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Pontáék Brassóhoz csatolnák a Székelyföldet 
2013. augusztus 30. –Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

Victor Ponta miniszterelnök az általa irányított Szociáldemokrata Párt (PSD) állandó 

tanácsának pénteki ülésén bejelentette: a bukaresti parlament őszi ülésszakán előterjesztik 

a közigazgatási átszervezésről szóló törvénytervezetet. „Számunkra idén ebben az évben a 

dezcentralizáció megvalósítása jelenti a fő politikai, kormányzati és parlamenti prioritást" 

– szögezte le Konstancán Ponta, hozzátéve, 2014 januárjáig eldöntik azt is, mely 

intézmények kerülnek át a régiók és a helyi önkormányzatok hatáskörébe. 

 

Alkotmány Napja: tüntetés a többes állampolgárságért. Bugár és Berényi is 
felszólalt 
2013. szeptember 1. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

Mintegy kétszáz résztvevővel zajliott délután három órától Kassán az állampolgársági 

törvény módosításáért szervezett tüntetés, melyen a szlovák állampolgárságát szintén 

elveszítő, 101 éves Tamás Ilonka is megjelent, pártelnökök és szlovák képviselők 

társaságában. 

 

A kisiskolákról tanácskoztak 
2013. augusztus 31. – Új Szó 

Csütörtökön közösségi fórumot tartott Diószegen a Csemadok, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, és a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala. A résztvevő szervezetek nyilatkozatot fogadtak el, melyben elutasítják az 

oktatásügyi minisztérium nyomásgyakorlását, kiemelik a kisebbségi kultúrák támogatását 

biztosító törvény fontosságát, ragaszkodnak a támogatás létszámmal arányos elosztásához. 

A társadalmat összefogásra ösztönzik, az MKP és a Híd aláírásgyűjtését is támogatják. 

 

Három fő pilléren nyugszik az MSZP nemzetpolitikája 
2013. szeptember 1. – Krónika, MTI 

Három irányban segítheti az MSZP a határon túli magyar közösségek törekvéseit és 

érdekeik érvényesítését – mondta az MSZP elnöke határon túli magyar pártok vezetőivel 

tartott egyeztetése után a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Vásárosnaményban szombaton. 

Mesterházy Attila elmondta: ez a három irány a határon túli magyar közösségek 

belügyeibe történő be nem avatkozás, a jószomszédi viszony és a partnerség, illetve a 

környező országokban működő, ugyanabban a pártcsaládban tevékenykedő pártok közötti 

jó kapcsolat kiépítése. 
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http://kronika.ro/belfold/pontaek-brassohoz-csatolnak-a-szekelyfoldet
http://www.bumm.sk/86203/tuntetes-az-allampolgarsagi-torveny-modositasaert.html
http://www.bumm.sk/86203/tuntetes-az-allampolgarsagi-torveny-modositasaert.html
http://ujszo.com/online/regio/2013/08/31/a-kisiskolakrol-tanacskoztak
http://kronika.ro/kulfold/harom-fo-pilleren-nyugszik-az-mszp-nemzetpolitikaja
http://kronika.ro/kulfold/harom-fo-pilleren-nyugszik-az-mszp-nemzetpolitikaja
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Fidesz: hiteltelenek az MSZP szavai a határon túli magyarokról 
2013. augusztus 31. – MTI 

A Fidesz szerint teljesen hiteltelen és álságos a szocialisták minden egyes szava a határon 

túli magyarságról, "a bukott baloldal egyetlen dolgot akar tőlük: szavazatokat" - reagált a 

nagyobbik kormánypárt közleményben az MSZP elnökének szombati vásárosnaményi 

kijelentéseire. A Fidesz reagálásában azt írta: a baloldal politikusai ma is rendszeresen a 

külhoni magyarok "ellen próbálják uszítani a hazai közvéleményt, és ma is azt a Ron 

Werbert alkalmazzák a gyűlöletkampányuk irányítására, akinek segítségével 2004-ben 

egyszer már magyart a magyar ellen fordítottak". 

 

Tiszta beszéd 
2013. szeptember 2. – Bayer Zsolt – Magyar Hírlap 

Nyílt levelet írt Bayer Zsolt Tőkés Lászlónak, az RMDSZ európai parlamenti 

képviselőjének, valamint Borbély Zsolt Attilának az EMNP és a Jobbik tagjának. A 

levélben kitér arra, hogy Toró T. Tibor az EMNP elnöke az EMI táborban arról beszélt, 

hogy a Jobbik visszahozta a tiszta beszédet a magyar politikába, míg egy héttel korábban, a 

tusnádfürdői nyári egyetemen mindent elkövetett azért, hogy nehogy lemaradjon egyetlen 

fényképről is. 

 

Háromszéken a románok és romák nem kérik a magyar állampolgárságot? 
2013. augusztus 30. – Erdély Ma, Sláger Rádió 

Nem jellemző, hogy a román vagy a roma nemzetiségűek kérnék a sepsiszentgyörgyi 

Demokrácia Központ segítségét, hogy könnyített eljárással magyar állampolgárságért 

folyamodhassanak, mondta el a Sláger Rádiónak Nemes Előd. A központ vezetője 

hangsúlyozta, több mint 13 ezer iratcsomót állítottak össze már a sepsiszentgyörgyi 

irodában, ehhez viszonyítva annyira elenyésző a román vagy roma nemzetiségűek száma, 

hogy százalékban nem is mérhető. 

 

Tőkés nagyon kemény üzenetet küldött a román elitnek 
2013. augusztus 31. – Erdély Ma, mno.hu 

A kisebbségi politikában csak a nyers erő számít; nem lehet gyáván, vagy engedékenyen 

eredményt elérni, ezért sürgettem határozottabb anyaországi fellépést Tusnádfürdőn – 

mondta Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a 

Népszabadságnak. Beszélt magyar összefogásról, és arról is, hogy Bukarestnek szakítania 

kell az évszázados nagyromán sovinizmussal. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=338200&lang=hun#338200
http://magyarhirlap.hu/tiszta-beszed
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148423&cim=haromszeken_a_romanok_es_romak_nem_kerik_a_magyar_allampolgarsagot
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148474&cim=tokes_nagyon_kemeny_uzenetet_kuldott_a_roman_elitnek
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Ponta: minden PSD-s visszavonná a kitüntetést 
2013. szeptember 1. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőségének azon tagjai, akik korábban megkapták a 

Románia Csillaga érdemrendet, csatlakoztak a kormánypárt európai parlamenti (EP) 

képviselője, Corina Creţu azon kezdeményezéséhez, hogy vonják vissza a kitüntetést Tőkés 

Lászlótól – jelentette be pénteken Victor Ponta miniszterelnök, a PSD elnöke. 

 

Tőkés: őket minősíti, ha visszavonják a kitüntetésemet 
2013. augusztus 30. – maszol.ro 

Bevallása szerint nem foglalkoztatja túlságosan Tőkés Lászlót, hogy a kormánypártok 

visszavonnák az 1989-ben vállalt szerepéért adományozott Románia Csillaga 

Érdemrendet. Erről az európai parlamenti képviselő a Népszabadságnak adott interjúban 

beszélt. „Az állampolgárságomat nem féltem, a románok jó politikusok, és ilyen 

otrombaságot nem követnének el. Lehet, hogy a kitüntetést visszavonják, ám ez az ő 

dolguk, őket minősíti. Mi a nyolcvanas években nem a majdani kitüntetések reményében 

szálltunk szembe a diktatúrával” – jelentette ki. 

 

Cseke Attila Pontáék terveiről: „hülyének néznek bennünket” 
2013. augusztus 30. – maszol.ro 

Cseke Attila képviselő szerint a miniszterelnök azért jelentette be pénteken a régiók 

számának növelését, mert az alkotmányról szóló népszavazás elmaradása miatt a kormány 

nem tudja végrehajtani a beharangozott közigazgatási átszervezést, és helyette fel kell 

mutatnia valamit a választóknak. 

 

Aláírásgyűjtés a magyar önrendelkezésért 
2013. augusztus 30. – Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Aláírásgyűjtéssel kezdeményezne népszavazást az RMDSZ a román régiósítási tervek 

megakadályozására. Az EMNP szerint a szövetség a nehezebb utat választja, amikor nem 

önkormányzati döntést szorgalmaz az általa ellenőrzött önkormányzatokban, hanem 

önmaga ellenzékeként gyűjt aláírásokat. 

 

Brassó, a kisebbik rossz 
2013. szeptember 1. – Krónika 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke a Victor Ponta miniszterelnök által a 

hétvégén bejelentett közigazgatási átszervezés kapcsán leszögezte: az RMDSZ továbbra is 

ragaszkodik a 16 régiós átszervezési tervéhez. "A törvénytervezetünket már benyújtottuk, 

és az új parlamenti idényben meg kell győznünk a román tárgyalófeleket, hogy a kisebb, 

hatékonyabb működésű régió nem csak a magyar emberek érdeke, hanem a románoké is" 

– nyilatkozta Kelemen Hunor. Úgy véli, biztosnak tűnik, hogy az idén már nem kerül sor a 

régióátszervezésre. 
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http://kronika.ro/belfold/ponta-minden-psd-s-visszavonna-a-kituntetest
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16950-tokes-oket-minositi-ha-visszavonjak-a-kituntetesemet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16950-tokes-oket-minositi-ha-visszavonjak-a-kituntetesemet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16979-cseke-attila-pontaek-terveirol-hulyenek-neznek-bennunket
http://erdely.ma/autonomia.php?id=148421&cim=alairasgyujtes_a_magyar_onrendelkezesert
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/brasso-a-kisebbik-rossz
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Borbély Ponta régiósítási szándékáról: induljon ki a mi javaslatunkból! 
2013. szeptember 1. – transindex.ro 

„Egyértelmű, hogy vannak olyan politikai alakulatok, amelyeknek van elképzelésük arról, 

hogy hogyan nézzenek ki a régiók, és vannak olyanok, akik csak nyilatkoznak, és távol 

állnak egy koherens elképzelés felmutatásától” - jelentette ki Borbély László. Az RMDSZ 

politikai alelnöke elmondta, a szövetségnek létezik régiósításra vonatkozó 

törvénytervezete, amely mentén nyitott a tárgyalásra az USL-vel. 

 

Kelemen: kizárt, hogy az RMDSZ testületileg megszavazza a Verespatak-
tervezetet 
2013. szeptember 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Kizártnak nevezte Kelemen Hunor, hogy az RMDSZ képviselőházi és szenátusi frakciója 

testületileg megszavazza a verespataki bányaberuházással kapcsolatos törvényt a 

parlamentben. „Vagy testületileg ellene szavazunk, amit én támogatni fogok, vagy 

mindenki a lelkiismerete szerint szavaz” - fejtette ki a Maszolnak Kelemen Hunor, milyen 

alternatívák állnak az RMDSZ-frakciók előtt. 

 

Marosludasi főhajtás Petőfi előtt 
2013. szeptember 1. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az elmúlt évtizedben nem volt köztéri rendezvény Marosludason, az itt élő magyar 

közösség számára ezért is különösen fontos volt vasárnap, amikor a város terén felavatták 

Petőfi Sándor mellszobrát. „A választásaink mindig meghatározzák cselekedeteinket, az, 

hogy kit és hogyan ünneplünk, nagyon sokat elmond rólunk. A magyar irodalom jeles 

alkotói közül nagyon sok személyiségnek lehet és kell szobrot állítani, ám Petőfi Sándor 

személye egy nagyon fontos és jelképes választás" – kezdte ünneplő beszédét Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke, aki szerint a Petőfi kultusz nagyon erős Erdélyben, amelynek a 

21. században kiemelt jelentősége van. 

 

Ponta megerősítette: a verespataki beruházás ellen fog szavazni 
2013. szeptember 1. – transindex.ro 

Képviselőként Victor Ponta a verespataki törvénytervezet ellen fog szavazni a 

parlamentben - erősítette meg két héttel korábbi kijelentését az Antena 3 hírtelevíziónak a 

miniszterelnök. A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökeként Ponta azt kérte párttársaitól, 

ne alakítsanak ki frakció-álláspontot: szavazzon mindenki lelkiismerete szerint. 

 

Padlón az elnökjelölt – Az USL még a kétharmad közelében 
2013. szeptember 1. – Erdély Ma 

Ha ma lennének a választások, a románok 61%-a az USL-re voksolna, a PDL csupán 17%-

ra számíthat, derült ki egy augusztus közepén végzett közvélemény-kutatásból. A 

legtöbben úgy gondolják, az USL megmarad, legalábbis a jövő évi elnökválasztásig. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33916
http://itthon.transindex.ro/?hir=33920
http://itthon.transindex.ro/?hir=33920
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/marosludasi-fohajtas-petofi-elott
http://itthon.transindex.ro/?hir=33919
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148513&cim=padlon_az_elnokjelolt_az_usl_meg_a_ketharmad_kozeleben
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Salat Levente: nem mondjuk el megfelelően a románoknak, mi is az 
autonómia 
2013. szeptember 1. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nincs konszenzus az erdélyi magyar közösségen belül az autonómia-elképzelésekkel 

kapcsolatban, a románok pedig nem értesülnek hatékonyan a célokról. Salat Levente, a 

Babes-Bolyai Tudományegyetem oktatója a Marosvásárhe- lyi Rádióban válaszolt Gáspár 

Sándor kérdéseire. 

 

Bárdi Nándor nemzetstratégiáról, külhoni magyarságról, „táposokról” 
2013. szeptember 1. – maszol.ro 

A Vásárhelyi Forgatag keretében szervezett Szóforgatag meghívottja volt Bárdi Nándor, az 

Etnikai és Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, a Magyar Tudományos Akadémia 

munkatársa, aki Álságos állítások a magyar etnopolitikában címmel tartott előadást 

szombat este a Kultúrpalota kistermében. 

 

Több ezren a Maros-parti forgatagban 
2013. szeptember 1. – Krónika 

A Vásárhelyi Forgatag szervezői szerint a hétvégén egyértelműen beigazolódott, hogy a 

helyi magyarságnak igénye van egy olyan rendezvényre, amelyet sajátjának érezhet, és 

amely által otthon érezheti magát a városban. A csütörtöktől vasárnapig tartó rendezvény 

ideje alatt a forgatag minden helyszínén nagy volt az érdeklődés a programok iránt. 

 

Nemet mondanak a ciánra 
2013. szeptember 1.- Krónika 

Több nagyvárosban rendeztek tüntetést vasárnap a Fehér megyei Verespatakra tervezett 

ciántechnológiás aranybánya ellenzői, miután a héten a kormány törvénytervezetet 

fogadott el a beruházóval kötendő új megállapodásról. 

 

Urmánczy Nándor szellemiségében ünnepelt Maroshévíz magyarsága 
2013. szeptember 1. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

A maroshévízi Dr. Urmánczy Nándor Egyesület szervezésében hatodszor ünnepelték meg 

a város nagy szülöttjének emléknapját. A rendezvény kibővült, idén második alkalommal 

került sor a hévízi Székely-Magyar Napok eseményeire. Ünnepélyes, kulturális és 

szórakoztató rendezvénye volt ez a maroshévízi magyarságnak. 

 

Beiktatták Orosch János nagyszombati érseket 
2013. augusztus 30. – Új Szó, Felvidék Ma 

Péntek délelőtt Nagyszombatban ünnepélyes keretek között beiktatták Orosch János 

nagyszombati érseket. A szertartást Stanislav Zvolenský pozsonyi érsek-metropolita 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=148503&cim=salat_levente_nem_mondjuk_el_megfeleloen_a_romanoknak_mi_is_az_autonomia_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=148503&cim=salat_levente_nem_mondjuk_el_megfeleloen_a_romanoknak_mi_is_az_autonomia_audio
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17025-bardi-nandor-nemzetstrategiarol-kulhoni-magyarsagrol-taposokrol
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tobb-ezren-a-maros-parti-forgatagban
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nemet-mondanak-a-cianra
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/urmanczy-nandor-szellemisegeben-unnepelt-marosheviz-magyarsaga
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/30/beiktattak-orosch-janos-nagyszombati-erseket
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végezte. A szentmise elején latin és szlovák nyelven is felolvasták Ferenc pápa bulláját a 

kinevezésről. Az indoklás szerint a Szentatya a Püspöki Kongregációval folytatott 

egyeztetést követően nevezte ki Oroscht. 

 

Procházka a büszke Szlovákia ígéretével kampányol 
2013. augusztus 31. – bumm.sk 

Új jelszóval jelentkezett az elnökválasztásért folytatott küzdelemben Radoslav Procházka: 

legújabb óriásplakátjain már büszke Szlovákiát ígér. "Az ön joga, az én kötelességem." 

Procházka elmondása szerint több száz óriásplakátot függesztett ki az ország területén, s a 

célja, hogy lezárja az aláírásgyűjtési kampányát, mely Cirill és Metód Nagy-Morvaországba 

való bejövetelének 1250. évfordulója napján kezdődött. "Egy állami ünnep napján kezdtem 

és szimbolikusan egy másik ünnepnapon szeretném befejezni" - fejtette ki Procházka. 

Kevesebb magyar gyereket íratnak szlovák iskolába 

2013. augusztus 30. – Új Szó, bumm.sk, Krónika, hirek.sk 

Évről évre több magyar gyerek kezdi anyanyelvi tannyelvű iskolában a tanévet. Ha 

összevetjük a Statisztikai Hivatal által kiadott részletes évi születési statisztikákat, 

valamint a tanulói létszámról készített hivatalos adatsorokat, akkor azt látjuk, hogy – 

arányaiban – egyre több magyar gyereket íratnak magyar iskolába. 

 

Országos tanévnyitó - A kisiskolákért aggódnak a magyar pedagógusok 
2013. augusztus 31. – hirek.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

Érték és mérték - ez volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége szervezésében 

Tornalján rendezett országos tanévnyitó jelmondata. Pék László, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének elnöke beszédében rámutatott a felvidéki magyar kisiskolák 

nehéz helyzetére is. 

 

Elkészült a megyei választások menetrendje 
2013. augusztus 31. – bumm.sk 

A belügyminisztérium már az őszi megyei választásokra készül. A megyék és a községek 

már megkapták azt az időbeosztást, amelynek alapján elő kell készíteni a voksolást. 

 

A nemzet tehetségeiért 
2013. augusztus 30. – Magyar Szó 

A Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díj 2013 tavasza óta ad lehetőséget a 

tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli 

pedagógusok elismerésére. A szerdán este Budapesten, a Nemzeti Színházban megtartott 

díjátadó ünnepségen, ahol dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

köznevelésért felelős államtitkára mondott ünnepi köszöntőt, több vajdasági pedagógust is 

kitüntettek. 
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Temerin: Ma fogadták az elsős kisdiákokat 
2013. augusztus 30. – Vajdaság Ma 

A temerini Kókai Imre Általános Iskolában hétfőn összesen 65 elsős ül iskolapadba, és 

kezdi meg tanulmányait. A kisdiákok ünnepélyes fogadását pénteken tartották az iskola 

tornatermében. A negyedikesek kis műsorral kedveskedtek az első osztályba induló 

gyerekeknek, amelyben versek, dalok hangzottak el, illetve táncot mutattak be. Ezt 

követően Sziveri Béla, az iskola igazgatója köszöntötte a diákokat, illetve szüleiket, 

hozzátartozóikat. 

 

Zenta: Játékos készségfejlesztéssel készültek a tanévkezdésre 
2013. augusztus 30. – Vajdaság Ma 

A zentai Archimedes Oktatóközpontban csütörtökön ért véget az az egyhetes 

foglalkozássorozat, amelynek keretében az alsós kisdiákok játékos magyar, szerb és angol 

nyelvi valamint matematikai foglalkozásokon vehettek részt, ilyen módon készülve a 

tanévkezdésre. A foglalkozássorozat elsődleges célja a készségfejlesztés volt, amit az 

oktatók minden csoportban sajátos módszerek alkalmazásával próbáltak megvalósítani. 

 

Köszöntötték az elsősöket 
2013. augusztus 31. – Magyar Szó 

Mintegy 160, ebből összesen 85 magyar elsős kisdiák ült be pénteken délelőtt a szabadkai 

Széchenyi István Általános Iskola padjaiba, miután iskolás társaik zenés, táncos, verses 

ünnepi műsorral köszöntötték őket. Várkonyi Zsolt, az MNT Közigazgatási Hivatala elnöke 

a beiskolázási csomagokat osztotta szét a friss iskolások között a magyar osztályokban, jó 

tanulást, eredményes iskolaéveket kívánt, és gratulált azoknak a szülőknek, akik az 

anyanyelvű oktatás mellett tették le a voksukat. 

 

Ösztöndíjak, amelyek messze túlmutatnak az anyagiakon 
2013. augusztus 31. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács három ösztöndíjpályázatára várja az érintettek jelentkezését: a 

felsőoktatási és a demonstrátori ösztöndíjra, valamint a Várady kiválósági ösztöndíj-

hitelre. A tudnivalókról dr. Lengyel Lászlót, az MNT Közigazgatási Hivatalának 

felsőoktatási kérdésekkel megbízott tanácsosát kérdezte a Magyar Szó. 

 

Harmincöt magyar elsős Zomborban 
2013. augusztus 31. – Magyar Szó 

Hétfőn összesen 721 elsős indul a zombori és a város vonzáskörébe tartozó falvak általános 

iskoláiba. A közigazgatási hivatal társadalmi ügyosztályának adatai szerint az új tanévben 

35 diák kezdi meg magyar nyelven a tanulmányait. Magában a városban 412 az elsősök 

száma, közülük öten tanulnak majd magyarul. 
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Kevés a diák 
2013. augusztus 31. – Magyar Szó 

Sajnos minden évben kevesebb és kevesebb kisdiák van a kúlai községben, így az 

elkövetkező iskolaévre is a tavalyinál kevesebb diák iratkozott a Petőfi Brigád Általános 

Iskolába. – Magyar tagozaton 10 diákunk lesz az első osztályban, 3 kislány és 7 kisfiú, az 

osztályt pedig Kovács Zoltán tanító vezeti majd. Szivácról is érkezik hozzánk majd egy kis 

elsős, és a család másodikos diákja is nálunk tanul majd. Itt el kell mondani, hogy sajnos 

egy család Kúláról Szabadkára költözik, és velük együtt 3 gyermekük is elhagyja iskolánkat 

– mondta Blaskó Erzsébet, az intézmény igazgatónője. 

 

Negyvenöt osztálynyitási kérvény 
2013. augusztus 31. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Összesen 45 magyar vonatkozású kérvény érkezett a tartományi titkársághoz a 15 főnél 

kevesebb diákot számláló osztályok megnyitására. Ahogy azt Deli Andor tartományi 

oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár elmondta, a jóváhagyásoknak meg kell, 

hogy történjen a pénzügyi keretbe való beépítésük, amit a köztársasági minisztérium 

kontrollál, és az esetek 99 százalékában ez megtörtént, de van még néhány eset, amelynek 

a végleges eldöntését a hivatalnokok a minisztériumban az új miniszterre bíznák. Ebből 

kifolyólag most meg kell várni, hogy az új miniszter elfoglalja a helyét, és várhatóan a jövő 

hét folyamán fog ez a néhány eset megoldódni. 

 

Magyar nap Nagybecskereken 
2013. augusztus 31. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Túlzás nélkül mondható, hogy igazi magyar nap volt pénteken Nagybecskereken: a 

városházán Gyula város küldöttségét fogadta Ivan Bošnjak polgármester, az Inocoop 2013. 

innovációs, kooperációs és vállalkozói kiállítás keretében pedig a Magyar–szerb 

Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében tartottak előadásokat. Nagybecskereken járt 

Pásztor István, VAT Képviselőházának elnöke is, aki megtekintette az Inocoop kiállítást, 

majd a gyulai küldöttség és a nagybecskereki önkormányzat képviselőinek társaságában 

ellátogatott Muzslya helyi közösségbe és néhány családi gazdaságba. 

 

„Útravaló” az elsősöknek 
2013. augusztus 31. – Vajdaság Ma 

A kishegyesi önkormányzat minden elsőbe induló kisiskolásnak 3000 dináros adományt 

folyósított, ezzel járulva hozzá az iskolakezdés költségeihez. Ebben az iskolaévben összesen 

116 kisdiák kezdi meg általános iskolai tanulmányait a község három általános iskolájában 

magyar vagy szerb nyelven. Pénteken a kishegyesi községháza nagy tanácstermében 

Marko Rovčanin községi elnök és Hallgató Imre a képviselő-testület elnöke osztotta szét az 

önkormányzat 3000 dináros ajándékát, jelen volt Mohácsi Zoltán alpolgármester is. 
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Befejeződött a logIQai tanulótábor Muzslyán 
2013. augusztus 31. – Vajdaság Ma 

A Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete a Tehetséggondozó program keretében a 

Nemzeti Tehetségpont - Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége támogatásával az 

idén első alkalommal szervezett a bánáti magyar iskolák tehetséges felsős tanulói részére 

nyári foglalkozást, a Mózes Krisztián (LogIQa Studio, MENSA HungarIQa) vezette 

visegrádi LogIQa tábor mintájára. 

 

Idén is gazdag programot kínált a maradéki tábor 
2013. augusztus 31. – Vajdaság Ma 

Augusztus 26-a és 30-a között rendezte meg a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete 

a már hagyományossá vált tábort Maradékon. A helybeli gyerekeken kívül Temerinből, 

Muzslyáról, Tiszakálmánfalváról, Kúláról és Nyékincáról érkezett gyermekek voltak 

részesei a gazdag programnak. A tábor főszervezője Lukács Gabriella muzslyai tanítónő 

volt, Halász Dániel református lelkész bibliai történetekkel ismertette meg a résztvevőket, 

a horgosi Gazsó Tibor és Varga Viola néptánc oktatók néptáncra tanította őket. Lukács 

Gabriella sokat beszéltette a gyerekeket, voltak nyelvi játékok, találos kérdések, rajzoltak, 

játszottak. 

 

Szabadka: Ünnepi koncertek, kiállítások és kitüntetések a Város Napja 
alkalmából 
2013. szeptember 1. – Vajdaság Ma 

Szeptember elsején, a Város Napján, Szabadka szabad királyi várossá nyilvánításának 

napját ünnepeljük: a kiváltságlevelet Mária Terézia 1779-ben adományozta Szabadkának. 

Ebből az alkalomból hagyományosan díszpolgári címet és Pro Urbe-díjakat adományoz 

városi közgyűlés. A város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként idén 

Petz Galler Marika, Pecze Mihály, Tilly Róbert és a szabadkai Népszínház részesült Pro 

Urbe-díjban, a díszpolgári címet azonban 2013-ban senkinek sem szavazta meg a 

képviselő-testület. 

 

Tanulj magyarul, uniós polgár lesz belőled! 
2013. szeptember 1. – Vajdaság Ma 

A Politika belgrádi napilap cikket írt a magyar állampolgárság megszerzéséről és a vele 

kapcsolatos visszaélésekről, ügyeskedésekről A magyar állampolgárság megszerzéséhez 

ősökre és nyelvtudásra van szükség, írja a lap, s hozzáteszi, míg a családfán nem lehet 

változtatni, a nyelvtudás terén sokat lehet tenni az ügy érdekében. Élelmes „vállalkozók“ 

ezt ki is használják, hiszen egész iparág alakult ki a magyar állampolgárság 

megszerzésének „rásegítésében“. 
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Az első lépés a diploma felé  
2013. augusztus 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi 

Karára a tavalyi 97-tel szemben idén 187 tanárjelölt jelentkezett, ami a kar vezetője szerint 

a nagyon jó felvételi kampánynak köszönhető. Az örömbe azonban jócskán vegyült üröm. 

– Sajnálatos módon az ukrán oktatási és tudományos minisztérium jelentős mértékben 

csökkentette nálunk az államilag támogatott helyek számát – tájékoztat Spenik Sándor 

dékán. – 2012-ben 63, az idén viszont csak 35 helyet biztosítottak összesen a négy szak – 

magyar nyelv és irodalom, magyar történelem és európai integráció, fizika, matematika – 

számára. 

 

„Hadiösvényen” a KMKSZ?  
2013. augusztus 30. – Kárpáti Igaz Szó 

A Jobbikos kirohanás a KMKSZ ellen című cikk írása közben annyi igazság csöppent ki lmz 

tollából, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) egyaránt rendelkezik falunévtábla-állító programmal. Egy 

hangyányival sem több. Hiába próbálja ezekkel egybemosni, a Jobbik rovástábla-akciója 

egészen más történet. Egy ősi magyar kultúrkincs „felszínre hozataláról”, a közös 

gyökereinkről szól. Ha úgy tetszik, egyfajta emlékeztető – reagál a Kiszo szerkesztője 

Kárpátalja korábbi cikkére. 

 

Ignorálták az UMDSZ-t? 
2013. augusztus 30. – Kárpáti Igaz Szó 

A TiszaNews értesülései szerint ignorálták az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) vezetését a Szent István napja alkalmából Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusán tartott ünnepi fogadáson. Az idézett honlap úgy tudja, most először 

fordult elő, hogy az országos demokrata szövetség képviselői nem kaptak meghívót az 

alkalomra. „Egy olyanra, amelynek az összetartozásról, a közös út kereséséről kellene 

szólnia” – fogalmaz az ominózus cikk szerzője. 

 

Jótól jót tanulni – kárpátaljai díjazottak a Bonis Bona pályázatán 
2013. augusztus 30. – Kárpátalja Ma 

A Bonis Bona   A nemzet tehetségeiért  díj olyan magyarországi és határon túli 

pedagógusokat részesít erkölcsi és anyagi elismerésben, akik kiemelkedő munkát végeznek 

a fiatal tehetségek kibontakozása érdekében. Kárpátaljál kilenc személy részesült az 

elismerésben: Kelemen Klára (Salánki Mikes Kelemen Középiskola), Kicska György 

(Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola), Kovács András (Nagyberegi Református 

Líceum), Tóth András (Nagyberegi Református Líceum), Tóth Magdolna (Feketeardói 

Középiskola), Kopriva Andrea (Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola), Pallagi 

László (Somi Általános Iskola), Kalanics Éva (Salánki Mikes Kelemen Középiskola), Szopó 

András (Ungvári Nemzeti Egyetem). 
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Magyarul tanulni nagyon jó! 
2013. augusztus 30. – Kárpátalja Ma 

Nincs olyan kisgyerek, aki ne várná, hogy iskolás legyen. Azonban az iskolakezdés része a 

tanszerek beszerzése is, amely a szülőket terheli és nem kevés kiadással jár. Ennek 

könnyítésére a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány a Magyarul tanulni jó program 

keretében ajándékcsomagokat állított össze, melyeket a Kárpátalja magyar iskoláiban 

tanuló első osztályosok kapnak meg. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

közreműködésével idén 1600 ajándékcsomagot készítettek el. 

 

Tankönyv- és taneszközcsomag a magyar elsősöknek 
2013. augusztus 30. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma A horvátországi magyar oktatásért 

elnevezésű beiskolázási programja során azokat az elsősöket és szüleiket támogatja, akik a 

magyar tannyelvű iskolák mellett döntöttek. Augusztus 28-án a leendő kisdiákokat egy 

tankönyveket és taneszközöket tartalmazó csomaggal ajándékozták meg. Az eszéki alkalmi 

ünnepségen jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője is. 

 

Emléktábla a fiumei királyi közjegyző tiszteletére 
2013. augusztus 30. – Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 27-én a rijekai tengerparti sétányon dr. Charmant Oszkár fiumei királyi 

közjegyző tiszteletére állítottak emléktáblát. Az emléktábla-avatáson köszöntőt mondott 

Navracsics Tibor magyar miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter 

és Sandra Artuković Kunšt horvát igazságügyi miniszterhelyettes. Az emléktáblánál a 

HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei szervezetének képviselői is koszorúztak. 

 

Magyarul készültek a tanévre Felsőőrött 
2013. augusztus 30. – Volksgruppen 

Az elmúlt héten zajlott a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület már hagyományosnak 

számító szünidei magyar nyelvtanfolyama a szervezet felsőőri székházában. A tanfolyam 

célja többek között, hogy felfrissítse a gyerekek tudását a tanévkezdésre. A nagy 

érdeklődésre való tekintettel két csoport is indult, a népiskolásokat Hechenblaickner 

Beatrix, a gimnazistákat pedig Zsótér Irisz készítette fel magyarból a tanévkezdésre. 
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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   
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