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Tőkés: a magyarságot akarják megfélemlíteni az állami kitüntetés 
visszavonásával 
2013. szeptember 7. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Magyar Hírlap 

Tőkés László európai parlamenti képviselő az erdélyi magyar közösség megfélemlítésének 

szándékát látja abban, hogy a román politikai vezetők meg akarják őt fosztani a Románia 

Csillaga érdemrendtől – derült ki az EP-képviselő nyilatkozatából, amelyet sajtóirodája 

szombaton tett közzé az MTVA Külhoni Magyar Sajtószolgálat (KMS) honlapján. 

 

Egy nagyon helyesen végrehajtott decentralizálás az autonómiával lenne 
egyenértékű 
2013. szeptember 7. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro, Krónika 

Surján László, az Európai Parlament alelnöke pénteken, Aradon kijelentette, hogy „egy 

nagyon helyesen végrehajtott decentralizálás az autonómiával lenne egyenértékű”. A helyi 

hatóságok által Aradon szervezett Kisebbségek Fesztiválján jelen levő Surján Lászlótól, az 

Európai Parlament alelnökétől az újságírók megkérdezték, hogy mi a véleménye egyes 

romániai magyarok autonómiára vonatkozó kéréséről. Surján a kérdésre válaszolva 

kifejtette, hogy „az autonómia nem választ szét egy országot, hanem jobban összeforrasztja 

azt az európai eszmék alapján”. 

 

Nő a vajdasági magyar közösség mozgástere 
2013. szeptember 8. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

A vajdasági magyar közösség mozgásterét, lehetőségeit növeli, hogy Magyarország és 

Szerbia kapcsolatai jelentősen fejlődtek az elmúlt időben – mondta a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára vasárnap.Németh Zsolt Szerbiába utazott, hogy részt vegyen a 

doroszlói szentkúti búcsún és a zentai katolikus templom orgonájának átadási 

ünnepségén. Az államtitkár az MTI-nek telefonon nyilatkozva kifejtette: a doroszlói búcsú 

rendkívül jelentős egyházi esemény, „a délvidéki csíksomlyói búcsú”. Az eseményen 

Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát celebrált szentmisét. 

 

„A nemzet határa addig ér, míg az ember szíve ellát” 
2013. szeptember 6. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A hazát kell újradefiniálni, hogy ne 93 ezer négyzetkilométerben gondolkodjunk, hanem az 

egész Kárpát-medencében – mondta a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke pénteken 

Kaposváron, a Kárpát-medence országaiból érkezett mintegy 200 fiatal részvételével 

megrendezett Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) megnyitóján. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148944&cim=tokes_a_magyarsagot_akarjak_megfelemliteni_az_allami_kituntetes_visszavonasaval
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148944&cim=tokes_a_magyarsagot_akarjak_megfelemliteni_az_allami_kituntetes_visszavonasaval
http://erdely.ma/autonomia.php?id=148904&cim=egy_nagyon_helyesen_vegrehajtott_decentralizalas_az_autonomiaval_lenne_egyenerteku
http://erdely.ma/autonomia.php?id=148904&cim=egy_nagyon_helyesen_vegrehajtott_decentralizalas_az_autonomiaval_lenne_egyenerteku
http://mno.hu/hatarontul/no-a-vajdasagi-magyar-kozosseg-mozgastere-1182986
http://mno.hu/belfold/a-nemzet-hatara-addig-er-mig-az-ember-szive-ellat-1182720


 

 

 

 

 

 
3 

Egyre tágul a Kárpát-medencei tartalomszolgáltatás 
2013. szeptember 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A közmédia már 68 tudósítói pontot tart fenn a Kárpát-medencében. Lezajlott a külhoni 

magyar stúdiók állapotfelmérése, és a jövő év elején megkezdődhet a műszaki fejlesztésük 

programja – mondta Gazsó L. Ferenc, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

(MTVA) vezérigazgató-helyettese szombaton az MTI-nek. 

 

Latorcai: a kárpát-medencei magyarság egy és oszthatatlan 
2013. szeptember 8. – Kossuth Rádió 

A Magyar Termék Nagydíj az egész Kárpát-medencében jutalmazza a magyar gazdasági 

teljesítményt – jelentette ki Latorcai János, a törvényhozás kereszténydemokrata alelnöke. 

Az idén egy kárpátaljai szervezet is elismerést kapott, és ez azt is jelzi, hogy a magyarság 

egységét nem bontja meg az európai uniós határ sem – vélte Latorcai. 

 

Javaslatokat fogalmazott meg az RMDSZ az EPP választási programjához 
2013. szeptember 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Néppárt szeptember 5-6. között Brüsszelben ülésező politikai közgyűlésének 

több napirendi pontja is a jövő évi európai parlamenti választások előkészítéséhez 

kapcsolódott. Az alakulat választási programjának előkészítése fél évvel ezelőtt egy 

munkacsoportban kezdődött meg. A munka során az RMDSZ küldöttei a romániai magyar 

közösség számára fontos területeken indítványoztak módosításokat a dokumentumban. 

 

Az RMDSZ is reagált Dorin Florea kijelentéseire 
2013. szeptember 6. – Erdély Ma 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete határozottan elutasítja dr. Dorin Florea, 

Marosvásárhely polgármesterének azon kijelentéseit, amelyekkel egyrészt etnikailag 

megkülönbözteti a város lakosságát, másrészt figyelmen kívül hagyja a kisebbségekre 

vonatkozó nyelvi és kulturális jogok gyakorlását. 

 

Állami kinevezések magas rangú magyar állami tisztviselőknek 
2013. szeptember 6. – Nyugati Jelen 

Dézsi Attilát, Hunyad megye volt prefektusát és volt kormányfőtitkárt a versenytanács 

felügyelőjévé nevezte ki a Ponta kormány. Marossy Zoltánt, Temes megye volt 

alprefektusát a megyei tanács főosztályvezetőjének nevezték ki, míg Horváth Leventét, 

Arad megye egykori alprefektusát a megyei munkaerő-foglalkoztató ügynökség 

aligazgatójának, ismertette a kollégái ügyében bekövetkezett fejleményeket Dézsi Attila. 

„Kelemen Hunor, Borbély László és nem utolsó sorban Verestóy Attila jelentősén 

hozzájárultak a magyar nemzetiségű magas rangú állami tisztviselők helyzetének 

megoldásához” – mondta el a Nyugati Jelennek Dézsi Attila. 
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http://mno.hu/media/egyre-tagul-a-karpat-medencei-tartalomszolgaltatas-1182876
http://www.hirek.sk/kulfold/20130908155917/Latorcai-a-karpat-medencei-magyarsag-egy-es-oszthatatlan.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33972
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148861&cim=az_rmdsz_is_reagalt_dorin_florea_kijelenteseire
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/allami_kinevezesek_regionk_magas_rangu_magyar_allami_tisztviseloinek.php
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A román külképviseletek előtti tüntetésre szólít fel az SZNT 
2013. szeptember 7. – transindex.ro 

A nagyvilág magyar közösségeihez fordult egy felhívásban Izsák Balázs. Az SZNT elnöke 

azt kéri, a 2013. október 27.-én Románia tervezett közigazgatási átalakítása ellen, illetve 

Székelyföld területi autonómiája mellett szervezett Székelyek Nagy Menetelésével 

egyidőben a nagyvilág magyar közösségei szervezzenek tüntetéseket Románia 

külképviseletei előtt, és lehetőség szerint vetítsék ki, szemközt a román külképviseletekkel 

a háromszéki tüntetés részleteit, amelyet szándékukban áll interneten közvetíteni. 

 

Büntetésekre számíthat a román válogatott a FIFÁ-tól 
2013. szeptember 7. – transindex.ro 

Súlyos büntetésekre számíthat a román nemzeti válogatott a péntek este a bukaresti 

Nemzeti Arénában játszott román-magyar válogatott mérkőzést követően - írja a 

Realitatea.net. A portál szerint a FIFA megfigyelője azért büntetheti a válogatottat, mert a 

szurkolók többször is idegengyűlölő rigmusokat skandáltak - ezek közül az Afară, afară cu 

ungurii din țară-t (Ki a magyarokkal az országból!) emelik ki. 

 

Román-magyar vb-selejtező: a FIFA-hoz fordult a háromszéki Mikó Imre 
Jogvédő Szolgálat 
2013. szeptember 7. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, 

Szabadság 

A  háromszéki Mikó Imre Jogvédő Szolgálat levélben fordult a a Nemzetközi Labdarúgó 

Szövetség (FIFA) elnökségéhez, melyben felhívják a figyelmet az újabb magyarellenes 

megnyilvánulásokra a pénteki, román-magyar világbajnoki selejtezőn. A levélben, melyet a 

Mikó Imre Jogvédő Szolgálat nevében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának 

elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Markó Attila RMDSZ-es 

parlamenti képviselő írt alá, sajnálatukat fejezik ki amiatt, hogy újfent a szervezethez kell 

fordulniuk egyes román szurkolók magyarellenes, idegengyűlölő magatartása miatt. 

„Sajnos nem elszigetelt esetekről van szó, újabban megszokottá vált az, hogy 

focimeccseken folyamatosan skandálják azt, hogy a magyarok hagyják el az országot ”- 

írják. 

 

Előítéletek erdejében/Erdélyében 
2013. szeptember 7. – Papp Z. Attila – transindex.ro 

Mit gondolnak az erdélyi magyarok saját magukról, a magyarországiakról és a 

románokról? A Kárpát Panel fókuszcsoportos vizsgálattal folytatódik.  

 

Készülődés a székelyek nagy menetelésére 
2013. szeptember 7. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A székelyek nagy menetelése névvel az SZNT október 27-re hirdette meg az elképzelések 

szerint minden eddiginél nagyobb tömeget megmozgató újszerű autonómiatüntetést. A 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33975
http://itthon.transindex.ro/?hir=33976
http://itthon.transindex.ro/?hir=33980
http://itthon.transindex.ro/?hir=33980
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21198
http://erdely.ma/autonomia.php?id=148939&cim=keszulodes_a_szekelyek_nagy_menetelesere_audio
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menetelés megszervezése javában zajlik. Izsák Balázs, az SZNT elnöke arról számolt be, 

hogy megtörtént az esemény előzetes bejelentése a törvénynek megfelelően az útvonal 

polgármesteri hivatalaiban, Kovászna Megye Tanácsánál, illetve Kovászna megye 

rendőrségén és csendőrségén. 

 

Hétfőn hozzák létre a parlamentben a Verespatak-bizottságot  
2013. szeptember 7. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Valeriu Zgonea képviselőházi elnök pénteken kijelentette, hogy Crin Antonescu 

szenátuselnökkel együtt hétfőn összehívja a két házbizottságot, hogy a Verespatak-

törvénnyel foglalkozó parlamenti testület létrehozását megvitassák.  

 

Aláírásgyűjtést kezdtek a temesvári Hűség szobra ellen  
2013. szeptember 7. – maszol.ro 

A Temes megyei RMDSZ aláírásgyűjtést kezdeményezett a Hűség Emlékműve tervezett 

köztéri elhelyezése ellen. A magyar közösség számára sértő emlékművet a polgármesteri 

hivatal tervei szerint az ősz folyamán helyeznék el a volt Lahovary téren. Felkérnek 

minden felelős magyar személyt, intézményt, egyházat és civilszervezetet, hogy támogassa 

a kezdeményezést. A Temes megyei RMDSZ meggyőződése, hogy azon a Temesváron, 

amely 1989-ben egy új szabadságharc kezdetének a színhelye volt, az emlékműnek a mai 

helyén kell maradnia, a temetőben és nem kerülhet közterületre.  

 

Időhúzásra játszik a MOGYE? 
2013. szeptember 8. – Krónika 

Időhúzásra játszik a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

vezetősége, melynek képviselői ismételten nem jelentek meg az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) előtt. Kincses Előd, a felsőoktatási intézményt 

feljelentő Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) jogi 

képviselője szerint Leonard Azamfirei rektor és az őt támogató román többségű szenátus 

ezzel azt szeretné elérni, hogy az új tanév is a jelenlegi, diszkriminatív charta szerint 

kezdődjék. Azamfirei augusztusban előbb halasztást kért a testülettől, a múlt hét végén 

pedig meg sem jelent a CNCD előtt. 

 

Megfontoltságot kér az udvarhelyszéki EMNT és EMNP 
2013. szeptember 7. – szekelyhon.ro 

Az udvarhelyszéki EMNT és EMNP az örökség és a környezet megőrzésének fontosságára 

hívja fel a figyelmet a Nagy-Homoród völgyébe tervezett törpe vízerőmű kapcsán. A két 

szervezet elnökei, Nagy Pál, illetve Zakariás Zoltán ellenjegyezte pénteki közlemény szerint 

„az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és Erdélyi Magyar Néppárt udvarhelyszéki szervezetei 

már a kezdetektől különös odafigyeléssel követi a Nagy-Homoród völgyében elkezdett 

törpe vízerőmű körül kirobbant vitát”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17351-hetfon-hozzak-letre-a-parlamentben-a-verespatak-bizottsagot
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17356-alairasgyujtest-kezdtek-a-temesvari-huseg-szobra-ellen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/idohuzasra-jatszik-a-mogye
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megfontoltsagot-ker-az-udvarhelyszeki-emnt-es-emnp
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Tisztújító közgyűlést tartott az RMDSZ Kereszténydemokrata Platformja 
2013. szeptember 8. – Erdély Ma 

Újraválasztották Kelemen Kálmánt és Kiss Tibort az RMDSZ Kereszténydemokrata 

Platformjának elnöki, illetve alelnöki pozíciójába. A tisztújító közgyűlésre szeptember 7-

én, szombaton, a Maros megyei Göcs településen került sor. Az eseményen részt vettek az 

RMDSZ választott tisztségviselői, Sógor Csaba EP-képviselő és Moldován József 

parlamenti képviselő is. 

 

Kétezer lakos a zászlóperben 
2013. szeptember 8. – Krónika 

Sepsiszentgyörgy zászlójának védelméért a városi RMDSZ-szervezet kezdeményezett 

aláírásgyűjtést, két szakaszban is mozgósítottak, először júliusban, majd a múlt héten 

önkéntesek gyűjtötték a támogató kézjegyeket a város hat pontján felállított standokon. 

2200-nál több sepsiszentgyörgyi polgár vállalta, hogy beszáll a városi önkormányzat és a 

prefektúra közötti perbe. 

 

A falurombolásra emlékeztek Aradon 
2013. szeptember 8. – Krónika 

Szimpózium keretében emlékeztek meg a falurombolás elleni egyházi tiltakozás 

huszonötödik évfordulójáról szombaton, Aradon. Tőkés László EP-képviselő fontosnak 

tartotta kiemelni, hogy a rendszerváltoztatás kezdete nem egyetlen eseményhez köthető, 

egy folyamat kulminált '89-es decemberi eseményekben, és ennek egyik állomása az Aradi 

Állásfoglalás volt. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az állásfoglalásnak időszerű politikai 

mondanivalója van, hiszen manapság a politikai visszarendeződés tanúi vagyunk, most is 

helye van egy olyanfajta ellenállásnak, mint '89-ben. 

 

Megmozdulás Verespatakért 
2013. szeptember 8. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Több ezren tüntettek vasárnap délután számos romániai és európai nagyvárosban a 

verespataki bányaprojekt ellen, kérve, hogy a parlament utasítsa el a Verespatak-

törvénytervezetet, váltsák le a jogszabályt kezdeményező minisztereket, és tiltsák be a cián 

használatát Romániában. 

 

Örmény-székely üzleti találkozó 
2013. szeptember 8. – Krónika, szeelyhon.ro 

Konkrét beruházási javaslat született a hétvégén Gyergyószentmiklóson tartott Örmények 

Művészeti Fesztiválja rendezvénysorozat vállalkozói találkozóján. Osváth Pál, Gambia 

Köztársaság romániai diplomáciai képviseletének vezetője rámutatott: a gyergyói 

faházkészítők új piacokra találhatnának Afrikában, Gambia, illetve Sierra Leone partjainál 

is. Sógor Csaba európai parlamenti képviselő a találkozón hangsúlyozta: Örményország a 

legmegbízhatóbb partner a kaukázusi országok közül a gazdasági kapcsolat kialakításában. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148991&cim=tisztujito_kozgyulest_tartott_az_rmdsz_keresztenydemokrata_platformja
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ketezer-lakos-a-zaszloperben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-falurombolasra-emlekeztek-aradon
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/megmozdulas-verespatakert
http://kronika.ro/gazdasag/ormeny-szekely-uzleti-talalkozo
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Az EP-képviselő kifejtette: elsősorban a székely közösségen múlik, hogy hány külföldi 

beruházót sikerül a térségbe csábítani, hiszen nem mindegy, hogy a helyiek milyen 

szolgáltatást nyújtanak.  

 

Öngólok 
2013. szeptember 8. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ Mikó Imre Jogvédő Szolgálata jobban tette 

volna, ha úgy tesz, mint a magyar válogatott labdarúgók a vereség után: csöndben marad. 

A magyarországi rendbontók bukaresti „kiviselkedése" után feljelentést tenni a román 

szurkolók magyarokat szidalmazó rigmusaiért egyenesen nevetséges és kontraproduktív. 

De maradjunk a sportnyelvnél: öngól”. 

 

A selejtező politikai töltete 
2013. szeptember 9. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

A térség számára fertőző gócnak tartja Magyarországot, amiben forr a gyűlölet 

szomszédjaival szemben, a bukaresti magyar szurkolók viselkedése alapján Bodgan 

Diaconu a román szociáldemokrata párt parlamenti képviselője. Véleménye szerint a 

magyar hatóságok előre eltervelt módon, a budapesti kormány tudtával akarják a román 

karhatalom áldozataiként feltüntetni a „barbár viselkedésű” magyar szurkolókat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2013. szeptember 9-i számában olvasható.) 

 

Az MKP és a Most-Híd üdvözölte az Alkotmánybíróság bejelentését 
2013. szeptember 6. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd üdvözli, hogy az Alkotmánybíróság 

várhatóan az őszi hónapokban dönt a kettős állampolgársággal kapcsolatos képviselői 

beadványról. Az Alkotmánybírósághoz 2011. szeptember 22-én eljuttatott beadványt a 

Most-Híd, valamint a szlovák ellenzéki pártok parlamenti képviselői írták alá. 

 

Érsek: a Pered név nem tűnik magyar hangzásúnak  
2013. szeptember 6. – bumm.sk 

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője augusztus végén interpellációval fordult Marek 

Madarič kulturális miniszterhez, amelyben a minisztérium álláspontja iránt érdekelődött 

Pered szlovák nevének, Tešedíkovóról Peredre változtatása ügyében. 

 

Mikor lesz Dél-Szlovákiában gyorsforgalmi út? 
2013. szeptember 6. – hirek.sk 

Sok szó esik ezekben a napokban a majdani dél-szlovákiai R7-es gyorsforgalmi útról és a 

D4-es pozsonyi körgyűrűről, amelyek építése állítólag egyidőben rajtol majd. Farkas Iván, 

az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke nem hiszi, hogy a dél-szlovákiai 
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gyorsforgalmi út belátható időnbell megépül. Nem érti, miért vetette el a tárca az 

eddigi forgatókönyvet, melyben lefektették, hogy az R7-es első, Pozsony megyei szakasza 

állami forrásokból, míg a második, csallóközi szakasz uniós forrásokból épül meg. 

 

Berényi az amerikai külügyminisztérium elemzőjével találkozott 
2013. szeptember 6. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Berényi József 2013. szeptember 6-án az MKP pozsonyi székházában fogadta Brown urat, 

az Egyesült Államok Külügyminisztériuma elemző részlegének képviselőjét, illetve a 

pozsonyi amerikai nagykövetség egyik munkatársát. A vendég első kézből származó 

információkat kért a szlovákiai magyar közösség helyzetéről és a szlovák-magyar 

kapcsolatok jelenlegi állásáról. A megbeszélésen bővebben kitértek a szlovákiai magyarok 

népességfogyásának és a dél-szlovákiai régió hosszan tartó leszakadásának 

problémakörére, és ezek megoldási lehetőségeire. 

 

Elfogadhatatlan a hatalmi visszaélés és a megfélemlítés 
2013. szeptember 6. – Felvidék Ma 

A Via Nova ICS sajtónyilatkozatában felháborodását fejezi ki a szlovák hatóságok kassai 

tüntetésre adott reakciójával kapcsolatban. A közlemény szerint „a szlovák állami szervek 

gyorsan is képesek működni, ha megfélemlítésről és hatalmi visszaélésről van szó. A 

Berényi József MKP-elnök rendőrségi beidézése és kihallgatása mögötti szándék 

egyértelmű. Elfogadhatatlan, hogy a rendőrség a szocialista diktatúra éveit idéző módon, 

egyszerű feljelentés alapján zaklat állampolgárokat, kihallgatásra idézi be, majd ott koholt 

vádakkal szembesíti őket”. 

 

A hazai magyar közoktatás dilemmái 
2013. szeptember 6. – Felvidék Ma 

Az oktatási tárcának az iskolahálózat „ésszerűsítését” – a kisiskolák fokozatos leépítését – 

célzó elképzelései komoly visszhangot keltettek a hazai magyar közéletben is. Nem 

alaptalanul, hiszen a kisebb dél-szlovákiai települések magyar kisiskoláinak eltűnése sokak 

szerint az asszimiláció és a kultúravesztés felgyorsulását eredményezné. Bár az azonnali 

racionalizálás elmaradt, a meccs nyilvánvalóan nincs lejátszva. 

 

Őskövületek döntenek Peredről 
2013. szeptember 9. – Új Szó 

Nem bízza a véletlenre Pered névváltoztatásának kérdését a belügyminisztérium. A tárca 

földrajzinév-bizottságában nagyrészt olyan személyek ülnek, akik már a testület 1996-os 

létrehozásától ott vannak. 
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Két első osztály Tordán! 
2013. szeptember 7. – Magyar Szó 

Rendhagyó volt a tanévnyitó a tordai Ady Endre Általános Iskolában, hiszen – csaknem 

három évtized után – az idén újra két magyar első osztályt sikerült megnyitni a 1380 

lakosú, magyarlakta bánáti településen. Az elmúlt években, átlagban 14-15 tanulóval nyílt 

meg az egy magyar osztály (tavaly 12 elsősük volt) a faluban és az elkövetkező években is 

12–15 elsős diákra számíthatnak. Tehát az idei egy különleges tanévnek számít. 

 

Mikor üljön a gyermek az iskolapadba? 
2013. szeptember 7. – Magyar Szó 

Három év után a június végén létrejött törvénymódosítással ismét lehetségessé vált az 

iskolába indulás halasztása azok számára, akiket az iskolaérettségi vizsgán még nem 

találtak iskolaérettnek. Az iskolaéretlenek nem szellemi fogyatékosok, csupán szükségük 

van még egy kis időre, hogy megérjenek az iskolakezdésre, s ezt a még egy, óvodában 

töltött év elhozhatja számukra. A halasztás akkor lehetséges, ha a szakemberek 

(iskolapszichológus, iskolapedagógus) indokoltnak tartják ezt, a szülők is beleegyeznek, és 

az iskola szakszolgálatának javaslatát az illetékes bizottság, a tárcaközi bizottság is 

jóváhagyja.  

 

A vajdasági magyar egyetemisták szellemi alkotóműhelye lesz 
2013. szeptember 7. – Magyar Szó 

Legoptimálisabb esetben és teljes erőbevetéssel készülhet csak el az Európa Kollégium az 

év végéig – hangsúlyozta Miavecz Béla magiszter, az Európa Alapítvány elnöke és az épülő 

Európa Kollégium projektum vezetője csütörtökön, amikor az intézménnyel kapcsolatos 

legújabb fejleményekről kérdezték. 

 

A táblákat Vukováron leverik, Újvidéken átfirkálják, ugye? 
2013. szeptember 7. – Vajdaság Ma 

A vukovári kínos események, ami során a horvát nacionalisták a hét folyamán kalapáccsal 

próbáltak meg leszámolni a cirill azbukával, a Drina keleti oldalán élő jobboldali 

szélsőségeseket is óhatatlanul kommentelésre késztette. Az, hogy Vukováron az elmúlt 

héten toleranciából elégtelenre vizsgáztak, a szerb nacionalistáknak a legjobbkor jött, 

hiszen ezzel is „igazolhatták“ azon tézisüket, miszerint a horvátokban él a szerbek iránti 

ősgyűlölet, amit soha senki nem fog elfojtani vagy megszüntetni. Érdekesmód, ezzel szinte 

egyidőben, Újvidék Temerin és Veternik felőli bejáratánál valakik összefirkálták a 

többnyelvű helységnévtáblát. 

 

Dolinszky Árpád püspökre emlékező istentisztelet Szabadkán 
2013. szeptember 8. – Vajdaság Ma 

Dolinszky Árpád, az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház püspöke hirtelen 

halálának egyéves évfordulója alkalmából a szabadkai evangélikus templomban 
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megemlékező istentiszteletre gyűltek össze vasárnap délelőtt az egyháztagok és a püspök 

tisztelői. Jelen volt többek között Rab Márton, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának 

konzulja, dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Pál Károly, a Vajdasági 

Magyar Szövetség ügyvezető alelnöke, Helga Eisele, a Duna menti svábok egyesülete 

Szekitsch – Feketitsch tagozatának elnök asszonya, Danilo Dabović, Kishegyes község 

jegyzője. 

 

Doroszló: Zarándokok ezrei a Kisboldogasszony-napi búcsún 
2013. szeptember 8. – Vajdaság Ma 

Az elmúlt évek hagyományához híven az idén is több ezren zarándokoltak már az ünnepet 

megelőző nap, szombat délután Doroszlóra, a szentkúti Kisboldogasszony-napi búcsúra. 

Nem csak a környező, hanem a távolabb eső településekről is jöttek gyalogzarándokok, 

némely csoport sok órai gyaloglás után érkezett a helyszínre, ahol vallási események 

sorozatán erősödhettek lélekben a hívek. 

 

Református tanévnyitó a beregszászi templomban 
2013. szeptember 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Kárpát-medencei református közoktatási intézmények szombaton Beregszászon, a 

református templomban nyitották meg a 2013–2014-es tanévet. A negyedik alkalommal 

megtartott közös református tanévnyitón mintegy 30 anyaországi és külhoni oktatási 

intézmény képviselői vettek részt. 

 

212 község helyett 120, a Muravidéken mindössze 8 
2013. szeptember 6. – Volksgruppen 

Gregor Virant miniszter, a kisközségek összevonásával kapcsolatos javaslata az elmúlt 

napokban nagy port kavart. Az ellenzék és a kisebb önkormányzatok polgármesterei nem 

támogatják az ötletet. Virant szerint az átszervezés hatékonyabb és racionálisabb 

működést jelentene. 

 

30. születésnapját ünnepelte az Adelaide-i Magyar Közösségi Iskola 
2013. szeptember 6. – Nemzeti Regiszter 

Augusztus 24-én délután különleges eseményre gyűltek össze a dél-ausztráliai Adelaide 

városában élő magyarok, hiszen a Magyar Közösségi Iskola hivatalos bejegyzésének 30. 

évfordulója bizony kiemelkedő fontossággal bír, mind a jelenlegi, mind pedig az egykori 

diákok és tanárok életében egyaránt. 
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Közeleg az idei Wallingfordi Székely Bál 
2013. szeptember 6. – Nemzeti Regiszter 

Idén immáron 5. alkalommal szervezi meg a Wallingfordi Magyar Klub a Székely Bált, 

melyre minden évben óriási az érdeklődés. Nem csak Connecticut-ból, hanem Rhode 

Island, Massachussets, New York és New Jersey államokból is érkeznek a magyarok. 

 

A caracasi Magyar Ház 
2013. szeptember 7. – Nemzeti Regiszter 

Magyar Ház megalapításának ötlete az 1950-es évek elejére tehető. A kezdeményezés és a 

működéshez szükséges anyagi alapok megteremtése tizenkét volt katonatiszt érdeme, 

akiket, mint a „tizenkét apostol” emlegetnek. A Magyra Ház igen központi szerepet tölt be 

a venezuelai magyarság életében, változatos programjaival igyekszik minden korosztályt 

megszólítani, és otthont nyújtani a közösség minden tagjának. 

 

Ahány ház, annyi szokás 
2013. szeptember 8. – Nemzeti Regiszter 

Nem akármilyen múltra tekint vissza az 54 éves McKeesport-i International Village 

(Nemzetközi Falu) háromnapos nemzetiségi fesztivál. Már maga a tény, hogy 1960 óta 

mindig megrendezik, komoly tekintélyt kölcsönöz az eseménynek, hiszen Pittsburghben és 

környékén alig akad ennél tradicionálisabb és nagyobb szabású nemzetiségi népünnepély. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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