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Mégsem építenek új Sapientiát 
2013. december 20. – szekelyhon.ro 

Mégsem épít új campust a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredában. A 

felsőoktatási intézménynek 2,5 millió eurója van beruházásra, ez az összeg viszont 

korántsem elegendő a tervek kivitelezésére, ezért visszatérnek a régi elképzeléshez. 

 

MKP: gondot okoz az aláírások összegyűjtése 
2013. december 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Smer csütörtökön durva módon beavatkozott Szlovákia politikai életébe – szögezte le az 

államfőválasztás időpontjának bejelentése kapcsán Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártja elnöke. Berényi József elmondta: a Magyar Közösség Pártjának (MKP) gondot okoz 

majd, hogy időben összegyűjtse államfőjelöltje, Bárdos Gyula számára a támogató 

aláírásokat. Bárdos Gyula államfőjelölt megemlítette, hogy már csak 21 napjuk marad a 15 

ezer aláírás összegyűjtésére. 

 

Dostál: szégyellem magam, mert Hedvignek nem volt más választása 
2013. december 21. – Új Szó 

Nagy visszhangot váltott ki a szlovák és magyar sajtóban Žák Malina Hedvig elhatározása, 

mely szerint lemond szlovák állampolgárságáról és Magyarországra költözik. A szlovák 

lapok kommentátorai kivétel nélkül megértő hangnemben írtak arról, hogy Hedvig felvette 

a magyar állampolgárságot. Ondrej Dostál, az OKS elnöke blogbejegyzésében azt írta, 

szégyelli magát, amiért Hedvignek nem volt más választása, mint az országból való 

menekülés. „Teljesen rosszul vagyok attól, hogy tovább már nem bírta ezt a nyomást, s 

más országba kellett költöznie – írta Dostál. – Hihetetlen késztetést érzek hangosan 

kimondani, Hedvig, bocsánat. Tudom, hogy nem vagyok az országban egyedül, aki ezt így 

érzi.” 

 

65,6 milliárd dináros lesz a tartományi költségvetés 
2013. december 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági kormány elfogadta a 2014-es évi tartományi költségvetés tervezetét és 

továbbította a tartományi parlamenthez elfogadásra. A kormányüléssel kapcsolatban 

kiadott közleményben az áll, hogy a költségvetés tervezete szerint 65,6 milliárd dinárral 

rendelkezhet majd tartomány, ami 15 százalékkal kevesebb, mint idén. 

 

Kárpátalján ülésezett az ukrán-magyar kormányközi vegyes bizottság 
2013. december 20. – Kárpátinfo 

Az ukrán-magyar határátkelőhelyek közös fejlesztésének és új közúti átkelők 

megnyitásának kérdései szerepeltek az ukrán-magyar kormányközi vegyes bizottság 

pénteken Ungváron megtartott hatodik soros ülésének fókuszában. A felek egyetértettek 

abban, hogy a határ két oldalán élők kapcsolattartásának könnyítése, a meglévő 

határátkelőhelyek tehermentesítése és a szomszédos térségek gazdasági kapcsolatainak 
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élénkítése érdekében növelni kell az ukrán-magyar határátkelők számát. A tervezett négy 

új átkelőhely létrehozásával mintegy felére csökkenne az átkelők közötti, jelenlegi 27 

kilométeres távolság. 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: megjelent a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj 
Program pályázati felhívása 
2013. december 20. – MTI 

Megjelent a diaszpóra magyarságának segítését célzó Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíj 

Program pályázati felhívása, a jelentkezéseket január 20-ig lehet benyújtani. Jövőre az idei 

ösztöndíjas létszám kétszerese, száz fiatal utazhat a diaszpóra magyarságához. A 

nemzetpolitikai államtitkárság MTI-hez pénteken eljuttatott tájékoztatója szerint a 

program keretében azt szeretnék elérni, hogy magyarországi fiatalok látogassanak el a 

diaszpóra közösségeihez, segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő 

tevékenységükkel erősítsék a Magyarországhoz való kötődésüket. 

 

Összefognak a civilek és a média a Magyar kultúra napja kapcsán 
Marosvásárhelyen 
2013. december 20. – transindex.ro 

Összefog Marosvásárhelyen a civil szféra és a sajtó a Magyar Kultúra Napjára. Csütörtökön 

egy tíztagú, több médimot és civil szervezetet képviselő kezdeményező csoport elkezdte 

szervezni a január 21-22 között esedékes eseménysorozatot. 

 

Strasbourgig megy a zászlóügyben Kovászna megye tanácsa 
2013. december 20. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kovászna Megye Tanácsa az Emberi Jogok Európai Bíróságához nyújtott be keresetet: 

Tamás Sándor elnök elmondása szerint nem hagyhatják annyiban a szimbólumhasználat 

folyamatos akadályozását. 

 

Forró évre készül az EMNP 
2013. december 20. – Erdély Ma, Duna Tv, MTI 

Mozgalmas évre készül az Erdélyi Magyar Néppárt, az 2014-es magyarországi 

országgyűlési, majd az Európa Parlamenti, végül pedig a romániai elnökválasztás egyaránt 

feladat elé állítja a pártot – jelentette ki Toró T. Tibor, a párt elnöke. Az anyaországi 

választásokon a néppártnak a részvételre való buzdítás lesz a feladata, a romániai 

elnökválasztáson pedig az, hogy jobban megismertessék a román közvéleménnyel 

Románia föderális berendezkedésének jelenleg tabuként kezelt elképzelését. 
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Székely zászló miatt megbírságolták a marosvásárhelyi EMNT-t  
2013. december 20. – maszol.ro, Magyar Hírlap 

Megbírságolta a marosvásárhelyi rendőrség az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

Maros megyei szervezetét, amiért a felszólítás ellenére sem távolította el székházáról a 

hatóság által reklámnak minősített székely zászlót - közölte pénteken a Mediafax 

hírügynökség.  

 

Emlékezés a román forradalomra 
2013. december 21. – Magyar Nemzet 

Románia-szerte a Ceausescu-diktatúra megdöntésének 24. évfordulójára emlékeztek. 

Temesváron megszólaltak a harangok a szirénák, december 20-án ugyanisa hadsereg 

átállása nyomán a forradalom mártírvárosa szabadult fel először a kommunista rezsim 

alól. 

 

Ellenzéki képviselők segítenek Bárdosnak és Kňažkonak 
2013. december 20. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek parlamenti képviselői, valamint 

független honatyák felajánlották kézjegyüket azoknak az államfőjelölteknek, akik nem 

tudják összegyűjteni 15 ezer választópolgár támogató aláírását a megszabott időpontig. A 

honatyák egyelőre Bárdos Gyula, a Magyar Közösség Párja jelöltje, illetve Milan Kňažko 

független jelölt számára szavatolják aláírásukat. 

 

Virgács járt a magyar feliratok hiányáért  
2013. december 20. – Felvidék Ma 

A Via Nova Ifjúsági Csoport tagjai virgácsokkal és kétnyelvű levelekkel hívták fel a 

vállalkozók figyelmét a magyar nyelvű feliratok hiányára Nagykaposon és Királyhelmecen. 

A példamutató üzletek tulajdonosait ajándékkal jutalmazták a fiatalok. 

 

Berényi: Sajnálom, hogy Bugár Béla nem tette meg ezt a kezdeményezést...  
2013. december 21. – Felvidék Ma 

Berényi József MKP-elnök sajnálja, hogy Bugár Béla, a Most-Híd elnöke és pártja helyett 

szlovák parlamenti képviselők kívánják aláírásukkal segíteni Bárdos Gyula indulását a 

köztársasági elnökválasztáson. Berényi közölte, az MKP ennek ellenére mindent megtesz 

annak érdekében, hogy Bárdos Gyula számára összegyűljön a szükséges számú aláírás 

Szlovákia állampolgáraitól. 
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EU-csúcs: Január 21-én kezdődnek Szerbia csatlakozási tárgyalásai 
2013. december 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az Európai Unió vezetői hivatalosan is határoztak arról, hogy január 21-én megkezdik a 

csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával, illetve elfogadták a tárgyalási keretet is. Az ülés 

hivatalos összegzését a Herman Van Rompuy, az Európai Tanács elnöke mutatta be. 

 

„Eredményeket felmutató közösség vagyunk” 
2013. december 20. – Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar szövetség elnöke csütörtökön évértékelő ünnepi 

fogadást tartott a szabadkai Magyar Házban. “Mi ritkán valljuk be önmagunk 

vonatkozásában azt, amit mirólunk rengetegen gondolnak: mi egy előrekapaszkodó és 

eredményeket fölmutató közösség vagyunk. Ezt mi ritkán valljuk magunkról, ha ki is meri 

valaki mondani közülünk, azt fejbe vágják, azt mondván, hogy elrugaszkodott a realitástól, 

holott a Kárpát-medencében mindenütt az előbbi a megítélés” – mondta a VMSZ elnöke. 

 

Nagybecskerek: Lesz-e mindenhol többnyelvű helységnévtábla? 
2013. december 20. – Vajdaság Ma 

Nagybecskerek területén a többnyelvű helységnévtáblák hiányára szeretné felhívni a város 

illetékeseinek figyelmét a Vajdasági Szociáldemokrata Liga két politikusa, Aleksandar 

Marton tartományi és önkormányzati képviselő, valamint Vass Tibor önkormányzati 

képviselő és a Magyar Nemzeti Tanács tagja. Egy indítvánnyal fordulnak a városatyákhoz, 

hogy tegyenek lépéseket a törvénnyel összhangban annak érdekében, hogy Muzslyán – a 

Lukácsfalva felőli be- illetve kijáratnál – is helyezzenek el többnyelvű helységnévtáblákat. 

 

Desiré, Interetno, iskolabuszprogram 
2013. december 20. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Korhecz Tamás és Szabadka polgármestere, Maglai 

Jenő munka jellegű megbeszélésen egyeztette elképzeléseit és álláspontjait a szabadkai 

magyarságot érintő aktuális kérdésekben. A jövő évi városi költségvetés vonatkozásában 

áttekintették az MNT Szabadkát érintő művelődési, oktatási és tájékoztatási programjait, 

továbbá megvitatták azokat az intézkedéseket, amelyek a magyarság szempontjából 

kiemelt jelentőségű közintézmények igazgatásával kapcsolatosak, és amelyek szavatolnák 

az MNT törvényben szavatolt igazgatási és fenntartható jogainak érvényesítését. 

 

Vajdaság Statútumát úgy kell újrafogalmazni, hogy az mindenki számára 
elfogadható legyen 
2013. december 20. – Pannon RTV 

Vajdaság Statútumát úgy kell újrafogalmazni, hogy az elfogadható legyen a tartományban 

élők számára és a belgrádi hatalom számára is – mondta Pásztor István, a tartományi 

képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Pannon RTV Szubjektív című 
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műsorában. A december 26-án műsorra kerülő évértékelő beszélgetésben szó esett a 

szerbiai és a vajdasági politikai történésekről és a Magyar Nemzeti Tanács munkájáról is. 

 

Újvidék: Ajándék azoknak az ovisoknak, akik jövőre magyarul tanulnak  
2013. december 20. – Pannon RTV 

A Rákóczi Szövetség partnereivel együtt idén is arra törekedett, hogy az újvidéki magyar 

tagozatra iratkozó jövendőbeli elsősökhöz is eljusson a csomag. Vicsek Annamária 

szervező elmondta: „A magyarországi Rákoczi Szövetség idén kapcsolódott be 

Vajdaságban is a magyar nyelvű iskoláztatás megtámogatásába. A Magyar Nemzeti Tanács 

közvetítésével illetve a mi megkeresésünkel próbáljuk elérni azokat a gyerekeket, akik 

majd magyar osztályba fognak feltehetően iratkozni.” 

 

Tervben egy széles körű együttműködés a magyar és a szerb közmédia között 
2013. december 20. – Pannon RTV 

Péntek délután a szabadkai székhelyű Pannon RTV székházában munkatársaik 

kíséretében találkozott Szabó László Zsolt a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő 

Alap vezérigazgatója és Nikola Mirkov a Szerbiai Rádió és Televízió vezérigazgatója. A 

találkozó témája egy széles körű együttműködési megállapodás előkészítése volt. 

 

 

Drávaszögi népi játékokkal ismerkedtek a gyerekek 
2013. december 20. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és a Barkóca magyar gyermeklap 

szerkesztői idén is megrendezték a kisújságíró-tábort.  Ennek fő célja, hogy évente 

legalább egyszer egy helyen találkozzanak azok a diákok, akik írással és rajzzal járultak 

hozzá a Barkóca horvátországi magyar gyermeklap megjelenéséhez. Az idei tábornak, 

amelyen régi drávaszögi játékokkal ismerkedetek, a Fórum székhelye adott otthont. 

 

Részben elfogadva az általános kulturális törvényjavaslat 
2013. december 20. – Népújság 

A szlovén Művelődési Minisztérium három kulturális vonatkozású törvényjavaslatot 

nyújtott be a parlamentnek. Ebből kettőt elfogadtak a héten megtartott plenáris ülésen. 

Ennek nemzetiségi vonatkozásait dr. Göncz László országgyűlési képviselő ismertette. 
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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 
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www.magyarhirlap.hu   
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www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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