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Orbán Viktor avatja fel az EMTE új kolozsvári épületét 
2013. szeptember 18. – Krónika 

Orbán Viktor miniszterelnök részvételével avatják fel Kolozsváron október 4-én a 

Sapientia–EMTE Természettudományi és Művészeti Karának új, a magyar állam 

támogatásával felépült ingatlanát. A Krónika értesülései szerint a magyar kormányfő 

egynapos kincses városi látogatása során megbeszélést folytat az erdélyi magyar 

történelmi egyházak vezetőivel, de találkozik Emil Boc polgármesterrel is. 

 

Drága mulatság lehet a netes magyargyalázás 
2013. szeptember 18. – maszol.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács szerdán 2000 lejes bírsággal sújtott egy román 

nemzetiségű személyt, aki egy internetes levelezőlistán a magyarok Romániából történő 

kiutasítását javasolta. A testülete elnökétől, Asztalos Csabától a maszol.ro megtudta, nem 

először büntetnek ilyesmiért magánszemélyeket.  

 

Vajdaság fejlesztésének fontosságát hangsúlyozták Brüsszelben 
2013. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

Vajdaság finanszírozásának biztosítását, a tartomány fejlesztésének szükségességét 

hangsúlyozták helyi és uniós politikusok az Európai Parlament (EP) brüsszeli épületében 

tartott konferencián. A Vajdaság: a demokratikus konszolidáció és az autonómia kihívásai 

című keddi rendezvény szervezője, Surján László, az EP kereszténydemokrata magyar 

alelnöke arról beszélt, hogy Európában egyetlen nemzet sincs abszolút többségben, vagyis 

ilyen értelemben mindenki egy kisebbséghez tartozik. Ennek pedig Surján szerint az az 

üzenete, hogy nyitottabbnak kell lenni a kisebbségek felé. A KDNP-s politikus szerint 

vannak, akik félnek attól a szótól, hogy autonómia, mert úgy vélik, hogy az egyenlő a 

szeparatizmussal. 

 

Érdeklődés övezi a magyarországi választásokat 
2013. szeptember 18. – Krónika 

A nagy igényre való tekintettel heti rendszerességgel, hétfőnként 10 és 16 óra között 

tartanak konzuli napot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), illetve az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) nagyváradi irodájában, ahol Magyarország kolozsvári 

főkonzulátusának munkatársai segítik majd a honosítási és útlevélkérelmek intézését, 

illetve a határon túli parlamenti választásokra való regisztrációt – közölte tegnap Nagy 

József Barna, az EMNT partiumi régióelnöke. 

 

 

 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://kronika.ro/erdelyi-hirek/orban-viktor-avatja-fel-az-emte-uj-kolozsvari-epuletet-1
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17922-draga-mulatsag-lehet-a-netes-magyargyalazas
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16029/Vajdasag-fejlesztesenek-fontossagat-hangsulyoztak-Brusszelben.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/erdeklodes-ovezi-a-magyarorszagi-valasztasokat
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Guruianu: Sepsiszentgyörgyön lepaktált a PSD és az RMDSZ 
2013. szeptember 18. – transindex.ro 

A sepsiszentgyörgyi PNL szerint helyi szinten a PSD lepaktált az RMDSZ-szel – jelenti a 

Mediafax hírügynökség. Mădălin Guruianu városi PNL-elnök szerint ez abban mutatkozik 

meg, hogy a PSD nem támogatja őket Keresztély Irma Kovászna megyei főtanfelügyelő 

leváltásában, „nem is hozták szóba a témát”. 

 

Katalán fiatalokkal példálózik a székelyeknek Izsák Balázs 
2013. szeptember 18. – transindex.ro 

A katalán fiatalok példájával buzdítja részvételre a székelyek "nagy menetelésén" a székely 

fiatalokat Izsák Balázs SZNT-elnök. Szeptember 11-én Katalóniában a katalánok nemzeti 

ünnepén négyszáz kilométer hosszú élőláncot alakítottak ki a katalán szabadságért 

tüntetők; "közeledik október 27. amikor rajtunk, székelyeken a sor, megmutatni a 

világnak, nem hátrálunk, s nem mondunk le Székelyföld autonómiájáról" - írja 

blogbejegyzésében az elnök. 

 

Jó gyakorlatként mutatják be Borbolyék a székely termék mozgalmat 
Olaszországban 
2013. szeptember 18. – transindex.ro, Krónika 

Szakmai találkozón vesznek részt az olaszországi Genovában a CCIC – Összetett kihívások, 

innovatív városok című nemzetközi projekt partnerei szeptember 18-án. A rendezvényen a 

romániai partnert, Hargita Megye Tanácsát Borboly Csaba elnök és Kovács Emőke, az 

intézmény munkatársa képviseli. A Hargita megyeiek bemutatják a Székely termék 

mozgalmat, amelyre Európa 12 országának szakemberei kíváncsiak. 

 

RMDSZ, SZNT: erőszak- és szélsőségmentes legyen a Székelyek Nagy 
Menetelése 
2013. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Közös sajtótájékoztató keretében jelentette be az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete 

és a Székely Nemzeti Tanács, hogy együttműködnek az október 27-diki, Székelyek Nagy 

Menetelése elnevezésű autonómiatüntetés kapcsán. A háromszéki RMDSZ-t Tamás 

Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere és Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere képviselték, míg a Székely 

Nemzeti Tanácstól Izsák Balázs elnök és Gazda Zoltán sepsiszéki elnök vett részt a 

sajtótájékoztatón. 

 

SZNT: Páratlan összefogás a székelyek menetelése ügyében 
2013. szeptember 19. – Magyar Nemzet, MTI 

A romániai magyar politikai szervezetek páratlan összefogása körvonalazódik a székelyek 

október 27-re meghirdetett nagy menetelésével kapcsolatban – mondta tegnap Izsák 

Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke sepsiszentgyörgyi tárgyalásai után az 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34098
http://itthon.transindex.ro/?hir=34099
http://itthon.transindex.ro/?hir=34102
http://itthon.transindex.ro/?hir=34102
http://itthon.transindex.ro/?hir=34103
http://itthon.transindex.ro/?hir=34103
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MTI-nek. Az SZNT elnöke elmondta, hogy valamennyi magyar szervezet részt vállalt az 

egységes, önálló, autonóm Székelyföldért meghirdetett demonstráció megszervezésében és 

mozgósításában. 

 

Vádat emeltek Máté András Levente ellen 
2013. szeptember 18. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Érdekkonfliktus miatt vádat emelt a Főügyészség Máté András Levente képviselő ellen. A 

képviselőház RMDSZ-frakciójának vezetőjét azzal vádolják, hogy feleségét a parlamentben 

álláshoz juttatta, aki így 5508 lejt keresett.  

 

Borboly a vádemelésről: ez egy magyar-magyar verseny 
2013. szeptember 18. – Erdély Ma, Duna Tv 

Borboly Csaba, aki egy hónapja láthatja el újra hivatalát Hargita megye tanácsának élén, 

elmondta ő derűlátó: bízik az igazságszolgáltatásban, meggyőződése, hogy sikerül 

bebizonyítsa ártatlanságát. Borboly azt üzente politikai vetélytársainak, a vele „egy nyelvet 

beszélő” feljelentőinek, hogy a politikai versenyt nem a román igazságszolgáltatás 

segítségével kell Erdélyben eldönteni. 

 

Verespatak: az ortodox egyház és az akadémia is ellenzi a beruházást  
2013. szeptember 18. – maszol.ro 

Az ortodox egyház és a román tudományos akadémia ismételten megerősítette, hogy 

ellenzi a verespataki ciántechnológiás bányaberuházást. Constantin Stoica, a román 

ortodox egyház szóvivője egy televíziós műsorban emlékeztetett, hogy az egyház már tíz 

évvel ezelőtt a beruházás ellen foglalt állást. „A környezet Istentől kapott ajándék, amit 

meg kell őrizni. A román ortodox egyház zsinata az akadémia véleményére alapozva foglalt 

állást, és ebben a pillanatban az egyház álláspontja változatlan” - mondta a szóvivő, akit a 

Romania libera című napilap idézett csütörtökön.  

 

Makfalván visszahelyezik a levétetett magyar lobogót 
2013. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

Március végén a Maros megyei prefektus felszólította a makfalvi egyházat, távolítsa el a 

piros-fehér-zöld lobogót “„a templom épületéről”. A helyiek úgy érzik, ez túlkapás volt és 

megérett az idő a lobogó visszahelyezésére. 

 

Egyszerre nyílik a tanév a külhoni magyar egyetemeken 
2013. szeptember 18. – szekelyhon.ro 

Noha már hétfőtől zajlik a tanítás a Sapientia EMTE marosvásárhelyi karán is, rendhagyó 

módon a tanévnyitót csak pénteken tartják. Az ünnepség a határon túli magyar tannyelvű 

felsőoktatási intézmények közös tanévnyitójának része lesz. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34105
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149591&cim=borboly_a_vademelesrol_ez_egy_magyar_magyar_verseny_video
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/17909-verespatak-az-ortodox-egyhaz-es-az-akademia-is-ellenzi-a-beruhazast
http://szekelyhon.ro/faluszerte/makfalvan-visszahelyezik-a-levetetett-magyar-lobogot
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/egyszerre-nyilik-a-tanev-a-kulhoni-magyar-egyetemeken
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Szeptember 28-án lesz a Nők Szervezete országos alakulóülése Kolozsváron 
2013. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Több mint 200 nőt várnak szeptember 28-án Kolozsvárra az RMDSZ Nők Szervezetének 

országos megalakulására – tájékoztatatta Biró Rozália a sajtó képviselőit a szeptember 18-

án Bukarestben megtartott sajtótájékoztatón. Precedens nélküli esemény elé nézünk, 

hiszen Romániában nem volt hasonló jellegű megmozdulás, ahol kétszáz magyar ajkú, 

közösségért tenni akaró nő legyen jelen - mondta az RMDSZ Bihar megyei szenátora. 

 

Az EP környezetvédelmi bizottsága elé kerül Verespatak ügye  
2013. szeptember 18. – maszol.ro 

Az Európai Parlament (EP) környezetvédelmi bizottsága elé viszi a cianidos bányászati 

technológia kérdését Bánki Erik fideszes EP-képviselő - tudatta szerdán a képviselő 

irodája. A bizottság a jövő héten meg is tartja az ezzel kapcsolatos első vitát, amelyben arra 

szeretne választ kapni az Európai Bizottság képviselőitől, hogy a brüsszeli testület miért 

nem kezdeményezte mindezidáig a cianidos bányászati technológia betiltását az egész 

Európai Unióban, noha az EP 2010 tavaszán határozatban szólította fel a bizottságot, hogy 

kezdeményezzen ilyen jogszabály-módosítási javaslatot. 

 

Civil kampány a nyelvhasználatért 

2013. szeptember 19. – Krónika 

A magyar nyelvű minősítések használatára kéri a pedagógusokat  három civil és szakmai 

szervezet. A Civilek Háromszékért Egyesület (CIVEK), a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ) és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége tegnap közös 

sajtótájékoztatón jelentette be: megismétlik a CIVEK tavalyi felhívását, hogy a 

pedagógusok írják magyarul a minősítéseket az ellenőrzőbe, használják a „nagyon jó”, „jó”, 

„elégséges” és „elégtelen” kifejezéseket. 

 

További bizonyítékokat követelnek Malina-Žák Hedvig ügyében 
2013. szeptember 19. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Malina-Žák Hedvig állítólagos hamis tanúzásának ügyében ki kell egészíteni a 

bizonyítékokat – tájékoztatott a Legfőbb Ügyészség. Augusztus végén a szlovák 

büntetőjogi legfőbbügyész-helyettes utasítást adott arra, hogy egy másik ügyész is vizsgálja 

meg Žák-Malina Hedvig ügyét. A Legfőbb Ügyészség tájékoztatása szerint a kijelölt ügyész 

a vizsgálati anyag áttanulmányozása során arra a megállapításra jutott, hogy konkrét 

bizonyítékokkal kell kiegészíteni a bizonyítást. Az ügyész becslése szerint az előkészítő 

eljárás várhatóan 2013 végén fejeződik majd be. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34107
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/17931-az-ep-kornyezetvedelmi-bizottsaga-ele-kerul-verespatak-ugye
http://www.hirek.sk/belfold/20130918150201/Tovabbi-bizonyitekokat-kovetelnek-Malina-Zak-Hedvig-ugyeben.html
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Új kiállítás nyílik a Füleki Vármúzeumban 
2013. szeptember 18. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A füleki vár ábrázolásaiból nyílik tárlat pénteken a Füleki Vármúzeumban. Ezzel 

párhuzamosan nyitják meg a szlovákiai magyar cserkészet történetét bemutató tárlatot is. 

A múzeum önálló kiállítása A mi várunk, a mi büszkeségünk - a füleki vár ábrázolásai 

címmel a Bebek-torony ötödik szintjén lesz látható. 

 

Egyetemet létesítenének a Baťa-örökösök 
2013. szeptember 18. – hirek.sk 

Egyetemet alapítanak Szlovákiában Jan Antonín Baťa csehszlovák vállalkozó örökösei, ha 

sikeres lesz a Beneš-dekrétumok alapján elkobzott családi vagyon miatt benyújtott 

kártérítési igényük. 

 

Eldőlni látszik: mégsem lesz együttműködés Léván és Érsekújvárban 
2013. szeptember 18. – Felvidék Ma 

Farkas Iván, az MKP alelnöke írásában a Lévai járásban és az Érsekújvári választási 

körzetben az MKP és a Most-Híd között kialakult helyzetet mutatja be, rámutatva, milyen 

következményei lesznek, ha a Híd hibájából nem jött létre az együttműködés a novemberi 

megyei választásokon. 

 

Kisudvarnok lett az év faluja Szlovákiában 
2013. szeptember 18. – hirek.sk 

A Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó Kisudvarnok nyerte el az Év faluja 2013 címet. Ezzel a 

Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község képviselheti Szlovákiát a bécsi Európai 

Vidékfejlesztési és Falufelújítási Munkaközösség által meghirdetett versenyen, s szállhat 

harcba az Európai Falufelújítási Díjért. 

 

Pásztor: Kacin üzenete nem jelent a szerb belügyekbe való beavatkozást 
2013. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

Az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője, Jelko Kacin nagy port kavart Brüsszelben 

tett kijelentésével, miszerint itt az ideje tárgyalni Vajdaság autonómiájának alkotmányos 

és törvényi szabályozásával kapcsolatos kérdésekkel, s azt üzente Belgrádnak, hogy 

sürgősen meg kell oldania a tartomány pénzelését. A Politika belgrádi napilap Kacin 

kijelentése kapcsán villáminterjút készített Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház 

elnökével, aki ugyancsak ott volt Brüsszelben a Vajdaság: a demokratikus konszolidáció és 

az autonómia kihívásai elnevezésű konferencián. Pásztor ismételten aláhúzta, Kacin 

szavait nem Szerbia belügyeibe való beavatkozásként értelmezte. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20130918101755/Uj-kiallitas-nyilik-a-Fuleki-Varmuzeumban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130918122338/Egyetemet-letesitenenek-a-Bata-orokosok.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/41641-eldolni-latszik-megsem-lesz-egyuttmukodes-levan-es-ersekujvarban
http://www.hirek.sk/belfold/20130918202749/Kisudvarnok-lett-az-ev-faluja-Szlovakiaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16032/Pasztor-Kacin-uzenete-nem-jelent-a-szerb-belugyekbe-valo-beavatkozast.html
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„Vajdaság Szerbia ütőkártyája” 
2013. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

Az Európai Parlamentben megtartott Vajdaság – az autonómia demokratikus 

megerősítésének kihívásai című konferencián Pásztor István, a Tartományi Képviselőház 

elnöke kifejtette: „Egyedül a parlamentáris demokrácia rendszerében folytatott 

párbeszéddel lehet áthidalni a normatív és a valós helyzet közötti különbségek miatt 

fellépő problémákat.” A politikai feszültségeket csökkenteni kell, a fontos kérdéseket pedig 

ki kell emelni a napi pártpolitikai életből, fejtette ki Pásztor, és arra is emlékeztetett, hogy 

bár a szerb alkotmány értelmében még 2008-ban törvényes keretekbe kellett volna 

foglalni a tartomány finanszírozásának a kérdését, ez a mai napig nem történt meg. 

 

Bemutatkozott az új vezető konzul a média képviselőinek 
2013. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

Ismerkedésre, bemutatkozó jellegű beszélgetésre invitálta dr. Takács László új vezető 

konzul a szabadkai főkonzulátusra ma a vajdasági magyar médiumok vezetőit - köztük a 

Vajdaság Ma főszerkesztőjét is - azzal a céllal, hogy szabadkai tevékenysége során szoros, 

együttműködő kapcsolatot építsen ki és tartson fenn a vajdasági magyar média 

képviselőivel, munkatársaival. 

 

Növekvő igény a magyar állampolgárság iránt 
2013. szeptember 18. – Magyar Szó 

2011 januárja óta 57 ezer honosítási kérelmet fogadott a szabadkai magyar főkonzulátus, 

ugyanebben az időszakban több mint 45 000-en tettek állampolgári esküt. Erről dr. 

Takács László, a főkonzulátus új vezetőkonzulja számolt be, aki tisztségre lépése kapcsán 

találkozott a sajtó képviselőivel. Mint elmondta, 2011 kezdete óta mintegy 16 000 magyar 

állampolgár kezdeményezett útlevelet a főkonzulátus által. 

 

Élhet választójogával, aki decemberig átadja a magyar állampolgársági 
kérelmet 
2013. szeptember 18. – Pannon RTV 

Minden segítséget megad a szabadkai magyar főkonzulátus azoknak a vajdasági 

magyaroknak, akik szeretnének részt venni a 2014-es magyarországi parlamenti 

választásokon. Aki decemberig adja át állampolgársági kérelmét, az még számíthat arra, 

hogy élhet a választójogával. 2014 tavaszán a külhoni magyar állampolgárok első 

alkalommal szólhatnak bele abba, hogy milyen irányt vesz a magyar politika. A választói 

névjegyzékbe való felvételt azoknak kell kérniük, akiknek nincs magyarországi lakhelyük- 

nyilatkozta Takács László, Magyarország Főkonzulátusának vezető konzulja. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2100/kozelet_politika/101557/%E2%80%9EVajdas%C3%A1g-Szerbia-%C3%BCt%C5%91k%C3%A1rty%C3%A1ja%E2%80%9D.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16031/Bemutatkozott-az-uj-vezeto-konzul-a-media-kepviseloinek.html
http://www.magyarszo.com/hu/2100/kozelet_politika/101620/N%C3%B6vekv%C5%91-ig%C3%A9ny-a-magyar-%C3%A1llampolg%C3%A1rs%C3%A1g-ir%C3%A1nt.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=82101
http://pannonrtv.com/web/?p=82101
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Strauss-Kahn elvállalta a felkérést 
2013. szeptember 18. – Magyar Szó 

Belgrádban megerősítést nyert, hogy Dominique Strauss-Kahn, a Nemzetközi Valutaalap 

volt vezérigazgatója kész együttműködni a szerb kormánnyal. A pénzügyi szakember 

kijelentette, hogy a szerbiai gazdaságot nem lesz egyszerű feléleszteni, ugyanakkor nem 

lehetetlen küldetésről van szó. 

 

Búcsú és emléktábla-avatás 
2013. szeptember 18. – Kárpátinfo 

Vasárnap, a Szent Kereszt Felmagasztalásának napján templombúcsút tartottak a 

beregszászi római katolikusok. A szentmisét Székely János Esztergom-budapesti 

segédpüspök celebrálta. A szentmisét követő körmenet után leleplezték IV. Béla király 

emléktábláját, mely a Beregszászért Alapítvány kezdeményezésére, a Nemzeti 

Együttműködési Alap támogatásával került a katolikus templom falára. 

 

A valódi Feszty-körkép 
2013. szeptember 18. – Kárpátinfo 

Sokan úgy hiszik, hogy a Feszty-körkép a Vereckei-hágót és környékét ábrázolja – ám ez 

tévedés. Szombaton kerül átadásra az a panoráma-kilátó, amelyet azon a helyen 

létesítettek, ami Feszty Árpád körképének valódi középpontjául szolgált. Popovics Béla 

helytörténész, a Kárpátaljai Magyar Cserkész Szövetség tiszteletbeli elnökének kutatásai 

alapján a Feszty-körkép mintegy 120 évvel ezelőtt készült vázlatait a Munkács melletti 

Kendereske község egyik dombján vetették vászonra. 

 

20 éves a Nagyberegi Református Líceum 
2013. szeptember 18. – Kárpátinfo 

A 2012-ben nemzeti jelentőségű intézménnyé minősített kárpátaljai református líceumok 

kiemelkedő helyet foglalnak el Kárpátalja fiataljainak képzésében. Közülük a Nagyberegen 

működő tanintézményt hozták létre elsőként, mely idén ünnepli alapításának 20. 

évfordulóját. 

 

A nemzetiségi képviselő sajtótájékoztatója – „Forró ősz várható” 
2013. szeptember 18. – Népújság 

Hétfőn délelőtt az MMÖNK székházában Göncz László nemzetiségi képviselő tartott 

sajtótájékoztatót az aktuális történésekről, a Szlovéniára váró, minden szempontból nehéz 

őszi időszakról, természetesen különös tekintettel a nemzetiségekre vonatkozó tételekre. 

Göncz László a tájékoztató elején kifejtette, beigazolódni látszanak még a nyár eleji 

jóslatok, miszerint igencsak „forró ősz" elé nézünk. Hangsúlyozta, nem lehet még tudni, 
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milyen formában lehet nehéz a következő néhány hónap, sajnos még az a lehetőség is 

fennáll, hogy politikai bizonytalanság keletkezik, ugyanis a jelenlegi kormánykoalíció 

helyzete elég ingatag, habár ezt a kormányképviselők nyilatkozatai nem mutatják. 

 

„Valószínűleg szinten marad a nemzetiségek támogatása” 
2013. szeptember 18. – Népújság 

Hétfőn első ízben látogatott Lendvára Tamara Vonta, többek között a Nemzetiségi Hivatalt 

is vezető államtitkár, aki a községi magyar önkormányzatok, a csúcsszervezet elnökei 

mellett a hivatal alá tartozó magyar intézményeket is meglátogatta. Lapunknak az 

államtitkár, illetve Horváth Ferenc, az MMÖNK Tanácsának elnöke nyilatkozott. Újságírói 

kérdéseinkre kifejtette, először a kisebbségi különjogok biztosításáról, érvényesítéséről 

tárgyalt beszélgetőpartnereivel, ennek keretében a készülődőben lévő általános 

nemzetiségi törvényről is szó esett. Második fontos tárgykörként a finanszírozást említette. 

 

A parlamenti elnökök fogadták a muravidéki elnököt 
2013. szeptember 18. – Népújság 

Janko Veber, a Szlovén Országgyűlés elnöke szerdán hivatalos látogatásra utazott 

Budapestre, ahol mindhárom magyar közjogi méltóság fogadta. Az utazás előkészítési 

fázisában Janko Veber szlovén és Kövér László magyar parlamenti elnök is fogadta 

Horváth Ferencet, az MMÖNK Tanácsának elnökét. Horváth Ferenc elmondta, a 

parlamenti elnökökkel pozitív hangulatban folyt a beszélgetés, mindkettővel egyet tudott 

érteni abban, hogy a két állam között jó a viszony, sőt az elmúlt években kifejezetten javult 

is.  

 

Magyar nyelvoktatás a ljubljanai egyetemen: évek óta nem születik megoldás 
2013. szeptember 18. – Népújság 

Azok a muravidéki magyar diákok, akik Ljubljanában folytatják egyetemi tanulmányaikat 

és magyarul is szeretnének tanulni lektori órák keretében, nehézségbe ütköznek, ha nem a 

magyar lektorátusnak „otthont adó" Bölcsésztudományi Kar diákjai. Az órákért fizetni kell. 

A probléma évek óta húzódik, tárgyalások folynak, megoldás nincs. Milyen a helyzet a 

2013/14-es egyetemi év kezdete előtt? 

 

Új magyar tiszteletbeli konzul Venezuelában 
2013. szeptember 18. – Nemzeti Regiszter 

Magyarország tiszteletbeli konzuljának nevezte ki Tóth István magyar-venezuelai 

üzletembert Martonyi János külügyminiszter a venezuelai hatóságok jóváhagyása után. Az 

új konzuli kerület Mérida, Táchira és Zúlia tartományokat öleli fel San Cristobal 

székhellyel. 
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NYEOMSZSZ-közgyűlés: tovább az úton 
2013. szeptember 18. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember 7-én, Rigában tartotta tizenkettedik közgyűlését a Nyugat-Európai Országos 

Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ). A rendezvényen értékelték a különböző, 

határon túli és a diaszpóra magyarsága felé indított kormányzati programokat, így a 

Julianus-programot és a Kőrösi Csoma Sándor-programot is. Utóbbi program részesei 

közül hét európai ösztöndíjas volt jelen, akik szintén beszámoltak a diaszpórában eltöltött 

tevékenységükről. 

 

Magyar cserkészvezetőképzés Bajorországban 
2013. szeptember 18. – Nemzeti Regiszter 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) I. Kerületének (Európa) vezetöképzése 

két éves ritmusban a bajorországi Kastl városka mellett kerül megrendezésre. Itt található 

a Hárshegy Cserkészpark ahol az idén is több mint 140 cserkész gyűlt össze, hogy 

augusztus elején 10 napon át tovább képezze magát a cserkésztudományokban, fejlődjön 

emberségében, megélje a közösséget és gyakorolja a szolgálatot. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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