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A kettős állampolgárság helyzetéről egyeztetett Lomnici és Lelovics 
2014. december 9. – hirek.sk 

Hivatalos találkozóra került sor Lomnici Zoltán, a magyarországi Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke és Lelovics Pál, a csehországi Brünni Magyar Polgári Egyesület elnöke 

közt kedden Budapesten. A két emberjogi, érdekvédelmi civil szervezet vezetője többek 

közt tájékoztatták egymást a szlovákiai kettős állampolgárságot tiltó törvény, a Szlovák 

Köztársaság alkotmányával nem teljesen összhangban álló rendelkezésének orvoslását 

szándékozó új fejleményeiről. 

 

Nemzetközi hírlevél a Mikó-ügyről 
2014. december 9. – Krónika 

A Mikó-ügyre és az Új Jobboldal decemberi elsejei magyarellenes provokációira hívja fel a 

nemzetközi közvélemény figyelmét a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat háromszéki szervezete. 

A szolgálat e heti hírlevelében hívta fel a figyelmet a két esetre a Mikó-ügyben tapasztalt 

visszásságokról, valamint neonáci csoportok december elseji randalírozásáról címmel. Az 

RMDSZ által indított szolgálat háromszéki szervezete heti rendszerességgel küld angol 

nyelvű hírleveleket, amelyben a romániai és magyarországi nagykövetségek munkatársait, 

különböző emberjogi szervezetek és külföldi politikai pártok képviselőit tájékoztatják a 

székelyföldi, erdélyi magyarsággal szembeni diszkriminációkról, visszaélésekről, 

jogtiprásokról. 

 

Csodasarkot nyert az osztályának 
2014. december 9. – Magyar Szó 

A királyhalmi Petőfi Sándor Általános Iskola harmadik osztályának adta át dr. Wetzel 

Tamás, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a 2014 

a külhoni magyar felsősök éve program keretében meghirdetett Miénk a város! játék 50 

Csodasarok főnyeremény egyikét. A Csodasarkot, amely 100 000 forint értékben 

társasjátékokat, fejlesztő játékokat, könyveket, csocsóasztalt tartalmaz, tulajdonképpen 

Erdélyi Nimród harmadik osztályos kisfiú nyerte, ő jelentkezett ugyanis a 

miniszterelnökség online játékára, amely sok feladatot állított a gyerekek elé. Wetzel 

Tamás kiemelte, kifejezetten értékes csomagokról van szó: – Nagyon jó dolog, hogy a 

kisgyerek nem magának, hanem az egész osztálynak nyeri meg ezeket az ajándékokat, az 

egész közösséget ajándékozzuk meg ezáltal – hangsúlyozta a helyettes államtitkár. 

 

Bokor: rosszindulatú a kézdi zászlóbírság 
2014. december 9. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Rosszindulatúan és alaptalanul bírságolta meg a Kovászna megyei prefektúra 

Kézdivásárhely önkormányzatát amiatt, hogy a város nem volt „megfelelően” fellobogózva 

a román zászlókkal december elsején – állítja Bokor Tibor, a céhes város polgármestere. 
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Az elöljáró keddi sajtótájékoztatóján furcsállta, hogy a Marius Popică prefektus által 

kiállított jegyzőkönyvet Sebastian Cucu alprefektus írta alá tanúként. Bokor elvárta volna, 

hogy kikérjék egy kézdivásárhelyi román lakos vagy az ünnepséget szervező alapítvány 

tagjainak a véleményét.  

 

A MOGYE rektorát nem érdekli az egyetemalapító 
2014. december 9. – Krónika 

Bár rendkívül hidegen és elutasítóan viszonyult a román vezetőség dr. Csőgör Lajos, a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) alapító rektorának 

tiszteletére szervezett ünnepélyhez, a kezdeményezők remélik, hogy a szenátus áldását 

adja a 110 évvel ezelőtt született professzor szobrának felállításához. „Jó úton halad a 

szoborállítás ügye, a pénznek szinte a fele már megvan, és a vezetőség elvi beleegyezését is 

megkaptuk” – közölte Ádám Valérián. A Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) titkára leszögezte: a szobor jövőre elkészül, 

és valahol állni is fog. 

 

Nem vezetjük be a levélszavazatot 
2014. december 9. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Elutasította kedden a képviselőház a külföldön élők levélben való szavazásának 

lehetőségét, amelyről Eugen Tomac nyújtott be törvénytervezetet. A tervezet ellen 203-an 

szavaztak, mellette 8-an, 84-en pedig tartózkodtak. Korábban a képviselőház 

adminisztrációs és jogi bizottságai úgy vélekedtek, ez a voksolási rendszer kényes a 

szavazási folyamat biztonságának szempontjából. 

 

Sepsiszentgyörgy: a magyar középiskolások 10%-a jár román osztályba 
2014. december 9. – transindex.ro 

Felmérést készítettek a sepsiszentgyörgyi középiskolákban 2004 és 2013 között végzett 

fiatalok körében arról, hogy itthon vagy külföldön szeretnének a továbbiakban élni és 

boldogulni. A felmérést a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elemzői, Kiss Tamás és Barna 

Gergő szociológusok végezték. Antal Árpád polgármester véleménye szerint azért volt 

szükség egy ilyen felmérés elkészítésére, mert a városvezetésnek, az önkormányzatnak 

tudnia kell, hogy milyen közpolitikákra van szükség annak érdekében, hogy azokat a 

fiatalokat, akik azon „vacillálnak” hogy menjenek vagy maradjanak, akik bizonytalanok 

ebben a kérdésben, érdemi intézkedésekkel tudják meggyőzni arról, hogy itthon 

alapítsanak családot. 

 

Johannis győzelme a PNL-t is az egekbe emelte 
2014. december 9. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A PNL-PDL megítélésén is sokat javított a Klaus Johannis megválasztott államfőbe vetett 

bizalom megnövekedése. Az INSCOP mérésében még ezen a néven szereplő új PNL 10 
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százalékot javított októberhez képest: amennyiben jövő vasárnap lennének a parlamenti 

választások, a biztos szavazók 41,7%-a szavazna rá. A PSD-UNPR-PC szövetség 38,8%-ot 

szerezne (októberben még 41,9%-on állt). Harmadik helyen a Băsescu védnökségével 

alakult PMP áll 5,6%-kal, negyediken az RMDSZ 5,1%-kal. A többi párt nem érné el a 

bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt az INSCOP jelenlegi felmérése szerint. 

 

Kilépni a kormányból: lehetett volna másképp is? 
2014. december 9. – transindex.ro 

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa november 27-i ülésén úgy döntött: a kormányból 

való kilépést javasolja a december 13-i SZKT-ülésre. Az RMDSZ kormányzati 

szerepvállalás mibenlétéről, annak eredményességéről vagy eredménytelenségéről, a 

kilépés lehetséges okairól beszélgetett a Transindex Bakk Miklós, Székely István, Toró 

Tibor és Székely István Gergő politológusokkal, illetve Kiss Tamás szociológussal 

december 3-án. A beszélgetést Balázsi-Pál Előd moderálta. 

 

Johannis győzelmének hatása Tőkés Lászlóra és Kelemen Hunorra nézve 
2014. december 9. – Erdély Ma, MTI 

Klaus Johannis győzelme hatásaként Tőkés László megítélése az összlakosság szintjén 3,2 

százalékról 5,3 százalékra javult, Kelemen Hunoré pedig 7,1 százalékról 4,8-ra esett vissza. 

A felmérés szerint négy politikai erő lépné át az ötszázalékos küszöböt, ha most 

rendeznének parlamenti választásokat: a két nagy párt mellett a Basescu védnökségével 

alakult Népi Mozgalom Párt (PMP) jutna még képviselethez a voksok 5,6 százalékával, és a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is átcsúszna a küszöb felett 5,1 

százalékkal. 

 

Felmérés: parlamentben az MKP és az SNS 
2014. december 9. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Polis Slovakia közvélemény-kutató ügynökség felmérése szerint a Smer győzne a 

parlamenti választásokon. Bejutna a törvényhozásba a Magyar Közösség Pártja és a Most-

Híd, ugyancsak parlamenti párt lenne ismét a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) is. Viszont 5 

százalék alatti eredményt érne el a Szabadság és Szolidaritás, valamint a Szlovák 

Demokratikus és Keresztény Unió-Demokrata Párt is. 

 

Polis-felmérés: Bugár a leghitelesebb ellenzéki politikus 
2014. december 9. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Polis készített egy másik felmérést is, melyben azt kérdezték a válaszadóktól, kit 

tartanak a leghitelesebb politikusnak. Bugár Bélát a megkérdezettek 17,8 százaléka ítélte a 

legmegbízhatóbbank, így az ellenzéki politikusok közül ő viszi a prímet. A második 
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leghitelesebb ellenzéki honatya a Háló elnöke, Radoslav Procházka (12,5 százalék), míg a 

harmadik helyen szintén egy hidas politikus végzett, Lucia Žitňanská (7,4 százalék). 

 

Kiáll az összefogás mellett az MKP új komáromi elnöke 
2014. december 9. – bumm.sk, Felvidék ma, hirek.sk 

A sikertelen önkormányzati választás után Csintalan Zsuzsanna vállalta magára az elnöki 

teendőket. Czíria Attila és Petheő Attila is tagja lett a még nem teljesen feltöltött 

elnökségnek. Csintalan elmondta, Komáromnak nincs szüksége arra, hogy még jobban 

szétforgácsolódjanak a városért tenni akaró emberek, így továbbra is kiáll az MKP-Híd 

összefogás mellett. 

 

Draxler egyszerűbb oktatási-nevelési programot ígér 
2014. december 9. – hirek.sk 

Az óvodák új állami oktatási-nevelési programját az év végéig az Állami Pedagógiai Intézet 

(ŠPÚ) oldalán teszik közzé, és 2015 szeptemberétől lép majd érvénybe. Az új állami 

oktatási-nevelési program megerősít egyes területeket, például a logikus gondolkodás 

fejlesztését, emellett a gyermekek az óvodákban szövegekkel is dolgoznak majd. Az 

oktatási tárca jövőre is az óvodákra kíván összpontosítani. Januártól az óvodák fenntartói, 

azaz a városok és a községek anyagiakat igényelhetnek az óvodai férőhelyek bővítésére. A 

minisztérium már jelezte, hogy 10 millió eurót szán erre a célra. Az oktatási minisztérium 

adatai szerint 2004-ben 1679 volt azoknak az óvodai felvételi kérvényeknek a száma, 

amelyeknek nem tudtak eleget tenni, 2013-ban ez a szám már 9682-re nőtt. 

 

Távolságtartás a kisebbségekkel szemben 
2014. december 9. – Vajdaság Ma 

Szerbiában széles körben elterjedt a diszkrimináció, s aggasztó az albánok, a horvátok, a 

bosnyákok és a romák iránti hatalmas távolságtartás – jelentette ki Nevena Petrušić 

szerbiai esélyegyenlőségi biztos. Szerinte a szerbiai társadalmi valóságot béke és tolerancia 

jellemzi, illetve a kisebbségekkel való együttélés, de másfelől azonban egyesek 

gyűlöletbeszédet terjesztenek és nemzeti alapú türelmetlenségre szólítanak fel. 

 

Magyar és szerb üzletemberek találkoztak Magyarkanizsán 
2014. december 9. – Pannon RTV 

Magyar és szerb üzletemberek találkoztak Magyarkanizsán. A község és a Magyar–Szerb 

Kereskedelmi és Iparkamara közötti együttműködési megállapodás aláírására is sor került. 

Az Ifjúsági Otthon nagytermében megjelentek előadásokat hallgattak meg a kutatásokról 

és innovációkról, a kis- és középvállalkozások működéséről, a szabványosított irányítási 

rendszerek és tanúsítások szerepéről és fontosságáról, az orosz piac jelentőségéről a térség 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.bumm.sk/regio/2014/12/09/kiall-az-osszefogas-mellett-az-mkp-uj-komaromi-elnoke
http://www.hirek.sk/itthon/20141208160636/Draxler-egyszerubb-oktatasi-nevelesi-programot-iger.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6253/Tavolsagtartas-a-kisebbsegekkel-szemben.html
http://pannonrtv.com/web/?p=172998


 

 

 

 

 

 
6 

vonatkozásában, ugyanakkor konkrét gazdasági kapcsolatfelvételre is alkalmuk nyílt a 

magyarországi és itteni üzletembereknek. 

 

Pásztor István a francia nagykövettel tárgyalt 
2014. december 9. – Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke Christine Moro, Fanciaország szerbiai 

nagykövetével tárgyalt. A diplomata először látogatott Vajdaságba. Pásztor István és 

Christine Moro a tartomány és a francia régiók együttműködéséről egyeztetett. Szó volt 

Franciaország vajdasági beruházásairól, illetve a tartományban sikeresen működő francia 

vállalatokról is. Pásztor kiemelte, hogy a nyugati ország jelenleg a második legnagyobb 

külföldi befektető Vajdaságban. Tizenhat cég révén több mint 750 millió eurót ruháztak 

be. Ez sokat jelent a tartomány gazdaságának, ezért készek vagyunk támogatni a 

vállalatokat a hatalom minden szintjén – mondta a tartományi parlament elnöke. 

Christine Moro nagykövet kiemelte, hogy a francia vállalatok elégedettek a helyi üzleti 

feltételekkel. 

 

„A mostani emlékhely erőt adó jel” 
2014. december 10. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Délvidék Kutató Központ szervezésében kedden a péterrévei Mindenszentek római 

katolikus templom udvarán rangos vendégek jelenlétében leleplezték le Takács Ferenc 

mártír plébános emlékhelyét. Az 1944-ben kegyetlenül megkínzott, majd a hívei szeme 

láttára agyonlőtt mártír plébánosra a templomban emlékeztek a megjelentek. 

 

Régről ismert új feltételek 
2014. december 10. – Magyar Szó 

A Večernje novosti belgrádi napilapban kedden megjelent egy írás, amely arról tájékoztat, 

hogy Németország tizenegy feltételhez köti az Európai Unió és Szerbia közötti csatlakozási 

tárgyalások első fejezetének, illetve fejezeteinek megnyitását. A novosti szerint ezeket a 

feltételeket szinte lehetetlen teljesíteni, elsősorban azért, mert java részük Koszovó 

státuszát érinti, és ha Szerbia teljesítené a kikötéseket, azzal gyakorlatilag elismerné 

Koszovó államiságát. Varga László, a Szerbiai Képviselőház Európai Integrációs 

Bizottságának elnökhelyettese nem hiszi, hogy Németország éppen olyan módon 

tájékoztatta Szerbiát a tizenegy pontról, mint ahogyan azt a Večernje novosti írta, vagyis 

nem feltételrendszerként. Az tény, hogy a lapban felsorolt tizenegy kérdés egytől egyig a 

Koszovóval kötött megállapodás végrehajtásából fakad, nyilatkozta Varga, mondván, ezek 

között egyetlen új kérdést sem vélt felfedezni. 
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Védelmet kért az Ungvári Nemzeti Egyetem a Jobb Szektor ellen 
2014. december 9. – Kárpátinfó 

A múlt héten történtekkel kapcsolatban az UNE rektora felhívást intézett a diákokhoz és az 

egyetem alkalmazottaihoz. Volodimir Szmolanka szerint a Jobb Szektor a vidék 

legjelentősebb, legpatinásabb felsőoktatási intézményének lejáratásával próbálkozik. A  

radikálisok egy néhány tucat főből álló csoportja megszállta a rektorátus épületét. A rektor 

megbízott helyettese a média munkatársai előtt elmondta,  hivatalos formában kért 

segítséget az SZBU-tól és a rendőrségtől, mivel folyamatosan kaptak fenyegetéseket a Jobb 

Szektortól. 

 

Bocsánatkérésre szólította fel a szenátort az Amerikai Magyar Szövetség 
vezetői 
2014. december 10. – MTI, Hírek.ma, Hvg.hu, index.hu 

A magyar néptől való nyilvános bocsánatkérésre szólította fel John McCain szenátort 

Koszorús Ferenc, az Amerikai Magyar Szövetség (AHF) elnöke és Bryan Dawson társelnök 

azért az "indokolatlan, újfasizmusra vonatkozó kijelentéséért", amit a politikus Colleen 

Bell budapesti nagykövet szenátusi megerősítő szavazásán tett. 
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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   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

