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A MOGYE-ügy a Diszkriminációellenes Tanács előtt 
2013. szeptember 4. – Erdély Ma, Népújság 

Csütörtökön ismét tárgyalja az Országos Diszkriminációellenes Tanács (ODET) azt az 

ügyet, amelyben a Romániai Magyar Orvosképzésért Egyesület (RMOGYKE) és az RMDSZ 

azt kérte, hogy nyilvánítsák diszkriminatívnak a Romániai Felsőoktatás Minőségét 

Biztosító Hatóság (ARACIS) azon előírását, amely szerint a diák a pácienssel csak a román 

nyelvet használhatja. Erre a rendelkezésre hivatkozva az egyetemi charta szerint az 

orvosok és gyógyszerészek gyakorlati oktatása, az államvizsga-dolgozat megvédése csak 

román nyelven lehetséges. 

 

Florea: soha nem fogok támogatni olyan rendezvényt, amely kizárólag 
magyar 
2013. szeptember 4. – Simon Virág – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Kitámadta szerdai sajtótájékoztatóján a magyar újságírókat Dorin Florea, Marosvásárhely 

polgármestere, aki szerint a magyar sajtó munkatársai az RMDSZ bérencei, és elferdítve 

közlik az információkat a Vásárhelyi Forgatag kapcsán. Dorin Florea szerint a Vásárhelyi 

Forgatagról a magyar sajtóban hazugságok jelentek meg, ezeknek csupán az volt a célja, 

hogy még jobban elmélyítse a románok és a magyarok közötti szakadékot. A polgármester 

úgy vélte, a forgatag szervezői „a Maros-parti mocsárba” kényszerítették a magyarokat, 

ahelyett, hogy elfogadták volna a város „nagylelkű, multikulturalitást célzó ajánlatát”, és a 

hivatallal közösen a Ligetben tartották volna a rendezvényt. 

 

Ellenőrizheti egymás állampolgárait Szlovákia és Csehország 
2013. szeptember 4. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Szlovákia és Csehország kölcsönösen szolgáltathat majd egymásnak adatokat a lakossági 

nyilvántartásból. A szerződés célja, hogy megállapítsák azoknak az egykori csehszlovákiai 

lakosoknak az állampolgárságát, akik jelenleg egyik ország nyilvántartásban sem 

szerepelnek, illetve elhalálozásukról sem értesültek a hivatalos szervek. 

 

Meghirdette a Campus Hungary ösztöndíjakat a Balassi Intézet 
2013. szeptember 4. – MTI 

A Balassi Intézet negyedik alkalommal hirdeti meg a Campus Hungary program 

ösztöndíjait, amelyekre a magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói október 10-ig 

jelentkezhetnek, ha külföldön szeretnének tanulni. A Balassi Intézet szerdai 

közleményében kiemelték: eddig 4200-an nyertek el Campus Hungary ösztöndíjat és 

kezdhettek tanulmányokat több mint 70 országban. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148759&cim=a_mogye_ugy_a_diszkriminacioellenes_tanacs_elott
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/florea-soha-nem-fogok-tamogatni-olyan-rendezvenyt-amely-kizarolag-magyar
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/florea-soha-nem-fogok-tamogatni-olyan-rendezvenyt-amely-kizarolag-magyar
http://www.hirek.sk/belfold/20130904122204/Ellenorizheti-egymas-allampolgarait-Szlovakia-es-Csehorszag.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130904133612/Meghirdette-a-Campus-Hungary-osztondijakat-a-Balassi-Intezet.html
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Ponta: a fociszurkolók adjanak leckét európai viselkedésmódból 
2013. szeptember 4. – transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Felhívást intézett szerdán Victor Ponta miniszterelnök a romániai futballszurkolóihoz, 

hogy „adjanak leckét” európai viselkedésmódból a Románia-Magyarország labdarúgó 

világbajnoki selejtező alkalmából, és reményét fejezte ki, hogy nem lesznek „sovén és 

idegengyűlölő” megnyilvánulások a pénteki meccsen. 

 

Közzétette a kormány a verespataki bányaprojekt-tervezetét 
2013. szeptember 4. – transindex.ro 

Közzétette a kormány a verespataki bányaberuházásra vonatkozó törvénytervezetét és azt 

az egyezmény-tervezetet, amely a projekt beindításához szükséges intézkedéseket 

tartalmazza. A dokumentumokat a múlt héten fogadta el a kormány, és már benyújtotta 

elfogadásra a parlamenthez. 

 

Az MPP egyetért a régiósítási népszavazásokkal 
2013. szeptember 4. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A Magyar Polgári Párt önkormányzati tisztségviselői révén kezdeményezi és támogatja a 

népszavazások kiírását minden olyan közigazgatási egységben ahol erre a választások 

alkalmával felhatalmazást nyert Maros Hargita és Kovászna, illetve Bihar, Szatmár és 

Szilágy megyékben, valamint természetesnek tartják, hogy minden eszközünkkel és 

humán erőforrásunkkal cselekvően támogatják a népszavazások kiírása érdekében 

kezdeményezett aláírásgyűjtési folyamatot is - írja a párt kedd esti közleményében. 

 

A régióátszervezési folyamatot bírálta Márton Árpád 
2013. szeptember 4. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az őszi parlamenti ülésszak első hetének keddi napján Márton Árpád RMDSZ-es képviselő 

napirend előtti hozzászólásában elmondta, hogy a Szociál-Liberális Unió, miközben 

folyamatosan decentralizációról beszél, a régióátszervezés által valójában többletterhet ró 

az állampolgárokra. 

 

Verespatak-bizottság vitatja meg a parlamentben a kormány tervezetét  
2013. szeptember 4. – maszol.ro 

Külön bizottság alakul a parlamentben a verespataki beruházásról szóló törvénytervezet 

megvitatására – közölte a szerdai kormányülés előtt a miniszterelnök. „A kormánynak van 

annyi bátorsága, hogy tegye a kötelességét” – üzente Victor Ponta a jogszabály bírálóinak.  

 

Verespatak: a környezetvédelmi biztoshoz fordultak Sógor Csabáék  
2013. szeptember 4. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, Szabadság 

Bánki Erik, Tőkés László és Sógor Csaba magyar néppárti európai parlamenti képviselők 

levélben fordultak Janez Potocnik környezetvédelemért felelős uniós biztoshoz, melyben a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33951
http://itthon.transindex.ro/?hir=33944
http://itthon.transindex.ro/?hir=33945
http://itthon.transindex.ro/?hir=33953
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17211-verespatak-bizottsag-vitatja-meg-a-parlamentben-a-kormany-tervezetet
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/17212-verespatak-a-kornyezetvedelmi-biztoshoz-fordultak-sogor-csabaek
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cianidos bányászat uniós betiltását és a biztos határozott fellépését sürgették a verespataki 

aranybánya megnyitásáról szóló román törvénytervezet kapcsán. 

 

Verespatak: újabb tiltakozás Kolozsvár főterén 
2013. szeptember 4. – maszol.ro, transindex.ro 

Ismét tüntetők gyűltek össze kedd este Kolozsvár és Bukarest központjában, hogy a 

verespataki ciántechnológiás bányaprojekt és a román kormány ezzel kapcsolatos 

törvénytervezete ellen tiltakozzanak - közölte a Mediafax hírügynökség.  

 

Tőkés ellen a Maros megyei PSD-s szenátor 
2013. szeptember 4. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A román államfőtől várja Alexandru Petru Frătean Maros megyei PSD-s szenátor a 

Románia Csillaga érdemrend alsó fokozatának birtokosaként – a PSD Maros megyei 

szervezetének volt elnöke, volt Maros megyei prefektus és a Maros megyei önkormányzat 

volt alelnöke –, hogy vonja vissza Tőkés László európai parlamenti képviselőtől a Románia 

Csillaga érdemrendet. A szenátor úgy véli, Tőkés László „gyalázatos és Románia 

alkotmányának 1-es cikkelyével nem összeegyeztethető módon cselekedett, amely rontotta 

Románia állami hitelét, és azokét a romániaiakét is, akik elutasítják a szélsőséges és az 

interetnikus együttéléssel ellentétes nézeteket”. 

 

Vajon Bayer Zsolt kilövési engedélyt kapott Tőkés Lászlóra és Toró T. Tiborra?  
2013. szeptember 4. – maszol.ro 

Bálint-Pataki József szerint „valószínűsíthető viszont a „húzd meg, ereszd meg” elv 

érvényesítése és nem Tőkés és a törpepárt teljes ellehetetlenítése. Már csak azért is, mert a 

monstre beruházást kár lenne veszendőbe hagyni, a milliárdokba került infrastruktúrára 

pedig még nagy szükség van és lesz, különösen a közelgő magyarországi választások során. 

Az viszont nem kétséges: Mohács 487. évfordulójának napjai Tőkés László személyes 

„Mohácsát” hozták el, mivel neki, ebben az augusztusi periódusban példátlan módon, több 

fonton is, súlyos vereséget kellett elkönyvelnie”. 

 

„Megsemmisítette” a Székelyfölddel kapcsolatos előítéleteket egy román 
újságíró 
2013. szeptember 4. – transindex.ro 

Felszínes verdiktumoktól hemzsegő, könnyelmű optimizmustól áthatott képet festett a 

Székelyföldről Mălin Bot, az Evenimentul Zilei újságírója, aki a régió főbb városaiban és 

üdülőtelepein gyűjtött tapasztalatait gyúrta riporttá. A hangulatriport a végletekig 

leegyszerűsített képet mutat az etnikai viszonyokról, amelyben a román illetve a magyar 

szélsőségesek kiabálása izolált jelenség, a politikusok által gerjesztett magyarellenes 

diskurzust pedig azok a románok görgetik tovább, akik egyáltalán nem biztos, hogy láttak 

már életükben hús-vér magyar embert. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17184-verespatak-ujabb-tiltakozas-kolozsvar-foteren
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tokes-ellen-a-maros-megyei-psd-s-szenator
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/szemle/17166-egy-het-magyarsagpolitikai-irasaibol-augusztus-28-szeptember-3
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21174
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21174


 

 

 

 

 

 
5 

Winkler: uniós kisebbségvédelmi keret elfogadására van szükség  
2013. szeptember 4. – maszol.ro, Erdély Ma 

Az EU nemzeti kisebbségei felismerték azt, hogy a legtöbb esetben eltérő helyzetük és 

céljaik ellenére, valamennyien EU-s szintű jogbiztonságot igényelnek. A közös cél 

megvalósítása érdekében kisebbségi európai polgári kezdeményezést dolgoztak ki és 

terjesztettek elő, amelyre a napokban várnak választ az Európai Bizottságtól – mondta 

Winkler Gyula a lengyelországi Krynicában rendezett nemzetközi fórum 

biztonságpolitikáról szervezett konferenciáján.  

 

Kárpát-medencei közös stratégiát javasol Borbély László  
2013. szeptember 4. – maszol.ro 

A Kárpátok Európája elnevezésű konferencián vett részt Borbély László, a képviselőház 

külügyi bizottságának elnöke és Vincze Lóránt, az RMDSZ nemzetközi titkára ma, 

szeptember 4-én, a lengyelországi Krynicában. Felszólalásában Borbély László a Kárpátok 

egyezményének fontosságát hangsúlyozta, amelyhez Románia 2006-ban csatlakozott, és 

amely a kárpáti régiók fenntartható fejlődéséhez, a térség értékeinek, az egyedi és 

különleges természeti és kulturális örökségnek a megőrzéséhez nélkülözhetetlen.  

 

Az SZNT segítséget kér a székelyek „nagy meneteléséhez” 
2013. szeptember 4. – maszol.ro, Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) arra kéri a világ magyar közösségeit, hogy szervezzenek 

tüntetéseket október 27-én a székelyek „nagy menetelése” alkalmából. Izsák Balázs, a 

szervezet elnöke szerdai közleményében kifejtette, hogy az idén márciusban, a székely 

szabadság napján sikeres tüntetések zajlottak az Európai Unió és Észak-Amerika 

nagyvárosaiban. Ezért ismét felkérte a nagyvilág magyar közösségeit, hogy október 27-én 

szervezzenek tiltakozásokat Románia külképviseletei előtt a székelyek "nagy 

menetelésével” egy időben.  

 

Maratoni futással az autonómiáért 
2013. szeptember 4. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék 

A magyarországi Juhos Gábor maratonifutó félezer kilométert fog szaladni Székelyföldön, 

hogy a „sport nyelvén” tudatosítsa az autonómia fontosságát. A két hét múlva kezdődő 

eseményről, amely során Juhos Gábor tizenkét nap alatt körbeszaladja a Székelyföldet, 

Bardócz Csaba az EMNT székelyföldi régióelnöke, ikafalvi lelkipásztor számolt be. 

Elmondása szerint az ötlettel Tusványoson állt elő Juhos Gábor, jelezve, hogy ő így 

szeretne hozzájárulni a Székelyföld területi önrendelkezése ügyének előmozdításához. Az 

EMNT vezetői mindannyian úgy gondolták, csak támogatni lehet egy ilyen nem 

mindennapi vállalkozást, és egyben komoly kihívást, hiszen egy ötszáz kilométeres 

szakaszról van szó. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/17230-winkler-unios-kisebbsegvedelmi-keret-elfogadasara-van-szukseg
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/17226-karpat-medencei-kozos-strategiat-javasol-borbely-laszlo
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17231-az-sznt-segitseget-ker-a-szekelyek-nagy-menetelesehez
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/maratoni-futassal-az-autonomiaert
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Kiállnak Tőkés mellett a háromszéki EMNT szervezetek 
2013. szeptember 4. – szekelyhon.ro 

Megerősítették szerdán az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács háromszéki, illetve Brassó 

térségi szervezeteinek vezetői, hogy teljes mellszélességgel kiállnak Tőkés László országos 

elnök mellett a mostanság rázúdított román össztűz kapcsán.  

 

EMNT: A népszavazás szóljon az autonómiáról 
2013. szeptember 5. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Bár nem érte váratlanul, meglepődve vette tudomásul az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

(EMNT), hogy az RMDSZ lemondott a szeptemberi tüntetés megszervezéséről – 

nyilatkozta Sánta Imre, a szervezet sepsiszéki elnöke. Kiemelte: a lépés megerősítette 

korábbi feltételezésüket, hogy a legnagyobb erdélyi magyar párt vezetői valójában nem is 

gondolták igazán komolyan a régióátszervezés ellen meghirdetett, jelentős tömegeket 

megmozgató tiltakozás összehívását. 

 

Brüsszel lépésére várnak 
2013. szeptember 5. – Pataky István – Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Megalakult a verespataki bánya megnyitásával foglalkozó parlamenti bizottság 

Romániában. Közben Bánki Erik, Tőkés László és Sógor Csaba magyar néppárti EP 

képviselők közöl levélben fordultak a környezetvédelemért felelős EU-biztoshoz, hogy 

tiltsák be az unióban a cianidos bányászatot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. szeptember 5-i számában olvasható.) 

 

Erdély magyar ügye 
2013. szeptember 5. – Szőcs Levente – Népszabadság 

A határon túli magyarok tájékoztatása fontos feladat a választási regisztrációval 

kapcsolatban, azonban a megkérdezett szervezetek egyike sem kampányszerűen teszi ezt. 

Kovács Péter RMDSZ-es főtitkár az hangsúlyozta, hogy segítenek azoknak akik a 

regisztrációval kapcsolatban hozzájuk fordulnak, ezt emelte ki Csűry István a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke is, miszerint kizárólag azoknak 

adnak útbaigazítást, akik ezt igényli és ezt semmiképpen sem kampányszerűen teszik. 

 

Băsescu Verespatakról: „Ha megkapnám a törvényt kihirdetésre, 
népszavazás előtt nem írnám alá” 
2013. szeptember 5. – EuroCom, Adevarul 

Traian Băsescu elnök kedden kijelentette, amennyiben a lakosság megosztott lesz 

Verespatak esetében, népszavazás kiírása nélkül nem fogja kihirdetni a törvényt. Traian 

Băsescu azt is felvetette, hogy a lakosság véleménye megosztott lehet Verespatak ügyében. 

Az elnök ebben az esetben nem hirdetné ki a törvényt. „Amennyiben a parlamenti viták 

után a társadalom megosztott lenne Verespatak ügyében, amikor megkapnám a törvényt 

kihirdetésre és törésvonalakat okozna a társadalomban. Az biztos, hogy egy népszavazás 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kiallnak-tokes-mellett-a-haromszeki-emnt-szervezetek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148766&cim=emnt_a_nepszavazas_szoljon_az_autonomiarol
http://nol.hu/belfold/20130905-erdely_magyar_ugye
http://eurocom.wordpress.com/2013/09/05/basescu-verespatakrol-ha-megkapnam-a-torvenyt-kihirdetesre-nepszavazas-elott-nem-irnam-ala-adevarul/
http://eurocom.wordpress.com/2013/09/05/basescu-verespatakrol-ha-megkapnam-a-torvenyt-kihirdetesre-nepszavazas-elott-nem-irnam-ala-adevarul/
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kiírása előtt nem hirdetném ki a törvényt. Vannak eljárások, melyek adnak elég időt 

nekem a megkeresés és a kihirdetés időpontja között a népszavazás megtartására”, 

mondta Băsescu. 

 

Továbbra sem lehetséges a tisztán magyar nyelvű sugárzás 
2013. szeptember 4. – hirek.sk 

A kormány augusztus 14-i ülésén vitatta meg azt a javaslatot, amelynek értelmében 

változnának a média- és a nyelvtörvény azon rendelkezései, melyek a nemzeti kisebbségek 

nyelvén készített televíziós műsorok gyártását és terjesztését szabályozzák. Czibula Csaba, 

a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetségének elnöke emlékeztet: a Velencei Bizottság 

Szlovákia számára megfogalmazott ajánlásából kitűnik: diszkriminatívnak tartja a 

feliratozási kötelességet, s annak megszüntetését javasolta a szlovákiai illetékeseknek.  

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Pozsonyban 
2013. szeptember 4. – Felvidék Ma 

Rangos kitüntetéseket adtak át szeptember 4-én a pozsonyi Magyar Nagykövetségen. Az 

augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Magyar Ezüst Érdemkeresztben részesült 

Dobosi Róbert, Magyar Arany Érdemkeresztet vehetett át Pálinkás Tibor, Magyar 

Érdemrend tisztikeresztjében részesült Hulkó Gábor, a Magyar Érdemkereszt 

Középkeresztjét vehette át Albert Sándor. 

 

Csak azért is szlovákba! 
2013. szeptember 4. – Új Szó 

„Egy rögeszmével állunk szemben, és aki ezt a fejébe vette, tanítanának bár a magyar 

iskolában Nobel-díjasok, úgyis szlovákba adja a gyerekét, mert jobban érvényesül, és kész. 

Hiába veri ki a szemét egy tucat személyes példa a saját környezetében is. Csakhogy a 

szlovákba íratott gyerekből nagy eséllyel szlovák lesz (az unoka meg megnyikkanni sem 

tud majd magyarul) vagy gyökértelen és identitászavaros egyén, aki természetesen írni-

olvasni sem tud majd magyarul, nemhogy kétnyelvű lenne. Persze mindig vannak szabályt 

erősítő kivételek. De ezek nem mentik fel a szülőket. Ha a rögeszmébe kapaszkodva 

szlovákba adják a gyereküket, jó eséllyel szlovákot is csinálnak belőle, de sikeresebb 

embert nem.” 

 

Családbarát médiával mindannyiunkért 
2013. szeptember 4. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács munkatársai szerdán a 2013–2017-es időszakra vonatkozó 

népesedési akcióterv médiára vonatkozó részének a megvalósításáról beszélgettek 

Szabadkán a vajdasági magyar média képviselőivel. Az összejövetelen a Hét Nap és a V
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http://www.hirek.sk/belfold/20130904155135/Tovabbra-sem-lehetseges-a-tisztan-magyar-nyelvu-sugarzas.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41454-magyar-allami-kitunteteseket-adtak-at-pozsonyban
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/09/04/csak-azert-is-szlovakba
http://www.magyarszo.com/hu/2086/kozelet/101061/Csal%C3%A1dbar%C3%A1t-m%C3%A9di%C3%A1val-mindannyiunk%C3%A9rt.htm
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Családi Kör hetilapok, a Magyar Szó, a Pannon RTV, az Újvidéki RTV, a Szabadkai Rádió, 

a szabadkai Info TV, a topolyai Express Chanel és Régió Rádió képviselői vettek részt, és 

elmondták, hogy milyen formában járulhatnának hozzá az akciótervben szereplő 

elképzelések megvalósításához, milyen tartalmakat tudnak elképzelni saját 

médiaházukban.  

 

Az MNT ajándékcsomagja a kúlai 10 magyar elsősnek 
2013. szeptember 4. – Magyar Szó 

A kúlai község általános iskolái közül már csak a kúlai Petőfi-brigád Általános Iskolában 

van magyar nyelvű oktatás. Ott hétfőn az igazgatónő, Blaskó Erzsébet és Valka Károly, a 

Magyar Nemzeti Tanács kúlai tagja jelenlétében osztották ki a beiskoláztatási csomagokat 

a 10 kis első osztályos tanulónak. Valka Károly a csomagosztáson elmondta, hogy az MNT 

nem csak ezzel a gesztussal segíti a diákokat és szüleiket, számos más téren is: 

ösztöndíjprogramokkal, demonstrátori támogatásokkal. 

 

Egyre több alsóst szállít a Magyar Nemzeti Tanács iskolabusza 
2013. szeptember 4. – Pannon RTV 

Az idén 33 gyereket szállít a szabadkai iskolákba és óvodába az autóút palicsi lejáratától a 

Magyar Nemzeti Tanács. A négy éve indított projekt iránt egyre nagyobb az érdekelődés, 

egyelőre azonban csak az alsósok számára tudtak iskolabuszt biztosítani, a felsősök 

kerékpárral, illetve városi busszal járnak iskolába. A magyar gyerekek mellett a szerbeknek 

is helyet biztosítanak. 

 

Sándor József visszaadta a mandátumát 
2013. szeptember 4. – Magyar Szó 

A Szerbia Egyesült Régiói zentai köztársasági képviselője az egyik, a parlamentbe 

visszatérni óhajtó miniszterüknek adta át a helyét. Elhatározását Sándor József, a párt 

által a Zentán megrendezett sajtótájékoztatóján azzal magyarázta, hogy mivel pártjuk az 

átalakított szerbiai kormányból kimaradt, ezért három miniszterük jelezte, hogy vissza 

szeretne térni a képviselői székekbe, s ezért olyan döntés született, hogy hárman 

visszaadják a képviselői helyeiket. Sándor József köztársasági képviselőként egyébként 

három, a honvédelmi és a belbiztonsági, a titkosszolgálatokat ellenőrző bizottság tagja is 

volt, s állítása szerint az adott körülmények közepette méltóképpen képviselte nemcsak 

Zenta, hanem az egész Tisza mente polgárainak az érdekeit is. 

 

Kihelyezett fogadónap Muzslyán 
Újabb 120 visszahonosítási kérelmet vettek át a szabadkai főkonzulátus munkatársai 

2013. szeptember 4. – Magyar Szó 

Magyarország szabadkai főkonzulátusa szerdán kihelyezett fogadónapot tartott a muzslyai 

helyi tanács termében, ahol 120 polgár adta át kérelmét a magyar állampolgárság 

könnyített úton történő megszerzésére. A CMH nagybecskereki munkatársainak 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.magyarszo.com/hu/2086/kozelet_oktatas/101045/Az-MNT-aj%C3%A1nd%C3%A9kcsomagja-a-k%C3%BAlai-10-magyar-els%C5%91snek.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=79565
http://www.magyarszo.com/hu/2086/vajdasag_zenta/101060/S%C3%A1ndor-J%C3%B3zsef-visszaadta-a-mand%C3%A1tum%C3%A1t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2086/vajdasag_nagybecskerek/101058/Kihelyezett-fogad%C3%B3nap-Muzsly%C3%A1n.htm
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közreműködésének köszönhetően a munka fennakadás nélkül zajlott. Ez volt a harmadik 

fogadónap Közép-Bánát legnagyobb magyarlakta helyi közösségében (a szomszédos 

Nagybecskereken eddig négy fogadónap volt), továbbra is nagy azonban a visszahonosítás 

iránti érdeklődés. 

 

Megtöltik vízzel a szerednyei vár melletti árkot 
2013. szeptember 4. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Jelenleg a fő kérdés a vár helyzetének meghatározása. Bár a várrom az ungvári járási 

Szerednye délnyugati részén fekszik, még mindig nem döntötték el, kinek a tulajdonába 

tartozik valójában. Kricki Imre, szerednyei polgármester elmondása szerint már többször 

fordultak a megyei vezetőséghez és az illetékes állami szervekhez az ügyben, azonban 

választ még nem kaptak. A helyiek készek az erőd melletti sajátos turisztikai környezet 

rendezésére. 

 

Több mint tízezer iskolás tanul magyar tannyelvű oktatási intézményekben 
Kárpátalján 
2013. szeptember 4. – Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal oktatási főosztályának jelentése szerint 

az idei tanévkezdéskor 10 820 gyerek ült iskolapadba a magyar tannyelvű oktatási 

intézményekben. A legtöbb magyar tannyelvű oktatási intézmény a Beregszászi járásban 

található, ahol a meglévő 42 iskolából 32-ben folyik az oktatás magyar nyelven. 390 

iskolás tanulja a magyar nyelvet szabadon választott tantárgyként a megye iskoláiban. 

 

Magyar középiskolai oktatás: mégsem csapják össze az első osztályokat 
2013. szeptember 4. – Új Magyar Képes Újság 

A horvát Tudományos, Oktatási és Sportminisztérium rendelete következtében akár meg 

is szűnhetne a magyar tannyelvű középiskolai oktatás Horvátországban. A nemrég 

született határozat szerint ugyanis hét fős létszám alatt nem működhet középiskolai 

osztály sem a szigeteken, sem a hegyvidékeken, sem a különböző művészeti, de a 

kisebbségi iskolákban sem a 2013-14-es tanévtől. Ez ugyan kivédhető, ha összevonják a 

tanulócsoportokat, de az így létrejövő osztályokban sem lehet a diáklétszám 7 alatt. 

 

Vár a tudás birodalma! 
2013. szeptember 4. – Népújság 

A legnagyobb kétnyelvű általános iskolában Lendván vidám hangulatban fogadták a 

tanulókat az első iskolai napon, és így volt ez a többi kétnyelvű iskolában, óvodában is a 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/21760-megtoltik-vizzel-a-szerednyei-var-melletti-arkot
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/tobb-mint-tizezer-iskolas-tanul-magyar-tannyelvu-oktatasi-intezmenyekben-karpataljan
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/tobb-mint-tizezer-iskolas-tanul-magyar-tannyelvu-oktatasi-intezmenyekben-karpataljan
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4852-magyar-koezepiskolai-oktatas-megsem-csapjak-oessze-az-els-osztalyokat-
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/7229-var-a-tudas-birodalma
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Muravidéken. A 2013–14-es tanév zökkenőmentesen indult, aggasztó közös jellemzője 

viszont a tanulók számának folyamatos csökkenése. A kétnyelvű általános iskolákat idén 

mindössze 757 tanuló látogatja, a középiskola diáklétszáma 230-ra csökkent. Jó hír az 

elsősök számának növekedése a párhuzamos szlovén–magyar nyelvoktatási programban, 

de elgondolkodtató, hogy Pártosfalván anyanyelvi szinten egy elsős sem tanulja a magyar 

ábécét. 

 

A magyar szó gyakoribb legyen az órákon 
2013. szeptember 4. – Népújság 

Sikeresen befejeződött A tanárok e-kompetenciái a kétnyelvű iskolákban című projekt, 

mely az Európai Unió Szociális Alapja és a Szlovén Oktatási Minisztérium 

finanszírozásával 2012 januárjában indult a Muravidéken. A kétnyelvű oktatás eddigi 

legnagyobb horderejű projektjének eredményeit augusztus 30-án a Lendvai Kétnyelvű 

Középiskolában szervezett zárókonferencián mutatták be. 

 

A nemzetiségi szervezeteknek meg kell keresniük a tartalékokat 
2013. szeptember 4. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő augusztus végén hívta össze a „forró 

politikai ősz" előtti Képviselői Kollégiumra a magyar önkormányzati közösségek, a 

nemzetiségi intézetek, valamint a nemzetiségi programokat megvalósító intézmények 

vezetőit, aktuális témákat tűzve napirendre. Az ősz egyik legfontosabb témája minden 

bizonnyal – nem csak nemzetiségi szempontból – a 2014-es költségvetés tárgyalása lesz. A 

kormány további megszorításokat tervez, nem kivétel ebben a költségvetés nemzetiségi 

része sem, de mint Göncz László kifejtette, a nemzetiségi parlamenti képviselők ki 

próbálnak állni a jelenlegi szint mellett, törekvéseiket többek közt argumentálva a 

kisebbségek létszámcsökkenésével, a törvények gyakorlati alkalmazásával stb. 

 

Magyar néptánc Németország-szerte 
2013. szeptember 4. – Nemzeti Regiszter 

Augusztus utolsó harmadában nem csak az iskola, de a magyar néptánc is újraindult a 

nyári szünetet követően. Augusztus 20. az idei évben nem csak Szent István király ünnepe, 

hanem az első frankfurti néptánc miatt is piros betűs ünnep volt a magyarság körében. 

 

Melbourne-i konferencia a Kőrösi Program ausztráliai eredményeiről 
2013. szeptember 4. – Nemzeti Regiszter 

Az Ausztráliai Magyarok Szövetsége szervezésében, a Kőrösi Csoma Sándor Program 

Victoria állambéli ösztöndíjasainak közreműködésével 2013. augusztus 17-18-án Szent 

István Napokat rendeztek Melbourne-ben. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7228-a-magyar-szo-gyakoribb-legyen-az-orakon
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7232-a-nemzetisegi-szervezeteknek-meg-kell-keresniuek-a-tartalekokat
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-neptanc-nemetorszag-szerte
http://www.nemzetiregiszter.hu/melbourne-i-konferencia-a-korosi-program-ausztraliai-eredmenyeirol
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

