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Vezető hírek

NÖB-elnök: a magyarság megmaradása gazdasági kérdés
2014. december 4. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma
A magyarság megmaradása gazdasági kérdés az anyaországban és az elszakított
országrészeken egyaránt, és ennek a nemzetpolitikában is meg kell mutatkoznia - szögezte
le Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának (NÖB) elnöke
Dunaszerdahelyen. A NÖB elnöke az elmondottakon kívül bejelentette, hogy a Kárpát
Régió Üzleti Hálózatnak 2015-ben öt új üzletfejlesztési irodája nyílik, öt felvidéki
városban, Érsekújváron, Párkányban, Rimaszombatban, Ipolyságon és Királyhelmecen.

KDNP: tíz éve árulta el a Gyurcsány-kormány a külhoni magyarokat
2014. december 5. – MTI, Hirado.hu
A Kereszténydemokrata Néppárt szerint "a nemzetárulás szégyen-napjává" tette
Gyurcsány Ferenc 2004. december 5-ét. Semjén Zsolt, a párt elnöke és Harrach Péter
frakcióvezető az MTI-hez pénteken eljuttatott állásfoglalásban azt írta, a korábbi
szocialista miniszterelnök a külhoniak állampolgársága ellen agitálva akadályozta, hogy a
kiírt népszavazás érvényes lehessen, kirekesztve ezáltal a külhoni magyarokat – a közjogi
értelemben vett - magyar nemzetből. A Kárpát-medence és a világ magyarságának
közösségei mindezt nem felejtették el - írták a kereszténydemokrata politikusok.
Emlékeztettek arra, hogy "a szégyenteljes nemzetárulást orvosolta a Fidesz-KDNP
szövetség 2010-ben, amikor az új Országgyűlés egyik első döntésével megteremtette a
nemzet közjogi egyesítését és törvénybe iktatta nemzeti összetartozásunkat."

Jövőre lehet ítélet a Székely Nemzeti Tanács perében
2014. december 4. – hirado.hu, MTI
Várhatóan 2015 első felében ítélet születhet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) régiók
Európájáról szóló polgári kezdeményezésének elutasítása miatt indított luxembourgi
perben. Erről csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón beszéltek az SZNT képviselői. Rétvári
Bence, az Emmi parlamenti államtitkára azt mondta: ha az eljárás pozitívan végződik, az
azt tanúsíthatja, hogy az unió polgárai témát tudnak adni az Európai Bizottságnak. Bíznak
benne, hogy sikeres lesz a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése, a magyar kormány
minden segítséget megadott, amikor beavatkozott, és igyekeznek ezt a szerintük előnyös
kezdeményezést továbbra is támogatni - jelezte.
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Magyarország

A magyart a magyar ellen fordították

Erdély

2014. december 5. – MagyarHírlap
December ötödike sajnos fogalommá vált, afféle „megjelölt” nappá, persze nem piros betűs
ünneppé. Az alacsony részvétel miatt eredménytelen lett ugyanis az a tíz éve megrendezett
ügydöntő referendum, amelyet a kórház-privatizációról és a külhoni magyarok kettős
állampolgárságáról tartott az ország.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap december 5-i számában olvasható)

Budapesten van Markó Attila – Kiáll mellette az RMDSZ
2014. december 4. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Szabadság
Beidézte csütörtökön kihallgatásra az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Markó
Attila RMDSZ-es képviselőt, akit hivatali visszaéléssel gyanúsítanak egy
ingatlanrestitúciós ügyben, és akinek mentelmi jogát szerdán vonta meg a képviselőház, a
honatya azonban nem jelent meg az ügyészségen. Ügyvédje, Eugen Iordăchescu közölte,
tájékoztatta védencét az idézésről, Markó azonban Budapesten tartózkodik, és nem tudni,
mikor tér vissza az országba.

Borbély: az RMDSZ nem látja akadályát az új kormány megszavazásának
2014. december 4. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ nem látja akadályát egy újrastrukturált kormány megszavazásának nyilatkozta a Radio France Internationalnak Borbély László, a szövetség politikai alelnöke.
A végső döntést a szövetség hozza meg. Borbély kiemelte, jelen pillanatban úgy tűnik, az
ellenzék sem nagyon érdekelt a kormányzásban. Borbély elmondta, jelenleg nem
érdekeltek kormányban részt venni a PNL-vel, az RMDSZ pedig a 2016-os helyhatósági és
parlamenti választásokra koncentrál.

Egy román politikus is feljelentette az Új Jobboldalt
2014. december 4. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
A Noua Dreaptă - Új Jobboldal magyarellenes uszítása-, és a kézdivásárhelyi gyászlobogós
akció ellen is panaszt tett a rendőrségen egy sepsiszentgyörgyi román politikus. Mădălin
Guruianu a Nemzeti Liberális Párt helyi elnöke, sepsiszentgyörgyi tanácsos szerint
december 1-én román és magyar részről is történtek sajnálatos események, ezért minden
szélsőségest felelősségre kell vonni.
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Nem történt előrelépés a Tőkés kontra Antena3 ügyben
2014. december 4. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság
A bírósághoz fordult beadványával Kincses Előd jogász, mivel a lakosságnyilvántartó
hivatal nem hajlandó a Tőkés László ügyében alperesek adatait kiszolgáltatni. Míg egy
korábbi ügyben ez akadálymentesen megtörtént, most, úgy véli az ügyvéd, a titkosszolgálat
egykori munkatársait védi a hivatal.

Kincses: emberi jogokat sért, ami Markó Attilával történik
2014. december 4. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság
Az emberi jogokat sérti Markó Attila előzetes letartóztatásának kezdeményezése –
fogalmazott Kincses Előd jogász marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján. A jogász szerint, ha
nincs bizonyítva, az, hogy pénzt kapott, nem szabadna letartóztatni. A marosvásárhelyi
ügyvéd elmondta, tanulmányozva Markó Attila ügyét, rájött arra, hogy 2011 március 15én, amikor megszületett az az ominózus döntés, a politikus nem lehetett jelen a bizottság
ülésén, hiszen éppen aznap Hétfalúban mondott ünnepi beszédet és koszorúzott. Ha meg
éppen jelen lett volna, akkor sem vádolható azzal, hogy részrehajlóan szavazott, mert mint
mondta, a többszázas listán nem lehet kiszűrni, ha valamelyikkel visszaélés történt.

Tőkés László az amerikai külügyminiszterhez juttatott el tiltakozó levelet
2014. december 4. – hirado.hu, MTI, transindex.ro, Krónika, Szabadság, Erdély Ma
Tiltakozó levelet juttatott el John Kerry amerikai külügyminiszterhez a sepsiszentgyörgyi
Székely Mikó Református Kollégium visszaállamosítása miatt Tőkés László európai
parlamenti (EP-) képviselő - tudatta csütörtökön az EP-képviselő sajtóirodája. Tőkés
László az amerikai kongresszus azon huszonegy képviselőjét is tájékoztatta a Mikó-ügy
"botrányos fejleményeiről", akik 2013. júniusában felkérték Kerry külügyminisztert: lépjen
fel "erőteljesen" a román kormánynál a magyar egyházak 1945 után elkobzott
tulajdonainak maradéktalan visszaszolgáltatása érdekében. Az EP-képviselő felidézte: a
kisajátított ingatlanok restitúciója alapfeltétele volt Románia NATO-, illetve EUcsatlakozásának. Ennek fényében Tőkés László szerint "egyenesen hadüzenetnek
tekinthető a ploiesti-i táblabíróság politikailag motivált november 26-i döntése" a Székely
Mikó Református Kollégium visszaállamosításáról.

Kató Béla református püspökkel a Mikó-ügy utórezgéseiről és perspektíváiról
2014. december 5. – Krónika
„Az alapvető probléma az, hogy egy egész közösséget ítéltek el bűnügyi perben. Az egyház
nem azt az épületet sajnálja, hanem azt fájlalja, hogy hazugnak, csalónak, mások
tulajdonát elkívánónak bélyegezték meg. Nagyon súlyos bélyeg ez, elviselhetetlen morális
teher.” – mondta Kató Béla református püspök a Krónikának adott interjúban.
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2014. december 4. – Erdély Ma, Háromszék
Az autonomista csoportok összefogását, transzszilvanista politikai párt létrehozását
sürgeti kétnyelvű felhívásában az Erdélyi Demokratikus Liga – közölte a csoport
Facebook-oldalán található felhívásra hivatkozva a Főtér.ro portál. A kezdeményezők célja
Erdély polgárainak szervezett mozgalomba történő egyesítése, továbbá egy politikai párt
megalapítása, Románia alkotmányával és hatályos jogszabályaival összhangban. Az
Erdélyi Demokratikus Liga álláspontja szerint egy ilyen mozgalomnak, pártnak a már
létező transzszilvanista csoportok együttműködésén kell alapulnia, ki kell alakítani ezen
csoportok szervezett hálózatát. A kolozsvári székhelyű csoport fontos, de nem egyedüli
csomópontja lenne ennek az együttműködésnek, a többi – nagyszebeni, szászmedgyesi,
besztercei, nagyváradi és egyéb – csoportok mellett.

Felvidék

Erdélyi Mozgalom alakul

A Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke Somorján
2014. december 4. – Felvidék Ma
Pánczél Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága (NÖB)
elnökének felvidéki látogatása december 3-án, délután Somorján kezdődött. A magas
rangú politikus Duray Miklós a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) elnökének a
meghívására érkezett a Felvidékre. Kiemelte, hogy 2015 a szakképzés éve lesz, a
megkezdett tematikus rendszer folytatásaként határon innen és túl, amit módszertani
anyagok és képzések által valósítanak meg. Célként fogalmazta meg az egységes
felsőoktatást, magyar ösztöndíjrendszer kialakítását, a diplomák egységes elfogadását a
Kárpát-medencében.

Kolek Zsolt: az MKP tervezete előremutatóbb a korábbi dokumentumoknál
2014. december 4. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja nyilvánosságra hozta és közvitára bocsátotta „A szlovákiai
magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági
felzárkóztatásának intézményi feltételei” című közel 70 oldalas dokumentumát. A hirek.sk
portálon Kolek Zsolt publicista, politikai elemző véleményezte a tervezetet.

Nincs változás az állampolgársági törvény háza táján
2014. december 4. – Új Szó
A Híd törvénymódosítási javaslatot nyújtott be a jelenleg is érvényben lévő
állampolgársági törvényhez. Azt szerették volna elérni, hogy a törvényt állítsák vissza a
2010 előtti változatához. A Belügyminisztérium saját javaslattal készül, ám azt még nem
terjesztette be. A Híd rámutatott arra, hogy a módosított állampolgársági törvény szemben
áll alkotmánnyal, mivel senkit nem lehet megfosztani az állampolgárságától a beleegyezése
nélkül.
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Új erőre kaphat-e a jobboldal Szerbiában?
2014. december 4. – Magyar Szó
A politikai színtéren tapasztalt legutóbbi történések után minden esélye megvan annak,
hogy felemelkedjenek a legutóbbi választásokon parlamenti küszöb alatt maradt jobboldali
politikai szervezetek – gondolják sokan. Vojislav Šešelj radikális pártvezér hazatérése, első
nyilatkozatainak szélsőségessége nemcsak a szerbiai kedélyeket korbácsolta fel, hanem a
horvát reakciók miatt előbb regionális, majd az európai parlamenti deklarációt követően
nemzetközi üggyé fejlődött, mely a pártelnök „visszarendelését” is kilátásba helyezte az
elmúlt napokban. Másrészt, nem kizárólag a radikálisok háza táján történtek változások,
hanem más jobboldali pártokon belül is, s a kártyák újraosztása mindig új esélyeket is
jelenthet. A szerbiai jobboldali pártok helyzetéről Đorđe Vukadinović elemzővel, a Nova
srpska politička misao (Új szerb politikai gondolat) főszerkesztőjével beszélgetett a Magyar
Szó.

Kiosztották az elismeréseket

Kárpátalja

2014. december 5. – Magyar Szó
A szenttamási önkormányzat dísztermében szerény ünnepség keretében kiosztásra
kerültek az elismerések azon hallgatók számára, akik részt vettek az Európai integrációk és
a KKV szektor versenyképességének erősítése elnevezésű projektum keretében november
10–30-a között megszervezett előadásokon. A projektumot a Bácska Regionális Fejlesztési
Ügynökség, az újvidéki Európa Kezdeményezés, a Konrad Adenauer Alapítvány és
Szenttamás község közösen szervezték. A projektum két részből állt, és elsősorban a
munkanélküli személyek szakképesítésére irányult, de részt vehettek rajta azok is, akik
már saját vállalkozással rendelkeznek, szeretnék azonban fejleszteni azt, hogy
versenyképessé váljanak az európai piacon. A teljesen ingyenes projektum 20 napig
tartott, 12 programot foglalt magába, az elismeréseket pedig 26 személy vehette át. Az
elismeréseket Zoran Mladenović polgármester, Srđan Vezmar, a Bácska Regionális
Fejlesztési Ügynökség igazgatója és Aleksandar Simurdić, az újvidéki Európa
Kezdeményezés titkára adta át.

Tragikus november
2014. december 4. – Kárpátalja
Salánkon, Verbőcön és Visken is megemlékeztek a 70 évvel ezelőtti kárpátaljai
eseményekről. Salánkon Barta József, a KMKSZ alelnöke többek között a deportálások
okaira kereste a választ. Mint kifejtette, a kárpátaljai magyarság megfélemlítése és az
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etnikai tisztogatás volt a cél. Sokan azonban visszatértek a Gulagról, testileg roncsként, de
lélekben erősen.

Budapesti segítség a zápszonyi iskolának
2014. december 4. – Kárpátalja
November 28-án adták át a Zápszonyi Általános Iskola új, korszerű számítástechnikai
eszközökkel ellátott informatikatermét, amelynek létrehozását a XVI. Kerület
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala támogatta.

Kutatni azt lehet, amihez értünk

Horvátország

2014. december 4. – Kárpátalja
November 27-én harmadik alkalommal került átadásra a „GENIUS” Jótékonysági
Alapítványnak (GJA) a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) támogatása által biztosított
Soós Kálmán Ösztöndíjprogram ösztöndíjainak átadására Beregszászban, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán.

Csak a törvény adta jogával szeretett volna élni
2014. december 4. – Új Magyar Képes Újság
Snježana Sabo magára haragította a Belovár-Bilogora megyei magyar kisebbségi tanács
elnökét – ezzel a szalagcímmel jelent meg múlt héten cikk a Večernji list című napilapban,
amely szerint Tóth Sándor, a kisebbségi tanács (önkormányzat) elnöke először
lehetetlenné tette az önkormányzat egyik tagjának a tanácskozáson való részvételt, majd
zárt ülést rendelt el.

Nyílt napot tartott Eszéken a Bethlen Gábor Alap
2014. december 4. – Új Magyar Képes Újság
A budapesti székhelyű Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai a HMDK
közreműködésével a múlt szerdán információs napot tartottak a szervezet eszéki
konferenciatermében. A budapesti küldöttség a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszert és
az elektronikus úton történő pályázati elszámolást mutatta be a jelenlévőknek.

Folytatódik a „dokutúra”
2014. december 4. – Új Magyar Képes Újság
Folytatja „dokutúráját” a Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet. A laskói
Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesülettel együttműködve, múlt csütörtökön a laskói
általános iskolában a Hozzámenekülők anyja és a Kórógy vára, hírös vára című filmet
mutatták be.
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Muravidék

Az állami támogatásokról és azok felhasználásáról
2014. december 4. – Új Magyar Képes Újság
Stanko Baluh, a Nemzetiségi Hivatal megbízott igazgatója és munkatársai ma a
Muravidékre látogattak, ahol megbeszélést folytattak a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási
Intézet igazgatójával, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével,
valamint a nemzetiségileg vegyesen lakott községek polgármestereivel és a községi magyar
önkormányzatok vezetőivel.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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