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Semjén: A határon túli magyarság számíthat ránk 
2013. szeptember 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A határon túli magyarság számíthat ránk, és mi is számítunk rájuk! - mondta Semjén 

Zsolt, a KDNP elnöke a Fidesz XXV., tisztújító kongresszusán szombaton Budapesten. A 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes elmondta, decemberre meglesz a 

félmilliomodik új, esküt tett magyar állampolgár; eddig 516 ezer állampolgársági kérelmet 

regisztráltak, és beindult a regisztráció folyamata is. Semjén Zsolt küldetésüknek nevezte, 

hogy az asszimilációt megállítsák és megfordítsák.  

 

Martonyi New Yorkban: egyetlen magyar se érezze magát sehol sem 
számkivetve 
2013. szeptember 28. – MTI, Nemzeti Regiszter 

A magyar kormány célul tűzte ki maga elé, hogy egyetlen magyar se érezze magát sehol, a 

világ egyetlen országában sem számkivetve - jelentette ki Martonyi János külügyminiszter, 

aki helyi idő szerint péntek este 25 új magyar állampolgár eskütételén vett részt, majd 

magas állami kitüntetéseket adott át a New York-i magyar főkonzulátuson. 

 

Zászlót és címert keres Dél-Szlovákiának a Híd 
2013. szeptember 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Most-Híd párt online mutatta be új stratégiáját, konkrétan annak Magyar 

identitáspolitika című fejezetét. A Híd öt fejezetre bontotta a „A Híd szlovákiai magyar 

nemzetpolitikai stratégiája” címet viselő dokumentumot. A stratégia szerint branddé 

kívánják tenni a szlovákiai magyarságot, a Felvidéket nem tekintik megfelelő kifejezésnek, 

a Híd szerint megfelelőbb a Dél-Szlovákia. Zászlót és címert kívánnak találni a magyarok 

által lakott területeknek. 

 

Külhoni magyar rektorok tanácskoztak Nagyváradon 
2013. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Megalakult a Határon Túli Magyar Felsőoktatási Intézmények Bizottsága a Magyar 

Rektori Konferencia pénteki nagyváradi plenáris ülésén. A Partiumi Keresztény 

Egyetemen tartott rendezvényen a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási intézmények 

vezetői vettek részt. A tanácskozáson többek között az intézmények közötti együttműködés 

kiszélesítéséről, a külhoni felsőoktatás helyzetéről, közös képzések lehetőségeiről, valamint 

az egységes Kárpát-medencei tudástér kialakításáról értekeztek. Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a magyar kormány további támogatásáról 

biztosította a jelen lévő felsőoktatási vezetőket. Ismertette azokat a kormányzati terveket, 

amelyek a külhoni és az anyaországi felsőoktatás közötti átjárhatóságot hivatottak 

biztosítani. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/09/28/15/Semjen_A_hataron_tuli_magyarsag_szamithat_rank.aspx?source=hirkereso
http://www.nemzetiregiszter.hu/martonyi-new-yorkban-egyetlen-magyar-se-erezze-magat-sehol-sem-szamkivetve
http://www.nemzetiregiszter.hu/martonyi-new-yorkban-egyetlen-magyar-se-erezze-magat-sehol-sem-szamkivetve
http://www.bumm.sk/87201/zaszlot-es-cimert-keres-del-szlovakianak-a-hid.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kulhoni-magyar-rektorok-tanacskoztak-nagyvaradon


 

 

 

 

 

 
3 

 

Maroknyi föld 
2013. szeptember 28. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Két argentínai magyar jöhetett először haza Magyarországra a közmédia jóvoltából. Botka 

Gyula és Szalma Gizella az argentínai Coronel du Gratyból érkezett, hogy díszvendégei 

legyenek az Itthon vagy! Magyarország szeretlek! műsorfolyamnak. Természetesen 

emellett találkozhattak élő rokonaikkal, meglátogatták a nagyszülők sírját, 

megismerkedtek a budapesti nevezetességekkel és még arra is jutott idő, hogy egyikőjük 

beadja az állampolgársági kérelmét. 

 

MPP: Tőkés László adja vissza a Románia Csillaga érdemrendet 
2013. szeptember 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Magyar Polgári Párt közleményben javasolja Tőkés Lászlónak, adja vissza önszántából a 

Románia Csillaga érdemrendet. Ha sokak úgy vélték, hogy nem szabad magyar állami 

kitüntetést elfogadni Gyurcsány Ferenctől, egyértelműen vissza kell adni és vissza kell 

utasítani minden román állami kitüntetést mindaddig, ameddig közösségi jogainkat ez az 

ország nem garantálja! – áll az MPP közleményében. 

 

Pénteken visszaérkezett Vásárhelyre Juhos Gábor maratonfutó 
2013. szeptember 27. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több mint ötszáz kilométeres futás után pénteken kora délután érkezett vissza 

Marosvásárhelyre Juhos Gábor maratonfutó. A Deus Providebit Ház udvarán Cseh Gábor, 

az EMNT megyei elnöke, nagyszámú sajtó, és egy csoport lelkes magyar ember üdvözölte a 

sportolót. 

 

Kizárták Kincses Elődöt a becsületbíróság tegnapi tárgyalásáról 
2013. szeptember 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az ügyvédi kamarához fordul panasszal Kincses Előd, amiért nem engedték, hogy Tőkés 

László ügyvédjeként részt vegyen a becsületbíróság tegnapi tárgyalásán. 

 

Dragnea nem mond le a régiósítás tervéről 
2013. szeptember 28. – Erdély Ma, Háromszék 

Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes pénteken kijelentette, nem mond le a régiósítás 

tervéről. „Az elmúlt kilenc hónap során a minisztériumban, a helyi közigazgatással, a 

szakértőkkel, a minisztériumbeli kollégákkal nagyon nagy törvénycsomag módosításán 

dolgoztunk, és nem hiába. Most abban a szakaszban vagyunk, hogy közös nevezőre kell 

jutnunk koalíciós partnereinkkel. Biztosra mondhatom, hogy nem mondok le az eszmékről 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150123&cim=mpp_tokes_laszlo_adja_vissza_a_romania_csillaga_erdemrendet
http://erdely.ma/autonomia.php?id=150138&cim=penteken_visszaerkezett_vasarhelyre_juhos_gabor_maratonfuto
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150125&cim=kizartak_kincses_elodot_a_becsuletbirosag_tegnapi_targyalasarol_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150151&cim=dragnea_nem_mond_le_a_regiositas_terverol
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és célkitűzésekről, melyekért csatlakoztam ehhez a kormánystruktúrához” – fejtette ki 

Dragnea. 

 

Biró Rozália lett az RMDSZ nőszervezetének elnöke 
2013. szeptember 28. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Biró Rozáliát, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei 

szenátorát választották az RMDSZ nőszervezetének elnökévé szombaton Kolozsváron, a 

szervezet első országos küldöttgyűlésén. Biró Rozália egyedüli jelölt volt a tisztségre. A 

küldöttgyűlés az elnök javaslatára Nagy Emesét, az RMDSZ elnökének a tanácsadóját 

választotta az ügyvezető elnöki tisztségbe, elfogadta a nőszervezet programját és 

alapszabályát, megválasztotta a hét alelnököt. 

 

PSD: az RMDSZ közpénzen akar kampányolni 
2013. szeptember 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

A PSD szóvivője szerint pénzkidobás az RMDSZ által kezdeményezett népszavazás. Catalin 

Ivan egy pénteki kolozsvári sajtótájékoztatón úgy vélekedett, az RMDSZ közpénzen akar 

kampányolni. A szóvivő elmondta, hogy az RMDSZ által hat megyében kezdeményezett 

népszavazást nem lehet megakadályozni, de az csak konzultatív jellegű, eredménye nem 

releváns. "A régiókat nem helyi népszavazások alapján alakítjuk ki, mert az új román 

területi adminisztratív gondolkodásnak koherensnek és nemzetinek kell lennie" - idézte a 

Mediafax hírügynökség a szóvivőt. 

 

Segesváron zajlott a szórványkollégiumok találkozója 
2013. szeptember 28. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Meg kell adni a segítséget a szórványban felnövekvő fiataloknak, hogy megőrizzék magyar 

identitásukat, és ezzel gyarapítsák az összmagyarságot - nyilatkozta az MTI-nek Hoffmann 

Rózsa köznevelésért felelős államtitkár, miután Segesváron felszólalt a Kárpát-medencei 

magyar szórványkollégiumok találkozóján. Az erdélyi, a felvidéki, a délvidéki és a 

kárpátaljai szórványkollégiumok képviselőit a segesvári kollégiumot működtető 

Gaudeamus Alapítvány látta vendégül megalapítása huszadik évfordulóján. 

 

Izsák Balázs: Székelyföld autonómiáját meg fogjuk valósítani 
2013. szeptember 28. – Erdély Ma, Duna Tv 

Október 27-én Gábor Áron szülőfalujából indul a Székelyek Nagy menetelése, amelyre a 

szervezők 150 ezer embert várnak Erdély különböző vidékeiről. A Duna Tv Közbeszéd 

című műsorában Izsák Balázs, az SZNT elnöke erről az eseményről beszélt. 

 

Corina Creţu ismét nekiment Tőkés Lászlónak 
2013. szeptember 29. – maszol.ro 

Corina Creţu európai parlamenti képviselő szerint Tőkés László azért nem méltó a 

Románia Csillaga érdemrend kitüntetésre, mert „befeketíti” Romániát. A politikus 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150177&cim=biro_rozalia_lett_az_rmdsz_noszervezetenek_elnoke
http://itthon.transindex.ro/?hir=34203
http://itthon.transindex.ro/?hir=34205
http://erdely.ma/autonomia.php?id=150168&cim=izsak_balazs_szekelyfold_autonomiajat_meg_fogjuk_valositani_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18398-corina-cretu-ismet-nekiment-tokes-laszlonak
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szombaton azt nyilatkozta: a volt püspök az 1989-es temesvári események után a román 

magyar megbékélés szimbóluma lehetett volna – írja az Agerpres.  

 

Markó női elnökjelöltet szeretett volna az RMDSZ-nek  
2013. szeptember 29. – maszol.ro 

Az RMDSZ nőszervezetének megalakulása fontos esély arra, hogy a női politikusok 

tevékenysége láthatóbb legyen – jelentette ki Markó Béla volt szövetségi elnök 

Kolozsváron, a női szervezet országos küldöttgyűlésén.   A politikus úgy vélekedett: a 

szervezet megalakulásának nemcsak a nőkről, hanem az RMDSZ és a magyar közösség 

jövőjéről is kell szólnia. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nem a férfiakkal szemben 

létrejött elszigetelt keretet kell létrehozni, a női szervezetnek a múlttal, az elnyomással és a 

diszkriminációval szemben kell megfogalmaznia magát.  

 

Băsescu: hamis a verespataki bányaügy megközelítése  
2013. szeptember 29. – maszol.ro, Krónika 

Két hamis megközelítést eredményezett a verespataki bányanyitás terve: a munkahelyek 

ügye és a ciántechnológia használata – jelentette ki vasárnap Traian Băsescu egy televíziós 

műsorban. Az államelnök nem cáfolta, hogy továbbra is támogatja a bányanyitást, 

azonban megjegyezte: mivel ez a probléma éket vert a társadalomba, neki most 

kötelessége semleges álláspontra helyezkedni.  

 

Tanévkezdés a MOGYE-n: magyarok itt, románok ott 
2013. szeptember 29. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

Hétfőn délelőtt 10 órától, de két külön helyszínen kezdik a 2013/14-es tanévet a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar és román diákjai. A 

döntést azután hozták meg a magyar tagozat vezetői, miután teljesen világossá vált, hogy 

erőfeszítéseik ellenére, az intézmény vezetősége nem hajlandó hozzájárulni a törvény és a 

tavaly ősszel aláírt protokollum által szavatolt magyar csoportok megalakulásához. 

 

Az autonóm Partiumért bicikliztek 
2013. szeptember 29. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az egységes kétnyelvű autonóm Partium régióért kerekeztek Margittára az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) által létrehozott Partiumi Autonómiatanács (PAT), valamint az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szervezésében az önrendelkezés ügye mellett elkötelezett 

Bihar, Szatmár és Szilágy megyeiek. 

 

Petőfi-megemlékezéssel zárult az IFM műhelymunkája Koltón  
2013. szeptember 29. – maszol.ro 

Koltón tartott szakmai találkozót az Itthon, fiatalon mozgalom (IFM) szeptember 27-29. 

között, amelyen hazai és határon túli ifjúsági szervezetek képviselői nemzetpolitikai 

kérdésekről értekeztek. A találkozó vasárnap Petőfi Sándor és Szendrey Júlia szobrának 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18383-marko-noi-elnokjeloltet-szeretett-volna-az-rmdsz-nek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18399-basescu-hamis-a-verespataki-banyaugy-megkozelitese
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-tartotta-be-a-szavat-a-mogye-vezetosege-kulon-csoport-helyett-kulon-evnyito
http://itthon.transindex.ro/?hir=34206
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/18404-petofi-megemlekezessel-zarult-az-ifm-muhelymunkaja-kolton
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megkoszorúzásával zárult, a megemlékezés részeként Sógor Csaba RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő mondott ünnepi beszédet.   

 

Magyar minősítést kérő kitüntetettek 
2013. szeptember 30. – Krónika 

Az élet minden területén a magyar nyelv használatára buzdít az a hat székelyföldi 

személyiség, akik 2013-ban a magyar államalapítás ünnepe alkalmából a Székelyföldet 

erősítő közösségi munkájukért magas állami kitüntetésben részesültek 

 

A Hídnál vendégeskedett az Európai Néppárt delegációja 
2013. szeptember 27. – bumm.sk 

Csütörtökön Corien Wortmann-Kool alelnök vezetésével az Európai Néppárt (EPP) 

látogatást tett a Híd központjában. A tavaly ősz óta tartó felvételi eljárás az Európai 

Néppártba utolsó előtti stációjához érkezett. Bugár Béla, a Híd elnöke pozitívan ítélte meg 

a találkozón elhangzottakat és leszögezte, hogy ez egy nagy lépés ahhoz, hogy a Híd teljes 

értékű tagja legyen az EPP-nek. 

 

Beiratkozási ösztöndíjak átadása Pozsonyban Szili Katalinnal  
2013. szeptember 27. – Felvidék Ma 

Ünnepélyes keretek közt átadták a Rákóczi Szövetség beiratkozási 

ösztöndíjait Pozsonyban, a két magyar tannyelvű alapiskola, a Duna utcai és a 

Pozsonypüspöki Magyar Tannyelvű Alapiskola iskolakezdői számára. Jelen volt Szili 

Katalin és Csáky Pál is. 

 

Értékrendünk dióhéjban 
2013. szeptember 27. – Lampl Zsuzsanna – Új Szó 

Az elődök nemzetiségének megtartása, s egyáltalán a nemzethez tartozás csaknem minden 

második magyarnak s minden ötödik szlováknak nagyon fontos. Azonban a magyarok 

közül minden tizedik, a szlovákok közül minden tizenhetedik nem azonosul ezzel az 

értékkel, ami azt jelenti, hogy a nemzetiség, a szülők nemzetiségéhez való igazodás nem 

téma számukra. A magyarok között tehát többen vannak azok is, akiknek fontos, hogy 

magyarok maradjanak, de azok is, akiknek nem – ismerteti egy 2012-es, a Dél-

Szlovákiában élő magyarok és szlovákok körében végzett felmérés eredményeit a cikk. 

 

Ösztöndíjátadó ünnepség a Zoboralján Lévai Anikóval 
2013. szeptember 28. – Felvidék Ma 

Lévai Anikó, Magyarország kormányfőjének felesége az anyanyelv és a gyökerek 

fontosságát hangsúlyozta, majd ajándékot osztott szét az iskolakezdő gyerekek között a 

Rákóczi Szövetség nyitracsehi ösztöndíjátadóján. 
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http://www.bumm.sk/87217/a-hidnal-vendegeskedett-az-europai-neppart-delegacioja.html
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Elégedetlen a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a kisebbségi jelentéssel  
2013. szeptember 28. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kisebbségi bizottságának jelöltjei továbbították a 

kormányhivatalnak a kisebbségekről szóló 2012-es jelentéshez fűzött megjegyzéseiket. A 

Kerekasztal egy huszonhat oldalas dokumentumban foglalta össze a megjegyzéseit, az irat 

azért ilyen terjedelmes, mivel a Kerekasztal szakértőinek bevonásával készült eredeti 

jelentés helyett egy másik dokumentum kerül a kormány elé. A Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala elfogadhatatlannak tartja azt a megoldást, hogy a kisebbségek képviselői által 

megnevezett és leírt problémák helyett a valós gondokkal és tényekkel gyakran 

köszönőviszonyban sem levő központilag készült anyagot terjesztenek a kormány elé. 

 

Anyaországi támogatással újult meg az apácaszakállasi templom 
2013. szeptember 29. – hirek.sk 

Anyaországi támogatással újult meg a csallóközi Apácaszakállas kisközség református 

temploma. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszédet 

mondott a templom felújítása alkalmából rendezett ünnepi istentiszteleten. Az államtitkár 

ünnepi beszédében hangsúlyozta: az apácaszakállasiak tartásukkal, s a megújuláshoz 

szükséges erejükkel a nemzeti megmaradás egyik alapkövét képezik. 

 

Rafaj: a Most-Híd Dél-Szlovákia bekebelezésére készül 
2013. szeptember 29. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Rafael Rafaj, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) alelnöke szerint  a Most-Híd  Vízió 2016 

elnevezéső programja több pontban alkotmányellenes, ezért a belügyminisztériumnak 

kezdeményeznie kell a párt feloszlatását. Rafaj alkotmányellenesnek tartja többek között a 

vegyespártnak azt a célkitűzését, amely a magyar nyelv hivatalos regionális nyelvként való 

elismertetésére irányul. 

 

Nagyszombat megye magyar elnökjelöltjeinek rádiós vitája  
2013. szeptember 29. – Felvidék Ma 

A Pátria Rádió Délidő című műsorában Nagyszombat megye két magyar elnökjelöltje, 

Berényi József MKP-elnök és Nagy József, a Most-Híd parlamenti képviselője voltak a 

stúdióvendégek. 

Identitás és média: a felvidéki magyarok mítosza 
2013. szeptember 29. – Ravasz Ábel – Új Szó 

Ravasz Ábel, a Publicus Slovensko vezető elemzője írásában részletesen bemutatja a 2013 

áprilisában és májusában lefolytatott közvélemény-kutatás eredményeit, mely többek közt 

arra kereste a választ, hogy miként határoznák meg önmagukat a felvidéki magyarok. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41820-elegedetlen-a-szlovakiai-magyarok-kerekasztala-a-kisebbsegi-jelentessel
http://www.hirek.sk/hitelet/20130929192633/Anyaorszagi-tamogatassal-ujult-meg-az-apacaszakallasi-templom.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130929155445/Rafaj-a-Most-Hid-Del-Szlovakia-bekebelezesere-keszul.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/41831-nagyszombat-megye-magyar-elnokjeloltjeinek-radios-vitaja
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/09/29/identitas-es-media-a-felvideki-magyarok-mitosza
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Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága a magyar-szerb 
megbékélés folyamatáról tárgyalt Belgrádban 
2013. szeptember 27. – Vajdaság Ma 

A magyar-szerb történelmi megbékélés folyamatáról, valamint a még nem megoldott 

problémákról, illetve a Magyarország és Szerbia viszonyában esetlegesen feszültséget keltő 

témákról is tárgyalt a magyar Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága Belgrádban 

pénteken. A testület tagjai a szerbiai parlament diaszpóra és régióban élő szerbek 

bizottságának, valamint az emberi és kisebbségi jogi bizottságnak a képviselőivel 

találkoztak Belgrádban. Potápi Árpád János (Fidesz), az országgyűlési bizottság elnöke az 

MTI-nek elmondta, hogy a történelmi megbékélés folyamatában vannak még olyan nem 

megoldott problémák, amelyek esetleges feszültséget jelenthetnek a két ország 

viszonyában. 

 

Felelősség és érdek a szavazati jog 
2013. szeptember 27. – Magyar Szó 

Közös ünnepi ülést tartott tegnap Szabadkán a Magyar Házban a Magyar Nemzeti Tanács 

és a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága. Az eseményt többek között 

Potápi Árpád János, az országgyűlési bizottság elnöke, a bizottság képviselői, Nikowitz 

Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete, Korsós Tamás, a szabadkai Magyar 

Főkonzulátus főkonzulja, valamint az MNT, történelmi egyházaink és a vajdasági magyar 

politikai pártok képviselői tisztelték meg jelenlétükkel. 

 

Bár javult a Vajdasági RTV helyzete, jónak még korántsem mondható 
2013. szeptember 27. – Vajdaság Ma 

Valamelyest javult a Vajdasági Televízió helyzete az utóbbi egy hónapban, de még mindig 

nem normalizálódott, és valójában kérdés is, hogy mi a teljes normalizálódás – nyilatkozta 

Márton Attila, a Vajdasági Televízió kisebbségi nyelvű műsoraival megbízott fő- és felelős 

szerkesztő helyettese, aki a médiaház aktuális és általános problémáiról, illetve az 

esetleges megoldásokról nyilatkozott a Vajdaság Ma kérésére. 

 

Első vajdasági-magyar CSR-konferencia Szegeden 
2013. szeptember 27. – Vajdaság Ma 

A határon átnyúló kapcsolatok erősítése és a kis- és közepes vállalkozások lehetőségeinek 

bemutatása többek között a célja az első vajdasági-magyar CSR-konferenciának, amely 

pénteken kezdődött Szegeden. A szegedi Talentum alapítvány és a szabadkai Caritas 

márciusban indította el uniós támogatással Az együtt könnyebb! (Zajedno je bolje!) című 

programot, azzal a szándékkal, hogy a Dél-Alföldön és a Vajdaságban meghonosítsa a 

vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kultúráját. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19285/Az-Orszaggyules-nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-a-magyar-szerb-megbekeles-folyamatarol-targyalt-Belgradban.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19285/Az-Orszaggyules-nemzeti-osszetartozas-bizottsaga-a-magyar-szerb-megbekeles-folyamatarol-targyalt-Belgradban.html
http://www.magyarszo.com/hu/2109/kozelet_politika/101934/Felel%C5%91ss%C3%A9g-%C3%A9s-%C3%A9rdek-a-szavazati-jog.htm
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5768/Bar-javult-a-Vajdasagi-RTV-helyzete--jonak-meg-korantsem-mondhato.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16070/Elso-vajdasagi-magyar-CSR-konferencia-Szegeden.html
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Ötpárti egyeztetést tartottak Zentán 
2013. szeptember 27. – Vajdaság Ma 

Ötpárti egyeztetést tartottak Zentán, ahol a jelenlévő vajdasági magyar érdek-képviseleti 

szervek képviselői a közösséget érintő legfőbb kérdésekkel kapcsolatos álláspontjukat 

ismertették egymással. A vajdasági magyar pártok zentai egyeztető tanácskozásán a 

Magyar Egység Párt, a Magyar Polgári Szövetség, a Magyar Remény Mozgalom, a 

Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

képviselői vettek részt, akik megvitatták az elmúlt időszak legfőbb tapasztalatait, valamint 

meghatározták legfontosabb aktuális kérdésekkel kapcsolatos álláspontjukat is. A 

találkozó fontos témáját képezték a küszöbön álló nemzeti tanácsi és a soron következő 

magyarországi választások is. 

 

Andor László: Szerbiában megvan az előrelépéshez szükséges légkör 
2013. szeptember 27. – Vajdaság Ma 

Szerbiában megvan „a korlátozott gazdasági előrelépéshez” vezető politikai légkör – 

jelentette ki Andor László, az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért és 

társadalmi összetartozásért felelős biztosa. Andor László a hatékony közigazgatás és a 

korrupcióellenes küzdelem mellett érvelt Nebojša Stefanović szerbiai házelnökkel 

folytatott tárgyalása során, s az oktatásügy munkaerőpiacának reformját javasolta. 

Szerinte ezek a tényezők felgyorsítanák a gazdasági fellendülést, s jelentős gyorsulást 

eredményeznének Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatában is. 

 

Tisztújítás a VMDP óbecsei szervezetében 
2013. szeptember 28. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt óbecsei körzeti szervezete megtartotta tisztújító 

közgyűlését, amelyen a jelenlevők szavazattöbbséggel elnöknek Kiss Igort, intézőbizottsági 

tagoknak pedig Varnyú Ilonát, Rab Virág Évát, Ricz Natáliát és Friss Lászlót választották. 

Kiss Igor székfoglalójában elmondta: minden bizonnyal nehéz időszak előtt áll mind a 

VMDP, mind a teljes vajdasági magyar politikum, hiszen jövőre magyarországi 

országgyűlési választások lesznek, amelyen a magyar állampolgárságot szerzett vajdasági 

magyarok is részt vehetnek. 

 

Közös platformot kell kiépíteni az autonómiatörekvésekkel kapcsolatban 
2013. szeptember 28. – Magyar Szó 

A jövőre megtartandó MNT-s és magyarországi választásokkal kapcsolatos elképzeléseiket, 

illetve a Magyar Polgári Szövetségnek a vajdasági magyarok önrendelkezési jogainak 

követelésével kapcsolatos javaslatát vitatták meg pénteken az MPSZ, a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a Magyar 

Remény Mozgalom és a Magyar Egységpárt elöljárói, illetve képviselői Zentán. A 

tanácskozásra meghívták a Vajdasági Magyar Szövetséget is, de a legnagyobb vajdasági 

magyar párt távol maradt a megbeszélésről. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16073/Otparti-egyeztetest-tartottak-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19283/Andor-Laszlo-Szerbiaban-megvan-az-elorelepeshez-szukseges-legkor.html
http://www.magyarszo.com/hu/2110/vajdasag_obecse/102008/Tiszt%C3%BAj%C3%ADt%C3%A1s-a-VMDP-%C3%B3becsei-szervezet%C3%A9ben.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2110/kozelet_politika/102007/K%C3%B6z%C3%B6s-platformot-kell-ki%C3%A9p%C3%ADteni-az-auton%C3%B3miat%C3%B6rekv%C3%A9sekkel-kapcsolatban.htm
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Négyszáznegyven magyar egyetemista otthona lesz majd a kollégium 
2013. szeptember 28. – Magyar Szó, Pannon RTV 

– Amennyiben minden a legideálisabban alakul, akkor jövő tavaszra befejezzük az 

épületet, és őszre be is költözhetnek az egyetemisták – nyilatkozta Miavecz Béla magiszter, 

az Európa Alapítvány elnöke és az Európa Kollégium projektum vezetője pénteken, a 

Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának újvidéki látogatása során. 

 

,,Szeretek ebbe az iskolába járni” 
2013. szeptember 28. – Magyar Szó 

Újvidéken a Sonja Marinković Általános Iskolában, a Petőfi Sándor Általános Iskolában, a 

József Attila Általános Iskolában és Nikola Tesla Általános Iskolában működnek magyar 

nyelvű osztályok. Az utóbbi években nem kis nehézségeket jelentett megtölteni egy-egy 

elsős osztályt magyar ajkú diákokkal. Éppen ezért a Petőfi Sándor Általános Iskolában 

nagy örömmel fogadták a hírt, hogy öt maradéki gyerek is hozzájuk jár. A Magyar Nemzeti 

Tanács oktatásfejlesztési stratégiájának keretében iskolabuszprogramot indítottak a 28 

kilométerre levő szerémségi faluból, és az öt tanuló ingyenesen utazik a Petőfibe. 

 

A Magyar Szó egyértelmű orientációt jelent 
2013. szeptember 28. – Magyar Szó 

Kétnapos szerbiai útja során a Magyar Szó újvidéki székházába is ellátogatott Andor 

László, az Európai Bizottság foglalkoztatásügyi és szociálpolitikai főbiztosa. Az EB 

tisztségviselőjét a Magyar Szó lapvezetősége és dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke fogadta. Az egyeztetés után a főbiztos lapunknak elmondta, hogy a ház 

vezetőitől áttekintést kapott a Magyar Szó múltjáról, jelenéről, szerkesztési elveiről, s a 

nehézségekről is, melyekkel küzdenek. – Egy világszerte ismert lapról van szó, amelyik a 

magyarul olvasó közönség számára egyértelmű orientációt jelent, s nemcsak a Vajdaság, 

hanem Szerbia és a Nyugat-Balkán ügyeinek a megértéséhez is egy fontos kulcsot ad – 

közölte Andor. 

 

Emlékhelyet avattak Magyarkanizsán Szabó Dénes tiszteletére 
2013. szeptember 28. – Pannon RTV 

A magyarkanizsai Szent Pál-templom kertjében felszentelték Szabó Dénes mártírhalált 

halt plébános emlékhelyét. A Délvidék Kutató Központ már az ötödik helyen állított 

emléket Vajdaságban a második világháborút követő megtorlások áldozatainak 

tiszteletére. „Nagyon megkínozták meg megverték. Ő föláldozta magát a katolikus hitért” – 

mondja a magyarkanizsai Major Teréz. Véleménye szerint Szabó Dénes tótfalusi plébános 

megérdemli, hogy emlékhelyet állítsanak neki, mert életét áldozta híveiért. A Tisza-menti 

városban egyre többen emlékeznek meg a mártírhalált halt papról. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2110/kozelet_oktatas/102009/N%C3%A9gysz%C3%A1znegyven-magyar-egyetemista-otthona-lesz-majd-a-koll%C3%A9gium.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2110/kozelet_oktatas/102015/Szeretek-ebbe-az-iskol%C3%A1ba-j%C3%A1rni%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2110/kozelet/102016/A-Magyar-Sz%C3%B3-egy%C3%A9rtelm%C5%B1-orient%C3%A1ci%C3%B3t-jelent.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=84173
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Készül a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosító javaslata 
2013. szeptember 29. – Pannon RTV 

Minél kevesebb legyen a visszaélés – ez a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

módosításának célja. A minisztérium által létrehozott törvényelőkészítő munkacsoport 

három napon keresztül ülésezett Palicson, illetve Hajdújáráson. Nagymértékben sikerült 

véglegesíteniük azt a szöveget, amit törvénymódosítás formájában kívánnak benyújtani a 

köztársasági képviselőháznak. A munkát azonban nem sikerült teljesen befejezni. 

Leginkább a választási eljárásra, a listákra, a külön névjegyzékre vonatkozó 

törvénypontokat, hiányosságokat tekintették át a munkacsoport tagjai. Októberben 

folytatják a tárgyalásokat.  

 

Konferencia a Rákóczi-kastélyban 
2013. szeptember 27. – Kárpátinfo 

A kendereskei Feszty panoráma-kilátó átadási ünnepségéhez kapcsolódva a Kárpátaljai 

Magyar Cserkészszövetség és a Bodnár Gábor Jótékonysági Alapítvány a munkácsi 

Rákóczi-kastélyban neves előadók részvételével konferenciát szervezett a Feszty-körkép – 

a munkácsi panoráma címmel. 

 

Jubilált a magyar oktatás fellegvára 
2013. szeptember 28. – Kárpáti Igaz Szó 

50. évfordulóját ünnepelte az ungvári egyetemen folyó magyar szakos tanárképzés. 

Immáron 25 éve nyitotta meg kapuit a Hungarológiai Központ, 20 éve alakult meg a 

Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság. 15 éves a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal 

Kutatók Szövetsége. 5 esztendeje nyílt meg a Magyar Tannyelvű Humán- és 

Természettudományi Kar. A közös ünneplésre az Ungvári Nemzeti Egyetem 

rektorátusában került sor. 

 

Szobor a szabadságharc emlékére 
2013. szeptember 27. – Nemzeti Regiszter 

Váratlan nagy öröm érte a Rákóczi Alapítványt, amikor v. Domokos Sándorné az 

alapítványnak ajándékozta elhunyt férje remekművét. A szobor egy férfit ábrázol, aki fél 

térden, láncait szétszakítva, az 1956-os forradalom és szabadságharc jelképe. V. Domokos 

Sándor utolsó kívánsága volt, hogy szobrát állandó helyen állítsák ki, hirdetve a magyar 

nép rövid de hősies harcát a hatalmas Szovjetunió ellen. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=84202
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/konferencia-rakoczi-kastelyban
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15128
http://www.nemzetiregiszter.hu/szobor-a-szabadsagharc-emlekere
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Állampolgársági eskütétel és komolyzenei koncert Chicagóban 
2013. szeptember 27. – Nemzeti Regiszter 

A chicagói magyar közösség szeptember harmadik hétvégéjén el volt kényeztetve 

programok tekintetében. A Szabad Magyar Református Egyház vendégszeretetének 

köszönhetően az itt élő magyaroknak lehetőségük volt a kihelyezett konzuli 

fogadónapokon részt venni, majd vasárnap, a hét lezárásaként egy komolyzenei koncerttel 

is gazdagodhattak. 

 

Évkezdő kiscserkész tábor New Brunswickban 
2013. szeptember 27. – Nemzeti Regiszter 

Több tucat kiscserkész, valamint nagycserkészek és cserkészvezetők gyűltek össze az 

Amerikai Magyar Atlétikai Klub tanyáján szeptember 14-én, hogy évnyitó táborban 

mutathassák meg magukat. Külön öröm volt, hogy több, mint 10 új beiratkozó jött el a 

tábornyitásra és zászlófelvonásra. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/allampolgarsagi-eskutetel-es-komolyzenei-koncert-chicagoban
http://www.nemzetiregiszter.hu/evkezdo-kiscserkesz-tabor-new-brunswickban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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