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Átadták a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat Magyarországon 
2013. szeptember 23. – MTI 

Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjakat adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere hétfőn Budapesten. Balog Zoltán a díjátadón tartott köszöntőjében kiemelte: 

hosszú, sikerekkel teli pillanatokkal és tragédiákkal, szomorúságokkal egyaránt terhelt 

történet a magyarországi nemzetiségeké. Voltak és vannak olyan időszakok az ország 

történetében, amikor nemzetiséghez tartozni és kisebbségben lenni nem előny volt, hanem 

hátrány. A miniszter jelezte, azt szeretnék, hogy az a 13 nemzetiség, amelyeket az 1993-as 

törvénnyel elismertek, erősödjön. 

 

A magyar lovaskultúra méltó helyére került 
2013. szeptember 23. – Nemzeti Regiszter 

A nemzeti vágta elfoglalta az őt megillető helyet a magyar identitásban, hiszen összefogja a 

magyarságot és óriási érdeklődés övezi: a helyszínen mintegy kétszázezer látogató, a 

televíziók előtt pedig mintegy kétmillió néző követte figyelemmel az eseményt - értékelte a 

2013-as Nemzeti Vágtát Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. 

 

Kincses: jogilag nincs rendben Tőkés kitüntetésének visszavonása  
2013. szeptember 23. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap 

Jogilag semmisnek nyilvánítandó annak a becsületbíróságnak a megalakulása, amely 

Tőkés László állami kitüntetésének visszavonását javasolhatja az államfőnek – közölte 

hétfőn Kincses Előd, az európai parlamenti képviselő ügyvédje. Szerinte azért sem 

ítélkezhetett a becsületbíróság Tőkés felett, mert a volt püspök két feljelentője is tagja a 

testületnek. 

 

Székelyek Nagy Menetelése: közzétette az eddig érkezett adományok 
kimutatását az SZNT 
2013. szeptember 23. – transindex.ro 

Megérkeztek az első adományok a Székelyek Nagy Menetelése támogatására - közölte 

honlapján a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Az SZNT közleménye szerint három 

magánszemélytől és egy jogi személytől 165.000 forint, két magánszemélytől 400 dollár 

érkezett, és további 3 magánszemély 111 euróval támogatta a menetelés szervezését. 

 

Ötszázan a „szégyenszobor” ellen 
2013. szeptember 23. – Krónika, maszol.ro 

Már ötszáz aláírást gyűjtött az RMDSZ Temes megyei szervezete annak érdekében, hogy a 

Hűség oszlopa nevű – a korabeli magyar lakosság által „szégyenszoborként” emlegetett – 

emlékművet ne helyezzék köztérre Temesváron. Halász Ferenc, a szervezet elnöke hétfői 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20130923153352/Atadtak-a-nemzetisegi-tanulmanyi-osztondijakat-Magyarorszagon.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-magyar-lovaskultura-melto-helyere-kerult
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18135-kincses-jogilag-nincs-rendben-tokes-kituntetesenek-visszavonasa
http://itthon.transindex.ro/?hir=34155
http://itthon.transindex.ro/?hir=34155
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/otszazan-a-aszegyenszobora-ellen-1


 

 

 

 

 

 
3 

sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott: mindent megtesznek annak érdekében, hogy a szobor 

mostani helyén, egy temetőben maradjon, hiszen az emlékmű az abszolutizmus győzelmét 

hirdeti egy szabadságharc fölött, és a történelem egy sötét korszakát idézi mind a román, 

mind a magyar lakosság számára. 

 

Önállósodási mozgalmak Európában 
2013. szeptember 23. – Erdély Ma, Háromszék 

Nemrég több százezer ember alkotott 400 kilométeres élőláncot Katalóniában, így fejezve 

ki támogatását a spanyol régió függetlensége és egy erről szóló népszavazás megrendezése 

iránt. Európa számos országában találkozunk önállósulást szorgalmazó erőkkel – írta 

összeállításában a Die Welt. 

 

Miért fontos, hogy ki kerül az iskolaszékbe? 
2013. szeptember 23. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Meglepően heves vitát váltott ki a múlt heti marosvásárhelyi képviselőtestületi ülésen az 

iskolaszékek összetételét taglaló napirendi pont. Míg az elmúlt években kérlelni kellett az 

önkormányzati képviselőket, hogy szíveskedjenek elvállalni a kinevezést, és aktívan részt 

venni a tanintézeteket érintő üléseken, ezúttal majdnem hajba kaptak a nemzeti 

liberálisok és a demokraták, hogy egy-egy neves román tanintézménybe ki kerüljön be. 

 

Kovács Péter a Tőkés-ügyről: a jogállamiság üres szlogen  
2013. szeptember 23. – maszol.ro 

„Elméletben Románia jogállam, és az alkotmány szavatolja a szólásszabadságot. Ha Tőkés 

Lászlót a véleménye miatt megfosztják az állami kitüntetéstől, akkor a szólásszabadság 

csak egy üres szlogen marad” – írta hétfőn blogján Kovács Péter.  

 

Udvarhelyen az autonómiafutó 
2013. szeptember 23. – szekelyhon.ro 

Útjának több mint kétharmadát teljesítette már Juhos Gábor, a székelyföldi autonómiáért 

szaladó, székelyhídi származású atléta. Esőben, hidegben, egyedül vagy társakkal, de 

rendületlenül rója a kilométereket, lélekben feltöltődve a székelyek vendégszeretetétől. A 

sportoló kedden délután érkezik Székelyudvarhelyre, és a városi parkban ülteti el 

facsemetéjét. 

 

Faipari szakmunkásképző nyílt Kézdivásárhelyen 
2013. szeptember 23. – Krónika 

Faipari tanműhelyt hoztak létre Kézdivásárhelyen Johann Taierling, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) kézdiszéki elnöke, valamint Péter Ferenc Taierling, a Praetoria 

Egyesület elnöke kezdeményezésére. A tanműhely létrejöttében számos partner segített, 

többek között a Bethlen Gábor Alap, a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=149860&cim=onallosodasi_mozgalmak_europaban
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/miert-fontos-hogy-ki-kerul-az-iskolaszekbe
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18147-kovacs-peter-a-tokes-ugyrol-a-jogallamisag-ures-szlogen
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/udvarhelyen-az-autonomiafuto
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/faipari-szakmunkaskepzo-nyilt-kezdivasarhelyen
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Kerényi György nemzetpolitikai főtanácsadó, Kun Szilárd, Tápióság polgármestere, vagy a 

Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem. 

 

Saját honlapjára várja a beruházással kapcsolatos észrevételeket a 
Verespatak-különbizottság 
2013. szeptember 23. – transindex.ro, MTI 

Honlapot hozott létre a parlamentnek a Verespatakon tervezett aranybánya-beruházást 

vizsgáló különbizottsága, abból a célból, hogy minél többen javaslatot tegyenek a 

beruházást elősegítő törvénytervezettel kapcsolatban. A román nyelvű honlap a 

www.comisiarosiamontana.ro címen érhető el, és hétfőn már üzemelt. Darius Valcov, a 

különbizottság szociáldemokrata párti elnöke elmondta, hogy a honlapon megtalálható 

maga a törvénytervezet, valamint minden olyan engedély, amely a bizottság 

rendelkezésére áll. 

 

Parancsnokváltás történt a román–magyar békefenntartó zászlóaljnál 
2013. szeptember 23. – Erdély Ma 

Parancsnokváltás volt hétfő délelőtt a román–magyar közös békefenntartó zászlóalj élén. 

Az aradi várban tartott ünnepélyes eseményen a magyar fél adta át a kontingens vezetését 

a román oldalnak. Mostantól egy évig Iulian Danieliuc alezredes a kontingens új 

parancsnoka. 

 

A román ellenzék a levélben szavazás mellett 
2013. szeptember 23. – Nyugati Jelen 

A Népi Mozgalom Párt (PMP) parlamenti képviselői hétfőn benyújtottak a parlamentbe 

egy törvénytervezetet, amely a levélben történő szavazás bevezetését szorgalmazza a 

külföldön élő román állampolgárok számára, jelentette be Eugen Tomac pártelnök. A 

hétfőn tartott sajtótájékoztatón Eugen Tomac hangsúlyozta, minden külföldön élő román 

állampolgárnak lehetővé kell tenni, hogy a parlamenti, európai parlamenti és államelnöki 

választásokon szavazzon, rámutatva, a levélben elküldött szavazatot ellenző politikusok 

„gyávák”, mivel nem akarnak ezekkel az állampolgárokkal kommunikálni. 

 

Helyi népszavazás novemberben? 
2013. szeptember 24. – Szabadság 

Novemberben szervezne helyi népszavazásokat az RMDSZ a régiók átszervezését illetően – 

jelentette ki Kelemen Hunor vasárnap Zilahon. Az RMDSZ elnöke egyebek mellett 

kifejtette: Hargita, Kovászna, Maros, Bihar, Szilágy és Szatmár megyében kérnék ki a 

lakosság véleményét az adott kérdésben. Következésképpen az RMDSZ aláírásgyűjtést 

kezdeményez az ügyben. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34158
http://itthon.transindex.ro/?hir=34158
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149895&cim=parancsnokvaltas_tortent_a_roman_magyar_bekefenntarto_zaszloaljnal_audio
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/tavolsagi_szavazast_vezetne_be.php
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Precedens a jogfosztásra – és a szótlanság vétke 
2013. szeptember 23. – maszol.ro 

Segélykiáltással felérő állásfoglalást fogalmazott meg Varga Andrea, miután támadások 

érték a nagyváradi Bihoreanul lapban. A Bukarestben élő történész a nagyváradi 

premontrei kanonokrendet jelenleg tizennégy perben képviseli a román állammal 

szemben.  

 

Magyar összefogás a Smerrel 
2013. szeptember 23. – bumm.sk, Új Szó 

Egymással nem, a Smerrel viszont meg tudott egyezni Kassa megyében az MKP és a Híd. 

Hétfőn Jakab Elemér, a Híd megyei elnöke számolt be arról, hogy pártja a Smer 

megyefőnök-jelöltjét, Zdenko Trebuľát támogatja a novemberi megyei választásokon. Az 

MKP már egy hónapja bejelentette, hogy Trebuľát fogják támogatni. 

 

Konferencia Dunaszerdahelyen - Az írott sajtónak át kell alakulnia 
2013. szeptember 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Dunaszerdahelyen tartotta összejövetelét a nyolc éve működő Külhoni Magyar Újságíró 

Egyesületek Konvenciója. A szakmai csoportosulás a kétnapos konferencián áttekintette a 

kisebbségi írott és elektronikus sajtó jelenlegi helyzetét. 

 

Százéves a pozsonyi református templom 
2013. szeptember 23. – Felvidék Ma 

Ünnepi istentiszteletet tartott a pozsonyi református gyülekezet, annak emlékére, hogy 

1913. októberében avatták fel a város első református templomát. 

 

A Gazda P.T. csatlakozott a Kárpát-medencei magyar gazdákhoz  
2013. szeptember 23. – Felvidék Ma 

A Gazda Polgári Társulás szeptember 18-19-én Budapesten, az Országos Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Kiállításon mutatkozott be több kárpát-medencei gazdaszervezettel 

egyetemben. A Gazda Polgári Társulás Farkas Iván MKP-alelnök kezdeményezésére idén 

júliusban jött létre a felvidéki magyar gazdák érdekképviseleti szervezeteként. 

 

Lassan érkeznek a kisebbségi támogatások 
2013. szeptember 24. – Új Szó 

Semmilyen befolyással nincs a kulturális támogatások folyósítására a kisebbségi 

kormánybiztos júniusi távozása, állította a nyár folyamán a kormányhivatal. Ezzel 

szemben ősz derekán sok pályázó ugyanúgy várja a megítélt pénzt, mint tavaly vagy 

tavalyelőtt. 
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http://www.maszol.ro/index.php/hatter/18148-precedens-a-jogfosztasra-es-a-szotlansag-vetke
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/23/magyar-osszefogas-a-smerrel
http://www.hirek.sk/kultura/20130923105008/Konferencia-Dunaszerdahelyen-Az-irott-sajtonak-at-kell-alakulnia.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/41718-szazeves-a-pozsonyi-reformatus-templom
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41734-a-gazda-polgari-tarsulas-csatlakozott-a-karpat-medencei-magyar-gazdak-egyezteto-forumahoz
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Hat év után elsőáldozás volt Káptalanfalván 
2013. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

A szécsányi községhez tartozó Káptalanfalván ünnepi köntösbe öltöztették a Szent Márton 

római katolikus templomot, amely hétfőn egy nem mindennapos esemény helyszíne volt - 

elsőáldozást tartottak. Fehér Roland atya, bókai plébániai kormányzó elmondta, legutóbb 

hat éve volt a faluban elsőáldozás, ezért gyűlt össze a település apraja-nagyja az 

ünnepségre. Káptalanfalvának mindössze 56 lakosa van, és a gyerekek száma is kevés. 

Önálló iskola nem működik a faluban, így az iskolakötelesek Módoson, szerb tagozatra 

járnak, ám a hitoktatást magyarul hallgatják. 

 

Egeresi Sándor a jövő hónap végéig felméri a nemzeti közösségek helyzetét 
2013. szeptember 23. – Pannon RTV 

Hasonló gondokkal küzdenek a vajdasági székhelyű nemzeti tanácsok – állapította meg 

Egeresi Sándor. A Vajdasági Parlament Nemzeti Közösségek Tanácsának az elnöke hétfőn 

a Román Nemzeti Tanácsba látogatott el. Tabutéma nem létezik, nyíltan kell beszélni a 

problémákról – hangzott el a Román Nemzeti Tanács székházában. Egeresi Sándor a 

Nemzeti Közösségek Tanácsának elnökeként október végéig minden nemzeti tanácshoz 

ellátogat. A cél: felmérni a nemzeti közösségek helyzetét Vajdaságban. 

 

Demokrata Párt és a Liberális Demokrata Párt a közös fellépésről tárgyal 
2013. szeptember 23. – Pannon RTV 

Az együttműködés lehetőségeiről kezdett tárgyalásokat a Demokrata Párt és a Liberális 

Demokrata Párt. A két ellenzéki párt közti konzultáción részt vesz a két elnök, Dragan 

Đilas és Čedomir Jovanović, de jelen van még a DP részéről Dragoljub Mićunović és Bojan 

Pajtić, az LDP-től pedig Nataša Mićić, valamint Nenad Milić. 

 

Ünnepelt a KMMI 
2013. szeptember 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Értelmiségi fórummal és kiállítással ünnepelték a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai 

Közössége (MÉKK) fennállásának 20., valamint a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 

(KMMI) 5. születésnapját. 

 

15 éves a Kárpátaljai Credo Alapítvány 
2013. szeptember 23. – Kárpátinfo 

Kisgejőcön ünnepelte megalakulásának 15. évfordulóját a Kárpátaljai Credo Alapítvány a 

Magyar Kultúráért. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Bethlen Gábor 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16049/Hat-ev-utan-elsoaldozas-volt-Kaptalanfalvan.html
http://pannonrtv.com/web/?p=83031
http://pannonrtv.com/web/?p=83063
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15086
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/15-eves-karpataljai-credo-alapitvany
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Alapkezelő Zrt. jóvoltából a Tiszaháti Népi Együttes húzta a talpalávaló csángó dallamokat 

az ünnepségen. 

 

Szüreti bál sztárvendégekkel Vancouverben 
2013. szeptember 23. – Nemzeti Regiszter 

A Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület szervezésében megvalósult esemény nagy 

tömeget mozgatott meg, rengeteg szórakozni vágyó fiatal és idős jelent meg a Magyar Ház 

nagytermében. 

 

Egy nap, ezer magyar, számtalan program, végtelen jókedv 
2013. szeptember 23. – Nemzeti Regiszter 

A Svájci Magyarház Alapítvány, Szennyessy László kuratóriumi elnök ötlete alapján, 2008-

ban hagyományteremtő szándékkal megrendezte az első Magyarház Napot. A 

hagyományteremtés sikerült, hisz 2013. szeptember 14-én már hatodszor, s mind nagyobb 

létszámban találkozhatott a svájci magyarság apraja-nagyja a zürichi Hirzenbach 

rendezvényközpont termeiben és parkjában. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/szureti-bal-sztarvendegekkel-vancouverben
http://www.nemzetiregiszter.hu/egy-nap-ezer-magyar-szamtalan-program-vegtelen-jokedv
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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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