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Budapestre érkeznek a Kárpát-medencei magyar gyermekorvosok 
2013. szeptember 13. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Kétnapos találkozón vesznek részt a Kárpát-medencei magyar gyermekorvosok 

Budapesten. A rendezvény pénteki megnyitóján Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár fontosnak nevezte, hogy minden szakmában létrejöjjön egy 

olyan hálózat, amely az összetartozást, együttműködést erősíti. Hangsúlyozta az a 

nemzetstratégiai célt, hogy a magyar gyarapodó közösség legyen. A helyettes államtitkár –

 utalva arra, hogy az idei a külhoni magyar kisiskolások éve – arra kérte a határon túli 

gyermekorvosokat, hogy tudatosítsák az iskolaválasztás előtt álló szülőkben, mennyire 

fontos, hogy magyar iskolába írassák gyermeküket, s így ők is a közösséghez tartozzanak. 

 

Berényi: az intoleranciának ellenállni képes MKP-t kell építeni 
2013. szeptember 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet 

A Felvidék egyes régióinak sajátosságait befogadó, a párton belüli és kívüli véleményeket 

egyaránt tiszteletben tartó, ám az intoleranciának ellenállni képes MKP-t kell építeni - 

hangoztatta Berényi József az MKP ünnepi kongresszusán. Berényi József ünnepi 

beszédében kijelentette: az MKP azért tudott erős párt maradni az elmúlt másfél 

évtizedben, mert olyan politikai alakulat, amely nem egy ember népszerűségére épít. Az 

MKP ünnepi kongresszusa a minden évben a magyarságért való helytállásért kiosztott Pro 

Probitate díj átadásával fejeződött be. A díjat az idén Pázmány Péter, Dunaszerdahely 

korábbi polgármestere kapta.  

 

Egyre többen igénylik a magyar állampolgárságot 
2013. szeptember 15. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az év első öt hónapjában harmincöt százalékkal többen igényeltek magyar 

állampolgárságot, mint az előző év hasonló időszakában. Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című 

műsorában elmondta, ez azt jelenti, hogy elementáris az igény a külhoni magyarokban, 

hogy közjogilag is megélhessék a magyar nemzethez tartozást. A helyettes államtitkár a 

választási regisztrációnál is hasonló érdeklődésre számít. 

 

Corlățean nem akar „túl éles” magyar kampányt Erdélyben 
2013. szeptember 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar 

Hírlap, Magyar Nemzet 

Bukarest nem nézné jó szemmel a magyar választási kampány begyűrűzését Romániába - 

jelentette ki Titus Corlățean román külügyminiszter szombaton, a Digi 24 hírtelevízióban. 

A Diplomata-útlevél című külpolitikai műsornak adott hosszabb interjúban riporteri 

felvetésre válaszolva tért ki a román-magyar kapcsolatokra. „Az új magyar állampolgársági 

törvény alapján egy bizonyos számú magyar etnikumú román állampolgárnak magyar 
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állampolgárságot adtak, és így létezik bizonyos kísértés a romániai szavazatgyűjtésre” - 

mondta a román diplomácia vezetője. 

 

Továbbra is tárgyalna a néppárt az RMDSZ-szel 
2013. szeptember 15. – Krónika 

Ismételten egyeztetést kezdeményez az RMDSZ vezetőivel az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) elnöksége olyan aktuális kérdésekben, amelyekben szükségesnek látja a két 

politikai alakulat közötti együttműködést – döntettek a párt elnökségi ülésén. 

 

Kihelyezett ülést tartott Pécsen a Nemzeti összetartozás bizottság 
2013. szeptember 13. – MTI, hirado.hu 

A külhoni magyar közösségek megmaradásának, kapcsolattartásának elősegítésére alakult 

Határon Túli Magyarságért Alapítvány tevékenységével ismerkedett az Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottsága Pécsett pénteken. 

 

Borbély: nincs mit tárgyalnunk Tőkés Lászlóékkal 
2013. szeptember 13. – maszol.ro 

A 2014-es európai parlamenti választásokról, az alkotmánymódosításról, a régiósításról és 

az európai polgári kezdeményezésről kezdeményez tárgyalásokat az RMDSZ-szel az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Szilágyi Zsolt a maszol.ro-nak elmondta, telefonon már 

megkereste ebben az ügyben az RMDSZ politikai alelnökét, Borbély Lászlót. „Várom, hogy 

visszahívjon. A tárgyalási szándékunk komoly” – fogalmazott. Borbély László a maszol.ro-

nak elmondta, valóban kereste már Szilágyi ebben az ügyben, ám az RMDSZ-en belül még 

nem tárgyalták meg az EMNP kezdeményezését. A politikai alelnök azonban személyes 

véleményként leszögezte: nem látja értelmét az egyeztetéseknek Szilágyi Zsoltékkal.  

 

Magyar oktatásügyi szaktanácsadó testület alakult Marosvásárhelyen  
2013. szeptember 13. – maszol.ro 

Magyar oktatásügyi szaktanácsadó testület alakult Marosvásárhelyen. A tizennégy tagú 

testületben képviselve van az óvodai, elméleti és középiskolás oktatási szint, a megye tömb 

és szórványvidéke, valamint a felekezeti oktatás. A havonta sorra kerülő tanácskozásokra 

meghívják a felsőoktatás képviselőit is.  

 

Akadozik a nyelvi jogok alkalmazása 
2013. szeptember 14. – Erdély Ma, Háromszék 

Románia 2007-ben ratifikálta a regionális és kisebbségi nyelvek chartáját, bár az erről 

szóló törvény egyértelmű, alkalmazása mai napig akadozik. Az Európa Tanács (ET) 

szakértői csoportja a nyáron tájékozódott a charta előírásainak betartásáról, a kormány és 
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az érintett minisztériumok mellett a nemzeti kisebbségek szervezeteinek véleményére is 

kíváncsiak voltak. Az RMDSZ felkérésére Márton Árpád képviselő az 

igazságszolgáltatásban tapasztalható helyzetet térképezte fel, és a tapasztaltak alapján 

törvénymódosítást is kezdeményezett: hat jogszabályt kell kisebb-nagyobb mértékben 

kijavítani, hogy egyértelműen és minden szinten érvényesíthető legyen az anyanyelv 

használatának joga. 

 

Románul is olvasható lesz Bánffy Miklós története 
2013. szeptember 14. – Erdély Ma, mno.hu, MTI, Szabadság, Krónika 

Egész éves programsorozattal fognak megemlékezni Erdélyben a 140 éve született Bánffy 

Miklósról – közölte Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium helyettes államtitkára, miután 

szombaton a rendezvénysorozat erdélyi szervezőivel egyeztetett Kolozsváron. Kifejtette: a 

kolozsvári születésű volt magyar külügyminiszter emlékének ápolása nem pusztán 

kegyeleti aktus, hiszen mind politikai, mind művészeti tevékenysége a mai napig hat. 

 

Lavinát indíthatna el Katalónia függetlenedése 
2013. szeptember 14. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, Magyar Nemzet 

Katalónia függetlenségéért 400 kilométeres élőlánccal álltak ki. Madrid több kérdésben 

erősítené Barcelona autonómiáját, pénzügyi függetlenségét, de az új határokról hallani 

sem akar. A szakértő szerint az autonómia megadása után nem lehetne megakadályozni 

Székelyföld autonóm régiójának kialakítását sem Románián belül. 

 

Toronymagasan vezet a PSD 
2013. szeptember 15. – Krónika 

A Szociáldemokrata Párt a voksok 41 százalékát kapná, ha most vasárnap rendeznék a 

jövőre esedékes európai parlamenti választásokat – derül ki a SOCIOPOL szombaton 

közzétett felméréséből. A kutatás szerint a második helyen a Nemzeti liberális Párt áll 19 

százalékkal, a harmadik a Demokrata Liberális Párt 15-tel. A PPDD és az RMDSZ egyaránt 

6 százalékot kapna, míg a Nagy-Románia Párt és a DA szövetség 4-et 4-et. A Népi 

Mozgalom Párt és a Konzervatjv Párt egyaránt 2 százalékon áll. 

 

Kovács Péter: a kisebbségek érdekérvényesítését az európai jogrend szintjére 
kell emelni 
2013. szeptember 15. – transindex.ro 

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Közösség Pártja együttműködése, 

partnersége, közös munkája bő két évtizedes távlatra vezethető vissza. A Magyarország 

határain kívül élő két legnagyobb magyar nemzeti közösség képviselőjeként számos 

kapcsolódási pontot tudunk találni, hiszen legtöbbször azonosak a gondjaink, 

törekvéseink, céljaink és elvárásaink”− hangzott el Kovács Péter főtitkár felszólalásában a 

Magyar Közösség Pártjának Kongresszusán, 2013. szeptember 14-én, szombaton, 

Dunaszerdahelyen. 
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A magyar kormány támogatásával épül tornaterem Gyimesfelsőlokon 
2013. szeptember 15. – transindex.ro, Krónika 

A magyar miniszterelnökség 200 millió forinttal támogatja a gyimesfelsőloki Árpádházi 

Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum tornatermének felépítését - jelentette be Soltész 

Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális és családügyért felelős államtitkára 

vasárnap, a csángóföldi iskola ünnepélyes tanévnyitóján. 

 

Rácz Éva a MÚRE új elnöke 
2013. szeptember 15. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Tisztújítással és újságírói nívódíjak kiosztásával zárult Gyergyószárhegyen a Romániai 

Magyar Újságírók Egyesületének (MÚRE) éves közgyűlése. Karácsonyi Zsigmondtól az 

elnöki feladatokat Rácz Éva, a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének munkatársa 

vette át. A MÚRE leköszönő igazgatótanácsa a 2013-as kiváló újságírói díját Ujj Jánosnak, 

a Nyugati Jelen 72 éves munkatársának ítélte oda. 

 

Băsescu: szeressétek Iancut, a románokért veszett össze Kossuthtal  
2013. szeptember 15. – maszol.ro 

Kifütyölték és megdobták egy darab kenyérrel Traian Băsescu államfőt a Hunyad megyei 

Cebén megtartott hagyományos Avram Iancu-ünnepségen. Ünnepi beszédében Băsescu 

arra szólította fel a románokat, hogy „amikor csak tudnak vegyenek részt az Avram Iancu 

megemlékezésen”, ugyanis a román forradalmár a jobbágyság eltörléséért és a nemzeti 

önrendelkezésért harcolt. „Ezért is veszett össze Kossuth Lajossal. Kossuth csak a 

magyarok számára akarta Erdélyt, Avram Iancu a románokat is fel akarta szabadítani” – 

fogalmazott a koszorúzást követően Traian Băsescu.  

 

A magyar kormány támogatásával megújul a Millenniumi templom kupolája 
2013. szeptember 15. – Nyugati Jelen 

A temesvár-gyárvárosi egyházközség október 13-án ünnepli műemlék temploma 

felszentelésének 112. évfordulóját. A magyar kormány tetemes anyagi hozzájárulásának és 

a gyárvárosi hívek áldozatkészségének köszönhetően, a Millenniumi templom búcsúja 

tiszteletére elkészül a templom vadonatúj, vörösréz lemezekkel borított kupolájának teljes 

felújítása. 

 

A párbeszéd fontosságát hangsúlyozta Marásvásárhelyen a FUEN elnöke 
2013. szeptember 15. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A dialógus az egyetlen megoldás az adott régiókban élő kisebbségi és többségi 

nemzetiségek közötti feszültségek feloldására, az első lépést pedig a többség kell megtegye 

– ismertette Marosvásárhelyen az európai kisebbségeket tömörítő FUEN elnöke, Hans 

Heinrich Hansen. 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=34057
http://itthon.transindex.ro/?hir=34059
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/17744-basescu-szeressetek-iancut-a-romanokert-veszett-ossze-kossuthtal
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_magyar_kormany_tamogatasaval_megujul_a_millenniumi_templom_kupolaja.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-parbeszed-fontossagat-hangsulyozta-marasvasarhelyen-a-fuen-elnoke


 

 

 

 

 

 
6 

Elindultak az autonómia-maratonisták 
2013. szeptember 15. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, Krónika 

Székelyföld kilencvenegy települését érintve, mintegy 500 kilométert tesz meg futva Juhos 

Gábor magyarországi és Csató József gyergyóalfalui maratoni futó, hogy a sport nyelvén 

(is) felhívja a figyelmet Székelyföld autonómiájának fontosságára. 

 

Băsescu: a Verespatak-törvény alkotmányellenes 
2013. szeptember 15. – transindex.ro 

„Nem lehet egy adott cégre vonatkozó törvényt hozni. Az Alkotmánybíróság vissza fogja 

utasítani a verespataki bányanyitásról szóló törvényt” - jelentette ki Traian Băsescu 

államelnök vasárnap Hunyad megyében, újságírói kérdésre válaszolva. Az államfő szerint 

jelenleg egy politikai játszma zajlik, hiába tartanak majd parlamenti vitát a bányanyitás 

engedélyézéséről, ha el is fogadják a jogszabályt, azt az alkotmánybíróság eltörli. 

 

Székelyföldi románok: állami segítség kell 
2013. szeptember 16. – Krónika 

Vészesen fogynak a románok a Székelyföldön – kongatta meg a vészharangot a 

magyarellenességéről ismert Ioan Lăcătușu által vezetett Kovászna–Hargita Európai 

Tanulmányi Központ. A Kovászna és Hargita megye ortodox püspöksége holdudvarába 

tartozó központ arra kéri a kormányt, védje meg a térségben élő románokat, akiket az 

„asszimiláció, az elvándorlás” veszélye fenyeget, miközben a többségben lévő magyarokat 

„nyilvánvaló és túlzott pozitív diszkriminációval védelmezik”. 

 

Mesterképzést indított a gödöllői egyetem 
2013. szeptember 16 – Krónika 

Harminchét elsőéves hallgatóval nyitották meg a tanévet a gödöllői Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar csíkszeredai kihelyezett vidékfejlesztési 

agrármérnök mesteri képzésén. A Márton Áron Gimnázium dísztermében szervezték meg 

a megnyitóünnepséget, amelyen nemcsak az elsőévesek és az egyetem vezetői, hanem több 

helyi és magyarországi politikus, illetve Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának 

vezetője is megjelent. 

 

Tizenöt éves a Magyar Közösség Pártja 
2013. szeptember 14. – bumm.sk 

Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepli Dunaszerdahelyen szombaton a Magyar 

Közösség Pártja. A cikk röviden összefoglalja a felvidéki magyar etnikai párt másfél 

évtizedes történetét. 
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Jubileum - Dunaszerdahelyen ünnepel a Magyar Közösség Pártja 
2013. szeptember 14. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja ünnepi kongresszusa alkalmából nyilatkozatot tett közzé, 

melyben hitet tesz az egységes felvidéki magyar politizálás szükségessége mellett és 

továbbra is legfontosabb céljának, küldetésének tartja a szlovákiai magyarság 

megmaradását és boldogulását saját szülőföldjén. Az MKP az Európai Néppárt tagjaként 

szorgalmazza a szociális piacgazdaság elveire épülő jóléti társadalom kiépítését, a 

demokratikus jogállam megerősítésének fontosságát, valamint az emberi és 

szabadságjogok – köztük a kisebbségi jogok – következetes kiteljesedését és betartását. 

 

15 éves az MKP - Neves vendégek méltatták a párt tevékenységét 
2013. szeptember 14. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Szlovák és magyar politikusok, közel egytucat vendég méltatta a Magyar Közösség Pártja 

helytállását, politikáját és magatartását az MKP fennállásának 15. évfordulóján. Beszédet 

mondott többek közt Rogán Antal, a Fidesz frakcióvezetője, Harrach Péter, a KDNP 

országgyűlési frakcióvezetője, Németh Zsolt külügyi államtitkár, Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Ondrej Dostál, a Polgári Konzervatív Párt (OKS) 

elnöke. 

 

Bugár gratulált a 15 éves MKP-nak 
2013. szeptember 14. – bumm.sk, Magyar Hírlap 

Bugár Béla, a Híd elnöke levélben gratulált Berényi Józsefnek, az MKP elnökének a párt 

megalakulásának 15. évfordulója alkalmából. A Híd elnöke örömét fejezte ki, hogy részese 

lehetett a párt legsikeresebb időszakának és reményének adott hangot, hogy a két párt 

megtalálja az egymáshoz vezető utat és közösen dolgozhat a szlovákiai magyarok 

boldogulásáért. 

 

Pázmány Péter: a szétszórtság nem megengedett 
2013. szeptember 14. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi ünnepi kongresszusán Bauer Edit és Mészáros 

Alajos európai parlamenti képviselők adták át a Helytállásért-Pro Probitate díjat. Az 

elismerést olyan személyiségek vehetik át, akik munkájukkal a felvidéki magyar közösség 

megmaradásáért dolgoztak. A díjat idén Pázmány Péter, Dunaszerdahely volt 

polgármestere kapta. 

 

Európai üdvözlet az MKP-nak 
2013. szeptember 14. – Felvidék Ma 

Wilfried Martens, az Európai Néppárt elnöke levélben, Joseph Daul  európai parlamenti 

frakcióvezető pedig videóüzenettel köszöntötte a 15 éves MKP ünnepi kongresszusát. 
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A magyar iskolák megvédésére szólított fel az MKP 
2013. szeptember 14. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az MKP Országos Tanácsa nagyra értékeli, hogy a párt országos elnökségének 

kezdeményezésére széleskörű összefogás alakult ki kisiskoláink megmentése érdekében és 

a helyi önkormányzatok jogköreinek csorbítása ellen. Az MKP OT felszólítja megválasztott 

polgármestereit és önkormányzati képviselőit, használjanak fel minden törvényes eszközt 

a magyar tanítási nyelvű oktatási intézmények megvédésére annak érdekében, hogy a 

magyar szülők gyermekei lakóhelyükön anyanyelvi oktatásban részesülhessenek. 

 

Jóváhagyta a megyei koalíciókat a Most-Híd Országos Tanácsa 
2013. szeptember 14. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Jóváhagyta a megyei választások kapcsán kötött koalíciókat szombati pozsonyi ülésén a 

Most-Híd Országos Tanácsa. 

 

Felvidéki magyar családszervezetek találkozója Somorján 
2013. szeptember 14. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért kezdeményezésére első alkalommal találkoztak a 

gyermekekkel és családokkal foglalkozó felvidéki magyar szervezetek képviselői 

Somorján, melynek házigazdája Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója volt. 

 

Fico: több államfőjelöltje van a Smernek 
2013. szeptember 15. – hirek.sk 

Az Irány-Szociáldemokrácia vezetősége november végén, vagy december elején foglalkozik 

majd az államfőválasztás kérdésével – jelentette ki Robert Fico miniszterelnök. Elmondta, 

ő annyira el van foglalva miniszterelnöki feladataival, hogy az államfőválasztás témájával 

egyáltalán nem foglalkozik. Hozzátette: a lakossági fórumokon és vidéki útjain azt 

tapasztalja, hogy a pártja választói és szimpatizánsai továbbra is a kormányfőként 

szeretnék őt látni, nem akarják, hogy távozzon a kabinet éléről. 

 

Az MKP két járásban, a Híd egy megyében tárgyal 
2013. szeptember 16. – Új Szó 

Az MKP kifogásolja, hogy a Híd teljes listát állít a Galántai járásban, szerinte erősebb 

magyar képviseletet tudtak volna elérni, ha elosztják a megszerezhető hét helyet, és 

mindkét párt legfeljebb 4–4 embert indít. „Nem állítottunk teljes képviselőlistát Kassa 

megyében, és azokon a területeken, ahol a magyarság aránya nem éri el az 50 százalékot”– 

mondta az Új Szónak Berényi József pártelnök. A párt még nem zárta le a listáját az 

Érsekújvári és a Lévai járásban. Pozsony kivételével minden megyében egyedül állít 

képviselőjelölt-listát. 
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Tanszerrel kedveskedtek a gyermekeknek 
2013. szeptember 13. – Magyar Szó 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói önkormányzata újabb 

jótékonysági akciójának keretében ezúttal a Hallássérültek Iskolaközpontjába járó 

diákoknak kedveskedtek egy ajándékcsomaggal, melyet tegnap nyújtottak át nekik. Viakter 

Olga, a hallgatói önkormányzat elnöke elmondta, április végén egy jótékonysági bulit 

szerveztek, és az ott befolyt összegen tanszereket, ceruzákat, faragót, ollókat, színes 

ceruzákat, vízi színest vásároltak, továbbá a Csíkos Nyomda felajánlott egy füzetcsomagot, 

mely száz kis formátumú és ötven darab nagy formátumú füzetet tartalmaz. 

 

Gerhard Schröder: Szerbia néhány év múlva már EU-tag lehet 
2013. szeptember 13. – Vajdaság Ma 

Gerhard Schröder egykori német kancellár biztos abban, hogy néhány éven belül minden 

nyugat-balkáni ország, így Szerbia is tagja lesz az Európai Uniónak. „Szerintem tagokká 

kell válniuk. Ez az egykori Jugoszlávia szétesése utáni véres események következménye. 

Tudjuk, hogy csak akkor lesz béke és stabilitás egész Európában, amikor a nyugat-balkáni 

államok az EU tagjaivá válnak. Az EU-tagsággal javulnának az életkörülmények 

Szerbiában és a vele szomszédos országokban is” – nyilatkozta Schröder a NIN hetilapnak. 

 

VMDP: Gátat vetni a mesterséges fellazításnak 
2013. szeptember 14. – Vajdaság Ma 

A VMDP Választmánya megvitatta a vajdasági magyarság aktuális politikai helyzetét, és 

egyhangúlag a 4 álláspontot fogadott el, köztük e következőt: A vajdasági magyarság 

fennmaradásának alapkérdése ma már nem az, hogy milyen autonómiamodellt tart 

üdvösnek a politikai elit, hanem, hogy marad-e elegendő számú magyar a virtuális 

autonómiaformák bármelyikének, és benne intézményeink működtetésének 

fenntartásához, egyszóval az alapkérdés a magyarság számára megfelelő népesedési arány 

fenntartása.  

 

Sátai Róbert a magyarkanizsai demokraták új elnöke 
2013. szeptember 14. – Vajdaság Ma 

A Demokrata Párt (DS) magyarkanizsai községi bizottságának feloszlatása után, amit a DS 

községi elnöke, Vladimir Hajder és közvetlen munkatársai iránti bizalom megvonása 

előzött meg, a párt főbizottsága 2013. szeptember 14-re írta ki az új községi bizottság és 

elnökének megválasztását. A 320 szavazólistán szereplő demokrata közül 209 adta le 

szavazatát, ami valamivel több mint 60 százalékos részvételt jelent, s ez nagyjából mind a 

három szavazóhelyen azonos volt. Az egyetlen elnökjelölt, Sátai Róbert, 54 éves 

magyarkanizsai osztálytanító, a Községi Tanács tájékoztatási megbízottja, 196 szavazatot 

kapott, s ezzel ő lett a DS községi bizottságának új elnöke. 
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A pedagógusok és a lelkipásztorok munkája nem hiábavaló 
2013. szeptember 14. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete húszéves fennállását pénteken az Újvidéki 

Színházban a Kárpát-medence más régióiból meghívott nemzettársakkal együtt ünnepelte 

meg. – Az apátiába süllyedt, háborús félelmekkel is megküzdő közösség húsz évvel ezelőtt 

megalapította a VMPE-t. Az anyaország támogatása nélkül nem kezdhette volna meg a 

működését, és Magyarország továbbra is segít bennünket. Fontos, hogy ne a hatalom és 

pénz bűvölete vezéreljen, hanem a Krisztusban és a megmaradásunkba vetett hit. E hit 

nélkül annyi más civil szervezethez hasonlóan már eltűntünk volna. Vajon akarjuk-e a 

megmaradást? – tette fel a kérdést Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok 

Egyesületének az elnöke a nyitóbeszédében. 

 

Muzslyán falunapot és templombúcsút ünnepelnek 
2013. szeptember 15. – Vajdaság Ma 

A muzslyai búcsúhoz kapcsolódó rendezvénysorozat pénteken közös kiállítással kezdődött, 

amelyen bemutatkoztak a Nők Klubjának tagjai, a MAKK, a Road Flyers Motoros Klub és a 

Krasnica Vadászegyesület. Mint minden évben, idén is megnyílt a Maltézer Egyesület 

kisállat-kiállítása, ahol díszmadarak, galambok, baromfi és nyúl került bemutatásra. A 

nagybecskereki Petőfi MME Kézműves Műhelye is a muzslyai búcsú keretében tartott egy 

kiállítást, amellyel a 15 éves fennállásukat ünnepelték. 

 

Magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitója Ungváron 
2013. szeptember 15. – MTI, hirado.hu 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) által a Dayka Gábor Középiskolában 

szervezett központi tanévnyitón mondott köszöntőjében Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke 

hangsúlyozta: „Az anyaországi nemzetpolitikában az utóbbi években bekövetkezett 

kedvező változások éreztetik hatásukat a kárpátaljai magyar anyanyelvű oktatásban is. 

Érezzük a nemzetpolitika pozitív kisugárzását; az erőt ad nekünk, öntudatosabbá tesz 

bennünket, és elősegíti, hogy a magyar iskola ismét vonzó legyen”. 

 

50 éves az ungvári egyetem magyar tagozata 
2013. szeptember 15. – Kárpáti Igaz Szó 

1963. szeptember 1-je fontos dátum a kárpátaljai magyarság életében, ekkor indult meg a 

magyar szakos tanárképzés az ungvári egyetemen. Az eltelt időszakban 960 végzős kapott 

filológus, magyar nyelv- és irodalomtanári diplomát, ma ők képezik a kárpátaljai magyar 

értelmiség gerincét. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.magyarszo.com/hu/2096/kozelet_oktatas/101432/A-pedag%C3%B3gusok-%C3%A9s-a-lelkip%C3%A1sztorok-munk%C3%A1ja-nem-hi%C3%A1baval%C3%B3.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16017/Muzslyan-falunapot-es-templombucsut-unnepelnek.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/15/14/Magyar_iskolak_unnepelyes_tanevnyitoja_Ungvaron.aspx?source=hirkereso
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14923


 

 

 

 

 

 
11 

Veber-Horváth találkozó Ljubljanában 
2013. szeptember 13. – RTV Slovenija Hidak 

Janko Veber szlovén házelnök tegnap Ljubljanában munkamegbeszélésen fogadta 

Horváth Ferencet, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökét. A 

találkozó a szerdára tervezett budapesti látogatás előzményeként jött létre. 

 

Magyar Beszédgyakorlatok Felsőőrött 
2013. szeptember 13. – Volksgruppen 

Magyar Beszédgyakorlatok cím alatt kezdődik jövő hétfőn, szeptember 16-án Felsőőrött a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében egy nyelvtanfolyam népiskolások 

számára. A tanfolyamra 11 magyarul tanuló gyerek jelentkezett, tanáruk Hechenblaickner 

Beatrix, aki játékosan tanítja majd a gyerekeket a magyar nyelvre. A kisiskolások minden 

hétfőn 15.30-tól játékosan ismétlik meg azt, amit az iskolában tanulnak. 

 

Évnyitót tartott az Amaped Bécsben 
2013. szeptember 14. – Volksgruppen 

Az Amaped szombaton, szeptember 14-én tartotta ünnepélyes évnyitó és beiratkozását 

Bécsben, az Urániában délelőtt 11.00-kor. A rendezvényen tanévnyító beszédet tartott 

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet. Az Amaped - Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete Kismartonban is szeretne nyitni magyar iskolát. 

 

Magyar ovis öröm Los Angelesben 
2013. szeptember 13. – Nemzeti Regiszter 

Los Angelesben a Kőrösi Csoma Sándor Programnak köszönhetően a magyar nyelv 

tanítását segítő, a 2012-es Külhoni óvodák éve program tapasztalatait összefoglaló DVD-k, 

CD-k, ötletadó füzetek átadására került sor. 

 

Mindenkit vár szeretettel a lyoni magyar-francia ház könyvtára 
2013. szeptember 13. – Nemzeti Regiszter 

Az Amitiés France-Hongrie Rhône-Alpes, lyoni magyar egyesület házában már 2001 óta 

működik könyvtár. Az elmúlt években a könyvek száma és a gyűjtőkör egyre nőtt, mára 

több mint 4000 kötetet számlálhatunk. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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