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Borbély a parlamentben Tőkés kitüntetésének visszavonásáról  
2013. december 17. – maszol.ro 

Az 1989-es temesvári forradalom eseményeire és áldozataira emlékeztek kedden a 

parlament képviselői a kelet-európai rendszerváltások 24. évfordulója alkalmából. Az 

RMDSZ részéről Borbély László politikai alelnök szólalt fel, aki beszédében kifejtette: a 

kelet-európai országok közül Románia lépett fel a legerélyesebben a kommunista rezsim, a 

diktatúra ellen, a felkelőknek csupán négy nap alatt sikerült lángra lobbantani a 

forradalom tüzét. „A sors iróniája, hogy a napokban születhet döntés arról, hogy elveszik-e 

Tőkés Lászlótól a román forradalomban betöltött szerepéért kapott elismerést. Annak 

ellenére, hogy az RMDSZ-nek megvannak a nézeteltérései Tőkés Lászlóval, azt gondoljuk, 

hogy ha elindulunk ezen az úton, megtagadjuk mindazt, ami 1989-ben történt, amiben 

akkor hittünk” – fogalmazott Borbély.  

 

Nem változik az oktatás módja a magyar iskolákban 
2013. december 17. – hirek.sk 

A Most-Híd parlamenti képviselői többek között azt akarták törvénybe foglalni, hogy a 

nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolák diákjai nekik írt tankönyvekből tanulhassanak 

a szlovák tankönyvek lefordított változata helyett, a tanerő pedig az oktatás nyelvén 

vezethesse a pedagógiai dokumentációt és specifikus módon oktathassa a szlovák nyelvet. 

A vegyespárt a tankönyvek földrajzi elnevezéseinek megváltoztatását is indítványozta. 

 

Kafkai kormányjelentés a honi kisebbségekről 
2013. december 18. – Új Szó 

Ma ismét elfogad a kormány egy kirakatjelentést a kisebbségek jogairól. Kommentálni sem 

érdemes, véli Petőcz Kálmán emberjogi szakértő. A jelentés többek közt megállapítja, hogy 

a szlovák államnyelvtörvény semmilyen akadályt sem gördít a széles körben biztosított 

kisebbségi nyelvhasználat elé, a kisebbségi nyelvhasználati törvénnyel pedig biztosítják 

Szlovákiában az államnyelv és a kisebbségi nyelvek egyenrangúságát. 

 

Megakadályoznák Decebal marosvásárhelyi „honfoglalását” 
2013. december 17. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Decebal dák vezér mintegy 8 méteres szobrával „gazdagodhat” Marosvásárhely, ha az 

önkormányzati képviselők egyszerű többsége elfogadja egy dévai civil szervezet 

adományát. A kisebbségbe szorult RMDSZ-frakció egymagában nem tudja 

megakadályozni a gigantikus méretű, kétes művészi értékű alkotás köztérre való 

helyezését, legfeljebb annyit érhet el, hogy cserében egy magyar személyiség szobrának a 

felállítását követeli. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/22440-borbely-a-parlamentben-tokes-kituntetesenek-visszavonasarol
http://www.hirek.sk/oktatas/20131217115532/Nem-valtozik-az-oktatas-modja-a-magyar-iskolakban.html
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megakadalyoznak-decebal-marosvasarhelyi-ahonfoglalasata
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Készítik a terepet a Sapientiának Sepsiszentgyörgyön 
2013. december 17. – Krónika 

Elkészült a megvalósíthatósági tanulmány a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

Sepsiszentgyörgyre tervezett tagozatának székhelyéül szolgáló ingatlan külső területének 

rendezésére. Erre a munkálatra 100 ezer lejt különített el az önkormányzat. Júliusban 

jelentették be, hogy Sepsiszentgyörgyön létrehozzák a Sapientia új tagozatát agrár- és 

erdőgazdálkodás szakokkal. Az ütemterv szerint a sepsiszentgyörgyi Sapientia jövő ősszel 

nyitja meg kapuit. 

 

Együttműködés Szerenccsel 
2013. december 17. – Krónika, maszol.ro 

Együttműködési megállapodást írt alá kedden a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kolozsvári kara a magyarországi Szerencs város német nemzetiségi 

önkormányzatával. Mint Tonk Márton, a kolozsvári kar dékánja elmondta, az új 

megállapodás része annak a Kárpát-medencei nemzetstratégiai együttműködésnek, 

amelyet az elmúlt időszakban több intézménnyel, önkormányzattal is szorgalmaztak. A 

megállapodás szellemében közösen pályáznának, illetve a szerencsi fiatalok képzését is 

tervezik a Sapientia kolozsvári karán. 

 

A Haszmann család is Magyar Örökség díjban részesül 
2013. december 17. – Krónika 

Az alsócsernátoni Haszmann család is Magyar Örökség Díjban részesül idén. Az elismerést 

hét kiemelkedő kulturális, tudományos személyiség, illetve intézmény veheti át 

életművéért, köztük a Fonó Budai Zeneház, Jankovics Marcell filmrendező, 

művelődéstörténész, illetve Szelényi Károly fotóművész. A díjat december 21-én adják át a 

budapesti Magyar Tudományos Akadémia dísztermében – olvasható a 

www.magyarorokseg.hu weboldalon. 

 

Osztályokat és iskolákat vonnak össze Hargita megyében 
2013. december 17. – transindex.ro 

Bartolf Hedvig főtanfelügyelő szerint miközben a gyereklétszám évente ötszáz fővel 

csökken, a fejkvóta rendszerben nem tartható fenn a változatlan számú apparátus. 

 

Mérséklődött Székelyföld lakosságának csökkenése 
2013. december 17. – Erdély Ma, maszol.ro 

Hargita, Kovászna és Maros megye népességének alakulását összegzi Hargita Megye 

Tanácsának Elemző Csoportja 2012 és 2013 első fél évére vonatkozóan Demográfiai 

mutatók összehasonlítása székelyföldi viszonylatban címmel. Az időszakos kiadvány célja 

a három székelyföldi megye hivatalos statisztikai adatainak összegyűjtése, hogy a 

fontosabb társadalmi-gazda- sági folyamatai nyomon követhetővé váljanak. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/sepsiszentgyorgy-keszitik-a-terepet-a-sapientianak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/sepsiszentgyorgy-keszitik-a-terepet-a-sapientianak
http://www.kronika.ro/kultura/a-haszmann-csalad-is-magyar-orokseg-dijban-reszesul
http://www.magyarorokseg.hu/
http://itthon.transindex.ro/?cikk=22033
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154852&cim=merseklodott_szekelyfold_lakossaganak_csokkenese
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Feljelentői feltárása helyett nyugalmat szeretne Borboly Csaba  
2013. december 17. – maszol.ro 

Borboly Csaba azzal a kéréssel fordult kedden blogján az újságírókhoz, hogy az ünnepek 

közeledtével biztosítsanak nyugalmat azoknak, akiknek „egész esztendejét tönkretette” az 

ellene és vádlott-társai ellen indult bűnvádi per.  

 

Vekov: szabotálják a BBTE-n a magyarság történelmének oktatását 
2013. december 17. – Krónika, Szabadság 

Szabotálja a magyarság történelmének oktatását a kolozsvári Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karának magyar vezetősége – állítja Vekov 

Károly egyetemi tanár, aki emiatt óraadói tevékenységének megszüntetését is kilátásba 

helyezte. Az oktató nyílt levélben fordult Rüsz-Fogarasi Enikőhöz, a kar dékán-

helyetteséhez és Pál Judithoz, a Magyar Történeti Intézet igazgatójához, melyben a 

magyarság történelmének kötelező tantárgyként való akkreditálást kéri a kar valamennyi 

szakán. 

 

Maros megyében minden területen sérülnek a nyelvi jogok 
2013. december 17. – szekelyhon.ro 

Maros megye az egyetlen az országban, ahol az Európa Tanács Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Chartájának az összes cikkelye sérül – mondta az árnyékjelentést készítő csoport 

vezetője, Markó Attila.  

 

Székelyföldi diákok ajándéka csángómagyar gyerekeknek 
2013. december 17. – szekelyhon.ro 

Több szervezet összefogása és több száz csíkszeredai diák adománya révén 

ajándékcsomagokat osztanak ki a napokban a Csángómagyar Oktatási Programban részt 

vevő gyerekeknek. 

 

Nagy Zsolt: politikai leszámolás a 2005-2006-os stratégiai privatizációk ügye 
2013. december 17. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Politikai leszámolásnak tartja a 2005-2006-os stratégiai privatizációk ügyét Nagy Zsolt. Az 

RMDSZ volt távközlési minisztere két héttel az alapfokú ítélet után exkluzív interjút adott 

az Erdély TV-nek. 

 

Tiltakozó magyar kiadók 
2013. december 17. – Új Szó 

A kormányhivatal által december elején közzétett kiírás nem teszi lehetővé, hogy a 

kisebbségi kulturális támogatásokért jövőre cégek is pályázzanak. A szlovákiai magyar 

sajtótermékek kiadói szerin ez nincs összhangban a támogatásokról szóló törvénnyel és 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekelyfoldi-diakok-ajandeka-csangomagyar-gyerekeknek
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154868&cim=nagy_zsolt_politikai_leszamolas_a_2005_2006_os_strategiai_privatiza_*ciok_ugye_video
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/17/tiltakozo-magyar-kiadok
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diszkriminatív.  A kormányhivatal az Új Szó kérdésére nem indokolta meg a változtatást, 

csupán annyit írt, hogy a cégek a kiírás értelmében pályázhatnak a 2014-es támogatásokra. 

Mivel az a cégeket kizárja, így nem pályázhatnak. 

 

Most-Híd: Az emberek döntsenek a település nevéről, ne a kormány 
2013. december 17. – Felvidék Ma 

Azt szeretné a Most-Híd, ha nem a kormány döntene a településnevekről, hanem 

népszavazás során maguk, a település lakói. Ezt tartalmazza a települési igazgatásról szóló 

törvény módosító javaslata és az ezzel összefüggő alkotmánymódosítás, amelyet a párt 

képviselői a parlament elé terjesztettek. A változtatások értelmében, amennyiben a 

település lakói a sikeres népszavazás során a település nevének megváltoztatása mellett 

döntenek, a kormánynak tiszteletben kellene a döntésüket tartania. 

 

Január 21-én kezdődnek Szerbia uniós csatlakozási tárgyalásai 
2013. december 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerbia európai uniós csatlakozási tárgyalásai januárban kezdődnek meg, erről határoztak 

az Európai Unió külügyminisztereinek keddi brüsszeli ülésén. Ugyanakkor a pontos dátum 

kijelölésével megbízott soros EU-elnök Görögország a külügyminisztereknek bejelentette, 

január 21-re tervezi összehívni Szerbia és az Európai Unió első kormányközi 

konferenciáját, amivel valójában megkezdődnek a csatlakozási tárgyalások. 

 

Nem tabu a választások témája 
2013. december 17. – Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt helyhatósági választásokon aratott kimagasló sikerét követően a párt 

tagjai egyre hangosabban kezdték el követelni a hét elején az előrehozott parlamenti 

választások kiírását, amelynek köszönhetően a párt szerintük nagyobb felelősséget vállalva 

tudna majd egy új kormány tagjaként hozzálátni az ország problémáinak rendezéséhez. A 

témával kapcsolatban Ivica Dačić szerb miniszterelnök kedden kifejtette, hogy a 

választásokat a Szerbiai Szocialista Párt és Szerb Haladó Párt közötti megállapodás révén 

lehet majd kiírni. Hozzátette, hogy egy ilyen forgatókönyv sem jelentené a két párt közötti, 

vagy a közte és Aleksandar Vučić kormányfő-helyettes közötti kapcsolatok megromlását.  

 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Újvidéken  
2013. december 17. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott az újvidéki CMH irodában Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusa. Ezúttal 165 helyi polgár adta át kérelmét. Ez volt a tizedik 

fogadónap Újvidéken. Töretlen az érdeklődés a honosítás iránt. Az iroda dolgozói a 

kihelyezett konzuli napot megelőzően minden dokumentumot átnéznek, kitöltenek és 

besorolnak. A honosítási kérelem átadásának folyamata 5 percnél több időt nem igényel. 
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Bemutatták az MTTK kiadványait  
2013. december 17. – Pannon RTV 

Oktatási segédleteket, tankönyveket, tudományos eredményeket megjelenítő folyóiratokat, 

tudományos kutatásokhoz kötődő kiadványokat mutattak be a szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon. A könyveket, folyóiratokat az iskola tanárai szerkesztették. 

A 2012-ben és 2013-ban megjelent könyvek között szerepel az iskola Évkönyve, a 

Módszertani közlemény, zeneművészettel és testneveléssel kapcsolatos könyvek, valamint 

két segédkönyv, amelyek témája a hagyományőrzés és a kulturális összefogás. 

 

Adventi gála Pélmonostoron 
2013. december 17. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK művészeti együttesei egy több mint kétórás műsorban adtak ízelítőt múlt 

szombaton, december 14-én abból a gazdag és sokrétű tevékenységből, amellyel a 

hagyományok és a népi kultúra megőrzéséért dolgoznak. A HMDK második éve szervez 

adventi gálaműsort azzal a céllal, hogy ennek keretében a közönségnek és egymásnak is 

bemutathassák legújabb művészi produkcióikat az egyesületek. 

 

Jövőre 2,6%-kal kevesebb támogatást kap a Népújság az államtól 
2013. december 17. – RTV Slovenija Hidak 

A 2014-es költségvetés tervezetének és évi programjának megvitatása és elfogadása volt 

napirenden a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet Tanácsának ülésén. A tanácstagok 

a dokumentumot egylépcsős eljárásban el is fogadták. 

 

A 2014-es év nívódíjasai 
2013. december 17. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

Az MNMI Tanácsa hétfői zártkörű ülésén döntött a 2014. évi magyar nemzetiségi 

kulturális nívódíjak sorsáról. Életműdíjban részesül Király Ferenc, Munkácsy-díjas 

szobrászművész, kulturális nívódíjat érdemelt ki Kološa Tanja népdalénekes és Ferenc 

Grega versmondó, Szúnyogh Sándor-díjas középiskolás. Ugyancsak nívódíjra javasolta az 

alapítónak az MNMI Tanácsa a szentlászlói József Attila ME néptánccsoportját a népi 

kultúra ápolásáért és fejlesztéséért, valamint a hodosi Árgyélus Gyermektánccsoportot. 

Különdíjat kapott Kocon Mária, Bíró József és Sobotin László.  
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Bécsi magyar cserkészek vették át a Betlehemi lángot 
2013. december 17. – Volksgruppen 

Idén volt 25. éve, hogy a cserkészek végzik a Betlehemi Békeláng elosztását világszerte 

Bécsből. Ez alkalomból az Osztrák Cserkészszövetség, a PPÖ, az ökumenikus ünnepség 

előtt fogadást adott, melynek keretében felelevenítették az elmúlt negyedszázad történetét. 

A fogadáson Szemerédi Tibor, a bécsi 72-es számú Széchenyi István cserkészcsoport tagja 

is jelen volt, ő a Magyar Cserkészszövetség Fórumát képviselte. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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