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Németh Zsolt: Szomorú és örvendetes Malina Hedvig magyar 
állampolgársága 
2013. december 21. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Malina Hedvig lemondott szlovák állampolgárságáról, felvette a magyar állampolgárságot. 

Csütörtökön tette le a honosítási esküt, és az ünnepek után családjával Győrbe költözik. 

Németh Zsolt szomorúnak, ugyanakkor örvendetesnek nevezte Hedvig döntését. Szomorú, 

mert Szlovákia elüldözte őt, de örvendetes, mert Magyarország befogadta. A külügyi 

államtitkár bízik benne, hogy eljön az idő, amikor igazságot fognak szolgáltatni, s az 

asszony igazát a szlovák politika is el fogja ismerni. Akkor lesz majd Szlovákiában 

demokrácia, akkor lesznek biztosítva az emberi jogok, s akkor teremthetők meg egy hosszú 

távon fenntartható magyar-szlovák barátság alapjai, ha erre sor kerül, fogalmazta meg 

Németh Zsolt. 

 

Nyolc magyar iskola tanulója vette át a Csodasarok nyereményeket 
Kárpátalján 
2013. december 21. – Kárpátinfo 

Nyolc kárpátaljai magyar kisiskolásnak adta át a Miénk a város című Kárpát-medencei 

online oktatási vetélkedőn való jó szereplésért a Csodasarok elnevezésű nyereményeket 

csütörtökön Kárpátalján Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. 

 

Szobrot emeltek Antall Józsefnek Székelyhídon 
2013. december 22. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Székelyhídon avatták fel vasárnap Antall József volt magyar miniszterelnök első erdélyi 

szobrát - közölte az Antall József Alapítvány az MTI-vel. A közlemény szerint a volt 

kormányfő halálának huszadik évfordulója alkalmából a székelyhídi református templom 

kertjében avatta fel az alapítvány a mellszobrot, amely bronzból készült, és egy fél tonnás 

süttői mészkő posztamensen áll. 

 

Korszerűbb lesz a konzuli ügyfélszolgálat 
2013. december 22. – Pannon RTV 

Mintegy 165 millió forintos uniós támogatásból fejleszti a konzuli ügyfélszolgálatok 

ügykezelését a magyar Külügyminisztérium. Az Elektronikus Közigazgatási Operatív 

Programon keresztül elnyert támogatásból korszerűsítik és egyszerűsítik a konzuli 

ügyfélszolgálatok ügymenetét, továbbá bővítik az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatások 

körét. Ebből a forrásból a Külügyminisztérium konzuli képviseleteinek informatikai 

eszközparkja is megújul.  
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http://www.hirek.sk/kulfold/20131221134511/Nemeth-Zsolt-Szomoru-es-orvendetes-Malina-Hedvig-magyar-allampolgarsaga.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20131221134511/Nemeth-Zsolt-Szomoru-es-orvendetes-Malina-Hedvig-magyar-allampolgarsaga.html
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/nyolc-magyar-iskola-tanuloja-vette-csodasarok-nyeremenyeket-karpataljan
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/nyolc-magyar-iskola-tanuloja-vette-csodasarok-nyeremenyeket-karpataljan
http://itthon.transindex.ro/?hir=35048
http://pannonrtv.com/web/?p=99037
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Elhunyt Sütő András özvegye 
2013. december 21. – transindex.ro 

Péntek este hosszú betegeskedés után meghalt Sütő Éva. Sütő András özvegye 87 éves 

korában, marosvásárhelyi otthonában hunyt el. 

 

Sógor: az oktatás és az egészségügy lesznek a legfontosabb EU-s kérdések 
2013. december 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Parlamentről, az Európai Unió működéséről és parlamenti tevékenységéről 

tartott általános bemutatót, december 20-án, pénteken Sógor Csaba RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő Sepsiszentgyörgyön, a Europe Direct Információs Központ 

szervezésében. 

 

Barcsay Ákos-díjat alapítottak Hunyad megyében 
2013. december 22. – Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

Egyöntetűen fogadták el a Hunyad megyei Magyar Állandó Konferencia (MÁK) résztvevői 

a Barcsay Ákos-díj megalapításáról szóló határozatot. A testület szombaton, Déván a 

Téglás Gábor Elméleti Líceum aulájában gyűlésezett. A díj alapító okiratát Winkler Gyula, 

az RMDSZ Hunyad megyei elnöke és Dézsi Attila, a MÁK elnöke látta el kézjegyével. 

 

Die Welt: forrong a romániai magyarság 
2013. december 22. – Erdély Ma, Háromszék 

A romániai Erdélyben a magyarság figyelemfelkeltő tettekkel is küzd területi 

autonómiájáért. A kormány közigazgatási reform formájában számolná fel az érintett 

megyéket – írta a Die Welt novemberben. 

 

Hadüzenet a marosvásárhelyi zászlóbírság 
2013. december 21. – szekelyhon.ro 

Harmincezer lejre bírságolták az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot, mivel a 

marosvásárhelyi székházról nem távolították el a székely zászlót. A büntetést arra 

hivatkozva rótták ki, hogy ez a szimbólum reklámzászló. A szervezet vezetői 

felháborodásuknak adtak hangot, és hadüzenetnek tekintik a gesztust. 

 

Baba Novac: az önkormányzat helyezte vissza a magyarellenes feliratot 
2013. december 22. – Krónika 

Az önkormányzat alkalmazottai helyezték vissza a magyarellenes feliratot a kolozsvári 

Baba Novac-szobor talapzatára – tájékoztatta a Krónikát Iulia Perşă, a polgármesteri 

hivatal szóvivője. A felirat egy hete került vissza a helyére, a helyi román sajtó azonban 

arról számolt be, hogy ismeretlen tettesek helyezték vissza a korábban eltávolított „unguri” 

szót. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35043
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http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=155058&cim=die_welt_forrong_a_romaniai_magyarsag
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/haduzenet-a-marosvasarhelyi-zaszlobirsag
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/visszahelyeztek-a-baba-novac-szobor-magyarellenes-feliratat
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Így fogadták a kolozsváriak a többnyelvű kántálást 
2013. december 22. – maszol.ro, Erdély Ma 

Románul és magyarul énekelt karácsonyi dalokat kolozsvári villamosokon az Igen, tessék! 

mozgalom csapata. A többnyelvű kiszolgálást bátorító szervezet az énekléssel kíván áldott 

karácsonyt a kincses város lakóinak és az akcióról készült kisfilm megtekintőinek.  

 

Vádemelés Pető Csilla volt képviselő ellen 
2013. december 23. – Krónika 

Vádat emelt pénteken a legfőbb ügyészség Pető Csilla volt nagyváradi RMDSZ-es képviselő 

ellen érdek-összeférhetetlenség miatt, mivel saját lányát alkalmazta képviselői irodájában. 

Pető Csilla, aki 2008 és 2012 között volt képviselő, a legfőbb ügyészség szerint 2009 

februárja és 2012 decembere között alkalmazta lányát havi 1500 lejes fizetésért. 

 

Miért nem vitázott Malina Hedvigről Bugár és Fico? 
2013. december 22. – bumm.sk 

A címben szereplő nagy kérdésre a választ a Sme igyekezett megtalálni a Szlovák Televízió 

vasárnapi vitaműsora után, melyben Robert Fico kormányfő Bugár Bélával, a Híd 

elnökével vitázott. A vita során ugyanis egy szó sem hangzott el arról, hogy Malina Hedvig 

felvette a magyar állampolgárságot. A témát vitapartnere, Bugár Béla, a Híd elnöke sem 

nyitotta meg. 

 

Elfogadja a Bárdosnak felajánlott aláírásokat az MKP 
2013. december 22. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja elfogadja azoknak az ellenzéki képviselőknek a segítségét, akik 

felajánlották aláírásaikat, amennyiben az elnökjelölteknek nem sikerülne összegyűjteni az 

induláshoz szükséges 15 ezer támogató kézjegyet – erősítette meg Berényi József, az MKP 

elnöke. 

 

Fico: növekedni fog az államfő szerepe 
2013. december 22. – hirek.sk, Új Szó 

A politikai pártok felaprózódása, a szélsőségesség és a nacionalizmus térnyerése idején 

növekedni fog az államelnöknek, mint az ország politikai vezetőjének a szerepe – mondta 

Robert Fico kormányfő. 

 

Bugár: Hrušovskýt támogathatnák az esélytelen elnökjelöltek 
2013. december 22. – hirek.sk, Új Szó 

Pavol Hrušovskýt kellene támogatniuk azoknak az államfőjelölteknek, akiknek nincs 

esélyük bekerülni az elnökválasztás második fordulójába – jelentette ki Bugár Béla, a 

Most-Híd elnöke. Felelősségteljes megoldás lenne, ha az ország három legfőbb közjogi 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22647-igy-fogadtak-a-kolozsvariak-a-tobbnyelvu-kantalast-video
http://www.bumm.sk/90316/miert-nem-vitazott-malina-hedvigrol-bugar-es-fico.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131222170503/Elfogadja-a-Bardosnak-felajanlott-alairasokat-az-MKP.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131222140452/Fico-novekedni-fog-az-allamfo-szerepe.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131222102047/Bugar-Hrusovskyt-tamogathatnak-az-eselytelen-elnokjeloltek.html
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méltósága nem egyetlen párthoz tartozna – mondta Bugár Béla a TASR hírügynökségnek 

adott interjúban. 

 

A magyar-magyar kapcsolatok bővítéséről tárgyaltak Dunaszerdahelyen  
2013. december 22. – Felvidék Ma 

December 18-án a Magyar Önkormányzatok Szövetsége további tagjainak kíséretében 

Dunaszerdahelyen járt Gémesi György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere. A 

városháza dísztermében találkozott a környék polgármestereivel, akik nevében Hájos 

Zoltán, Dunaszerdahely polgármester köszöntötte a vendégeket. A megbeszélésen Gémesi 

György beszámolt a Magyar Polgármesterek X. Világtalálkozójának előkészületeiről, 

amelyre jövő év júniusában kerül majd sor. A konzultáción szó esett továbbá a 

testvérvárosi, illetve a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok bővítéséről. 

 

Vajdaság ragaszkodni fog a tartományi adóhivatal létrehozásához 
2013. december 21. – Vajdaság Ma 

Vajdaságnak a tartomány pénzeléséről szóló törvény kidolgozásával megbízott 

munkacsoportba delegált képviselői követelni fogják a költségvetésre vonatkozó 

alkotmányos garanciák tiszteletben tartását, valamint ragaszkodni fognak a tartományi 

adóhatóság létrehozásához is, jelentette ki Zoran Radoman tartományi pénzügyi titkár. 

 

Kisiskolások karácsonya 
2013. december 21. – Magyar Szó 

December 18-án délután telt ház volt a budiszavai Katolikus Körben, ugyanis a helybeli Ivo 

Andrić Általános Iskola 23 alsós diákja karácsonyi műsorral kedveskedett az 

egybegyűlteknek, és ezzel is hozzájárultak az ünnepi készülődéshez. A magyar ajkú diákok 

és tanítónőik a csaknem egy órás műsorban ismertették az első félév munkájának 

gyümölcsét.  

 

Könyvkiállítás a bölcsészkar könyvtárában 
2013. december 21. – Magyar Szó 

Penavin Olga, Sinkó Ervin, Szirmai Károly és Gál László hagyatékának kiállítására került 

sor pénteken, az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtárának központi 

olvasótermében, a Könyv mint ajándék elnevezésű program keretében. A kiállítást Losonc 

Zsuzsanna és Tatjana Maletaški könyvtárosok készítették. 

 

A mostani a legsikeresebb kormány 
2013. december 22. – Pannon RTV 

A jelenlegi kormány érte el a legjobb eredményeket Szerbia történetében, és felkészült az 

első kormányközi konferenciára az EU-val január 21-én – jelentette ki Ivica Dačić 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/43294-a-magyar-magyar-kapcsolatok-boviteserol-targyaltak-dunaszerdahelyen
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http://www.magyarszo.com/hu/2194/kozelet_oktatas/105600/K%C3%B6nyvki%C3%A1ll%C3%ADt%C3%A1s-a-b%C3%B6lcs%C3%A9szkar-k%C3%B6nyvt%C3%A1r%C3%A1ban.htm
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miniszterelnök. Történelmi pillanat ez, amely azért is felbecsülhetetlen, mert általa 

Szerbiát a nemzetközi színtéren is jobb fényben tüntethetjük fel – tette hozzá. A szerb 

kormányfő elmondta, a legfontosabb a gazdasági fellendülés lehetősége, ami már a 

csatlakozási tárgyalások megkezdésével lehetségessé válik, a külföldi befektetéseknek 

köszönhetően. 

 

Megérkezett a béke lángja Vajdaságba 
2013. december 22. – Pannon RTV 

Nézz másként, gondolkozz másként! – üzeni a Betlehemi Békeláng, amelyet továbbadtak 

Vajdaságban is. Bécsen keresztül egészen a Születés templomából, a Szentföldről érkező 

élő lángot átnyújtották a kelebiai templomban. A Betlehemi Békelángról gyújtották meg a 

kelebiai templom adventi gyertyáit. Délvidékre a Vajdasági Magyar Cserkészszövetség 

hozta el a béke lángját. 

 

A címszereplő városházán mutatták be a Vajdasági Magyar Kalendáriumot 
2013. december 22. – Pannon RTV 

Zentán mutatták be elsőként a Vajdasági Magyar Kalendáriumot. A kiadványt a Hét Nap 

szerkesztősége 17. alkalommal jelentette meg. Nem véletlenül tartották a zentai 

városházán a Vajdasági Magyar Kalendárium bemutatóját. Jövőre jubileumot ünnepelnek, 

ezért esett a választás erre a helyszínre. „A kiadványunk címoldalára a jövőre 100 éves 

zentai városháza került, és ennek az apropóján itt kerül bemutatásra először a kiadvány” – 

nyilatkozta Tomek Viktor főszerkesztő. 

 

Magyar karácsony Felsőpulyán 

2013. december 21. – Volksgruppen 

Magyar karácsony mottóval rendeztek ünnepséget Felsőpulyán vasárnap a Közép-

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Kulman Sándor a szervezet elnöke elmondta, hogy 

még az egykori elnök, Kulman Pisti idejében vezették be az ünnepséget. Nem csak 

gyerekeket vártak, felnőtteknek ugyanúgy szólt a program. Volt magyar nyelvű betlehemi 

játék, fellépett az egyesület kórusa, adventi dalokat énekeltek. 

 

Feljelentés a humoristák ellen Bécsben 
2013. december 23. – Horváth Csaba László – Magyar Nemzet 

Feljelentést tett Eva Maria Banki az ellene a három humorista ellen, akik a Szent Korona 

másolatával gúnyolódtak Magyarország bécsi nagykövetségén. Szalay-Bobrovniczky Vince 

nagykövet közölte, hogy hivatalosan is tiltakozni fog az osztrák állami tévécsatornánál az 

elkészített és a leadott műsor miatt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. december 23-i számában olvasható.) 
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Ez (is) Amerika! Cserkészélet Clevelandben 
2013. december 23. – Fehér Anikó – Magyar Nemzet 

A 2010-es amerikai népszámlálási adatok szerint Clevelandben és környékén 105 ezren 

vallották magukat magyarnak. Közülük hatezren magyarul beszélnek otthon is, négyszázan 

járnak rendszeresen magyar templomba és kétezren tartoznak magyar szervezetekhez. 

Clevelandben fontos szervezete a magyarságnak a cserkészet, ami 62 éves múltra tekint 

vissza, négy csapattal és 250 taggal városszerte. Hetente többször összejárnak, fiatalok és 

idősebb segítők egyaránt.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. december 23-i számában olvasható.) 
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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   
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