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Répás Zsuzsanna: Kétszázezer külhoni szavazatra lehet számítani a jövő évi 
országgyűlési választásokon 
2013. szeptember 3. – Vajdaság Ma, M1 

Az adatbiztonság mindig is elsőrendű szempont volt a választási folyamat kialakítása során 

- mondta az M1 Az Este című műsorában a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

Kétszázezer külhoni szavazatra lehet számítani a jövő évi országgyűlési választásokon - 

egyes számítások szerint ez 2-3 mandátumot jelenthet majd a következő Országgyűlésben. 

Egy hónapja regisztrálhatnak a külhoni magyarok - eddig 7 ezren jelezték hivatalosan, 

hogy 2014-ben szavaznak majd. 

 

Hat megyében indít aláírásgyűjtést az RMDSZ a régiósítással kapcsolatos 
népszavazásokért 
2013. szeptember 3. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság, MTI 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség szeptember 3-i főtitkársági ülésén áttekintették 

a régiósítás témakörében kezdeményezett népszavazások technikai és szervezési részleteit, 

illetve a szeptember hónap végére tervezett tüntetés kérdését.  Kovács Péter főtitkár 

elmondta, hogy önkormányzati vezetők és szakértők kidolgozták a népszavazási folyamat 

metodológiáját, ennek értelmében az RMDSZ Hargita, Kovászna és Maros, illetve Bihar, 

Szatmár és Szilágy megyékben kezdeményez aláírásgyűjtést, amelyet követően a helyi 

tanácsok határozatban írják ki a helyi népszavazásokat. 

 

Berényi a rendőrségen: nem vett részt magyar állampolgárok avatásán 
2013. szeptember 3. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Felvidék Ma, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadság 

Feljelentés alapján idézték be a verebélyi rendőrségre Berényi Józsefet, a Magyar Közösség 

Pártjának elnökét, ahol arról faggatták, valóban részt vett-e olyan rendezvényen 

Szlovákiában, ahol magyar állampolgárokat avattak. Berényi a Kossuth Rádiónak 

nyilatkozva elmondta, hogy egy ismeretlen személy feljelentése alapján idézték be a 

rendőrségre kihallgatásra. A feljelentés elmondása szerint ugyan nem anonim módon 

történt, de az illető aláírása olvashatatlan volt. 

 

Újra megnyílt az eszéki magyar főkonzulátus 
2013. szeptember 3. – MTI 

Újra működik magyar főkonzulátus Eszéken: a külképviselet épületét Németh Zsolt, a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Josko Klisovic horvát külügyminiszter-

helyettes adta át kedden. Németh Zsolt az esemény alkalmából mondott beszédében azt 

hangsúlyozta, hogy az eszéki főkonzulátussal megkezdődött egy tucatnyi magyar 

külképviselet megnyitásának folyamata. „Magyarország megnyitotta kapuit a 

szomszédsága, környezete előtt, és ez azt tükrözi, hogy az ország túl van a válság 

legnehezebb részén, képes rá, hogy az együttműködésbe, a jövőbe invesztáljon” - mondta. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5734/Repas-Zsuzsanna-Ketszazezer-kulhoni-szavazatra-lehet-szamitani-a-jovo-evi-orszaggyulesi-valasztasokon.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5734/Repas-Zsuzsanna-Ketszazezer-kulhoni-szavazatra-lehet-szamitani-a-jovo-evi-orszaggyulesi-valasztasokon.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33937
http://itthon.transindex.ro/?hir=33937
http://www.bumm.sk/86272/berenyi-a-rendorsegen-nem-vett-reszt-magyar-allampolgarok-avatasan.html
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=339060&lang=hun#339060
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Budapest tájékoztatást kért Verespatak-ügyben 
2013. szeptember 3. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Szabadság, Magyar Hírlap 

Miközben Bukarestben és európai nagyvárosokban is folytatódnak a verespataki 

bányaprojekt elleni tiltakozó akciók, a magyar Országgyűlés tájékoztatást kért a román 

parlamenttől a Fehér megyei településre tervezett aranybányászatról, a Greenpeace pedig 

online petíciót kezdeményezett a bányanyitás kapcsán. 

 

A jövő Európájának többnyelvű polgárokra van szüksége 
2013. szeptember 2. – Kormány.hu 

Az egyesült Európa a nemzetiségek jelenlétét a jövőben nemcsak egyszerűen megtűri, 

hanem egyenesen szüksége van rájuk. A jövő Európájának ugyanis többnyelvű polgárokra 

van szüksége - mondta Latorcai Csaba egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a Szlovák - Magyar Két tanítási Nyelvű 

Általános Iskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén Sátoraljaújhelyen. A látogatást 

követően a helyettes államtitkár a Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános 

Iskola, Diákotthon és Gimnázium tanévnyitóján tartott köszöntőbeszédet, Latorcai Csaba 

hangsúlyozta: Nem létezik modern nemzet, amelynek ne lenne saját nyelve, illetve ne 

védelmezné saját nyelvi értékeit a globalizáció negatív hatásai ellen. Nemzetiség sem 

létezhet, ha nincs élő kapcsolatban az anyanyelvvel, az anyaország nyelvével. 

 

Kerekasztal-beszélgetés a Kárpát-medencei magyar doktoranduszokról 
2013. szeptember 4. – Kárpátalja Ma 

A Magyar Doktorandusz Közösség (MDK) kezdeményezésére Nemzeti Kerekasztal-

beszélgetést tartottak augusztus 31-én az immár hagyományosnak tekinthető 17. DOSZ 

(Doktoranduszok Országos Szövetsége) nyári táborban. A beszélgetésen részt vettek az 

MDK szervezeteinek vezetői: Kárpátaljáról Kovály Katalin, a Momentum Doctorandus 

elnöke, Szlovákiából Morvai Tünde, a TÉKA elnöke, Romániából Székely Tünde, a 

RODOSZ elnöke és a Vajdaságból Novák Anikó, a VMDOK elnöke.  

 

Észak-amerikai turnéra indul a Magyar Állami Népi Együttes 
2013. szeptember 3. – MTI 

San Franciscótól Torontóig 74 előadást tart szeptember 13. és december 16. között a 

Magyar Állami Népi Együttes. A MÁNE tizenöt táncos párja hat zenésszel és egy énekes 

szólistával lép fel az észak-amerikai kontinensen ezer-háromezer személyes színházakban. 

Az amerikai turné a Magyar Rapszódia címet viseli, a kétszer 50 perces program ihletője a 

magyar néphagyomány és Liszt muzsikája - közölték keddi budapesti sajtóbemutatójukon 

a társulat vezetői, Mihályi Gábor koreográfus és Kelemen László, a Hagyományok Háza 

főigazgatója. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/budapest-tajekoztatast-kert-verespatak-ugyben
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-ugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-jovo-europajanak-ugyanis-tobbnyelvu-polgarokra-van-szuksege
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/21757-kerekasztal-beszelgetes-a-karpat-medencei-magyar-doktoranduszokrol
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=338948&lang=hun#338948
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Csibi Magor: tüntetések a jövőért 
2013. szeptember 3. – Krónika 

„Az elmúlt napokban egy nagyon fontos lépés történt a reális demokrácia és a fenntartható 

jövő irányába. Hihetetlen érzés kimenni az utcára, és több ezer olyan emberrel találkozni, 

akik azért jöttek ki, mert az ország es a természet jövője miatt aggódnak" – értékelte a 

Krónika érdeklődésére a verespataki kitermelés ellenzőinek megmozdulásait Csibi Magor, 

a Természetvédelmi Világalap (WWF) romániai kirendeltségének vezetője, aki maga is 

részt vett az elmúlt napokban Bukarest utcáin megszervezett tiltakozó akciókban. 

 

Későbbi időpontra halasztja az RMDSZ a székelyföldi tüntetést  
2013. szeptember 3. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Későbbi időpontra halasztja az RMDSZ a szeptember végére tervezett székelyföldi 

tüntetést a régióátszervezés ellen. Ezt a szövetség sajtóirodája közölte kedden, a 

főtitkárság heti ülése után. Kovács Péter főtitkár tájékoztatása szerint a halasztást az 

indokolja, hogy az RMDSZ aláírásgyűjtéseket követően helyi népszavazásokat szervez a 

régiósítás témakörében. A politikus leszögezte: támogatandónak ítélnek meg minden 

olyan utcai megmozdulást, amely a régióátszervezéssel kapcsolatban a magyar közösség 

érdekeit képviseli, és amely nem szolgál kampánycélokat, ám a tüntetések 

kezdeményezését nem versenyfutásként kell kezelni.  

 

Szeptember 19-én döntenek Tőkés érdemrendjének sorsáról 
2013. szeptember 4. – Erdély Ma, MTI, Szabadság, maszol.ro, transindex.ro 

Összehívták a Románia Csillaga érdemrend közgyűlését, miután a rend hét tagja azt kérte, 

hogy vonják vissza a kitüntetést Tőkés László európai parlamenti képviselőtől – jelentette 

be kedden Traian Basescu államfő. A közgyűlést a rend titkársága hívta össze szeptember 

19-re, hogy a legmagasabb román állami kitüntetés több mint 1300 birtokosa megválassza 

a rend héttagú becsületbíróságát. 

 

Magánterületre „száműzött” névtáblák 
2013. szeptember 3. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Alig kerültek ki a magyar helységnévtáblák a küküllőmenti Hármasfalu határába, az 

Országos Útügyi Hatóság azok eltávolítására szólította fel a Maros megyei település 

önkormányzatát. A makfalvi önkormányzat azonban nem aggódik, megtalálta a 

megoldást: a táblákat magánterületre helyezi át. A csókfalvi éppen a polgármester 

udvarába került, és a többinek is lett befogadója, így öt-tíz méterre való átköltöztetéssel a 

magyar nyelvű táblák továbbra is jól látható helyen állnak majd. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/csibi-magor-tuntetesek-a-jovoert
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17156-kesobbi-idopontra-halasztja-az-rmdsz-a-szekelyfoldi-tuntetest
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148696&cim=tokes_laszlo_miatt_osszehivtak_a_romania_csillaga_erdemrend_kozgyuleset
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/maganteruletre-szamuzott-nevtablak
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Ponta: gyávaság lenne a Verespatak-tervet a szekrényben tartani 
2013. szeptember 3. – transindex.ro, maszol.ro 

A miniszterelnök is támogatja a Traian Băsescu államfő által tervezett verespatak-

népszavazás kiírását, amelyet 2014-ben, az európai parlamenti választásokkal egyidejűleg 

szerveznének meg. "Jó ötletnek tartom a referendum megszervezését, amelyet az államfő 

is hasznosnak ítél meg" - hangoztatta a miniszterelnök. Elmondta, egy speciális parlamenti 

bizottságot kellene felállítani, amely a bányaberuházással kapcsolatos hozzászólásokkal 

foglalkozna. 

 

A Gyulafehérvári nyilatkozatról kezdeményez parlamenti állásfoglalást Máté 
András Levente 
2013. szeptember 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Erdély Ma 

Parlamenti állásfoglalás elfogadását szorgalmazza Máté András Levente, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője, a Gyulafehérvári nyilatkozat III. 1. pontjában 

megfogalmazott előírások gyakorlatba ültetésére vonatkozóan. A gyulafehérvári 

nagygyűlésen közfelkiáltással elfogadott dokumentum hivatkozott pontja egyebek mellett 

anyanyelvi oktatást, ügyintézést, és igazságszolgáltatást ígér az erdélyi nemzeti 

kisebbségeknek. 

 

Izsák Balázs az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordul a 
régiósításról tett nyilatkozatok kapcsán 
2013. szeptember 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Magyar 

Hírlap 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz fordul Izsák Balázs, a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) elnöke többek között Traian Basescu államfővel és Victor Ponta 

kormányfővel kapcsolatban, akiknek a romániai közigazgatási régiók kapcsán tett 

nyilatkozatai szerinte hátrányosan megkülönböztetik a romániai magyarokat. Az SZNT 

elnöke keddi közleményében emlékeztetett arra: több román vezető politikus kizártnak 

tekinti, hogy a közigazgatási régiók kialakítása során magyar többségű régió jöjjön létre. 

Ez - mint írja - azt jelenti, hogy valamennyi ilyen közigazgatási egység román többségű 

lesz. Az SZNT elnöke szerint ez számos nemzetközi egyezményt sért, és „nyilvánvalóan 

diszkriminatív” az ország magyar nemzetiségű polgáraival szemben. 

 

Kitiltották Csegzit a Marosvásárhelyiek Világtalálkozójáról  
2013. szeptember 3. – maszol.ro 

Annak ellenére, hogy meghívták és a végleges programban is szerepelt, Csegzi Sándor volt 

alpolgármester nem vehetett részt a Vásárhelyi Forgatag keretében szervezett 

Marosvásárhelyiek Világtalálkozóján. A Dorin Florea polgármester tanácsadójaként 

dolgozó Csegzi a maszol.ro-nak elmondta, részt vett az összes Bolyais Világtalálkozó 

szervezésében, ezért is hívták meg néhány hónappal ezelőtt a Forgatag szervezői, hogy 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33932
http://itthon.transindex.ro/?hir=33939
http://itthon.transindex.ro/?hir=33939
http://itthon.transindex.ro/?hir=33940
http://itthon.transindex.ro/?hir=33940
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17125-kitiltottak-csegzit-a-marosvasarhelyiek-vilagtalalkozojarol
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kapcsolódjon be a Marosvásárhelyiek Világtalálkozójába. A rendezvényen kultúráról, valós 

értékekről, a város jövőjéről szeretett volna beszélni.  

 

Forgatag – teltházak, elégedett szervezők 
2013. szeptember 3. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A szervezők becslése szerint 5 napon át körülbelül 35 ezer ember fordult meg az első 

Vásárhelyi Forgatag rendezvényein. Számításaik szerint ugyanúgy népszerűek voltak a 

családi programok, a kulturális, történelmi események, mint a zenei programok. 

 

Székelyföldi pedagógusok kaptak magyarországi elismerést  
2013. szeptember 3. – maszol.ro 

Udvarhelyszéki pedagógusok kaptak magyarországi elismerést tehetséggondozó 

munkájukért. Öten közülük Székelyudvarhelyen tanítanak, egyikük pedig Fenyéden – 

tájékoztatott a marosvásárhelyi rádió kedden. A Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért 

díjakat a múlt héten Budapesten adták át. 

 

Verespatak: a Greenpeace online petíciót kezdeményezett  
2013. szeptember 3. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Online petíciót kezdeményezett a Greenpeace a verespataki aranybányászati beruházást 

támogató kormányzati lépések ellen. Kevesebb, mint 24 óra alatt több mint 2500-an írták 

már alá a petíciót, emiatt a parlament 11 tagja már közölte, hogy nem fogja támogatni a 

projektet.  

 

Közeledik az ítélethirdetés a városzászlóperben 
2013. szeptember 3. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Kedden újból közzétette felszólítását a megyeszékhelyi RMDSZ szervezet, amelyben 

emlékezteti a város lakóit, hogy szeptember 10-én kerül sor a település zászlajának 

elfogadásáról szóló határozat elleni feljelentés tárgyalására a brassói táblabíróságon, és 

hogy ennek kapcsán várják a lobogó mellett szóló támogató aláírásokat. Mint ismeretes, a 

szövetség  júliusban már kezdeményezett egy egyhetes gyűjtési akciót, amely során több 

mint másfél ezer szignó került az ívekre, de az azóta eltelt időszakban elenyészően kevesen 

„léptek be a perbe”. 

 

Háromszékről is „nekimentek” Tőkésnek 
2013. szeptember 3. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Az államfőhöz fordult nyílt levélben hétfőn Marius Obreja liberális párti politikus, 

Háromszék USL-s szenátora, a honatya Tőkés László állami kitüntetésének visszavonását 

kéri. A Traian Băsescunak címzett nyílt levelében úgy véli, az erdélyi EP-képviselő 

megnyilvánulásai a román államot ártottak, illetve károsak az interetnikus kapcsolatok 

további alakulására nézve. A szenátor a Kovászna megyei románság nevében nyilatkozik – 

és állítása szerint minden jóérzésű, a szélsőséges és az együttélés ellen irányuló tetteket 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148682&cim=forgatag_telthazak_elegedett_szervezok
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17164-szekelyfoldi-pedagogusok-kaptak-magyarorszagi-elismerest
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17143-verespatak-a-greenpeace-online-peticiot-kezdemenyezett
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kozeledik-az-itelethirdetes-a-varoszaszloperben
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/haromszekrol-is-nekimentek-tokesnek
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elítélő személy nevében is –, akiket ő maga is képvisel, és emlékezteti az államfőt arra, 

hogy egyike azon honatyáknak, akik a multikulturalitás terjesztése, illetve a kölcsönös 

tisztelet mellett „törnek lándzsát". 

 

Jobbközép koalíció alakult Nyitra megyében 
2013. szeptember 3. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Koalícióban indul Nyitra megyében öt jobbközép párt az őszi megyei önkormányzati 

választáson. A Híd, a Nova, az OKS, az SaS valamint az SDKÚ közös jelöltlistát állít.A 

megegyezésről a Nova sajtóosztálya tájékoztatott. A koalíciós szerződést a pártok megyei 

elnökei, Bastrnák Tibor, Anna Šmehilová, Vladimír Špánik, Radoslav Pavelka és Richard 

Strakoš írták alá. 

 

Egymilliárd eurós vagyonért kér kártérítést Szlovákiától a Baťa-család 
2013. szeptember 3. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Beneš-dekrétumok alapján veszítette el vagyonának jelentős részét a második 

világháborút követően a világhírű vállalkozó, Ján Antonín Baťa. Nem a cégbirodalmat 

élesztenék fel, csupán anyagi kártérítést követelnek, összeírták végre a milliárdos vagyont. 

 

Mit hoz az idei tanév? 
2013. szeptember 3. – hirek.sk 

Nem lesz könnyű az idei tanév a szlovákiai magyar alapiskolákban, a törvényhozás ugyanis 

ősszel kezdi tárgyalni az új oktatási törvényt. Az aktuálpolitikai történések a tanévnyitóra 

is rányomták a bélyegüket. A magyar nemzetiségű népesség fogyását minden iskolában 

megérzik. 

 

Indul a forró belpolitikai ősz 
2013. szeptember 3. – Új Szó 

A képviselők visszajöttek nyári szabadságukról, kedden kezdődött a parlament maratoni 

szeptemberi ülésszaka. Ezzel kezdetét veszi a forró politikai ősz, melynek két csúcspontja 

lesz: a megyei választások és az elnökjelöltek listájának véglegesítése. 

 

Közösen 2013 
2013. szeptember 3. – Tokár Géza – Új Szó 

Tokár Géza a vasárnapi kassai tüntetés kapcsán kifejtette: “Először történt meg, hogy a 

kettős állampolgárság kérdésében világnézetében és ideológiájában valóban vegyes 

társaság nyilvánult meg, és ez biztató fejlemény, még akkor is, ha az Alkotmánybíróság 

döntésére közvetlenül aligha lesz hatással az ébresztőórák csörgetése. Az állampolgárság 

ügye olyan kérdés, ami – ha a törvény ebben a formájában marad – nemzetiségre való 

tekintet nélkül sújt mindenkit. Különösen a külföldre szakadt szlovákiai munkavállalókat”. 
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Konzuli fogadónapot tartottak Muzslyán 
2013. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa Muzslyán tartott kihelyezett ügyfélfogadást, ahol 

mintegy 120 egyszerűsített honosítási kérelmet vettek át a polgároktól. Ez volt a harmadik 

fogadónap a településen, Nagybecskereken pedig eddig négyszer lehetett átadni a 

kérelmeket a magyar állampolgárságra, de a környékben volt már ügyfélfogadás 

Szentmihályon és Erzsébetlakon is, így a körzetben az adatok azt mutatják, hogy az itteni 

magyarság mintegy 10 százaléka élt ezzel a lehetőséggel, hogy helyben is átadhatta a 

szükséges dokumentumokat. Legközelebb november 14-én, Nagybecskereken ismét 

tartanak kihelyezett fogadónapot. 

 

Doroszló: Szentkúti búcsú 
2013. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

Az idén is több ezer zarándokot várnak Doroszlóra szeptember 8-án, Kisboldogasszony 

ünnepén a Mária, Keresztények Segítsége egyházmegyei kegyhelyre. Sokan gyalog 

indulnak akár távolabbról is, hogy részt vegyenek a már 7-én, szombaton délután kezdődő 

és másnap délig tartó vallási eseményen, amelynek keretében egymást követik a bűnbánati 

liturgiák, szentségimádások, körmenetek. 7-én 19 órától előesti szentmisét mutatnak be a 

járművek megáldásával. 

 

A Rákóczi Szövetség 350 vajdasági magyar iskolakezdőt részesít ösztöndíjban 
2013. szeptember 3. – Vajdaság Ma 

A Rákóczi Szövetség 2004-ben kezdte meg beiratkozási programját a Felvidéken, idén 

pedig kiterjeszette e programját Vajdaság 31 szórványtelepülésének közel 350 magyar 

iskolakezdőjére, valamint a partiumi Bihar megye mintegy 1400 magyar iskolakezdőjére 

is, tekintettel a térségekben tapasztalható asszimilációs folyamatokra. Ugyanakkor 

közleményükben kifejtik, az előzetes beiratkozási adatok szerint megállapítható, hogy 

Szlovákiában, ahol idén 3500 magyar iskolakezdő részesült ösztöndíjban, nem csökken a 

magyar iskolakezdő gyermekek száma az előző évekhez képest. 

 

Megkezdte munkáját az átalakított kormány 
2013. szeptember 3. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A köztársasági parlament többnapos vita után hétfőn éjszaka tizenegy órakor 134 igen, 65 

nem és 51 tartózkodó szavazattal megválasztotta a szerb kormány tizenegy új tagját, akik 

ezt követően letették a miniszteri esküt. Az átalakított kormány legfontosabb stratégiai 

célja az európai integráció folyamatának felgyorsítása, az ország gazdasági fejlesztése és a 

közpénzügyek konszolidációja, nyilatkozta hétfőn este Ivica Dačić kormányfő, aki hiszi, 

hogy a köztársasági kormány átalakítása fokozza a miniszterek, valamint munkatársaik 

munkakedvét és teljesítményét. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2085/kozelet_politika/101023/Megkezdte-munk%C3%A1j%C3%A1t-az-%C3%A1talak%C3%ADtott-korm%C3%A1ny.htm
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A VMSZ nemmel szavazott 
2013. szeptember 3. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség nem szavazott az új kormánytagokra. Egy évvel, a 

választások utáni első kormányösszetételt sem támogatta. A VMSZ öt köztársasági 

parlamenti képviselője továbbra is konstruktív ellenzéke lesz a szerbiai hatalomnak. Azaz 

azokat az elképzeléseket támogatja, amely egybeesnek a párt és a vajdasági magyar 

közösség érdekével. 

 

Magyar gondolatok csak magyar nyelven gondolhatók 
2013. szeptember 3. – Magyar Szó 

A 20. század meghatározó pedagógusegyéniségének, Karácsony Sándornak szövegünk 

címében jegyzett gondolata az 1943-as szárszói konferencián elhangzott előadása 

kulcsmondatának tekinthető, egyben rokon vonásokat mutat, hasonló üzenetet hordoz a 

jelenlegi magyar kormány (oktatás)politikája formálása során született irányelvekkel – 

mutatott rá hétfőn ünnepi beszédében a bácskossuthfalvi Id. Kovács Gyula Általános 

Iskola tanévnyitó ünnepségén megjelent Répás Zsuzsanna, a magyar kormány 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Nemcsak a magyar kormány, hanem a 

Magyar Nemzeti Tanács is megkülönböztetett figyelemmel, szeretettel fordult az elsős 

kisdiákok irányába: beiskolázási csomagot biztosított, eredményes, sikeres tanulmányokat 

kívánt. 

 

Kulturális út a két régió között 
2013. szeptember 3. – Magyar Szó 

A puszta kincsei, egy régió – közös jövő elnevezéssel a Szabadkai Városi Múzeum és a 

kiskunhalasi Thorma János Múzeum egy közös IPA-projektumot valósít meg, mely 

mintegy másfél éve vette kezdetét, és az év végén zárul. A projektum keretében számos 

közös tevékenységük volt, múzeumokról lévén szó többek között több kiállítást, 

vándorkiállítást rendeztek, előkészületben van egy honlap, továbbá kutatómunkát 

végeztek a két térség jellegzetességeit, kulturális értékeit feltárva. Ennek a kutatásnak az 

eredményeként született meg az a turisztikai füzet, melyet pénteken egy időben mutatott 

be a két múzeum Kiskunhalason és Szabadkán. 

 

Ajándékot kaptak az elsősök 
2013. szeptember 3. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából idén ősszel harmadik alkalommal szerveztek 

csomagosztást azon első osztályos kisdiákok számára, akik magyar tagozaton kezdik meg 

általános iskolai tanulmányaikat. Joó Horti Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának 

elnöke elmondta, hogy most ősszel Vajdaság-szerte mintegy hetven általános iskolában 

indult magyar tagozat. Ezekben az iskolákban a tanév első napjaiban ünnepélyes keretek 

közt osztják szét a főként könyvekből álló csomagot. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=79488
http://www.magyarszo.com/hu/2085/vajdasag/101010/Magyar-gondolatok-csak-magyar-nyelven-gondolhat%C3%B3k.htm
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http://www.magyarszo.com/hu/2085/vajdasag_magyarkanizsa/100989/Aj%C3%A1nd%C3%A9kot-kaptak-az-els%C5%91s%C3%B6k.htm
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A temerini zsidóság története 
2013. szeptember 3. – Magyar Szó 

Szépszámú érdeklődő előtt mutatták be Temerinben Ökrész Károly helytörténész legújabb 

kötetét, amely a helyi zsidóság történetét dolgozza fel Együtt másfél századon át címmel. A 

kiadvány a szerző eddigi helytörténeti kutatásain és a zsidókra vonatkozó korábbi írásain 

alapul, új mozzanatokkal kiegészítve és a helyi zsidókról fellelhető képekkel, anyakönyvi 

bejegyzésekkel, zsidó temetőben levő sírokkal és egyéb dokumentumokkal gazdagon 

illusztrálva. 

 

Kisdiákok fogadása Temerinben 
2013. szeptember 3. – Magyar Szó 

A Kókai Imre Általános Iskolában pénteken délután fogadták az elsősöket. A Petar Kočić 

iskolában az idén sem nyílt első osztály, a szülők közül senki sem íratta ebbe a 

tanintézménybe gyerekét, úgyhogy már csak a felsős tagozaton folyik magyar nyelvű 

oktatás, de azok a diákok is a Kókai-iskola épületébe járnak. Összesen 65 elsős ülhet 

hétfőn az iskolapadba és kezdte meg tanulmányait. Sajnos Temerinben is fogynak a 

magyar diákok, a tavalyihoz képest nyolc nebulóval van kevesebb, és jó néhányan 

kiiratkoztak, mivel szüleik a jobb megélhetés reményében külföldre költöztek. 

 

Ukrán zászlót égettek Beregszászban 
2013. szeptember 3. - Kárpátalja 

A rendőrség elfogta azokat a fiatalokat, akik a kárpátaljai városban letépték egy zászlótartó 

rúdról az ukrán lobogót, majd felgyújtották azt. A beregszászi rendőrség egyetlen nap alatt 

felkutatta a zászlógyújtogatókat. Mint kiderült, egy 16-23 éves fiatalokból álló társaságnak 

jutott eszébe a cselekmény, amit ők csak ártatlan csínynek tartanak. Az ittas csoportnak 

augusztus 31-én éjjel szúrt szemet a Szvoboda beregszászi székhelye előtti, 4-5 méter 

magasban lévő zászló, amit egymás vállára állva megszereztek, majd felgyújtottak. 

 

Jön a következő generáció! 
2013. szeptember 3. – RTV Slovenija Hidak 

58 kis elsős ment először iskolába Lendván. Az 1. Számú Kétnyelvű Általános Iskola 

kedves programmal fogadta be az új csemetéket az iskolaközösségbe hétfő délután. 
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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 
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www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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www.kronika.ro www.vajdasagma.info  
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