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Augusztus végén beérkezett az 500 ezredik állampolgársági kérelem 
2013. szeptember 10. - MTI 

Augusztus végén benyújtották az 500 ezredik állampolgársági kérelmet - ismertette 

Semjén Zsolt (KDNP), aki arról is beszámolt, hogy hétfőig 503 ezer 250-en nyújtottak be 

kérvényt. Hozzátette: már több mint 430 ezren tették le az állampolgársági esküt, a 

legtöbben Erdélyből és a Vajdaságból, de a diaszpórából is egyre többen jelentkeznek. A 

miniszterelnök-helyettes arról is beszámolt, hogy a megnövekedett feladatot az 

államigazgatás képes kezelni, „összecsiszolódott az intézményrendszer a nemzetpolitika 

tekintetében” - fogalmazott, hozzátéve: mindehhez fontos volt a radikális bürokrácia-

csökkentés. A politikus dezinformációnak nevezte, hogy ősi dákok tömegével vennék fel a 

magyar állampolgárságot, és arra kérte a magyar sajtót, ne vegyen át ilyen híreket.    

 

Ponta: a verespataki bánya lezárt fejezet 
2013. szeptember 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az utcai tüntetések elérték céljukat, a verespataki bányaprojekt lezárt fejezet – jelentette ki 

hétfőn Victor Ponta miniszterelnök. A kormányfő a parlamentben újságíróknak úgy 

nyilatkozott, hogy a ciántechnológiás színesfémbánya megnyitásáról szóló 

törvénytervezetet sürgősségi eljárásban kell a szenátus, majd a képviselőház napirendjére 

tűzni, és vissza kell utasítani. 

 

Corina Creţu vitatja Tőkés László 1989-es temesvári érdemeit 
2013. szeptember 9. – Krónika, Szabadság, Magyar Hírlap 

Folytatta a Tőkés László elleni hadjáratot Corina Creţu, a kormányzó Szociáldemokrata 

Párt (PSD) európai parlamenti (EP) képviselője, aki az elmúlt hetekben az élére állt annak 

a Victor Ponta miniszterelnök meghirdette mozgalomnak, amelynek célja annak elérése, 

hogy az államfő vonja vissza Tőkés László EP-képviselőtől, az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnökétől a Románia Csillaga érdemrend lovagkeresztjét. 

 

Felavatták az első székelyföldi huszárszobrot Torján 
2013. szeptember 9. – Krónika 

A Kárpát-medence huszártalálkozójának minden évben helyet adó Torja idén, a falunapok 

alkalmával még inkább öregbítette a település hírnevét, hiszen vasárnap az Árpád parkban 

felavatták a Miholcsa József szobrászművész, huszár hagyományőrző őrnagy által 

készített, Székelyföldön egyedinek számító lovashuszárszobrot, amelyet Daragus Attila 

polgármester, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke és Fejér László Ödön, 

parlamenti képviselő leplezett le. 
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http://kronika.ro/belfold/ponta-a-verespataki-banya-lezart-fejezet
http://kronika.ro/belfold/corina-creau-lvitatja-tokes-laszlo-1989-es-temesvari-erdemeit
http://kronika.ro/szines/felavattak-az-elso-szekelyfoldi-huszarszobrot-torjan
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Bogdan Diaconu: Magyarország egy fertőző góc a térségben 
2013. szeptember 9. – transindex.ro 

Magyarország olyan fertőző góc a térség számára, amelyben forr a gyűlölet szomszédjaival 

szemben - ezt a következtetést vonta le a magyar szurkolók bukaresti incidensei kapcsán 

Bogdan Diaconu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) parlamenti képviselője az Adevarul 

blogrovata által vasárnap közölt írásában. 

 

Antonescu visszavonná a verespataki törvénytervezetet 
2013. szeptember 9. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Nem támogatható a kormány által előterjesztett, a verespataki bányanyitásra vonatkozó 

törvénytervezet, és vissza kellene utasítani - nyilatkozta Crin Antonescu szenátuselnök 

hétfőn, ugyanazon a napon, amikor a tervezet megvitatására parlamenti különbizottság 

alakul meg. 

 

Markó: a román szövetség is bátran panaszkodhat a FIFA-nál  
2013. szeptember 9. – maszol.ro 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat csak a magyarokat ért sérelmekkel foglalkozik, ezért 

hozták létre – szögezte le hétfőn a maszol.ro-nak Markó Attila képviselő azokra a 

bírálatokra reagálva, amelyek szerint „visszás” volt a jogszolgálat részéről a Nemzetközi 

Labdarúgó Szövetségnél (FIFA) panaszkodni a román szurkolók viselkedése miatt, mert 

ezúttal elsősorban a magyar szurkolók tűntek ki Bukarestben románellenességükkel és 

agresszív viselkedésükkel. „Egyértelmű, hogy a magyar szurkolók romániai magatartása 

enyhén szólva kivetnivalót hagyott maga után, de a jogvédelmi szolgálatnak nem az a 

dolga, hogy a románokat ért sérelmekkel vagy a magyar ultrák viselkedésével 

foglalkozzon” – mondta Markó Attila, a jogvédelmi szolgálat háromszéki vezetője. 

Hozzátette: ha a Román Labdarúgó Szövetség vagy bárki más a FIFA-hoz fordul a magyar 

ultrák ügyében, teljes joggal teheti.  

 

Négy magyar szurkolót megbüntettek Kolozsváron 
2013. szeptember 9. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Négy magyar állampolgárt büntetett meg vasárnap Kolozsváron a rendőrség, mert „Erdély 

nem Románia!” feliratú plakátokat ragasztgattak a kincses város főterének oszlopaira – 

erősítette meg hétfőn a ziuadecj.ro információit a maszol.ro-nak a rendőrség szóvivője. A 

helyi portál hatósági forrásokra hivatkozva arról írt, hogy a négy magyar állampolgár a 

bukaresti román-magyar világbajnoki selejtező mérkőzésről hazafele tartva állt meg 

Kolozsváron. A Főtéren fotózkodtak, majd elkezdték ragasztgatni a plakátokat, ám a 

rendőrök tetten érték őket.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33986
http://itthon.transindex.ro/?hir=33992
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17413-marko-a-roman-szovetseg-is-batran-panaszkodhat-a-fifa-nal
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17436-negy-magyar-szurkolot-megbuntettek-kolozsvaron
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Próbálják megmenteni a magyar középiskolai osztályokat  
2013. szeptember 9. – maszol.ro 

A magyar iskolák igyekeznek úgy rendezni a viszonyokat, meggyőzni a döntésüket még 

meg nem hozó családokat, hogy ne kerüljön sor középiskolai osztályok megszüntetésére az 

idei tanévben, jelentette ki a maszol.ro megkeresésére Burus Siklódi Botond. A Romániai 

Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke szerint Erdély több helyén problémák 

vannak.  

 

Tankönyvek és kiegészítő anyagok kerülnek a magyar iskolákba  
2013. szeptember 9. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Az RMDSZ főtitkársága az eddigi évek hagyományait követve ismét kiegészítő 

taneszközökkel támogatja az iskolákat tanévkezdéskor – közölte hétfőn Magyari Tivadar 

oktatási főtitkárhelyettes az aznapi főtitkársági ülés után. Tájékoztatása szerint szintén 

kiegészítő taneszközként elkészült egy magyar nyelvű történelmi atlasz, ami a 

világtörténelem, a romániai történelem és a magyarság történelmének tanításakor hasznos 

eszköz lehet a tanárok kezében. Ebből 3500 példányt kapnak az iskolák.  

 

Megalakult az RMDSZ Hunyad megyei Nők Szervezete is  
2013. szeptember 9. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ alapszabályzatának értelmében hétvégén megalakult a Hunyad megyei Nők 

Szervezete. A gyűlésre Vajdahunyadon, a Corvin Savaria Kulturális Központban került sor, 

ahova a megye minden részéről érkeztek küldöttek.  

 

Cazanciuc: a Verespatak-törvény pozitív véleményezést kapott  
2013. szeptember 9. – maszol.ro 

Pozitívan véleményezte a kormány Verespatak-tervezetét az Igazságügyi Minisztérium – 

közölte hétfőn az Igazságügyi Minisztérium. Robert Cazanciuc tárcavezető a 

minisztériumnak a tervezettel kapcsolatos álláspontját firtató kérdésére azt válaszolta: a 

véleményezés pozitív volt és nem negatív, ahogy az korábban a sajtóban megjelent.    

 

Állásába került a magyarsága Kozsik Józsefnek 
2013. szeptember 9. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem vállalta a műsorvezetői szerepet a Marosvásárhelyi Forgatag ellenrendezvényén, az 

Împreună–Együtt fesztiválon Kozsik József színművész, inkább beadta a felmondását a 

polgármesteri hivatalnál. Azóta munkanélküli, mint mondja, a kutya sem törődik vele. 

 

Udvarhelyi a Magyar Ifjúsági Tanács új elnöke 
2013. szeptember 9. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma 

A székelyudvarhelyi Fancsali Barna, a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetségének 

(MISZSZ) tagja tölti be az ernyőszervezet, a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) elnöki tisztségét 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17431-probaljak-megmenteni-a-magyar-kozepiskolai-osztalyokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17441-tankonyvek-es-kiegeszito-anyagok-kerulnek-a-magyar-iskolakba
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17444-megalakult-az-rmdsz-hunyad-megyei-nok-szervezete-is
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17423-cazanciuc-a-verespatak-torveny-pozitiv-velemenyezest-kapott
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/allasaba-kerult-a-magyarsaga-kozsik-jozsefnek
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/udvarhelyi-a-magyar-ifjusagi-tanacs-uj-elnoke
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– dőlt el a szeptember 6–8. között Tusnádfürdőn lezajlott tisztújító küldöttgyűléssel 

egybekötött műhelytáborban. 

 

Sürgősségi eljárással dönt a szenátus a verespataki bányanyitási tervezetről 
2013. szeptember 9. – transindex.ro 

Sürgősségi eljárással vitatják meg és szavaznak a kormány által előkészített verespataki 

bányaberuházásra vonatkozó törvénytervezetről a szenátorok. A felsőház tagjai 91 

támogató, 18 ellenző szavazattal és egy tartózkodással szavazták meg a sürgősségi eljárást 

az ügyben. 

 

Nemzetközi nyomozás folyik a Gabriel Resources egyik részvényese ellen 
2013. szeptember 9. – transindex.ro 

Az RMGC-ben közvetetten részvényes vállalat vezetőjét azzal gyanúsítják, hogy 

kenőpénzzel szerezte meg az engedélyeket egy afrikai vasércbánya megnyitásához. 

 

Legalább kérdezni merjünk 
2013. szeptember 9. – Farcádi Botond – Háromszék 

A Háromszék szerint „Bukarestben töltött hosszú évek beidegződése látszik 

visszaköszönni abban az állandóan kompromisszumra kész magatartásban, amellyel az 

RMDSZ viszonyul a hatalom régióátszervezési törekvéseihez: néha egyértelműen 

megfogalmazzák igényünket, aztán mégis kivárnak, ünneplik az amúgy nem is biztos 

halasztást, folyton tárgyalnának – miközben mintha nem akarnák tudomásul venni, 

egyszerűen nincs, kivel párbeszédet folytatni, hisz szavát nem tartó, kétszínű, sunyi 

politikusgárda vezeti az országot”. 

 

Padlót fogtak a Gabriel Resources részvényei 
2013. szeptember 9. – transindex.ro, maszol.ro 

A Gabriel Resources kanadai bányavállalat részvényei hétfőn 70%-os esést regisztráltak a 

torontói börzén, miután egységenként 1,1 kanadai dollárral kezdtek. Egy 

sajtónyilatkozatban a kanadai bányavállalat közölte, tudomásul vette a miniszterelnök és a 

többi vezető politikus a bányaberuházásra vonatkozó törvénytervezettel kapcsolatos hétfői 

kijelentéseit, mely szerint a parlamenti vita előtt megbukhat a tervezet. 

 

Kisebbségi szemináriumot szervez a Bernády Alapítvány 
2013. szeptember 9. – Erdély Ma 

Európa szinten is az elmúlt ötven esztendő legfontosabb kisebbségi törekvésének számító 

kisebbségi polgári kezdeményezésre építi immár hagyományos kisebbségi szemináriumát 

idén a Dr. Bernády György Kulturális Alapítvány, szeptember 11-12 között. Az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) és az RMDSZ által közösen megfogalmazott 

kezdeményezés a régiók Európájában a regionális kisebbségi és nyelvi értékeket kívánja 

védeni és népszerűsíteni. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33997
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21211
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=149031&cim=legalabb_kerdezni_merjunk
http://itthon.transindex.ro/?hir=33998
http://erdely.ma/ajanlo.php?id=149063&cim=kisebbsegi_szeminariumot_szervez_a_bernady_alapitvany
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Nem zökkenőmentes a tanévkezdés a magyar iskolákban 
2013. szeptember 9. – hirek.sk 

Az idei tanév elején is érezteti hatását a Mikolaj-korszak örökségének tartott 

tankönyvhiány. Tetőzi a gondokat, hogy a kétnyelvű pedagógiai dokumentáció sem 

érkezett meg időben a magyar tanítási nyelvű alap- és középiskolákba. 

 

A közösséggel ünnepel az MKP 
2013. szeptember 9. – Felvidék Ma 

Dunaszerdahelyen szombaton, szeptember 14-én ünnepi kongresszust tart az MKP a 

pártalapítás 15. évfordulója alkalmából. Az ünnepi kongresszusra pártelnökök is érkeznek 

a határon túlról, a magyar kormányzat képviselője is ott lesz, várják Magyarország 

nagykövetét, valamint több szlovákiai magyar szervezet vezetőjét és szlovák pártok 

képviselőit is. 

 

Magyar Ezüst Érdemkeresztben részesült Dobosi Róbert 
2013. szeptember 9. – Felvidék Ma 

Az augusztus 20. alkalmából kitüntetett személyiségek köszöntésére és a kitüntetések 

átadásra került sor szeptember 4-én a pozsonyi Magyar Nagykövetségen. Balogh Csaba 

nagykövet az ünnepélyes díjátadón kiemelte: a kitüntetések arra szolgálnak, hogy 

visszahelyezzék a teljesítményeket a helyükre, arra hogy kijelöljék az értékeket, és a 

nemzeti közösség számára viszonyítási pontokat határozzanak meg. 

 

Népes közönséget vonzott a magyar dal napja Kassán 
2013. szeptember 9. – hirek.sk 

Tíz magyarországi vidéki településen, Budapesten, valamint Kassán és Sepsiszentgyörgyön 

voltak koncertek az idei magyar dal napján. Kassa első ízben kapcsolódott be a zenei 

programsorozatba Katona József és Egressy Béni örökbecsű nemzeti operájával, amelyet 

utoljára 1945-ben láthatott a kassai közönség.  

 

Az Ifjú Szivek helyzetéről is szó esett a szakmai szervezet ülésén 
2013. szeptember 9. – Új Szó 

Fennállása óta másodszor tartotta külföldön elnökségi ülését a Magyar Táncművészek 

Szövetsége. Tavaly Erdélyben, idén pedig Pozsonyban, az Ifjú Szivek Táncszínházban ült 

össze a testület, amely 1954 óta képviseli a hivatásos táncegyüttesek, intézmények és az 

azokban tevékenykedő előadóművészek, kutatók, oktatók szakmai érdekeit. 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20130909114600/Nem-zokkenomentes-a-tanevkezdes-a-magyar-iskolakban.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41524-a-kozosseggel-unnepel-az-mkp
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/41521-magyar-ezust-erdemkeresztben-reszesult-dobosi-robert-a-felvideki-magyarsag-naszvadi-kozossegenek-kozeleti-tevekenysegeert
http://www.hirek.sk/kultura/20130909201522/Nepes-kozonseget-vonzott-a-magyar-dal-napja-Kassan.html
http://ujszo.com/online/kultura/2013/09/09/az-ifju-szivek-helyzeterol-is-szo-esett-a-szakmai-szervezet-ulesen
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Frešo: ősszel próbára teszik a jobboldalt 
2013. szeptember 9. – hirek.sk 

Pavol Frešo, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) elnöke szerint az őszi 

megyei választások próbára teszik a jobbközép pártokat, hogy képesek-e alternatívát 

nyújtani a baloldallal szemben. 

 

Félreszabályozás 
2013. szeptember 10. – Lovász Attila – Új Szó 

Ma tárgyalja először a parlamenti plénum az ún. sugárzási törvény módosítását. A 

kulturális tárca úgy módosítja a sugárzási törvényt, hogy az EU minden nyelvén lehessen 

sugározni. „Csakhogy van egy bibi: a tervezet értelmében a frekvenciatanács nemcsak 

lehetőséget, hanem törvényi utasítást kap, hogy ha az adott régióban lokális vagy 

regionális, államnyelven műsort szolgáltató vállalkozás nincs, akkor egyéb nyelvű sem 

lehet. Az indoklás szerint azért, hogy „biztosított legyen a szlovák lakosság államnyelven 

történő tájékoztatásának joga”.” 

 

Zenta: Felszentelték a Jézus Szíve templom új orgonáját 
2013. szeptember 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Zentán vasárnap délután szentelték fel a Jézus Szíve templom új orgonáját, amely az 

ausztriai Feldbach településről érkezett a Tisza-parti városba. Az orgonaszentelő ünnepség 

díszvendége Németh Zsolt, a Magyar Külügyminisztérium parlamenti államtitkára volt, de 

rajta kívül több jeles közéleti képviselő is megjelent, köztük a belgrádi magyar 

nagykövetség, a Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa, a köztársasági parlament, a 

tartományi kormány és a Tartományi Képviselőház, illetve a helyi önkormányzat és a 

községi képviselő-testület, valamint az egyház a képviselői is. 

 

Pajtić: Vajdaságban hat abortuszra jut egy élveszületés 
2013. szeptember 9. – Vajdaság Ma 

Vajdaság tíz középiskolájában ma megkezdődött a reproduktív egészségügy elnevezésű 

tantárgy oktatás, amelynek kezdeményezője és elindítója a tartományi kormány volt. 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő és Marinika Čobanu ifjúsági és sportügyi titkár ma az 

óbecsei közgazdasági-kereskedelmi középiskolában részt vettek az új tantárgy első 

bemutató óráján. 

 

Ivica Dačić: Megvannak a feltételek a csatlakozási tárgyalások 
megkezdéséhez 
2013. szeptember 9. – Vajdaság Ma 

Ivica Dačić szerbiai kormányfő bejelentette, sikerült megállapodni Pristinával a 

telekommunikáció és az energetika kérdésében, ezzel Szerbia teljesítette minden feltételét 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130909165857/Freso-osszel-probara-teszik-a-jobboldalt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15986/Zenta-Felszenteltek-a-Jezus-Szive-templom-uj-orgonajat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15987/Pajtic-Vajdasagban-hat-abortuszra-jut-egy-elveszuletes.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19170/Ivica-Dacic-Megvannak-a-feltetelek-a-csatlakozasi-targyalasok-megkezdesehez.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19170/Ivica-Dacic-Megvannak-a-feltetelek-a-csatlakozasi-targyalasok-megkezdesehez.html
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az európai uniós csatlakozási tárgyalások megkezdésének. A szerbiai miniszterelnök 

Hashim Thaci koszovói kormányfővel és Catherine Ashtonnal, az EU kül- és 

biztonságpolitikai főképviselőjével folytatott tárgyalását követően leszögezte, Pristina 

teljesíti vállalt kötelezettségeit a novemberi koszovói helyhatósági választásokkal 

kapcsolatban. Dačić hangsúlyozta, a szavazólapok „státussemlegesek” lesznek. 

 

Mesterképzés az MTTK-n (videó) 
2013. szeptember 9. – Pannon RTV  

Negyven mesterhallgató ülhet majd be a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

padjaiba októbertől. Közülük 25-en az állam költségén tanulhatnak, 15-en önköltségen. A 

tandíj 50 ezer dinár, amit négy részletben lehet befizetni. A mesterképzésre szeptember 

18-a és 20-a között jelentkezhetnek az egyetemisták. A felvételit 23-án tartják általános 

műveltségből és magyar helyesírásból. A felvételi vizsga négy és fél ezer dinárba kerül. 

 

Vajdaságiak a magyar közszolgálati tévékben 
2013. szeptember 9. – Pannon RTV  

Egyre több vajdasági esemény kerül be a magyar közmédia műsoraiba. A televíziós és a 

rádiós riportok mellett a közeljövőben akár élőben is kapcsolhatják a Pannon RTV 

szabadkai stúdióját. A Kós Károly Kollégium a magyar Közmédia Napján tartott ülést. 

Egyre gyakrabban viszontláthatják magukat a vajdasági lakosok a magyar közszolgálati 

tévékben. És hallgathatják a róluk szóló rádiós riportokat a Kossuth Rádióban. Egy éve 

alakult meg a Kós Károly Kollégium. A testület feladata, hogy elősegítse az egységes 

Kárpát-medencei médiatér kialakítását. Hogy a hírek a Felvidékről vagy Vajdaságból 

ugyanúgy bejussanak a magyar közmédia műsoraiba, mint az anyaországi események. 

 

Médiaakadémia: Holnap lejár a jelentkezési határidő  
2013. szeptember 9. – Pannon RTV  

Már csak egy nap. Ha valaki a médiában szeretne dolgozni, szívesen készítene riportokat, 

interjúkat, szerkesztene műsorokat, és mindezt a megfelelő elméleti háttérrel, még 

jelentkezhet. Budapesten, a határon túliakat is várja a közszolgálati média szerkesztői 

képzésre. Ismerhetik már a reklámot a Pannon RTV nézői és hallgatói. A Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem és a Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány közös, budapesti 

képzését népszerűsíti a kisfilm. Egy négyféléves szerkesztői képzésről van szó, amelyre 

határon túli, így például vajdasági hallgatók is jelentkezhetnek. 

 

Kiosztották az MNT beiskolázási csomagjait Szenttamáson is 
2013. szeptember 10. – Magyar Szó 

Ahogyan az előző két iskolaév kezdetén, úgy az idei évben is a Magyar Nemzeti Tanács – 

részben a saját forrásaiból, részben pedig a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával – 

minden magyar osztályba iratkozó első osztályos gyermeket egy teljes iskolakezdési 

tanszercsomaggal ajándékozott meg. Vajdaság 25 településének hetven iskolájában 1863 
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http://pannonrtv.com/web/?p=80616
http://pannonrtv.com/web/?p=80500
http://pannonrtv.com/web/?p=80479
http://www.magyarszo.com/hu/2092/kozelet_oktatas/101225/Kiosztott%C3%A1k-az-MNT-beiskol%C3%A1z%C3%A1si-csomagjait-Szenttam%C3%A1son-is.htm
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magyar elsős – a tavalyihoz képest mintegy 25-tel több – kezdte meg tanulmányait 

anyanyelven az idén. 

 

Gajdos István: Kárpátalja is nyerhet 
2013. szeptember 10. – Kárpáti Igaz Szó 

Ukrajna európai közeledését elősegítő törvénycsomag megszavazására került sor az ukrán 

parlamentben. Gajdos István úgy véli, a törvénycsomag révén Kárpátalja helyzete is javul 

majd, így többek közt tovább mélyülhet a határ menti és a határon átnyúló 

együttműködés. 

 

Közös járőrszolgálat indul a magyar-ukrán határon 
2013. szeptember 9. – Kárpátinfo 

Közös járőrszolgálat indul néhány héten belül a magyar-ukrán határon - közölte a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője hétfőn az MTI-vel. 

 

A magyar nóta kedvelői találkoztak Kórógyon 
2013. szeptember 9. – Új Magyar Képes Újság 

A Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület és az Aranycsárdás zenekar szervezésében 

szeptember 7-én lezajlott a hetedik zenésztalálkozó. A szervezők felhívására idén a 

horvátországi magyar együttesek mellett vajdasági és magyarországi zenekarok is eljöttek 

a találkozóra, így a magyarnóta-kedvelő közönségnek felejthetetlen élményben volt része. 

 

Moravske Toplice Község ünnepe 
2013. szeptember 9. – RTV Slovenija Hidak 

Moravske Toplice Község az elmúlt évben is említésre méltó eredményeket könyvelt el, 

amelyeket Alojz Glavač a17. községi ünnepen csak dióhéjban említett meg. Azonban a 

községek számának módosítási javaslatáról Moravske Toplicen is negatív a vélemény. 

 

Magyar foglalkozások óvodásoknak 
2013. szeptember 9. – Volksgruppen 

A héten két foglalkozás is indul a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület székházában 

óvodás korú gyermekeknek: szeptember 10-től, keddenként Magyar ovi, szeptember 13-tól 

péntekenként pedig a Játékos magyar gyermekóra várja a kicsiket Felsőőrben. Több, mint 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kozos-jarorszolgalat-indul-magyar-ukran-hataron
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4868-a-magyar-nota-kedveli-talalkoztak-korogyon
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6998
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2602561/
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tíz éve tanulják a legkisebbek az első magyar versikéket, énekeket Dowas Katalin kétnyelvű 

óvónőnél, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület játékos gyermekórájának keretében. 

 

58. Clevelandi Cserkésznap 
2013. szeptember 9. – Nemzeti Regiszter 

Néptánc, csirkepaprikás, zászlófelvonás, lovaskocsi, magyar élőzene, ezernél is több 

résztvevő: immár 58. alkalommal került sor az egész észak-amerikai magyarság körében 

népszerű esemény, a Clevelandi Cserkésznap megrendezésére. 

 

Magyar Liselotte New Yorkban - Pozsgai darab a Dream up fesztiválon 
2013. szeptember 9.  

A darab bejárta már Európát. Elhangzott német, bolgár, makedón és francia nyelven. 

Ezúttal angolul, New Yorkban debütált egy manhattani fesztivál keretében Pozsgai Zsolt 

Liselotte és a május című darabja, a Pilvax Players előadásában. Az előadás rendezője vall 

arról, hogyan jutott be a fesztiválra a darab és miként jött létre magyar összefogással az 

abszurd humorral átitatott tragikomédia. 

Véget ért a Vámbéry Ármin Emlékkonferencia 
2013. szeptember 9. – Nemzeti Regiszter 

Ankarában 2013. szeptember 7-én lezárult a kétnapos Vámbéry Ármin Emlékkonferencia. 

A Külügyminisztérium és az ankarai magyar nagykövetség társszervezésében létrejött 

esemény záró napján Bülent Arınç török miniszterelnök-helyettes is részt vett. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/58-clevelandi-cserkesznap
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-liselotte-new-yorkban-pozsgai-darab-a-dream-up-fesztivalon
http://www.nemzetiregiszter.hu/veget-ert-a-vambery-armin-emlekkonferencia
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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   
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