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Kiáll Tőkés mellett az EMNT választmánya  
2013. december 17. – Krónika 

Állásfoglalásban biztosította támogatásáról Tőkés László EP-képviselőt, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) elnökét a szervezet választmánya. A testület sajnálattal állapítja 

meg, hogy a temesvári népfelkelés évfordulója közeledtével menetrendszerűen 

megismétlődnek a Tőkés elleni támadások, lejárató kampányok. 

 

Pásztor István: Együttműködésre van szükség a parlamentek között 
2013. december 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Együtt kell működnie a tartományi és a köztársasági parlamentnek, jelentette ki Pásztor 

István vajdasági házelnök. Pásztor leszögezte, az elkövetkező hat hónapban nagyon 

komoly feladat vár a tartományi és köztársasági parlamentre, ugyanis össze kell 

hangolniuk Vajdaság statútumát Szerbia alkotmányával, továbbá, ki kell dolgozni a 

Vajdaság pénzeléséről és a Vajdaság hatásköreiről szóló törvényeket. 

 

Elisabeth Nauclér: nincs recept az autonómiára  
2013. december 16. – Krónika 

A jól működő autonómiatípusokat, vagy a kisebbségvédelemmel kapcsolatos 

mechanizmusokat nem lehet lemásolni és alkalmazni egy másik, önállóságra törekedő 

közösség esetében – véli Elisabeth Nauclér, az Åland-szigetek finnországi parlamenti 

képviselője, aki az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szombati gálaestjét követően 

tartott sajtótájékoztatót Kolozsváron. 

 

Aggódik az RMPSZ a tanügyi átszervezés miatt 
2013. december 16. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Aggodalmának adott hangot a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) a 

tanügyi rendszerben várható átszervezések miatt. Az RMPSZ szombati elnökségi ülésén 

állásfoglalásban tiltakozott az ellen, hogy az átszervezés kapcsán az illetékesek kizárólag 

pénzügyi szempontokat vesznek figyelembe. Ebben arra is felhívják a figyelmet, hogy 

miközben Romániában a tanügyi törvény értelmében az oktatás országos prioritásnak 

számít, a 2014-es költségvetés nem biztosítja egy minőségi oktatási rendszer 

működtetését. 

 

Bírság a magyarokat diszkrimináló álláshirdetés miatt 
2013. december 16. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Etnikai diszkrimináció miatt 2000 lejre büntette az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) a Szatmár megyei Informaţia Zilei napilapot, valamint 3000 lejre azt a 

magánszemélyt, aki egy álláshirdetésben kizáró körülményként jelölte meg a magyar 

nemzetiséget. Asztalos Csaba, a CNCD elnöke a Krónikának elmondta, az etnikai 
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diszkrimináció ténye mellett azt is megállapították, hogy az életkorra vonatkozó kikötés is 

jogszabályba ütköző. Hozzátette: elképzelhető, hogy a hirdető cég kapcsán is hoznak majd 

határozatot, azonban a vállalat adatait mindeddig nem kapták hivatalosan kézhez. 

 

Nem adja ki a Nagy Zsolt-iratokat a Legfelső Semmítő- és Ítélőszék 
2013. december 16. – transindex.ro 

Nem sikerült hozzáférnie a Transindexnek Nagy Zsolt perének irataihoz. A Legfelső 

Semmítő- és Ítélőszék sajtóosztályán közölték, hogy mivel a vád hazaárulás, a periratok 

államtitkokat tartalmaznak, így nem csak hogy nem lehet elolvasni a dossziét, sem a 

vádiratot, sem pedig a részletes ítéletet nem kaphatják meg. 

 

Kipakol az Erdély TV-ben Nagy Zsolt 
2013. december 16. – maszol.ro 

A nyilvánosság elé áll Nagy Zsolt a két héttel ezelőtt született alapfokú bírósági döntés 

után. A öt év szabadságvesztésre ítélt volt távközlési miniszter az Erdély TV Metszet című 

műsorának adott interjút, amely kedden este 7 órakor kerül adásba – közölte hétfőn a 

televízió. A politikus emlékeztet rá, hogy az egyébként is szövevényes ügyben számos 

csúsztatás, félremagyarázás van, ezért a közvélemény is rosszul tájékozott, nagyon sokan 

például ezt is korrupciós esetként emlegetik.  

 

Válaszolt az MPP-nek a Néppárt 
2013. december 16. – szekelyhon.ro 

Nem fogadja el a Magyar Polgári Párt háromszéki vezetőségének múlt héten elhangzott, a 

jelöltállítást illető kritikáit az EMNP kézdiszéki szervezete. A néppártiak emellett minden a 

két alakulat jó együttműködését megbontó kezdeményezést elutasítanak. 

 

Szász Jenőék juttatták ügyészkézre Borbolyt 
2013. december 16. – maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt központi székházában fogalmazták meg egyikét azoknak 

feljelentéséknek, amelyek nyomán bűnvádi per indult Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke ellen. A feljelentést Kovács Árpád András, az MPP volt megyei 

önkormányzati frakcióvezetője írta alá, és szerepelt rajta a párt pecsétje is.  

 

  

Nem kellett válaszolnia Malina Hedvignek a pszichiáter kérdéseire 
2013. december 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Részt vett hétfőn az ügyészség által elrendelt pszichiátriai vizsgálaton Malina Hedvig, de 

nem kellett válaszolnia az ügyével kapcsolatos kérdésekre - tájékoztatott Roman Kvasnica, 

a nő jogi képviselője. Roman Kvasnica szerint a hétfői vizsgálaton védence kész volt 
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válaszolni a pszichiáter kérdéseire, de miután Malina Hedvig az orvosnak megerősítette, 

továbbra is attól tart, hogy a kérdések felzaklathatják, a pszichiáter közölte, nem kell 

azokra válaszolnia. 

 

Paška valószínűleg idén kiírja az államfőválasztást 
2013. december 16. – hirek.sk, Új Szó 

Pavol Paška házelnök valószínűleg még az év vége előtt kihirdeti a jövő tavasszal esedékes 

államfőválasztás időpontját. Paška a TASR hírügynökségnek adott interjúban beszélt az 

államfőválasztásról. Azt nem kívánta közölni, hogy Robert Fico kormányfő indul-e a 

megmérettetésen. Elmondta, hogy a Smer elnöksége szerdán ülésezik, így még karácsony 

előtt ismert lesz a kormánypárt jelöltjének neve. 

 

Az MKP Keresztény Platformja is támogatja Bárdos Gyulát 
2013. december 16. – Felvidék Ma 

Az MKP Országos Tanácsa titkos szavazással választotta meg Bárdos Gyulát 

köztársaságielnök-jelöltnek a hétvégén. Az ülése után az MKP Keresztény Platform 

vezetősége külön megbeszélést folytatott a köztársaságielnök-jelölttel, és támogatásáról 

biztosította őt. 

 

51 Csodasarokból 11 került Vajdaságba 
2013. december 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV  

2013 a külhoni kisiskolások éve alkalmából a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával meghirdette a Miénk a város! elnevezésű 

online játékát az óvodások és kisiskolások részére. A játékba Vajdaságból számos 

kisiskolás kapcsolódott be, a legjobb játékosok egy külhoni magyar osztály számára 

százezer forint értékű játéksarkot nyertek. A verseny eredményeként tizenegy Csodasarok 

került a vajdasági oktatási intézményekbe. A játékban összesen kétezer gyermek vett részt 

– mondta el Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, aki hétfőn 

személyesen adta át a Csodasarok ajándékcsomagot a hajdújárási Petőfi Sándor Általános 

Iskolában, illetve a csantavéri Hunyadi János Általános Iskolában. 

 

Kishegyes Községben a VMSZ, az SZSZP és az SZHP nyerte el a lakosok 
bizalmát 
2013. december 16. – Pannon RTV 

Helyi közösségi választásokat tartottak vasárnap Kishegyes Község három településén. A 

választásokon pártok által támogatott egyéni jelöltek, illetve polgárok csoportjai indultak. 

A három helyi közösségben 15-15 helyi tanácstagot választottak ki. A Kishegyesi Helyi 

Közösségben a 15 tanácstagi helyből az összeset a Hegyesiek Kishegyesért Koalíció tagjai 

foglalták el, amely abszolút győzelmet jelent a VMSZ számára is. 
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Az európai integrációról tárgyalt a tartományi képviselőház 
2013. december 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó  

Vajdaság és az Európai Unió más régiói közötti jó együttműködés fontos lehet a jövőben 

Szerbia európai integrációja szempontjából - hangzott el hétfőn Újvidéken azon az ülésen, 

amelyet a tartományi parlament tartott az európai integráció témakörében. 

 

„A szórványban a magyar nyelvű oktatást az egyházak tudják megtartani” 
2013. december 16. – Magyar Szó 

Az immár húszéves Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) 1993. október 2-

án tartotta meg alakuló ülését az újvidéki Petőfi Sándor ME székházában. Szombaton a 

VMPE évi közgyűlést tartott Újvidéken, a ferences rendi Bonaventurianum Kollégiumban, 

ahol beszámoltak idei tevékenységükről és jövő évi terveikről. A közgyűlés előtt dr. Göncz 

Lajos egyetemi tanár előadást tartott A tanárok kívánatos személyiségjegyei címmel. Nagy 

Margit, a VMPE elnöke összefoglalta az idei tevékenységeket, kiemelve a fontosabb 

eseményeket. 

 

Kiadta az idei 50 ezredik vízumot Magyarország ungvári főkonzulátusa  
2013. december 16. – Kárpátinfo 

Ünnepélyes keretek közt nyújtotta át az idei ötvenezredik schengeni vízumot hétfőn 

Ungváron Magyarország ungvári főkonzulátusa. A vízumátadó ünnepségen Wintermantel 

Péter, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára hangsúlyozta: az ungvári magyar 

főkonzulátus által az év eleje óta kiadott félszázezer schengeni vízum bizonyítja, hogy nem 

igazolódtak be a vízumkényszer 2008-as bevezetésekor megfogalmazódott aggodalmak, 

amelyek szerint új vasfüggöny ereszkedik le Ukrajna és az Európai Unió közé. 

 

 

Wekerle Kör a jótékonyság jegyében 
2013. december 16. – Új Magyar Képes Újság 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat eszéki irodája a Wekerle Vállalkozói Kör negyedik 

összejövetelét egy jótékonysági est keretében tartotta december 11-én, szerdán az eszéki 

Régészeti Múzeumban, az eszéki magyar főkonzulátus támogatásával. A Kárpát Régió 

Üzleti Hálózat májusban hozta létre az első magyar vállalkozói kört Székelyudvarhelyen, 

majd folyamatosan az egész Kárpát-medencében. 
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11. Keleti Nyelvek Szónokversenye Kismartonban  
2013. december 16. – Volksgruppen 

Burgenland Tartományi Ifjúságügyi Osztálya az idén immár 11. alkalommal szervezte meg 

a keleti nyelvek szónokversenyét valamint 5. alkalommal az írásos fogalmazóversenyt. A 

diákok magyar, horvát és orosz nyelven mérhették össze tudásukat Kismartonban, a 

Gazdasági Kamara épületében. A magyar nyelv kategóriában 14 versenyző vett részt, a 

magyarok száma az évek során megduplázódott. 

 

Emléktáblát avattak a lengyelországi Gliwicében 
2013. december 16. – Nemzeti Regiszter  

Emléktáblát avattak 2013. december 12-én a nógrádi megyeszékhely lengyel 

testvérvárosában, Gliwicében az 1956. december nyolcadikai salgótarjáni sortűz 

mementójául és annak emlékére, hogy ezt követően a lengyel bányászvárosban több mint 

ötezren vonultak utcára szolidaritásból. 

 

  

 
D

ia
sz

p
ó

ra
 

Ő
rv

id
é

k
 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2620782/
http://www.nemzetiregiszter.hu/emlektablat-avattak-a-lengyelorszagi-gliwiceben


 

 

 

 

 

 
7 

 

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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