüntető diákok 
2013. december 13. – MTI, Kárpátinfo 

Köszönetüket fejezték ki pénteken Ungváron a hetek óta tüntető diákok Magyarországnak 

és Szlovákiának, amiért az Európai Unió tagállamai továbbra is támogatják Ukrajna 

európai integrációs törekvéseit, és kiállnak az ukránok szabad véleménynyilvánítási és 

gyülekezési jogainak tiszteletben tartása mellett. 
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Ajándékokat osztott az Ökumenikus Segélyszervezet 
2013. december 13. – MTI, hirado.hu 

Száz, nehéz körülmények között élő kárpátaljai gyermeknek nyújtott át karácsonyi 

ajándékot az Ökumenikus Segélyszervezet pénteken Beregszászon. A városban és a 

környező falvakban élő hátrányos helyzetű száz gyereknek ünnepi műsor keretében adták 

át a karácsonyi ajándékcsomagokat a beregszászi 6. számú iskolában a magyar 

segélyszervezet beregszászi irodájának, az Advance Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő 

Központnak a munkatársai. 

 

Kárpátalja nyugalomban 
2013. december 14. – Székely Gergely – Magyar Nemzet 

A Kijevben zajló események elérték Kárpátalját is, ahol a megye kormányzója fogadta is a 

tüntetőket. Kovács Miklós a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, 

hogy nem áll szándékában belefolyni az eseményeket körüllengő pártpolitikai 

ellenségeskedésekbe. Támogatja Ukrajna nyugati irányú választását, hiszen tény, hogy 

olyan nyugati alapértékek, mint a törvényesség, a szólás- és gyülekezés szabadság 

tiszteletben tartása nélkül az ország káoszba süllyed. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. december 14-i számában olvasható.) 

 

A kárpátaljai magyar oktatás helyzetét értékelte a KMPSZ közgyűlése 
Beregszászon 
2013. december 15. – MTI, Kitekintő 

Huszonegyedik közgyűlését tartotta szombaton Beregszászon a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógus Szövetség (KMPSZ). A fórumon Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke hangsúlyozta, 

hogy a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás problémái mintha „betokozódtak” volna, 

hiszen a helyi magyarságnak évről évre ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenéznie. 

A gondokat annak ellenére sem sikerült megoldani, hogy az utóbbi időben Ukrajnában a 

magyarok számára is kedvező jogszabályokat fogadtak el, mint amilyen az új nyelvtörvény. 

A magyar iskolák továbbra sem vezethetik magyar nyelven a dokumentációjukat, 

végzőseik nem kaphatnak kétnyelvű bizonyítványokat. 

 

Megtanulunk magyarul! 
2013. december 14. – Népújság 

Egy idegen nyelvet sem könnyű megtanulni, s noha igaz, hogy a kezdet a legnehezebb, a 

folytatáshoz is akarat és elszántság kell. A lendvai közigazgatási egységben egy igyekvő 

csoporttal ismerkedtünk meg, akik eltökélték: megtanulnak magyarul. 
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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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