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Băsescu Pozsonyból üzen a magyaroknak 
2013. augusztus 28. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Bukarest sohasem fogadja el a kollektív jogok elméletét a nemzeti kisebbségek esetében, 

mint ahogy azt sem, hogy valaki más országból megszabja, miként osszuk fel Romániát 

közigazgatási szempontból – jelentette ki szerdán Traian Băsescu Pozsonyban. A kétnapos 

hivatalos látogatását a szlovák fővárosban megkezdő államfő úgy vélekedett, Románia és 

Szlovákia egyaránt az európai normákhoz igazította jogszabályait kisebbségi kérdésben, és 

mindkét ország az európai standardoknak megfelelő jogokat biztosít a területén élő 

nemzeti kisebbségek számára. 

 

EMNT: Félrevezetik a közvéleményt a magyar állampolgárságot kérvényező 
román nemzetiségűekről 
2013. augusztus 28. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Az elmúlt időszakban néhány romániai sajtóorgánum arról cikkezett, hogy több mint 

tízezer román kérvényezte a magyar állampolgárságot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT) szatmári és máramarosi irodáiban, elsősorban a külföldi könnyebb munkavállalás 

céljából. A Transilvaniareporter.ro hírportál által felkapott téma kapcsán számtalan téves, 

illetve légből kapott információ került nyilvánosságra. 

 

Rekordszámú magyar elsős kezdi a tanévet 
2013. augusztus 28. – Pannon RTV 

1861 magyar elsős lesz Vajdaságban. A Magyar Nemzeti Tanács véglegesítette az adatokat. 

Szabadkán rekordszámú, mintegy 400 magyar kisdiák ül be az iskolapadokba hétfőn. 

Kelebián 11 gyerekkel önálló magyar osztály indul a Széchenyi István Általános Iskolában. 

Doroszlón egy magyar elsős lesz, ő összevont osztályba kerül. Piroson viszont újra magyar 

tagozat nyílik. Újvidéken most több a magyar elsős. A Sonja Marinković Általános Iskolába 

11-en iratkoztak be. A Petőfi Sándor Iskolába pedig az MNT iskolabuszával érkeznek majd 

a maradéki gyerekek, így ők is anyanyelvükön tanulhatnak. 

 

Egyéves az MTVA Kós Károly Kollégiuma 
2013. augusztus 28. – MTI 

Egyéves a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) külhoni 

magyarsághoz kötődő tanácsadó testülete; a Kós Károly Kollégium a megalakulása óta a 

közmédia és a külhoni magyarság kapcsolatának legfontosabb építőjévé vált - közölte a 

szervezet szerdán az MTI-vel. A grémium legfőbb célja a nemzetpolitika és a közszolgálati 

műsorpolitika összehangolása és a Kárpát-medencei magyar médiatevékenység sokoldalú 

segítése. A Kós Károly Kollégium felállítását Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója 

jelentette be tavaly Tusnádfürdőn.  
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http://kronika.ro/kulfold/basescu-pozsonybol-uzen-a-magyaroknak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148315&cim=emnt_felrevezetik_a_kozvelemenyt_a_magyar_allampolgarsagot_kervenyezo_roman_nemzetiseguekrol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148315&cim=emnt_felrevezetik_a_kozvelemenyt_a_magyar_allampolgarsagot_kervenyezo_roman_nemzetiseguekrol
http://pannonrtv.com/web/?p=77148
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=337300&lang=hun#337300
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Tőkés megbüntetését kérte Martin Schulztól Corina Creţu EP-képviselő 
2013. augusztus 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Tőkés László EP-képviselő megbüntetését kérte Martin Schulztól, az Európai Parlament 

(EP) elnökétől Corina Creţu PSD-s EP-képviselő - közölte szerdán az Agerpres 

hírügynökség. Creţu, a Szocialisták és Demokraták (S&D) képviselőcsoportjának egyik 

alelnöke a levélben úgy vélekedett, hogy Tőkés László az európai alapértékeket és a 

tagállamok együttműködését sértő nézetek terjesztésére használja EP-képviselői státusát, 

„nacionalista és revizionista” megnyilatkozásai ártanak az Európai Parlament 

megítélésének. 

 

Peti András: törvénytelenül járt el Marosvásárhely polgármestere 
2013. augusztus 28.- Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az augusztus 28-án kezdődő Vásárhelyi Forgatag című magyar rendezvénysorozatra a 

marosvásárhelyi vezetés rászervezett egy rockkoncert-sorozatot. A Forgatag szervezői 

elfogadhatatlannak tartják ezeket a feltételeket, mondta a város magyar polgármester-

helyettese, Peti András, a magyar napok önkormányzati felelőse. 

 

A fiatalok európai színtérre viszik a romániai régiósítási tervezetet 
2013. augusztus 28. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az Itthon, fiatalon mozgalom az elkövetkezendőkben teljes jogú tagja az Európai Régiók 

Ifjúsági Hálózatának, novemberben pedig házigazdája lesz Sepsiszentgyörgyön az ifjúsági 

hálózat nemzetközi konferenciának. A mozgalom felvételére a svédországi Nyköpingben 

tartott nyári szabadegyetemen került sor, ahol bemutatásra került az erdélyi magyarság 

számára kedvezőtlen közigazgatási átszervezési tervezet is. 

 

Közeleg a zászlóper: újabb RMDSZ-felhívás 
2013. augusztus 28. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyiek vegyék védelmükbe a város zászlóját, kéri az RMDSZ városi 

szervezete, amely emlékeztet, hogy két hét múlva, szeptember 10-én a brassói 

táblabíróságon kezdődik a Kovászna megyei prefektúra által indított zászlóper.  

 

Feljelenti Marosvásárhely polgármesterét az RMDSZ 
2013. augusztus 28. – maszol.ro, transindex.ro 

Feljelenti Dorin Florea marosvásárhelyi polgármestert az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácsnál a Maros megyei RMDSZ elnöke a Vásárhelyi Forgatag kapcsán, tájékoztatott az 

erdelyfm.ro portál. Brassai Zsombor szerint a polgármester megpróbált feszültséget 

kelteni a román és magyar közösség között.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33896
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148299&cim=peti_andras_torvenytelenul_jart_el_marosvasarhely_polgarmestere_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148305&cim=a_fiatalok_europai_szinterre_viszik_a_romaniai_regiositasi_tervezetet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16884-kozeleg-a-zaszloper-ujabb-rmdsz-felhivas
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/16876-feljelenti-marosvasarhely-polgarmesteret-az-rmdsz
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Közös ünneplésre szólít az RMDSZ a Vásárhelyi Forgatagon  
2013. augusztus 28. – maszol.ro 

A polgármesteri hadüzenet ellenére is arra hívják Marosvásárhely magyar lakosságát az 

RMDSZ városi szervezete és önkormányzati képviselői, hogy vegyenek részt a Vásárhelyi 

Forgatag rendezvényein minél nagyobb számban, és örüljenek az együttlétnek, ne hagyják 

magukat eltántorítani az olyan zavaros, „zakuszka-szerű” rendezvények által, mint a 

hétvégén sorra kerülő Împreună – Együtt, rosszemlékű nevet viselő esemény.  

 

Forgatagügy: újabb visszalépések 
2013. augusztus 28. – Krónika 

Az Edda után a marosvásárhelyi Autostop MS és a csíkmadarasi néptánccsoport is 

visszamondta az Együtt–Împreună rendezvényen való hétvégi fellépését. A Kolozsvári 

Magyar Napok mintájára létrehozott Vásárhelyi Forgatag szerdán hivatalosan is 

elkezdődött, a Kultúrpatolában tartott nyitógálán a tervek szerint a Tiberius Vonósnégyes 

és a Maros Művészeggyütes lépett fel. 

 

A román nyelvoktatást bírálta egy PDL-s politikus 
2013. augusztus 28. – Krónika 

Hatékonyabb módszerrel kell tanítani a magyar diákoknak a román nyelvet – erre a 

következtetésre jutott a Demokrata-Liberális Párt (PDL) Kovászna megyei elnöke. Codruţ 

Opaiţ szerdai sajtótájékoztatóján kifejtette: a Hargita és Kovászna megyei magyar 

gyerekek egy része nem ismeri az állam hivatalos nyelvét, meglátása szerint pedig ez annak 

tulajdonítható, hogy nem elég hatékony a román nyelv tanításának módszere. Az ellenzéki 

politikus ugyanakkor leszögezte: „nagy tévedés" volt az RMDSZ kezdeményezése, amely 

nyomán szétválasztották a román és a magyar iskolákat, hiszen így a különböző etnikumú 

gyerekek nem köthetnek barátságot, holott úgy hamarabb elsajátítanák egymás nyelvét. 

 

Eckstein Verespatakról: alkotmányellenes döntés 
2013. augusztus 29. – Szabadság 

Alkotmányellenesnek tartja Eckstein-Kovács Péter a kormány kedd este elfogadott 

törvénytervezetét a Verespatak térségében megvalósítandó arany- és ezüstérc-

kitermeléssel kapcsolatos intézkedésekről.  

 

Borbély a verespataki beruházásról: a politikai döntés egyértelműen 
megszületett 
2013. augusztus 28. – transindex.ro 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke szerint a kormány által tegnap elfogadott, a 

verespataki bányaberuházásra vonatkozó törvénytervezet kapcsán számos 

környezetvédelmi kérdés továbbra is tisztázatlan, így nem fogja megszavazni a 

parlamentben a dokumentumot. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/16872-kozos-unneplesre-szolit-az-rmdsz-a-vasarhelyi-forgatagon
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/forgatagugy-ujabb-visszalepesek
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-roman-nyelvoktatast-biralta-egy-pdl-s-politikus
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/94687
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21118
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21118


 

 

 

 

 

 
5 

Városházi támogatást kap az Împreună–Együtt 
2013. augusztus 28. – szekelyhon.ro 

Nagy port kavart a marosvásárhelyi Mioriţa Kulturális Társaság és állítólag pár lelkes, 

önkéntes fiatal által betervezett hétvégi Împreuna–Együtt rendezvénysorozat. A 

marosvásárhelyi magyar kulturális napok, a Vásárhelyi Forgatag sokak által 

ellenrendezvényeként értékelt háromnapos fesztivált egy olyan szervezet vállalta fel, 

amelyről eddig vajmi keveset tudtunk. 

 

„Sikerült bepörgetni a várost” 
2013. augusztus 28. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Sikerült bepörgetni a várost, reméljük ezután ez évről évre csak ismétlődni fog – hangzott 

el szerdán este a Vásárhelyi Forgatag megnyitóján, célozva arra, hogy még a Kultúrpalota 

kakasülőjén is ültek, annyian voltak kíváncsiak arra, hogyan is forog már első nap ez a 

forgatag. 

 

Korodi a Verespatak-törvénytervezetről: súlyos tulajdonjogi 
következményekkel járhat a közhasznúságra vonatkozó kitétel 
2013. augusztus 29. – transindex.ro 

Korodi Attila RMDSZ-képviselő a verespataki bányaberuházás kapcsán a kormány által 

kedden elfogadott törvénytervezetet kommentálva elmondta, kiemelt figyelmet kell 

fordítani a közhasznúságra vonatkozó kitételre, amely súlyos következményekkel járhat a 

magántulajdon jog terén. 

 

Magyar hírek új időpontban 
2013. augusztus 28. – Új Szó 

Szeptember 2-tól új időpontban jelentkeznek az RTVS magyar hírei. Az eddigi 19.40-es 

időpont helyett 17.50-től tekinthetik meg az érdeklődők a hétperces hírblokkot. A változás 

okáról Lovász Attilát, a szlovák közszolgálati médiák (RTVS) nemzetiségi adásai és a Pátria 

rádió igazgatóját kérdezték. 

 

Színház volt a határon 
2013. augusztus 28. - Felvidék Ma 

Az Ung-vidéki Nagyszelmenc adott otthont annak a rendezvénysorozatnak, amelynek 

középpontjában a színjátszás állt, miközben sok egyéb kulturális és szórakoztató esemény 

is várta a nagyérdeműt. A Nagyszelmenci Finire Csemadok Alapszervezet szervezésében 

megvalósuló eseményt augusztus 23-24-25-én tartották Színház a határon címmel. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/baranyborbe-bujt-farkasok
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/sikerult-beporgetni-a-varost
http://itthon.transindex.ro/?hir=33897
http://itthon.transindex.ro/?hir=33897
http://ujszo.com/online/kultura/2013/08/28/magyar-hirek-uj-idopontban
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/41351-szinhaz-volt-a-hataron
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15 ezren a magyar osztályokban 
2013. augusztus 28. – Magyar Szó 

A korábbinál kevesebb tanuló iratkozott be az általános, illetve középiskolákba a múlt 

tanévben. A tartományi képviselőház oktatási, tudományügyi, kulturális, ifjúsági és 

sportügyi bizottságának ülésen elhangzott, hogy összesen 152 290 tanuló járt a múlt 

tanévben általános iskolába, amely az ezelőtti adatokhoz képest 1924 tanulóval jelent 

kevesebbet. A több mint százötvenezer tanulóból 15 077-en tanulnak magyar nyelven (3,2 

százalékkal kevesebben, mint az előző tanévben), 74 iskolában, 27 helyi önkormányzat 

területén. Ebből 51 iskolában teljes mértékben magyar nyelven tanulhatnak a diákok, a 

maradék huszonháromban pedig egyes tantárgyakat szerbül hallgatnak. Ezek a tárgyak 

leginkább a testnevelés és képzőművészet. Az adatokból az is kiderült, hogy a múlt 

tanévben 37 összevont osztályban zajlott az oktatás a 933-ból. 

 

 Magyarkanizsa: Könnyek nélkül az iskolába 
2013. augusztus 28. – Vajdaság Ma 

Az általános iskola első osztályába induló, magyar ajkú kicsinyek iskolai beilleszkedésének 

megkönnyítését célzó projektumával nyert támogatást a Bethlen Gábor Alapnál két 

magyarkanizsai pedagógus, Gutási Márta, a Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

tanítónője és Mácsai Mónika, a Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény óvónője. A 

2013 – a külhoni magyar iskolák éve elnevezésű pályázaton nyert támogatásból 

megvalósított foglalkozásokba, szüleikkel együtt, községi szinten, mintegy 200 gyermeket 

kapcsoltak be. 

 

Suzana Paunovid: Szerbia nem akadályozza a kisebbségek szabadságát 
2013. augusztus 28. – Vajdaság Ma 

Szerbia egyes területeken magasabb fokon védelmezte az emberi jogokat, mint néhány 

európai uniós tagállam – jelentette ki Suzana Paunović, az emberi és kisebbségi jogok 

irodájának vezetője. Értékelése szerint Bukarestnek a vlachokkal kapcsolatos panaszai 

megalapozatlanok. Paunović a Novostinak nyilatkozva elmondta, a nemzetközi közösség 

pozitív értékelést adott az emberi és kisebbségi jogokról, Szerbiának pedig az EU-val 

folytatott tárgyalások során az lesz a kötelessége, hogy garanciát adjon a törvényes 

megoldások teljes körű végrehajtására ezen a területen. 

 

Felkészülten várják a tanévkezdést 
2013. augusztus 28. – Magyar Szó 

Az oktatási intézmények számára Vajdaság-szerte mind nagyobb nehézségeket okoz a 

diákok létszámának csökkenése, amelynek következtében az új tanévben sok iskolában 

kevesebb tagozat indul majd, mint korábban. Az adai Műszaki Iskolában a korábbi nyolc 

és a tavalyi hét helyett csupán hat tagozat indulhat, ám az intézmény igazgatója szerint ez 

nem befolyásolja számottevően az iskolában folyó munkát, hiszen továbbra is a 
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http://www.magyarszo.com/hu/2079/kozelet_oktatas/100815/15-ezren-a-magyar-oszt%C3%A1lyokban.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15938/Magyarkanizsa-Konnyek-nelkul-az-iskolaba.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19113/Suzana-Paunovic-Szerbia-nem-akadalyozza-a-kisebbsegek-szabadsagat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2080/kozelet_oktatas/100840/Felk%C3%A9sz%C3%BClten-v%C3%A1rj%C3%A1k-a-tan%C3%A9vkezd%C3%A9st.htm
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színvonalas oktatásra és a fejlődés lehetőségének biztosítására kívánják majd helyezni a 

legfőbb hangsúlyt. 

 

Hamarosan a Pannon TV műsorán a vajdasági magyarok és a Csongrád 
megyei szerbek élete 
2013. augusztus 28. – Pannon RTV 

24 részes sorozatban ismertetik a vajdasági magyarok és a Csongrád megyei szerbek életét. 

A riportfilmeket a szabadkai Digitális Régió és a Szó-Tér Közhasznú Egyesület készíti el. A 

sorozatot októbertől a Pannon Televízió nézői is láthatják. A riportfilmekben a vajdasági 

magyarok mindennapjait, gazdasági életét, oktatását, művelődését, emellett különböző 

hagyományőrző rendezvényeket is bemutatnak. A 30 perces riportfilmekben nemcsak a 

vajdasági magyarok, hanem a Csongrád megyei szerbek mindennapjait is láthatják majd a 

nézők. 

 

Jobbikos kirohanás a KMKSZ ellen 
2013. augusztus 29. - Kárpátalja 

Szávay István, a Jobbik nemzetpolitikai illetékese facebook-bejegyzésében (amit több 

sajtóorgánum is átvett) rátámadt a KMKSZ-re azzal, hogy az akadályozza szervezetének 

rovásírásos helységnévtábla-akcióját. A KMKSZ-vezetőket azzal vádolja, hogy kényszerítik 

a tanácselnököket, hogy távolítsák el, vagy hogy ki se tegyék a jobbikos székely rovásírásos 

táblákat. A bejegyzés nyilván a magyarországi publikumnak van szánva, amely nem tudja, 

hogy a kárpátaljai magyarok által lakott települések vezetése szoros hatalompárti, vagyis 

régiós kontroll alatt áll, melynek magyarul beszélő fiókszerve az UMDSZ. A jobbikos 

táblaakció szépen halad UMDSZ-es koprodukcióban. Beregszász elé például Kovács Béla 

jobbikos EP-képviselő Gajdos István UMDSZ-elnökkel együtt tette ki a táblát. 

 

Igaz magyarnak lenni nehéz feladat 
2013. augusztus 29. - Kárpátalja 

Magas állami kitüntetéseket adtak át múlt csütörtökön a magyar köztársasági elnök 

megbízásából a nemzeti ünnepünk alkalmából Magyarország Ungvári Főkonzulátusán 

megrendezett ünnepi fogadáson. Az Áder János által adományozott érdemrendeket 

Bacskai József ungvári és Tóth István beregszászi magyar főkonzuloktól vehették át a 

kitüntetettek. 

 

Megújult nagy királyunk szobra 
2013. augusztus 29. - Kárpátalja 

Augusztus 25-én az ungvári járási Szürtében, a katolikus templom kertjében álló Szent 

István-szobornál tartotta a helyi KMKSZ-alapszervezet hagyományos Szent István-napi 

megemlékezését. Nemzeti Himnuszunk eléneklése után Braun Éva, a KMKSZ Szürtei 
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http://karpataljalap.net/2013/08/29/igaz-magyarnak-lenni-nehez-feladat
http://karpataljalap.net/2013/08/29/megujult-nagy-kiralyunk-szobra
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Alapszervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Pohareczky Róbert római 

katolikus plébános emlékezett Szent István királyra, akit – mint fogalmazott – soha nem 

felejthetünk el, hisz „országot alapított, nemzetet nevelt és beleillesztett minket a 

keresztény Európa népeinek közösségébe.  

 

Tiszapéterfalván nem indul ukrán osztály 
2013. augusztus 29. - Kárpátalja 

Néhány nappal a tanévkezdés előtt érkezett a jó hír Tiszapéterfalváról, hogy a helyi magyar 

középiskolában idén előreláthatóan nem indul ukrán tannyelvű első osztály. „Minden jel 

arra vall, hogy bár tavaly nem tudtuk megakadályozni az ukrán első osztály elindítását, 

idén nem kerül rá sor ismét” – jelezte lapunknak Virág László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség helyi alapszervezetének elnöke. 

 

Közösségben vagyunk erősek  
2013. augusztus 28. – Kárpáti Igaz Szó 

Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Református Egyház 

családi csendesnapja. Mezővári és Tiszapéterfalva után idén Nagydobrony adott otthont az 

eseménynek. A rendezvény mottója „Református magyar vagyok, amíg élek az maradok”. 

Az alkalom a Nagydobronyi Középiskola előtt zajlott. A fákkal övezett parkban 

kényelmesen elfértek a szép számban megjelent egyháztagok. A gyönyörű idő, a 

kellemesen, de nem túl erősen sütő napocska is a hívek oldalán állt. 

 

Ünnepeltek a helyi közösségek  
2013. augusztus 28. – Kárpáti Igaz Szó 

Augusztus „finise” sem szűkölködött falunapokban Kárpátalján. Ung-vidéken például 

együtt szórakoztak az egy községi tanácshoz tartozó Ungtarnóc, Sislóc és Botfalva lakosai, 

mégpedig Botfalván. A rendezvényre, amelynek programjai közül a kulturális műsorok 

vitték a prímet, sok százan látogattak ki. 

 

Kampány határok nélkül 
2013. augusztus 28. - Kárpátinfo 

Találós kérdés: ki dörzsöli majd elégedetten a tenyerét, ha Kárpátalján is egymásnak esünk 

a jövő évi magyarországi parlamenti választások okán? A hétvégén Kárpátalján járt Szávay 

István, a Jobbik országgyűlési képviselője. Megjelenése e tájon mára valóságos attrakcióvá 

nőtte ki magát, amelyre az ukrán újságírók majdhogynem jobban készülnek, mint a 

magyarok. A látogatásról két helyi ukrán portál is beszámolt. 

 

Görögkatolikus pénzadomány a magyarországi árvízkárosultaknak 
2013. augusztus 28. - Kárpátinfo 

A kárpátaljai emberek nem felejtették el, hogy évekkel ezelőtt, 1998-ban és 2001-ben, 

amikor térségükben árvíz pusztított, egész Magyarország összefogott a 
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http://karpataljalap.net/2013/08/29/tiszapeterfalvan-nem-indul-ukran-osztaly
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14692
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14698
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/21596-kampany-hatarok-nelkul
http://karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/21595-gorogkatolikus-penzadomany-a-magyarorszagi-arvizkarosultaknak
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megsegítésükre.arviz2 A pénz-, ruha- és élelmiszer-adomány mellett kétkezi munkájukat 

ajánlották fel az anyaországiak, akik segítettek eltüntetni az árvíz okozta károkat és 

újjáépíteni az elpusztult épületeket. Most Kárpátalja hasonló módon viszonozta az egykori 

támogatást. 

 

„Magyarországnak ma is ki kell állnia saját igaza mellett” 
2013. augusztus 28. - Népújság 

Németh Zsolt magyar közgazdász, politikus, a Fidesz egyik alapító tagja. 1990-től fideszes 

országgyűlési képviselő, 1998 és 2002 között, valamint 2010-től a Külügyminisztérium 

politikai, majd parlamenti államtitkára. Az államtitkárral a lendvai Szent István-napi 

ünnepélyen beszélgetett a Népújság elsősorban a magyar külügy célkitűzéseiről, 

Magyarország és Szlovénia kapcsolatairól. 

 

Az államalapítás napja remény a megmaradáshoz 
2013. augusztus 28. - Népújság 

A hűvös és esős időben csak kevesen jöttek el az első magyar király és államalapító, Szent 

István napjának megünneplésére a múlt vasárnap Dobronakon. Ünnepi beszédet Cár 

Anna, a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke 

mondott. 

 

A nemzetiségi közösségek rendszerbeli problémáit meg kell oldani 
2013. augusztus 28. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő a szerda délelőtt megtartott 

Képviselői Kollégiumra a magyar nemzeti önkormányzatok elnökeit, valamint a magyar és 

a kétnyelvű kulturális, tájékoztatási, oktatási és egyéb programokat megvalósító intézetek 

vezetőit hívta meg. 

 

Főállású tanfelügyelőt szeretne a BMKE 
2013. augusztus 28. – Volksgruppen 

Ez év tavaszán vonult nyugdíjba Baliko Lajos, a burgenlandi magyar nyelv oktatásáért 

felelős tartományi tanfelügyelő. A posztot nyáron kiírták, de túl kevés óraszámban. Ezt 

egy, az Oktatási Minisztériumhoz és a Tartományi Iskolafelügyelőséghez intézett levélben 

is kritizálja a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. 

 

Magyarok Népfőiskolája: őszi program 
2013. augusztus 28. – Volksgruppen 

Új programkínálattal várják a Burgenlandi Népfőiskolák ősztől az érdeklődőket. A már 

megkapható brossúrában összesen 700 tanfolyam között lehet válogatni, 65 községben. A 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7190-magyarorszagnak-ma-is-ki-kell-allnia-sajat-igaza-mellettq
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7191-az-allamalapitas-napja-remeny-a-megmaradashoz
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6924
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2600522/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/meldungen/stories/2600565/


 

 

 

 

 

 
10 

népfőiskolák Ausztria szerte a legszélesebb ajánlatot kínálják a nyelvtanfolyamok terén, a 

népcsoporti nyelvektől a kínai nyelvig. 

 

Végső búcsú a clevelandi Szent Imre templom plébánosától 
2013. augusztus 28. – Nemzeti Regiszter 

A hívők végső búcsú vettek Siklódi Sándor atyától, aki - két és fél évi kényszerű 

megszakítással - egy negyedszázadon át volt a Vatikán által tavaly újranyittatott clevelandi 

Szent Imre templom plébánosa - közölte internetes kiadásában hétfőn a The Plain Dealer 

című napilap. Siklódi Sándor 1971-ben, az erdélyi egyházmegyében kezdte meg papi 

szolgálatát. 1985-től lett az akkor még 350 magyar családot szolgáló clevelandi templom 

segédplébánosa, majd 1988-tól plébánosa. 66 évesen, július 31-én hunyt el. 

 

Néhány nap ’Sohaországban’ 
2013. augusztus 28. – Nemzeti Regiszter 

Stockholmtól 100 km-re északra van egy sziget a tenger mellett, amit Barnensö-nek 

hívnak, ami magyarul annyit tesz, hogy a Gyermekek szigete. Ezt a szigetet a svéd állam az 

1950-es években alakította át gyerekek táboroztatására alkalmas hellyé: sokféle 

befogadóképességű házat építettek fel itt, és ezeken a lakóépületeken, néhány mólón, 

padokon kívül semmi más nincs a szigeten, csak a gyönyörű természet: erdők, áfonyás, és 

a mindent körülölelő tenger. 

 

Szent Istvánra emlékeztek Texasban 
2013. augusztus 29. - Nemzeti Regiszter 

Augusztus 25-én Irvingben (Dallas külvárosában) a magyar alapítású ciszterci apátság és 

iskola égisze alatt került megrendezésre a Szent István tiszteletére tartott ünnepség. Mint 

minden hónap utolsó vasárnapján, úgy ezen a délelőttön is magyar misén vehettek részt a 

hívők az apátság templomában, majd ezt követően az iskola éttermében folytatódott a 

rendezvény. Az ilyen magyar ebédek alkalmával szokásos „batyus bál” ezúttal is jól 

sikerült, a kiváló magyaros ételek sokaságának köszönhetően senki sem maradt éhesen. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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