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Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót 
2013. szeptember 20. – MTI 

Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény egy időben, egymással 

videókonferenciával összekapcsolódva ünnepélyesen megnyitotta a tanévet. Varga Mihály 

nemzetgazdasági miniszter a Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási 

intézmények tanévnyitó ünnepségén a Művészetek Palotájában elmondta: kiemelt szerepe 

lesz a magyar műszaki értelmiségnek a gazdaságilag növekvő, erős és sikeres 

Magyarország megteremtésében. A miniszter úgy fogalmazott: az egyetemek lesznek a 

letéteményesei a közös nemzeti jövőnek. 

 

Kettős állampolgárság – Befejeződött az EP-vizsgálat? 
2013. szeptember 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az Európai Parlament már nem folytat vizsgálatot Szlovákiával szemben a kettős 

állampolgárságról szóló jogszabály miatt - állítja Jaroslav Paška, a Szlovák Nemzeti Párt 

EP-képviselője. A TASR hírügynökség beszámolója szerint a vizsgálatot azt követően 

zárták le az Európai Parlament (EP) petíciós bizottságában, hogy a koordinátorok 

legutóbbi egyeztetésén Jaroslav Paška erre kérte a testületet. 

 

A római magyar közösség tagjaival találkozott Áder János 
2013. szeptember 21. – MTI 

A Rómában szolgáló magyar papokkal és az olasz fővárosban élő jelentős számú magyar 

közösség tagjaival találkozott Áder János köztársasági elnök szombaton a római Szent 

István-házban tett magánlátogatása keretében. Németh László pápai prelátus, a Szent 

István-ház igazgatója az MTI-nek elmondta: „egybehívtam a Rómában élő magyarokat: a 

Vatikánban és az olasz fővárosban szolgáló egyháziakat, a Magyarországról és a határon 

túli magyar kisebbségekből Rómában letelepedett magyarokat, akik itt az olasz fővárosban 

kértek magyar állampolgárságot”. 

 

A felvidéki magyarság jövőképéről tartottak konferenciát Révkomáromban 
2013. szeptember 21. – hirek.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

A felvidéki magyar ifjúság jövőképéről, valamint a Beneš-dekrétumok és a kettős 

állampolgárság ügyében az Európai Parlamenthez benyújtott petíciók jelenlegi állásáról 

tartott konferenciát szombaton Komáromban a Hunnia Baráti Kör; társszervező a T.Ü.Kör 

Polgári Társulás volt. Annak ellenére, hogy a fő téma a felvidéki magyarság jövője volt, a 

Duna Menti Múzeum dísztermében összegyűlt hallgatóság túlnyomó többségét a közép- és 

idősebb generáció tagjai alkották. Hahn-Seidel Alida, a Hunnia Baráti Kör vezetője is 

keserűen állapította meg ezt a tényt. Duray Miklós arról beszélt, hogy a hatvanas években 

tömegével éltek az országban olyan magyar fiatalok, akik mozgósíthatóak voltak a 

közösség érdekében; ma jóval kevesebben vannak ilyenek. 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20130920161636/Megtartottak-a-Karpat-medencei-magyar-felsooktatasi-tanevnyitot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130920194708/Kettos-allampolgarsag-Befejezodott-az-EP-vizsgalat.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130921150402/A-romai-magyar-kozosseg-tagjaival-talalkozott-Ader-Janos.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41709-hogyan-tovabb-konferencia-a-fiatalsag-jovokeperol
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41709-hogyan-tovabb-konferencia-a-fiatalsag-jovokeperol
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MOGYE: elkerülhetetlen a polgári engedetlenség? 
2013. szeptember 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ismét az oktatási minisztériumhoz fordul a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) magyar tagozata, miután a felsőoktatási intémény román vezetősége 

nem foganatosított érdemi intézkedéseket a magyar tagozat önállósodása érdekében – 

jelenteték be pénteki sajtótájékoztatójukon a tagozat vezetői. 

 

Megállapodás a Sapientia tévéstúdiójának kihasználásáról 
2013. szeptember 20. – Krónika 

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kara, a Médiaszolgáltatás-

támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) és a magyar közszolgálati médiát közép-erdélyi 

hírekkel, műsorokkal ellátó Video Pontes stúdió. 

 

Bízik Máté ártatlanságában az RMDSZ 
2013. szeptember 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Bízik képviselőházi frakcióvezetőjének, Máté András Leventének az ártatlanságában az 

RMDSZ vezetősége, miután vádat emelt a Kolozs megyei honatya ellen a bukaresti legfőbb 

ügyészség. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy fogalmaz: az ügyészség egyes tagjai az 

egymásnak ellentmondó, zavaros jogi normákat, illetve joghiányt ismét arra használják, 

hogy szelektív módon indítsanak peres eljárásokat megfélemlítés céljából a különböző 

hatóságok közméltóságai ellen. Hozzátette: a frakcióvezető ellen indított eljárás ezen 

akciósorozatba tartozik, amely szerinte „feloldja a jogállamot, és rendőrállammá alakítja 

át”. 

 

Peti András: mindent meg kell tenni a II. Rákóczi Ferencz katolikus 
gimnázium beindításáért 
2013. szeptember 20. – transindex.ro 

Marosvásárhelyen a tanácsosok iskolaszékbe való jelölése mentén heves vita alakult ki – 

derül ki a helyi RMDSZ közleményéből. Peti András RMDSZ-frakcióvezető a tanácsülésen 

elmondta, sok évi munka eredményeként a református felekezeti oktatás immár minden 

színten biztosított Marosvásárhelyen az idén megindított előkészítő osztály által. A 

következő cél a római katolikus egyházi oktatás számára is biztosítani ugyanezt a 

lehetőséget, ezért a következőkben mindent meg kell tenni a II. Rákóczi Ferencz Római 

Katolikus Gimnázium beindításáért. 

 

A kormánynak vissza kellene vonnia a parlamentből a Verespatak-
törvénytervezetet 
2013. szeptember 20. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A kormánynak vissza kellene vonnia a parlamentből a verespataki bányakitermeléssel 

kapcsolatos törvénytervezetet, mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a RFI-nek 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/mogye-elkerulhetetlen-a-polgari-engedetlenseg
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/megallapodas-a-sapientia-tevestudiojanak-kihasznalasarol
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/bizik-mate-artatlansagaban-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?hir=34140
http://itthon.transindex.ro/?hir=34140
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149726&cim=a_kormanynak_vissza_kellene_vonnia_a_parlamentbol_a_verespatak_torvenytervezetet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149726&cim=a_kormanynak_vissza_kellene_vonnia_a_parlamentbol_a_verespatak_torvenytervezetet
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nyilatkozva, rámutatva, hogy a tervezet sok alkotmányba ütköző elemet tartalmaz, és a 

bizottság nem tudja megoldani az alapproblémát. 

 

Összmagyar szervezeti támogatás a Székelyek Nagy Menetelésére 
2013. szeptember 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Erdélyi összmagyar szervezeti támogatással zajlik a készülődés a székelyek nagy 

menetelésére, az október 27-re meghirdetett százezres nagyságrendű, a Bereck és Kökös 

közötti mindegy 50 kilométert átfogó menetelésre. Az SZNT által kezdeményezett 

megmozdulás sikerére számítanak a háromszéki szervezők. 

 

Az autonómiáért futók Csíkszeredába érkeztek 
2013. szeptember 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Tizenkét nap alatt ötszáz kilométer, naponta egy maratoni táv teljesítésére vállalkozott a 

Bihar megyei, székelyhídi születésű, de Magyarországon élő Juhos Gábor maratonfutó és a 

gyergyóal- falvi illetőségű Csató József a Székelyföldön, hogy felhívja a fi- gyelmet az 

autonómia fontosságára.  

 

Cseke a közigazgatási régiókról: könyörgöm, így ne!  
2013. szeptember 20. – maszol.ro 

Adatokkal bőségesen megspékelve, mégsem unalmasan magyarázta el pénteken, a 

Püspökfürdőn megtartott MIÉRT Akadémia első napján a Kommunikálj! mottóval 

megrendezett konferencia fiatal résztvevőinek – leendő politikusoknak – Cseke Attila, 

hogy miért tartja az RMDSZ butaságnak és károsnak a kormányzó pártszövetség (USL) 

által erőltetett közigazgatási átszervezést.  

 

Nem közeledtek az álláspontok 
2013. szeptember 20. – Nyugati Jelen, Krónika, MTI, Erdély Ma 

A nyáron Nicolae Robu polgármester bejelentette, hogy a temesvári Bălcescu (Lahovary) 

téren fel akarja állítani a Lippai úti temetőben található osztrák katonai emlékművet. Az 

RMDSZ Temes megyei szervezete Állásfoglalással és Nyílt levéllel válaszolt, amelyben 

elutasítja a polgármester kezdeményezését. Az emlékmű felállítása kapcsán az RMDSZ 

találkozót kért a polgármesterrel, amelyre végül szeptember 20-án, pénteken délelőtt 

került sor. A találkozó eredményéről Halász Ferenc helyi RMDSZ-elnök számolt be a sajtó 

képviselőinek. 

 

Közös tanévnyitó esélyekkel 
2013. szeptember 20. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro, Krónika 

Rendhagyó módon ünnepelték a tizenharmadik tanév kezdetét a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem csíkszeredai karain péntek délután – idén együtt nyitották az évet a 

Kárpát-medencei magyar tannyelvű felsőoktatási intézményekkel. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=149728&cim=osszmagyar_szervezeti_tamogatas_a_szekelyek_nagy_menetelesere_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=149730&cim=az_autonomiaert_futok_csikszeredaba_erkeztek_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18056-cseke-a-kozigazgatasi-regiokrol-konyorgom-igy-ne
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nem_kozeledtek_az_allaspontok.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kozos-tanevnyito-eselyekkel


 

 

 

 

 

 
5 

Érmelléki kerékpártúra az autonómiáért 
2013. szeptember 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Az október 27-re tervezett székely meneteléshez hasonló megmozdulást szerveznek a 

Partiumban szeptember 28-án, szombaton. Többéves hagyománya van a partiumi 

önrendelkezésért hirdetett kerékpártúrának, amelyen évről évre egyre többen vesznek 

részt. Idén Margitta lesz a célpont, ahova Szatmár, Szilágy és Bihar megyéből egyaránt 

érkeznek kerékpározók. 

 

Létrehozzák a Székely Határőrség Múzeumát 
2013. szeptember 21. – Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Kovászna megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzata létrehoz- za Sepsiszentgyörgyön a 

Székely Határőrség Múzeumát – jelen- tette be Tamás Sándor, Kovászna megye 

önkormányzatának a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben 

megválasztott elnöke. 

 

A polgári kezdeményezés brüsszeli elutasítása ellenére is aláírást gyűjtene az 
RMDSZ 
2013. szeptember 21. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a kisebbségvédelmi európai polgári 

kezdeményezés bejegyzésének brüsszeli elutasítása ellenére is belevágna a kezdeményezést 

támogató egymillió európai aláírás összegyűjtésébe. Borbély László, a szövetség politikai 

alelnöke az MTI-nek szombaton elmondta, felvetette az RMDSZ-ben az aláírásgyűjtés 

feltétlen elindítását, de erről várhatóan csak jövő csütörtökön, a szövetség Állandó 

Tanácsának ülésén születik döntés. 

 

Bírósághoz fordult az Új Jobboldal az október 6-i tüntetése betiltása miatt 
2013. szeptember 21. – Erdély Ma 

Megtámadta a közigazgatási bíróságon az Új Jobboldal az Aradi Polgármesteri Hivatal 

határozatát, amellyel az intézmény illetékes bizottsága visszautasította a román 

szélsőséges nacionalista szervezett október 6-ra szóló gyülekezési kérelmét. Március 15-

éhez hasonlóan az aradi 13 vértanú kivégzésének évfordulóján is az ún. Román–magyar 

megbékélési parkban szervezett volna felvonulást a jobbára suhancokból, divat-

futballdrukkerekből álló csoport. 

 

Szociáldemokraták dönthetnek Tőkés László megalázásáról 
2013. szeptember 21. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Elveszítheti a Románia Csillaga kitüntetést Tőkés László, miután a Victor Ponta 

kormányfő miniszterelnök vezette szociáldemokraták a saját embereiket ültették az 

európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke érdemrendjének 

visszavonásáról döntő becsületbíróságba.  
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=149755&cim=ermelleki_kerekpartura_az_autonomiaert
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149794&cim=letrehozzak_a_szekely_hatarorseg_muzeumat
http://itthon.transindex.ro/?hir=34146
http://itthon.transindex.ro/?hir=34146
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149759&cim=birosaghoz_fordult_az_uj_jobboldal_az_oktober_6_i_tuntetese_betiltasa_miatt
http://magyarhirlap.hu/szocialdemokratak-donthetnek-tokes-laszlo-megalazasarol
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Folytatódnak a zászlóperek Háromszéken 
2013. szeptember 22. – Krónika 

Újabb támadást indított a Kovászna megyei prefektúra a székely zászló ellen: ezúttal 

Kovászna Megye Tanácsát és Sepsiszentgyörgy önkormányzatát perelte be a székházaik 

homlokzatára kitűzött lobogó miatt. Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat 

elnöke szombaton közölte, a napokban kapta meg a bírósági értesítést a prefektúra 

keresetéről. Dumitru Marinescu prefektus a Mediafax hírügynökségnek elmondta, 

korábban mindkét önkormányzatnak küldött felszólítást, hogy távolítsák el a szerinte 

törvénytelenül kitűzött kék-arany lobogót, s mivel nem tettek eleget a kérésének, a 

bírósághoz fordult. 

 

Az RMDSZ nem szavazza meg a Verespatak-törvényt 
2013. szeptember 22. – maszol.ro 

Nem támogatja az RMDSZ a verespataki beruházással kapcsolatos törvénytervezet 

parlamenti elfogadását – közölte vasárnap a MIÉRT Akadémián tartott előadása után a 

hallgatóság soraiból érkező kérdésre válaszolva Kelemen Hunor.  

 

A jó politikai kommunikáció receptje Kelemen Hunor szerint  
2013. szeptember 22. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kihívást jelent manapság meggyőzni a választókat arról, hogy bízzanak a politikusokban, a 

pártok programjában, mert nagyon sok a kiábrándult ember. Ebben segít a jó 

kommunikáció – jelentette ki vasárnap Püspökfürdőn, a MIÉRT Akadémia utolsó napján 

tartott előadásában Kelemen Hunor.  

 

A Nemzeti Liberális Párt verespataki törvénytervezet ellen szavaz 
2013. szeptember 22. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Nemzeti Liberális Párt országos vezetősége a kormány által előterjesztett verespataki 

törvénytervezet ellen szavaz a parlamentben – jelentette ki Crin Antonescu pártelnök. 

 

Jövőre sem lesz referendum az alkotmány módosításáról?  
2013. szeptember 22. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, Krónika, Marosvásárhelyi 

Rádió 

Nem lehet már a jövő évi elnökválasztás első fordulójával egy időben népszavazást tartani 

az alkotmánymódosításról, sőt az is megtörténhet, hogy a referendum 2015-re tolódik. 

Ennek oka, hogy Traian Băsescu államfő szombaton megtámadta az Alkotmánybíróságon 

a referendumtörvényt.  
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatodnak-a-zaszloperek-haromszeken
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18079-az-rmdsz-nem-szavazza-meg-a-verespatak-torvenyt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18078-a-jo-politikai-kommunikacio-receptje-kelemen-hunor-szerint
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149809&cim=a_nemzeti_liberalis_part_verespataki_torvenytervezet_ellen_szavaz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18071-jovore-sem-lesz-referendum-az-alkotmany-modositasarol


 

 

 

 

 

 
7 

A Beneš-dekrétumok alapján születnek bírósági határozatok 
2013. szeptember 20. – bumm.sk, hirek.sk 

Továbbra is születnek bírósági határozatok Szlovákiában a Beneš-dekrétumok 

jogfolytonossága alapján, ezt mutatja a Legfelsőbb Bíróság álláspontja alapján hozott 

ítélet. A Nyitrai Kerületi Bíróság júniusi ítélete községi földterületeket ruházott át olyan 

személyek jogutódjainak tulajdonába, akiknek az ingatlant a dekrétumok alapján történt 

vagyonelkobzást követő földosztáskor utalta ki a csehszlovák állam. Az említett bírósági 

döntés a Révkomáromi járáshoz tartozó Pat község és a vitatott földterületekre igényt 

formáló felperesek között immár közel kilenc éve zajló tulajdonjogi per legutóbbi 

fejleménye. 

 

Jubileumi tanévnyitó zajlott a Selye János Egyetemen 
2013. szeptember 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Selye János Egyetem 10. akadémiai évének ünnepélyes megnyitójára került sor 

szeptember 20-án az intézmény konferencia-központjában. Tóth János rektor ünnepi 

beszédében elmondta, az a tény, hogy újra lehetőséget kapott az irányításra, igazolja: ha 

rögös is, de járható az eltelt négy év során általa megkezdett út. A rektor egyúttal 

megígérte, hogy a továbbiakban is megtesz mindent az egyetem fennmaradásáért, 

fejlesztéséért és jó hírnevének öregbítéséért. 

 

Bemutatkoztak a jobbközép koalíció Komárom járási jelöltjei 
2013. szeptember 20. – bumm.sk 

Pénteken sajtótájékoztatón mutatkoztak be a komáromi régió koalíciós megyei jelöltjei. A 

Híd az SDKÚ-val osztotta el a 8 helyet. Bastrnák Tibor, a Híd megyei elnöke elmondta, 

miután nem valósult meg az MKP-Híd koalíció, a Híd a többi párttal kezdte meg a 

tárgyalásokat. Sajnálatát fejezte ki, hogy a KDH kimaradt, mivel a Smerrel való 

együttműködést választotta. 

 

Továbbra sincs Kassán közös jobboldali megyefőnök-jelölt 
2013. szeptember 20. – hirek.sk 

Csakúgy, mint négy esztendeje, idén sem találtak közös megyefőnök-jelöltet a jobboldali 

pártok Kassa megyében. A megyefőnök-jelölt személyével kapcsolatos nézeteltérés 

ellenére a Népi Platform pártjai közös listán indítják megyei képviselőjelöltjeiket. 

 

Lomnici: Paška az Alkotmánybíróságot szeretné befolyásolni 
2013. szeptember 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke szerint a szlovák Alkotmánybíróság 

befolyásolását és elbizonytalanítását célozza Jaroslav Paška szlovák európai parlamenti 

képviselő állítása, hogy az Európai Parlament már nem folytat vizsgálatot Szlovákiával 

szemben a kettős állampolgárságról szóló jogszabály miatt. Lomnici szerint a szlovák 

politikusok "elkeseredett küzdelmet folytatnak" azért, hogy az EP megszüntesse a felvidéki 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130920163533/A-Benes-dekretumok-alapjan-szuletnek-birosagi-hatarozatok.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/41716-koszoruztak-es-rendhagyo-tanevnyitot-tartottak-a-selyesek
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/41716-koszoruztak-es-rendhagyo-tanevnyitot-tartottak-a-selyesek
http://www.bumm.sk/86937/bemutatkoztak-a-jobbkozep-koalicio-komarom-jarasi-jeloltjei.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130920145613/Tovabbra-sincs-Kassan-kozos-jobboldali-megyefonok-jelolt.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130921131234/Lomnici-Paska-az-Alkotmanybirosagot-szeretne-befolyasolni.html
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jogfosztottak érdekében benyújtott petíció érdemi vizsgálatát, valamint befolyásolni 

akarják a kassai Alkotmánybíróság döntését. 

 

Bajnok István az anyanyelvi oktatásról 
2013. szeptember 21. – Felvidék Ma 

A pénteken elhunyt Bajnok István gyermekpszichiáter az anyanyelven folyó oktatás 

élharcosai közé tartozott a Felvidéken. Rá emlékezve egy hét évvel ezelőtt, 2006-ban 

készült interjú részleteit közölte a Felvidék Ma. „Számos előadásomban rámutattam, hogy 

ún. neurotikus tünetek jelentkeztek olyan gyerekeknél, akiket a kényszerű kétnyelvűség 

szerencsétlen helyzetébe kényszerítettek a szülei. Ennek későbbi eredménye olyan 

formában is jelentkeztek a gyermeknél, mint például  az éjszakai bevizelés, a dadogás, a 

pislogás, és további viselkedési zavarok” – mondja az interjúban a pszichiáter. 

 

A szlovákok is megőriznék a kisiskolákat 
2013. szeptember 23. – Új Szó 

A kisiskolák felszámolása ellen nemcsak a magyar, hanem a szlovák települések is 

tiltakoznak. A Zsarnóca melletti Alsóhámoron az egész felső tagozat megszüntetését 

javasolja a minisztérium, árulta el Jozef Uram polgármester. Az iskolát 100 diák látogatja, 

idén 21 elsősük van, és a következő években is van kilátás a diákok számának 

emelkedésére. 

 

Nagybecskereki gimnázium: „Magyarok mars Romániába” 
2013. szeptember 20. – Magyar Szó 

A Magyar Szó értesülései szerint csütörtökön a Nagybecskereki Gimnázium II. 8, magyar 

tannyelvű osztályának táblájára valaki azt írta fel, hogy Mađari mrš u Rumuniju 

(Magyarok, mars Romániába). Ez abban az időszakban történhetett, amíg az osztálynak az 

informatikakabinetben volt órája. Az esetről tájékoztatták Milan Radaković igazgatót, akit 

felhívott Hallai Zoltán a nagybecskereki Városi Tanács kisebbségi ügyekkel megbízott 

tagja. Az igazgató vizsgálatot ígért az ügyben. 

 

Összefogásból ötös 
2013. szeptember 20. – Magyar Szó 

A napokban került átadásra az a bácskossuthfalvi óvodai játszótér, amit a Segíts, hogy 

segíthessünk humanitárius szervezet indítványozására újítottak fel és további elemekkel 

láttak el. Az ünnepélyes játszótér-avatón a támogatók is jelen voltak, kiknek elsősorban az 

óvónők mondtak köszönetet, majd Dušan Petrović, a topolyai községben működő 

jótékonysági szervezet elnöke szólt. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/41704-bajnok-istvan-az-anyanyelvi-oktatasrol
http://www.magyarszo.com/hu/2102/vajdasag_nagybecskerek/101710/Nagybecskereki-gimn%C3%A1zium-%E2%80%9EMagyarok-mars-Rom%C3%A1ni%C3%A1ba%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2102/vajdasag_topolya/101679/%C3%96sszefog%C3%A1sb%C3%B3l-%C3%B6t%C3%B6s.htm
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Több mint százan tettek esküt 
2013. szeptember 20. – Magyar Szó 

Csütörtökön délelőtt Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán megható és emelkedett 

hangulatban 64 csókai polgár tette le az állampolgársági esküt, és vált ezzel magyar 

állampolgárrá. A múlt héten ugyancsak egy nagyobb csoport csókai kapta meg a magyar 

állampolgárságot a szabadkai konzulátuson. Rövid idő alatt összesen több mint száz csókai 

személy tett ünnepélyes esküt a konzulátuson, aminek eredményeként a közeljövőben 

mindannyian megkapják a magyar útlevelet. 

 

Nem sikerült felelős szerkesztőt választani az Újvidéki Rádió magyar 
szerkesztőségének élére 
2013. szeptember 21. – Vajdaság Ma 

Nem sikerült felelős szerkesztőt választani az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének az 

élére, ugyanis az igazgatóbizottság tartózkodott a szavazástól. Mint arról korábban hírt 

adtunk, a felelős szerkesztői posztra Simon Erzsébet Zita és Öreg Dezső pályázott, miután 

Dani Zoltán lemondott erről a tisztségről a szerkesztőségben fellépő munkaerőhiányra 

hivatkozva. Közülük a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási bizottsága Simon Erzsébet 

Zitát javasolta a tisztségre. 

 

Újvidék: Fényképgyűjtés a gyűlöletkeltő falfirkákról 
2013. szeptember 21. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki székhelyű Vajdasági Civil Központ elkezdte gyűjteni a polgároktól a 

gyűlöletszító graffitiket ábrázoló fényképeket, amelyeket az illetékeseknek továbbítanak 

majd abból a célból, hogy eltüntessék őket az utcákról. Az Objektivno bolje 

(www.objektivnobolje.com) portálon szervezték meg a sértő falfirkát tartalmazó fotók 

gyűjtését, az akció két hétig tart, ezt követően pedig a városi hatalmi szerveknek 

továbbítják majd őket azzal a követeléssel, hogy fessék le őket. 

 

Bezdán: Előadás a Magyar Választói Névjegyzékről 
2013. szeptember 21. – Vajdaság Ma 

Várakozáson felüli érdeklődés nyilvánult meg Bezdánban Kovács Antalnak, Csátalja 

polgármesterének a Magyar Választói Névjegyzékre történő feliratkozásról szóló előadása 

iránt. A határ túloldalán levő, mondhatni szomszédos település vezetője az alapvető 

tudnivalók ismertetését követően válaszolt a kérdésekre, tanácsaival segített kitölteni a 

feliratkozási ívet, s el is vitte azokét, akik éltek a lehetőséggel. 

 

20. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok  
2013. szeptember 22. – Pannon RTV 

Megkezdődött a vajdasági magyarság egyik legjelentősebb kulturális rendezvénysorozata 

Palicson. A Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat huszadszor rendezik meg. A Szent Orbán-

templomban 15 órától ökumenikus istentiszteletet tartottak. A rendezvény lehetővé teszi a 
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http://www.magyarszo.com/hu/2102/vajdasag_csoka/101676/T%C3%B6bb-mint-sz%C3%A1zan-tettek-esk%C3%BCt.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16042/Nem-sikerult-felelos-szerkesztot-valasztani-az-Ujvideki-Radio-magyar-szerkesztosegenek-elere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16042/Nem-sikerult-felelos-szerkesztot-valasztani-az-Ujvideki-Radio-magyar-szerkesztosegenek-elere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16043/Ujvidek-Fenykepgyujtes-a-gyuloletkelto-falfirkakrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16046/Bezdan-Eloadas-a-Magyar-Valasztoi-Nevjegyzekrol.html
http://pannonrtv.com/web/?p=82764
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kulturális és művészeti műfajok bemutatkozását. Megjelenik a zene, a tánc, a folklór, az 

irodalom, a színjátszás, a film és a képzőművészet is – mondta Dudás Károly, a Vajdasági 

Magyar Művelődési Szövetség elnöke. 

 

Növekedett a kárpátaljai magyar kisiskolások száma 
2013. szeptember 20. – Kárpátinfo 

Az idei évben az Ungvári Dayka Gábor Középiskola adott otthont a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) központi tanévnyitójának, melyet az elmúlt vasárnap 

tartottak. Keszler Sztella, az intézmény igazgatója elmondta, nagy öröm számukra, hogy az 

intézményben idén három osztályban 75 kisdiák kezdte meg iskolai tanulmányait. Ez az 

előző évhez képes jelentős növekedés, azonban mint Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke 

elmondta, nem egyedi eset, hisz Kárpátalja-szerte növekedett a kisiskolások száma, ami 

nagyban köszönhető az új magyar nemzetpolitikának, s az előző évben és idén 

meghirdetett külhoni magyar óvodások és kisiskolások éve programoknak. 

 

Késik a megyei segítség 
2013. szeptember 21. – Kárpáti Igaz Szó 

A Beregszászi Járási Tanács legutóbbi ülésszakán kiderült, a Beregszászi Magyar 

Gimnázium új szárnyának építését a megyei költségvetésből ebben az esztendőben nem 

tudják támogatni. 

 

260 ezer euro fejlesztésekre 
2013. szeptember 21. – Kárpáti Igaz Szó 

Együttműködési szerződést írtak alá Nyíregyháza, Ungvár és Munkács képviselői a 

nyírségi megyeszékhelyen. A közös fellépés célja a vízellátási problémák orvoslása. A 

megállapodás értelmében a kárpátaljai városok 260 ezer eurót használhatnak fel egy 

négyoldalú – Ukrajna, Szlovákia, Románia és Magyarország közötti – határ menti 

regionális fejlesztési program pénzkeretéből. 

 

Lizanec Pétert köszöntötték 
2013. szeptember 21. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Hungarológiai Központ alapításának 25. évfordulója alkalmából szervezett 

rendezvényen rendhagyó kiállítás keretében pillanthatnak be az érdeklődők Lizanec Péter 

professzor tudományos munkásságába. Az ünnepi esemény részeként ülésezett az általa 

vezetett Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság (KMTT). 
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Vendégségben a kárpátaljaiaknál 
2013. szeptember 22. – Magyar Szó 

Huszadik alkalommal szervezte meg a Kárpátaljai Szövetség azt a nemzettudat-erősítő 

találkozót, amelyre meghívást kaptak azok, akik ma is Kárpátalján élnek és azok is, akik 

onnan áttelepültek Magyarországra. Balatonföldváron 150 résztvevője volt a jubileumi 

találkozónak. 

 

Magyar népdal-workshop Bécsben 
2013. szeptember 22. – Volksgruppen 

Kétnapos magyar népdaléneklési workshopot szervezett a hétvégén a Délibáb Bécsi 

Magyar kultúregyesület, ahol az egyesületen belül működő Tarka Barka Népdalcsoport, 

valamint privát érdeklődők vettek részt. A workshop keretén belül Dél-alföldi dalokat 

oktatott Szabó Kocsis Zsuzsanna. 

 

Magyar kórusok fellépése Doborjánban 
2013. szeptember 22. – Volksgruppen 

Szombat este egy exkluziv koncertnek adott helyet Doborjánban a Lisztzentrum, ahol Carl 

Orff világsikerű remekművét a Carmina buranát vitték színpadra ahol a raidingi Franz 

Liszt férfikar, a soproni középiskolások egyesített kórusa, a Kórus Spontánusz valamint a 

Horváth József AMI tanárai és diákjai is közreműködtek. 

 

Megtáncoltatták Minnesotát a magyarok 
2013. szeptember 21. – Nemzeti Regiszter 

Több éve rendszeresen megrendezi a Minnesota Hungarians az éves tavaszi és őszi 

táncházát. Idén az őszi összejövetelre szeptember 14-én került sor a Lauderdale-i 

evangélikus templomban; a táncbemutató, valamint a gyerekeknek és felnőtteknek szóló 

programok óriási sikerrel zárultak. 

 

Új magyar tiszteletbeli konzul az amerikai Connecticut államban 
2013. szeptember 21. – Nemzeti Regiszter 

Christopher Ball, a Quinnipac Egyetem Közép-európai Intézete Széchenyi nemzetközi 

gazdasági tanszékének igazgatója személyében új magyar tiszteletbeli konzult iktattak be 

Hamdenben. 
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Itthon vagy-hétvége - Argentínában élő magyarok látogatnak haza 
2013. szeptember 22. – Nemzeti Regiszter 

Egy argentínai magyar közösség két tagja, a 73 éves Szalma Gizella és a 75 éves Botka 

Gyula látogathat Magyarországra a napokban, ahol felkeresik itt élő rokonaikat és 

szerepelnek a közmédia Itthon vagy! Magyarország szeretlek! elnevezésű műsorában is. 

 

Apák napja Sydneyben 
2013. szeptember 22. – Nemzeti Regiszter 

A Szent Erzsébet Otthonban, a 30. sz. Kőrösi Csoma Sándor fiú és a 66. sz. Papp-Váry 

Elemérné lány cserkészcsapat, a Karitász valamint a Sydney-i Református Egyház is 

ünnepélyes keretek között köszöntötte az édesapákat, az ausztráliai apák napja 

alkalmából. 

 

Ballag már a vén diák… 
2013. szeptember 22. – Nemzeti Regiszter 

A magyar szokásokhoz hasonlóan Sydney-ben is elbúcsúztatják a végzős diákokat, akikre a 

nyári pihenő előtt még vár a nagy megmérettetés. A Flemingtoni Magyar Iskola által 

szervezett ünnepségnek idén is a Punchbowl-i Magyar Ház adott otthont. 

 

Magyar pálinkafesztivál Amerikában  
2013. szeptember 22. – MTI, hirado.hu 

Először tartottak magyar pálinkafesztivált az Egyesült Államokban, a New Jersey 

Állambeli Lindenben. Az eseményen, amelynek bevételét a Lindeni Kerekasztal Társaság 

elnevezésű magyar szervezet kezelésében álló, csaknem százéves magyar klubházra fogják 

fordítani, több mint ötszázan vettek részt. 
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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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