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2014. december 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Magyar Hírlap,
Magyar Nemzet
Szerdán Pozsonyban találkozott a szlovák és a magyar államfő. A megbeszélést követő
sajtótájékoztatón mindkét államfő országaik gazdasági együttműködésének és közös
infrastrukturális fejlesztéseiknek hozadékait méltatta. Ezek közül kiemelték a magyar a
szlovák és a cseh villanyárampiac összekötésének sikerét, a határátkelők számának
növelését is. Habár a kisebbségi nyelvek használata és a kisebbségi lét nem volt témája a
találkozónak, az államfők ebben a kérdésben is megnyilvánultak. Kiskának meggyőződése,
hogy a szlovákiai magyarság számára valamennyi feltétel adott, hogy anyanyelvükön
nevelhessék a gyerekeket, és megtartsák a hagyományokat. Megismételte a kérését, hogy
fejezzék be a nemzetiségi kérdés előrángatását például a politikai eseményeknél, mivel a
szlovák és magyar nemzetiségű polgárok között kiváló a kapcsolat.

Vezető hírek

Áder János Kiska meghívására Pozsonyba látogatott

Potápi: Bármikor visszafordítható az identitásvesztés
2014. december 10. – MTI, Magyar Hírlap, mno.hu, hirek.sk, Közbeszéd, hirado.hu
A nemzetpolitikai államtitkár hangsúlyozta: soha nem szabad feladni az identitásvesztés és
az asszimiláció elleni küzdelmet. Potápi Árpád János erről szerdán a fővárosi Magyarság
Házában, a diaszpóra magyarságának megtartását célzó Kőrösi Csoma Sándor-programot
értékelő tanácskozássorozat zárásaként beszélt. Kiemelte, hogy az elmúlt tíz nap nem volt
hiábavaló: az elhangzott felvetéseket, tapasztalatokat figyelembe veszik a program sikeres
folytatása érdekében. Nagyon jó döntésnek bizonyult az előző négy évnek a programja,
amely nemcsak szimbolikus jelentőségű volt, hanem kézzel fogható eredményeket is
hozott – értékelt az államtitkár. Kijelentette: soha sem szabad feladni a küzdelmet,
bármikor visszájára lehet fordítani az identitásvesztést, a lemorzsolódást és az
asszimilációt. Szerinte mindenkinek így kell gondolnia erre a munkára, és fontos, hogy
felkészültebbek legyünk, mint adott esetben más nemzetek fiai. Megerősítette: a program
folytatódik, a források rendelkezésre állnak, és azok, akik egy adott helyszínen megkezdték
a munkát, várhatóan vissza tudnak menni, folytatni tudják a tevékenységüket.

Aurescu párbeszéddel óvná a román–magyar kapcsolatokat
2014. december 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen,
Magyar Nemzet
Folyamatos, közvetlen párbeszéddel kell megelőzni a román–magyar kapcsolatok újbóli
kiéleződését – jelentette ki Bogdan Aurescu román külügyminiszter egy televíziós
interjúban, amelyet szerdán ismertettek a román lapok. Mint mondta, erről Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszterrel is megállapodtak az Európai Biztonsági és
Együttműködési Szervezet (EBESZ) múlt heti bázeli értekezletén. Aurescu hozzátette:
elfogadta magyar kollégája meghívását, így jövő év elején Budapesten lesz alkalmuk
egyeztetni „mind a közös érdekekről, mind a kényesebb témákról”. Arra a kérdésre,
veszélyezteti-e a Románia regionális érvényesülési esélyeit Magyarország és Oroszország
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2014. december 10. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika, Magyar Nemzet,
Magyar Hírlap
Precedens nélküli bosszúhadjáratot indított a magyar közösség ellen a háromszéki
prefektus. Marius Popica olyant tett, amire a forradalom óta eltelt 25 évben nemigen volt
példa: a magyar himnusz köztéren való eléneklése miatt büntetett. A Magyar Polgári Párt
„mikulás ajándékként”, féléves késéssel kapott 5000 lejes pénzbírságot, amiért június 4én, a sepsiszentgyörgyi Trianon megemlékezésen elénekelték a magyar himnuszt –
mondta el szerdai sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt. Az MPP elnöke provokálónak és a magyar
közösség elleni nyílt támadásnak minősítette a prefektusi eljárást. „Mi következhet ezek
után, a templomainkban is megtiltják az egyházi énekek eléneklését?” – tette fel a kérdést
a polgári párti politikus, aki szerint, ha valaki bármelyik EU-s országban elénekli az unió
27 himnuszát, azt megtapsolják, mindössze a 21. század Romániájában jár ezért büntetés.

Magyarul is lehet ezentúl a Nép Ügyvédjéhez fordulni
2014. december 10. – transindex.ro, maszol.ro
December 9-én a szenátus döntőházi minőségben szavazta meg azt a sürgősségi
kormányrendeletet, amely egy, a Nép Ügyvédjének működését szabályzó törvény
módosítására vonatkozó RMDSZ-es törvénykezdeményezést is magába foglal. „Azokon a
településeken, ahol egy nemzeti kisebbség eléri a 20 százalékos arányt, az adott nemzeti
kisebbség nyelvén is lehet a Nép Ügyvédjéhez fordulni a területi irodákban” – emelte ki
Pataki Csaba, az RMDSZ Szatmár megyei szenátora. A Nép Ügyvédjéhez tartozó területi
irodák is kötelesek ezen szabályozásokat betartani, amennyiben a hatáskörük alá tartozó
területeken 20 százalék fölötti a nemzeti kisebbség aránya.

Vezető hírek

Ötezer lej bírság a magyar himnusz elénekléséért

Erdély

közeledése, Aurescu rámutatott: a románok és magyarok együtt vannak az Európai
Unióban és a NATO-ban, ezen túlmenően minden tagállam szuverén módon alakítja
külpolitikáját. „Ennek azonban megvannak a maga következményei” – jegyezte meg
Aurescu, anélkül, hogy részletezte volna, mire utalt.

Szombaton ülésezik a Szövetségi Képviselők Tanácsa
2014. december 10. – maszol.ro
Szombaton, december 13-án, 10.00 órától Marosvásárhelyen ülésezik a Szövetségi
Képviselők Tanácsa (SZKT) a Maros együttes Kövesdombi székházában (1848 sugárút
47.szám) – tájékoztatott szerdán az RMDSZ sajtóirodája. Az ülés Kelemen Hunor
szövetségi elnök politikai tájékoztatójával indul, ezt követi az államelnök-választási
kampány kiértékelője, majd politikai vita, a 12. Kongresszussal kapcsolatos döntések
meghozatala, valamint a 25 évvel ezelőtti rendszerváltás évfordulójával kapcsolatos

3

Erdély

nyilatkozat elfogadása. A szombati eseményen, az ülés első részében sor kerül az
Ezüstfenyő-díjak átadására.

Az RMDSZ búcsút intett a kormánynak. Úristen, mi lesz most?
2014. december 10. – transindex.ro
Átalakítja-e a romániai politikát vagy a szövetségen belüli erőviszonyokat a döntés?
Megpróbálják az utcára vinni az embereket, újragondolják a szervezeti struktúrát?
Kerekasztal.

Másképp politizálnak? – Bukaresti nyomásra számít az RMDSZ
2014. december 10. – Erdély Ma
Romániában mindig jobb kormányon lenni, mint ellenzékben, de vannak olyan pillanatok,
amikor nem tudunk kormányon maradni. Most is ez a helyzet, újra kell gondolni a
közpolitikánkat, az RMDSZ üzenetét a választói felé – jelentette ki Antal Árpád, a
szövetség sepsiszentgyörgyi elnöke. Antal szerint mindig, mikor az RMDSZ ellenzékbe
vonul, Bukarest részéről megnő a nyomásgyakorlás. „Ez a valóság. Még ki sem léptünk a
kormányból, és máris egy sor „szerelmes” levelet kaptam a prefektustól, de nem fogunk
megijedni, mert már van tapasztalatunk ezen a téren, és ahogy a mondás tartja: teher alatt
nő a pálma” – mondta a megyeszékhely polgármestere.

Biró Zsolt: semmiképpen nem fizetjük ki a büntetést!
2014. december 10. – maszol.ro
Biró Zsolt kijelentette, semmiképpen nem fizetik ki a bírságot, és megtámadják a
bíróságon a jegyzőkönyvet, amelynek értelmében ötezer lejes bírságot kell fizetnie a
Magyar Polgári Pártnak a Himnusz énekléséért. Hozzátette, a romániai magyar közösség
1990 óta énekli nyilvános rendezvényein a magyar himnuszt. „Ha létezik Romániában 25
évvel a rendszerváltozás után egy jogszabály, ami alapján ezt büntetni lehet, az komoly
demokráciadeficitet jelez” - tette hozzá a politikus.

Megszűnt Nagybánya magyar nyelvű tv-műsora
2014. december 10. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Megszűnt Nagybányán az egyetlen magyar nyelvű tv-műsor. Az egy órás műsort heti egy
alkalommal sugározta egy nagybányai tv-társaság, de az nemrég megszűnt, így vele együtt
a magyar műsor is. Az utóbbi időben az egyetlen magyar nyelvű hetilapot a Bányavidéki Új
Szót is a megszűnés fenyegeti.

Kétnyelvű utcanévtáblákat helyeztek ki Jedden
2014. december 10. – Krónika
Már nem tévednek el a Jeddre vendégségbe érkezők, s azok is könnyebben tudnak
tájékozódni, akik nemrég költöztek a Marosvásárhely közeli nagyközségbe. A héten
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Áder János és Andrej Kiska a galántai gimnáziumban
2014. december 10. – Felvidék Ma, Új Szó
A szlovákiai hivatalos látogatásán tartózkodó magyar államfő, Áder János vendéglátójával,
Andrej Kiska köztársasági elnökkel hétfőn koraeste a galántai állami gimnáziumokba
látogattak. Andrej Kiska magyarul is köszöntötte a jelenlévőket. Mondta, tudatában van
annak, hogy az oktatásügyben dolgozók körülményeivel, beleértve a pedagógusok nem
megfelelő anyagi honorálását is. Hangsúlyozta, az oktatásügyre mindig prioritásként
tekintett, és úgy fog a jövőben is. Áder János Kodály Zoltán nagyságát idézte, a
zeneművészt, aki Galántát a „Galántai táncokkal” világhírűvé tette. A magyar államfő úgy
látja, a két iskola egymás eredményeire is joggal büszke lehet, hiszen azok is közösek.

Felvidék

ugyanis majdnem minden jeddi utcába kihelyezték a kétnyelvű utcanévtáblákat, így már
nemcsak a házszámok alapján lehet tájékozódni. Többnyire a hagyományos, élőszóban
használatos utcaneveket hivatalosították, a település főterét pedig Orbán Balázsról
nevezték el.

Őry Péter: nagyon furcsa helyzetet okoz az új belügyi rendelet
2014. december 10. – hirek.sk, Duna TV
Szélsőségesen cinikusnak és a Beneš-dekrétumok gondolatiságát idézőnek tartja a Magyar
Közösség Pártja (MKP) a szlovák belügyminisztérium azon rendeletét, amely januártól a
szlovák állampolgárságukat elveszítők egy részének lehetővé teszi annak visszaszerzését.
Az új rendelet szerint Szlovákia megválogathatja majd, hogy kinek adja vissza a korábban
elvett állampolgárságát. A szlovák állampolgársági törvény alapján eddig már több mint
900-an vesztették el szlovák állampolgárságukat, köztük több tucatnyian a magyar
állampolgárság megszerzését követően.

Kormány: Nem sérült idén a kisebbségi nyelvekről szóló törvény
2014. december 10. – hirek.sk
Egyetlen törvénysértésre vonatkozó bejelentést sem kapott idén a kormányhivatal, mely a
nemzeti kisebbségek nyelvhasználatával kapcsolatos közigazgatási jogsértésekkel is
foglalkozik – derül ki „A Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának
állapotáról szóló, 2013-2014-es időszakra vonatkozó jelentésből“. A kormány a szerdai
ülésén tudomásul vette a jelentést.

Uniós szintre vinné az őshonos kisebbségek ügyét Nagy József
2014. december 10. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap
Először kerül be az őshonos nemzeti kisebbségek ügye az Európai Parlament szakmai
ügymenetébe - hívta fel erre a figyelmet szerdai közleményében Nagy József, a Most-Híd
EP-képviselője. A politikus hivatala tudatta: Nagy József még szeptemberben javaslatot
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2014. december 10. – Felvidék Ma
Az önkormányzati választások kiértékelése volt a fő témája az MKP komáromi járási
elnöksége december 9-i ülésének. Az éjszakába nyúló tanácskozás végén a járási elnökség
felajánlotta lemondását.

Takács Ferenc-emléktáblát avattak Péterrévén
2014. december 10. – Vajdaság Ma
Dr. Takács Ferenc, 1944-ben kivégzett plébános tiszteletére emeltek emléktáblát a
péterrévei Mindenszentek Plébánia templom-kertjében. A jelenlegi kutatások szerint
Délvidéken mintegy 35 magyar nemzetiségű papot végeztek ki 1944/45-ben, a tegnap
felavatott emlékhely pedig immár a hatodik, amely az ártatlanul kivégzett egyházi
méltóságainknak állít emléket. Az avatóünnepségen jelen volt Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke, aki a helyszínen köszönetet mondott pártja köztársasági
képviselőinek, amiért lehetővé tették, hogy elfogadásra került a sajkás-közi magyarság
kollektív bűnösségét eltörlő határozat. Hegyi László, a magyarországi Emberi Erőforrások
Minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára pedig az emlékezés
és az emlékhelyállítás fontosságát emelte ki az egybegyűlt emlékezők előtt.

Felvidék

Lemondott az MKP komáromi járási elnöksége

Vajdaság

nyújtott be az őshonos nemzeti kisebbségek ügyének felkarolására. A néppárti frakció
pedig 2014. december 9-i munkacsoport-ülésén döntést hozott arról, hogy az Európai
Néppárt frakciója felvállalja az erre irányuló javaslatot.

A VMDK és a .Most elnöke a Szabadkai Rádió privatizációjáról
2014. december 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Szabadkai Rádió privatizálása ügyében tartott sajtótájékoztatót Csonka Áron, a VMDK
elnöke és Almási Szilárd, a .Most Egyesület elnöke a szóban forgó médium épülete előtt.
Almási Szilárd – aki köszönetet mondott a szabadkai rádió munkatársainak, eddigi odaadó
és kitartó munkájukért –, arról beszélt, hogy a médium már a regionális határokat is
átlépte, több százezren hallgatták az utóbbi időben. „A hóhér visszatért Szabadkára, úgy
néz ki, és el fogja végezni a munkáját. A Szabadkai Rádiót is privatizálják.” Mint kiemelte,
szerinte abszurd az a helyzet, hogy azok, akikkel néhány éve karöltve harcoltak a szabadkai
rádió létezéséért, most rábólintanak a döntésre és elfogadják, azt hogy a rádiót
magánosítsák. Almási hangsúlyozta: „Hiszünk abban hogy van más út, mint a Szabadkai
Rádió privatizációja.”
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2014. december 10. – Vajdaság Ma
Az idén tíz olyan személynek ajándékozott emlékérmet a Keskenyúton Délvidéki
Tragédiánk 1944-45 Alapítvány, akik hosszú ideje szinte csendben, háttérben önzetlenül, s
nagy bátorsággal és kitartással szolgálták az 1944/45-ös partizánterror áldozatainak
történelmi igazságtételét. Ádám István, dr. Bogner István és Tóth László nem tudtak ott
lenni a budapesti Szent István–bazilikában a délvidéki áldozatokért szolgáltatott
gyászmisén, így akkor nem vehették át e rangos kitüntetést. Ma este a temerini Tájház
udvarába lévő alkotóházban Cseresnyésné Kiss Magdolna, az alapítvány elnöke adta át az
emlékérmeket.

Vajdaság

Keskenyúton emlékérem ünnepélyes átadása Temerinben

Nyilas Leonov Anita: Most jönnek csak az igazi feladatok
2014. december 10. – Vajdaság Ma
Hatalmas megtiszteltetést jelent számomra megválasztásom az MNT alelnöki tisztségére,
és még nagyobb kihívás megtalálni a helyemet a rendszerben, hogy hogyan tudok
segítségére lenni a közösségünknek, az elnök úrnak, a Végrehajtó Bizottságnak, a
tanácsnak, megtalálni azokat a pontokat, amelyek kapcsolódnak a terepi munkához, az
egyesületekhez, az emberekhez, akik a nemzeti tanácshoz fordulnak akár problémáikkal
vagy ötleteikkel – nyilatkozta Nyilas Leonov Anita.

Óvodapedagógusok szakmai továbbképzése Kishegyesen

A KMKSZ alelnöke az Európai Néppárt elnökénél
2014. december 11. – Kárpátalja
Gulácsy Gézát, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökét brüsszeli hivatalában
fogadta Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke. A találkozón szó esett a jelenlegi ukrajnai
helyzetről, valamint az ukrajnai pártok Európai Néppárthoz való csatlakozásának
lehetőségeiről, különös tekintettel a „KMKSZ” Ukrajnai Magyar Pártra. A Szövetség
alelnöke elmondta, hogy a közeljövőben folyamodni fognak az Európai Néppártban való
tagság elnyeréséért.

Kárpátalja

2014. december 10. – Magyar Szó
A kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézményben kedden ért véget egy háromnapos
képzés óvodapedagógusok számára. A képzés a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával jött
létre, a két szakmai előadó pedig Joó Horti Lívia pszichológus és Ricz Dencs Tünde
mentálhigiénés szakember volt. Kőműves Gizella, az iskoláskor előtti intézmény igazgatója
arról számolt be lapunknak, hogy a képzésen összesen húszan vettek részt, közülük
tizenhárman a Pán Péter alkalmazottai.
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2014. december 10. – Népújság
A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) múlt heti rendes
ülésén döntöttek a nemzetiségi ösztöndíjakról. Az elbírálás szerint a nyolc pályázó közül
hatan részesülnek mintegy 110 eurós havi támogatásban. A Lendva Községi MNÖK
Tanácsa a jelenleg érvényben lévő ösztöndíjazásról szóló szabályzata alapján osztott ki
ösztöndíjakat a 2014–2015-ös tanévre. Az idei költségvetésben erre 2.480 euró áll
rendelkezésre, a 2015-ös évben pedig e tételen 8 ezer eurót terveztek. A meghirdetett
ösztöndíjpályázatra nyolc egyetemista nyújtotta be kérelmét, ebből a tanács a pályázati
bizottság javaslatára hat pályázónak ítélt meg támogatást, és részesíti őket mintegy 110
eurós havi támogatásban.

Muravidék

Hat egyetemista részesül fix összegű támogatásban

Nem csak a kisebbségit illetik meg a nyelvhasználati jogok
2014. december 10. – Népújság
Az EU kúriája az idei év folyamán egy olaszországi (dél-tiroli) bírósági per kapcsán –
egyébként egy síbalesetről volt szó – kisebbségi kérdéskörben is igencsak fontos döntést
hozott. A kúria ugyanis úgy döntött, hogy nem csak az olaszországi olasz–német kétnyelvű
területen állandó lakhellyel rendelkezőket illeti meg a kisebbségi, ebben az esetben a
német nyelvű hivatalos eljárás, hanem az egyéb területekről érkezőket is. Az EU-kúria
döntését a muravidéki kétnyelvű területre vetítve a kétnyelvű eljárás nem csak a kétnyelvű
területeken élőknek jár, hanem az anyaországi magyaroknak, illetve az egyéb magyar ajkú
EU-polgárnak is. A kúria döntésében ugyanis meghatározta azt is, hogy a döntés az egész
EU-ra érvényes.
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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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