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Sikeresen zárult a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság közösen szervezett nemzetközi diaszpóra konferenciája 
2013. szeptember 26. – Nemzeti Regiszter, MTI 

Sikeresen zárult a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

közösen szervezett nemzetközi diaszpóra konferenciája, amely szeptember 25. és 26. 

között Budapesten, a Magyarság Házában került megrendezésre. A rendezvény második 

napját, Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója nyitotta meg. A 

Kutatóintézet vezetője elemezte a „régi”, illetve az „új”, gazdasági migráció következtében 

kialakult külhoni magyar közösségek közötti különbségeket. Martin Russel, az ír „Diaspora 

Matters” Intézet munkatársa hangsúlyozta a hálózatépítés és diaszpóra mobilizációjának 

fontosságát, szem előtt tartva az anyaországtól távol élők kulturális-politikai erejét és az 

emberi tőke szerepét. Vartan Marashlyan, a Repat Armenia igazgatója ismertette a 

szervezet munkáját, amelynek célja, hogy hazahozzák és „repatriálják” a határon túl élő 

örményeket. A konferenciát Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár zárta, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az ilyen konferenciák segítik az 

információcserét valamint a diaszpóra-politikában alkalmazott legjobb megoldások 

megismerését az egyes országok között. 

 

Napirenden marad a szlovák állampolgársági törvény miatti beadvány 
2013. szeptember 26. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A szlovák alkotmánybíróság döntéséig biztosan nem zárul le az az eljárás, amelyet az 

Európai Parlament petíciós bizottsága folytat a szlovák állampolgársági törvény ügyében - 

közölte csütörtökön Hankiss Ágnes fideszes EP-képviselő és Bauer Edit, a Magyar 

Közösség Pártjának EP-képviselője. A képviselők arra reagáltak, hogy a múlt héten 

Jaroslav Paška, a nacionalista Szlovák Nemzeti Párt (SNS) politikusa a pozsonyi 

Pravdának úgy nyilatkozott: véget ért a Szlovákiát érintő vizsgálat, a petíciós bizottság 

napirendjéről döntő, úgynevezett koordinátorok legutóbbi találkozójukon elvetették ezt a 

beadványt. 

 

Kihelyezett ülést tartottak Szabadkán 
2013. szeptember 26. – MTI, hirado.hu 

A kedvezményes honosítás, a külhoni magyarok választási regisztrációja és a szerbiai 

Magyar Nemzeti Tanács munkája voltak a legfontosabb témái az Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága csütörtöki szabadkai kihelyezett ülésének. Korsós Tamás 

szabadkai magyar főkonzul közölte, Vajdaságban mintegy 100 ezren folyamodtak magyar 

állampolgárságért, közülük 58 ezren ezt a szabadkai főkonzulátuson tették. Korhecz 

Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke elmondta, a testület tevékenységével 

autonómiát épít és gyakorol. A személyi elvű kulturális autonómia azonban a 

kisebbségvédelemnek és a nemzetpolitikának eszköze, nem célja - hangsúlyozta a 

politikus. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/sikeresen-zarult-a-nemzetpolitikai-kutatointezet-es-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-kozosen-szervezett-nemzetkozi-diaszpora-konferenciaja
http://www.nemzetiregiszter.hu/sikeresen-zarult-a-nemzetpolitikai-kutatointezet-es-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-kozosen-szervezett-nemzetkozi-diaszpora-konferenciaja
http://www.hirek.sk/kulfold/20130926112025/Napirenden-marad-a-szlovak-allampolgarsagi-torveny-miatti-beadvany.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/26/14/Kihelyezett_ulest_tartottak_Szabadkan.aspx?source=hirkereso
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Folytatódó ösztöndíjprogram 
2013. szeptember 27. – Lukács Csaba – Magyar Nemzeti 

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes fogadta az Argentínából hazatérő Szalma Gizellát és 

Botka Gyulát. A találkozón elmondta, hogy Varga Mihálytól ígéretet kapott arra, hogy a 

folytatja a kormány az emigrációban élő magyar nemzeti identitását segítő 

ösztöndíjprogramot. A két magyar ezt megelőzően Kövér László házelnökkel találkozott, 

aki megajándékozta őket egy a korábban a Parlament épületén lobogott magyar zászlóval. 

 

Székelyek Nagy Menetelése: „nem kiscsoportos rendezvény” 
2013. szeptember 26. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Több mint 150 ezer résztvevőre számítanak a Székelyek Nagy Menetelésén október 27-én, 

a Bereck és Kökös közötti 55 kilométeres útszakaszon. Az önrendelkezésért való tüntetés 

szervezésében az erdélyi magyar pártok is támogatják a főszervező Székely Nemzeti 

Tanácsot. Ennek jegyében csütörtökön Csíkszeredában közös sajtótájékoztatót tartott 

Izsák Balázs, az SZNT elnöke, Salamon Zoltán, az Magyar Polgári Párt Hargita megyei 

elnöke, Sorbán Attila, az Erdélyi Magyar Néppárt megyei elnöke, Tiboldi László, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács megyei elnöke, valamint Ráduly Róbert Kálmán, az RMDSZ csíki 

területi szervezetének elnöke, csíkszeredai polgármester. 

 

Érdemrend-ügy: nem képviselhette Kincses Előd Tőkés Lászlót 
2013. szeptember 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem engedték be Kincses Elődöt, Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke ügyvédjét a Románia Csillaga érdemrend 

becsületbíróságának csütörtök délutáni, bukaresti ülésére, amelyen neki kellett volna 

képviselnie az európai parlamenti munkája miatt távol maradó Tőkést. A testület 

legközelebb október 11-én ül össze, és várhatóan akkor hoz döntést arról, hogy javasolja-e 

Tőkés László érdemrendjének visszavonását, vagy sem. 

 

Az EMNP szerint pótcselekvés az RMDSZ aláírásgyűjtése 
2013. szeptember 26. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint pótcselekvés az RMDSZ a székelyföldi és 

partiumi fejlesztési régió létrehozásáért elindított aláírásgyűjtése. Toró T. Tibor, az EMNP 

elnöke az MTI-nek csütörtökön elmondta: a magyar közösség az autonómiában látja 

helyzetére a megoldást, a Ponta-kormány pedig "közigazgatási régiók létrehozásával akarja 

felszámolni a magyarság utolsó regionális önkormányzati eszközeit". "Ilyen körülmények 

között pótcselekvés a közigazgatási hatáskörökkel nem rendelkező fejlesztési régiókért 

harcolni, az RMDSZ a lényegről tereli el ezzel a figyelmet" - fogalmazott Toró. Az EMNP 
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elnöke azt is nehezményezte, hogy az RMDSZ által meghirdetett aláírásgyűjtés megzavarja 

a pártja által júliusban elindított, "a lényegről, az autonómiáról szóló" aláírásgyűjtést. 

 

MPP-s támogatás az RMDSZ-referendumnak 
2013. szeptember 26. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Szabadság 

Támogatja az RMDSZ által kezdeményezett székelyföldi és a partiumi fejlesztési régió 

létrehozását szorgalmazó megyei népszavazások kiírását, és az ezt támogató aláírásgyűjtést 

a Magyar Polgári Párt (MPP). A polgári alakulat vezetősége csütörtöki közleményében 

abbéli meggyőződésének adott hangot, hogy a népszavazás-kezdeményezés jelentős lépés 

lehet mind a székelyföldi, mind a partiumi régió kialakítása felé vezető úton. „A 

népszavazás eredményeként világosan kirajzolódnak majd azok a területek, amelyek 

együvé tartoznak!” – fogalmaz a Biró Zsolt pártelnök által jegyzett közlemény. 

 

Határtalan képzéseket terveznek 
2013. szeptember 26. – Krónika 

A kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatási intézmények együttműködési 

lehetőségeire, ezen belül is a közös képzések elindításának jogi kereteire és akkreditációs 

feltételeire fókuszál a Magyar Rektori Konferencia (MRK) soron következő plenáris ülése, 

amelyet pénteken rendeznek meg a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen. 

 

Tamás: Marinescu sem különb elődjénél 
2013. szeptember 26. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Folytatódik a magyar feliratok és jelképek elleni hadjárat Háromszéken, Dumitru 

Marinescu Kovászna megyei prefektus ezúttal a „Megyeháza” felirat miatt indított újabb 

bírósági eljárást. A kormánymegbízott elmondta, korábban már felszólította a háromszéki 

önkormányzatot, hogy távolítsa el a székház homlokzatán levő táblát, és mivel ez nem 

történt meg, pert indított ellene. Tamás Sándor megyei tanácselnök elmondta, a bíróságon 

védik meg igazukat, bár a Bukarestben kialakult magyarellenes hisztéria miatt nincsenek 

illúzióik az ügy kimenetelét illetően, hiszen tapasztalatuk szerint a bíróságok politikai 

ítéletet hoznak. 

 

Ponta: Románia számára katasztrofális lenne a verespataki bányaberuházás 
elutasítása 
2013. szeptember 26. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Victor Ponta miniszterelnök szerint katasztrofális lenne Románia számára, ha elutasítaná 

a verespataki aranybánya-beruházást, és ezáltal azt üzenné a külföldi befektetőknek, hogy 

ellenük van. A kormányfő a Reuters Investment Summit keretében egy bukaresti 

konferencián mondott beszédében jelentette ki, hogy a verespataki beruházás esetleges 

elutasítása révén gazdasági szempontból nem érné nagy kár Romániát, de ha azt az 

üzenetet fogalmazza meg, hogy a külföldi beruházók ellen van, és nem akarja kihasználni 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/mpp-s-tamogatas-az-rmdsz-referendumnak
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tamas-marinescu-sem-kulonb-elodjenel
http://itthon.transindex.ro/?hir=34184
http://itthon.transindex.ro/?hir=34184
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adottságait, akkor ez katasztrófa lenne Románia számára. Ponta szerint ezért a verespataki 

beruházás elsősorban jelképként és nem gazdasági szempontból nagyon fontos beruházás. 

 

Ponta szerint félreértette a Reuters a Verespatakkal kapcsolatos kijelentéseit 
2013. szeptember 26. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Kontextusból kiragadott, félrevezető címet adott a Reuters hírügynökség annak a 

sajtóanyagának, amelyben Victor Ponta miniszterelnököt idézi a verespataki 

bányaberuházással kapcsolatosan - legalábbis ezt állítja a miniszterelnök sajtóosztálya, 

amely közölte a Reuters riportere által készített interjú teljes átiratát. Victor Ponta egy B1 

TV-nek adott telefonos nyilatkozatban elmondta, mint a román, mind a külföldi sajtó 

félreértette a verespataki bányaberuházással kapcsolatos kijelentéseit, sőt, a Reuters is, aki 

egy "ostoba" címet adott a tudósításának. 

 

Sepsiszentgyörgy: változás a tanácsban 
2013. szeptember 26. – Krónika 

Három új városi önkormányzati képviselő tette le az esküt a sepsiszentgyörgyi közgyűlés 

csütörtöki ülésén. A kétharmados többséggel rendelkező RMDSZ frakcióból az elmúlt 

időszakban hárman mondtak le tisztségükről.  

 

Halasztottak Olosz Gergely perében 
2013. szeptember 26. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Halasztottak Olosz Gergely volt RMDSZ-es szenátor korrupciós perében tegnap a 

Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék bírái. Az ok: Olosz Gergely védőügyvédet szeretne 

alkalmazni, ezért kérte a tárgyalás halasztását. Júliusban a Bukaresti Törvényszék 

alapfokon hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a befolyással való üzérkedéssel vádolt 

Olosz Gergelyt, aki a döntés ellen fellebbezett. 

 

Országos elnökséget választ hétvégén az RMDSZ Nőszervezete 
2013. szeptember 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ női szervezetének első Országos Küldöttgyűlésére szeptember 28-án kerül sor.. 

A nagyszabású rendezvényre a szervezők több mint 200 meghívottat várnak. Jelen lesz 

Markó Béla szenátor, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, Borbély László, az RMDSZ 

politikai alelnöke, Lucia Varga vízügyi és erdőgazdálkodási miniszter, illetve 

videóüzenetben köszönti az egybegyűlteket Kelemen Hunor szövetségi elnök és Doris 

Pack, az Európai Néppárt nőszervezetének elnöke. További felszólalók a román pártok 

nőszervezeti elnökei, valamint a történelmi egyházak nőszövetségeinek képviselői. 
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137 éve alakult meg Háromszék Vármegye 
2013. szeptember 26. – transindex.ro 

Visit Háromszék – azaz Látogasd meg Háromszéket címmel indított oldalt Kovászna 

Megye Tanácsának egyik önkéntese, Máthé Zoltán. Az oldal bemutatására Háromszék 

Vármegye alakulásának 137. évfordulóján került sor. 

 

Magyar belharc Brassóban 
2013. szeptember 26. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Bár a helyhatósági választások alkalmával együttműködést kötött a brassói RMDSZ és az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) – jelöltjeik közös listán indultak a megmérettetésen a 

szövetség jelképe alatt –, a két szervezet közti viszony elmérgesedni látszik. A néppárt 

etikátlannak tartja, hogy az RMDSZ önállóan szervez magyar napokat Brassóban, és arról 

értesült, a szövetség megfosztaná tanácsosi mandátumától az EMNP-támogatta Toró 

Tamást. 

 

Tamás Sándor: Tőkés nem azért kapta a kitüntetést, hogy jó fiú legyen 
2013. szeptember 26. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Tőkés László nem azért kapta a Románia Csillaga kitün- tetést, hogy „jó fiú legyen”, hanem 

azért, amit 1989-ben tett, jelentette ki Tamás Sándor, az RMDSZ Kovászna megyei 

szervezetének elnöke, hozzátéve, hogy az ügy körül kibontakozott „hisztéria” 

„elképzelhetetlen és elfogadhatatlan”.  

 

Elkészült a tizennyolcezredik magyar állampolgárságot kérelmező iratcsomó 
2013. szeptember 26. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 

Összeállították a tizennyolcezredik, magyar állampolgárságot kérelmező iratcsomót az 

udvarhelyszéki Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Szentegyházán működő irodájában. Az 

iroda munkatársai számára nagy öröm az , hogy alig másfél hónap telt el a tizenhétezredik 

kérelmező köszöntése óta, és azóta sikerült még ezer kérelmezőnek segítséget nyújtaniuk – 

írják közleményükben. Az udvarhelyszéki EMNT Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron 

és Szentegyházán működtet irodát. 

 

Mérleget vont a marosvásárhelyi RMDSZ 
2013. szeptember 26. – maszol.ro 

Mérleget vont a marosvásárhelyi RMDSZ, amelynek a vezetősége úgy látja: amióta a városi 

szervezet élére új emberek kerültek sokkal sikeresebben működnek, mint az elmúlt évek 

alatt. Peti András elnök elégedetten tekint vissza erre a fél évre, úgy értékelve, hogy több 

területen is – mint szociális kérdések, oktatás, vallás, gazdaság vagy környezetvédelem – 

sikeresek voltak. „Amiket vállaltunk betartottuk, megvalósítottuk” – mondta. 
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A kormány máris módosította a restitúciós törvényt 
2013. szeptember 26. – maszol.ro 

Hat hónappal elfogadását követően módosította a kormány a restitúciós törvényt, a 

módosítások értelmében a polgármesteri döntenek arról, hogy miként kártalanítsák a 

kommunista rezsim által ingatlanjuktól megfosztott visszaigénylőket. A parlament elé 

küldött módosítások szerint polgármesterek vezetik a visszaszolgáltatandó ingatlant 

leltárba vevő bizottságot, az elöljárók eddig egyszerű tagok voltak ezekben a testületekben.   

 

Brassó: lenullázott osztály 
2013. szeptember 26. – Krónika 

A szülők kérése ellenére a Brassó megyei tanfelügyelőség idén nem hagyta jóvá az önálló 

magyar tannyelvű előkészítő osztály megalakulását a brassói 8-as számú általános 

iskolában. Ehelyett úgy döntött, a nulladik osztályos kisdiákok a másodikosokkal együtt, 

összevont osztályban tanulhatnak. A tanfelügyelőség azzal indokolta a döntést, hogy a 

létszámra vonatkozó törvény szerint legkevesebb 12 diákkal lehet osztályt indítani. A 

törvény azonban megengedi, hogy a kérvényező iskola külön engedély birtokában mégis 

osztályt indítson. 

 

MOGYE-ügy – Az egyetem magyar tagozata akár külön is megtarthatja 
tanévnyitóját 
2013. szeptember 27. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Ha a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) nem alakulnak 

magyar tagozathoz tartozó csoportok, külön tartja meg tanévnyitóját az egyetem magyar 

tagozata – mondta csütörtökön az MTI-nek Szilágyi Tibor, a tagozatért felelős 

rektorhelyettes. Az oktatási intézmény tisztségviselője azután nyilatkozott, hogy a 

bukaresti oktatásügyi minisztériumban tárgyaltak a MOGYE magyar tagozatának 

képviselői. 

 

Boncasztalon a kisebbségi jelentés 
2013. szeptember 26. – Új Szó 

Pénteken tárgyalja a kisebbségek helyzetéről szóló 2012-es jelentést a kormányhivatal 

kisebbségi bizottsága. A testületet több hónapos egyeztetés után hívta össze Mária 

Jedličková megbízott kisebbségi kormánybiztos, a bizottság magyar tagjai viszont nem 

elégedettek az eddigi szervezéssel. 

 

Megyei választások – Sabolová visszalépett 
2013. szeptember 26. – hirek.sk 

Mária Sabolová, a Kereszténydemokrata Mozgalom kassai megyefőnök-jelöltje 

bejelentette, hogy nem indul a tisztségért. Elmondása szerint visszalépésének legfőbb oka, 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/18296-a-kormany-maris-modositotta-a-restitucios-torvenyt
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/brasso-lenullazott-osztaly
http://erdely.ma/oktatas.php?id=150103&cim=mogye_ugy_az_egyetem_magyar_tagozata_akar_kulon_is_megtarthatja_tanevnyitojat
http://erdely.ma/oktatas.php?id=150103&cim=mogye_ugy_az_egyetem_magyar_tagozata_akar_kulon_is_megtarthatja_tanevnyitojat
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/26/boncasztalon-a-kisebbsegi-jelentes
http://www.hirek.sk/belfold/20130926151546/Megyei-valasztasok-Sabolova-visszalepett.html
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hogy a Most-Híd bejelentette Zdenko Trebuľa, a Smer jelöltjének támogatását anélkül, 

hogy erről értesítette volna a KDH-t és az SDKÚ-DS-t, pedig azokkal koalíciós szerződést 

kötött a megyei képviselőjelöltek kapcsán. 

 

Megújul a komáromi Jókai Színház épülete 
2013. szeptember 26. – bumm.sk 

Megújul a komáromi Jókai Színház épületének egy része. Az októberben kezdődő 

munkálatok nem akadályozzák az intézmény működését. 

 

Kassa, a szerelem városa a Magyarság Házában 
2013. szeptember 26. – Felvidék Ma 

Szeptember 27-én, pénteken a Kassai Thália Színház művészei lépnek fel a Kassa, a 

szerelem városa című sanzonestjükkel a Magyarság Házában. Kassa 2013-ban Európa 

Kulturális Fővárosa, a magyar történelem jeles színhelye, a művészet városa. Ezt a 

különleges miliőt idézik fel a Kassai Thália Színház művészei sanzonestjükön, amely nem 

más, mint egy rendhagyó utazás történelmi korokon keresztül. 

 

Pásztor István Újvidéken fogadta a Nemzeti Összetartozás Bizottságának 
tagjait 
2013. szeptember 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagjait Újvidéken fogadta 

Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A 

második világháborúban a Vajdaságban ártatlanul kivégzett magyar és szerb áldozatok 

emléke előtt is tisztelegtek az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának tagjai 

csütörtökön Csúrogon. Pénteken a testület tagjai tárgyalnak a belgrádi parlament 

diaszpórában és a régióban élő szerbek ügyeivel foglalkozó bizottságával, majd részt 

vesznek a bukovinai székelyek letelepedésének 130. évfordulója alkalmával szervezett 

ünnepségen Hertelendyfalván. 

 

A kisebbségi jogok figyelembevétele legyen Szerbia csatlakozásának 
feltétele! 
2013. szeptember 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Az Európai Parlament Emberi Jogi Albizottsága, illetve a nyugat-balkáni országokért 

felelős delegációja csütörtök délelőtt együttes ülésén foglalkozott a szerbiai kisebbségek 

kérdésével, különösképpen a vajdasági magyarság helyzetével. Gál Kinga fideszes és Tőkés 

László erdélyi európai parlamenti képviselő javaslatára az albizottság meghallgatta Várady 

Tibor professzort is, aki részletesen ismertette a vajdasági magyar közösség helyzetét. 
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http://www.bumm.sk/87152/megujul-a-komaromi-jokai-szinhaz-epulete.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/41779-kassa-a-szerelem-varosa-a-magyarsag-hazaban
http://pannonrtv.com/web/?p=83688
http://pannonrtv.com/web/?p=83688
http://pannonrtv.com/web/?p=83631
http://pannonrtv.com/web/?p=83631
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Vajdaság költségvetése jól tükrözi a belgrádi és az újvidéki hatalom viszonyát 
2013. szeptember 26. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Az idei év első hat hónapjára vonatkozó költségvetést vitatták meg a tartományi 

képviselők. Az adatokat Zoran Radoman pénzügyi titkár ismertette. A hatalmon lévő 

pártok képviselői kijelentették, továbbra is a fő gondot a tartomány pénzeléséről szóló 

törvény hiánya jelenti. „Az új köztársasági kormánytól azt várjuk el, hogy értse meg, már 

jócskán beléptünk a második félévbe, és hogy sürgősen közös törvényjavaslatot kell 

hoznunk. 

 

Tanévnyitó a Rákóczi-főiskolán 
2013. szeptember 26. – Kárpátalja 

A magyar nemzet gyarapodása elképzelhetetlen a fiatal generáció nélkül, amely 

megalapozza a nemzet jövőjét – hangsúlyozta múlt pénteken a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén Potápi Árpád János, a Magyar 

Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. Az ünnepélyes tanévnyitóra 

ezúttal is a beregszászi református templomban került sor. 

 

Munkácsi panoráma látható a Feszty-körképen 
2013. szeptember 26. – Kárpátalja, Kárpátinfó 

Szeptember 21-én a Munkács melletti kendereskei magaslaton átadták a Feszty-

panorámakilátót, melyet a KMKSZ Munkácsi Középszintű Szervezete a magyar 

Külügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával hozott 

létre. A kilátó közepén elhelyezett betonkörben tizenhat trapéz alakú bazalttáblát helyeztek 

el, melyeken a körkép gravírozott másolata látható. A képet úgy tájolták, hogy a gravírozott 

képen látható hegyek és azok eredetije pontosan egy irányban legyenek, és könnyen 

összehasonlíthassa azokat bárki. 

 

A magyarság szolgálatában 
2013. szeptember 26. – Kárpátinfó 

Múlt hétvégén két évforduló megünneplésére is sor került a beregszászi Európa-Magyar 

Házban. A résztvevők először a létrejöttének ötödik évéhez érkező Kárpátaljai Magyar 

Művelődési Intézet (KMMI) munkatársait köszöntötték, majd a húsz évvel ezelőtt alakult 

Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) sokoldalú tevékenységét méltatták. 

 

Kárpátalján járt dr. Budai Gyula államtitkár 
2013. szeptember 26. – Kárpátalja 

A „Pro agricultura Subcarpathica” Megyei Jótékonysági Alapítvány meghívására 

szeptember 25-én Kárpátaljára látogatott Budai Gyula, Magyarország Vidékfejlesztési 

Minisztériumának parlamenti államtitkára. Ungváron megbeszélést folytatott a KMKSZ 
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http://pannonrtv.com/web/?p=83623
http://www.karpataljalap.net/2013/09/26/tanevnyito-rakoczi-foiskolan
http://www.karpataljalap.net/2013/09/26/munkacsi-panorama-lathato-feszty-korkepen
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/magyarsag-szolgalataban
http://www.karpataljalap.net/2013/09/26/karpataljan-jart-dr-budai-gyula-allamtitkar
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vezetőivel, Kovács Miklós elnökkel és Brenzovics László, valamint Gulácsy Géza 

alelnökökkel. A megbeszélésen a felek áttekintették az agrár-együttműködés lehetőségeit. 

 

Cseh-osztrák vita kezdődött a csehek 2. világháború előtti „elűzéséről” a 
Szudéta-vidékről 
2013. szeptember 26. – bumm.sk, Új Szó 

Emlékművet emelnek jövőre a nyugat-csehországi Pilsenben a 2. világháború előtt az 

egykori Szudéta-vidékről elűzött cseheknek. A Lidové Noviny című konzervatív prágai 

napilap csütörtöki kiadása szerint a tervet a Csehországból kitelepített szudétanémetek 

ausztriai szervezete nyilatkozatban bírálta, és „politikai legendának” minősítette az 

elűzésről szóló cseh álláspontot. A vita a müncheni egyezmény aláírásának 75. évfordulója 

alkalmával robbant ki. 

 

Kitüntetés a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai elnökének 
2013. szeptember 26. – Nemzeti Regiszter 

2013. szeptember 23-án Ábrahám Tibor, a két évvel ezelőtt megalakult Magyar Diaszpóra 

Tanács kanadai elnöke, Kanadai Magyarok Országos Szövetségének British Columbiai 

alelnöke és a Vancouveri Magyar Kulturális Egyesület volt elnöke kitüntetést vehetett át 

ünnepélyes keretek között az Ottawai Magyar Nagykövetségen. 

 

Taste of Hungary 2013 – Összefogás és hatalmas siker Chicagóban 
2013. szeptember 26. – Nemzeti Regiszter 

Szeptemberben zsúfolásig van telve a chicagói magyar közösség naptára: iskolai évnyitók, 

színházi produkciók, kihelyezett konzuli fogadónapok, állampolgársági eskü és 

komolyzenei koncert követik egymást hétről hétre. Mint az egyik legnagyobb szabású 

rendezvény pedig, ott van a Taste of Hungary, mely idén példátlan sikerrel zárult. 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2013/09/26/cseh-osztrak-vita-kezdodott-a-csehek-2-vilaghaboru-elotti-eluzeserol-a
http://ujszo.com/online/kulfold/2013/09/26/cseh-osztrak-vita-kezdodott-a-csehek-2-vilaghaboru-elotti-eluzeserol-a
http://www.nemzetiregiszter.hu/kituntetes-a-magyar-diaszpora-tanacs-kanadai-elnokenek
http://www.nemzetiregiszter.hu/taste-of-hungary-2013-osszefogas-es-hatalmas-siker-chicagoban


 

 

 

 

 

 
11 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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