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Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság XIV. ülése 
2013. október 3. – RTV Slovenija Hidak 

Szentgotthárdon tartotta XIV. ülését a Szlovén – Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság, 

amely az ülésen elkészített és egyeztetett jegyzőkönyv aláírásával és sajtótájékoztatóval 

fejeződött be. Számos, a magyar közösség megmaradásával kapcsolatos kérdés is 

belekerült a jegyzőkönyvbe. 

 

Segítene a választási regisztrációban az EMNP 
2013. október 3. – transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt segítséget kíván nyújtani a magyar állampolgárságot szerzett 

erdélyi magyaroknak a magyarországi parlamenti választáson való részvételükhöz - 

jelentette ki csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor, az EMNP elnöke. Toró 

T. Tibor elmondta, egy nem hivatalos felmérés szerint a magyar állampolgársággal is 

rendelkező erdélyi magyarok hetven százaléka élne a szavazati jogával, de "görcsöt jelent" 

számukra a regisztrációs nyomtatvány kitöltése. Ezért az EMNP minden eszközével 

segíteni kívánja az embereket a regisztráció folyamatában és a választásokkal kapcsolatos 

tájékoztatásban. 

 

Budapestre készül a szerb külügyminiszter 
2013. október 3. – Vajdaság Ma 

Martonyi János külügyminiszter meghívására hivatalos budapesti látogatásra érkezik 

hétfőn szerb kollégája, Ivan Mrkić; a két tárcavezető Szerbia EU-integrációjáról is tárgyal - 

közölte a magyar külügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel. Kiemelték: a szerb és a 

magyar diplomácia vezetői a kétoldalú kapcsolatok időszerű kérdései mellett Szerbia EU-

integrációjának helyzetét is áttekintik a tárgyalásokon. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeznek 
2013. október 3. – Krónika 

Erdély-szerte megemlékeznek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leveréséről 

vasárnap, az aradi vértanúk kivégzésének 163. évfordulóján.  

 

Kétnyelvű terméktábla? Azonnal bírságol a rendőr 
2013. október 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Engedély nélküli szórólaposztogatás miatt bírságolták meg csütörtökön Marosvásárhelyen 

Lakó Péterfi Tündét, aki a November 7 lakónegyed piacán kétnyelvű termék névtáblákat 

ajándékozott a piaci árusoknak. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7145
http://itthon.transindex.ro/?hir=34248
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19327/Budapestre-keszul-a-szerb-kulugyminiszter.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-aradi-vertanukra-emlekeznek
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/birsag-a-ketnyelvuseg-miatt
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Nem megy Tőkés a becsületbíróság elé kitüntetése ügyében 
2013. október 3. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Továbbra sem hajlandó megjelenni a Románia Csillaga Nemzeti Érdemrend 

Becsületbírósága előtt Tőkés László, akinek ügyvédjét, Kincses Elődöt nem hallgatták meg, 

hanem október 11-re halaszották az ülést. Az EP-képviselő közleményében azt írja, nem 

asszisztál jelenlétével a „koncepciós perhez”. 

 

November elejéig megalakulnak a Maros megyei Nők szervezetének kerületi 
egységei 
2013. október 3. – transindex.ro 

Október másodikán tartotta elnökségi gyűlését a Maros megyei Nők szervezete. A megyei 

RMDSZ székházában tartott tanácskozáson a megyeszintű hálózat kialakításáról illetve 

különböző programok megvalósításáról tárgyaltak. „Legkésőbb november első hetéig 

megalakulnak a kerületi szervezetek, felvesszük a kapcsolatot az egyházak 

nőszövetségeivel illetve felkeressük azokat a civil szervezeteket, akik nőket, családot érintő 

kérdésekkel foglalkoznak” – mondta Csép Éva Andrea, a Maros megyei Nők Szervezetének 

elnöke. 

 

Még szavazhat Magyarországon az, aki most kér honosítást 
2013. október 3. – Erdély Ma 

Aki nem kér a következő egy-két hétben magyar állampolgárságot, az nem lehet biztos 

abban, hogy tud szavazni jövő tavasszal, a magyar országgyűlési választásokon – hívják fel 

a figyelmet a szakemberek. A választás előtt regisztrációt is kell kérni. Dr. Zsigmond Barna 

Pál, Magyarország csíkszerdai főkonzulja az ügyintézési határidőkre hívja fel a figyelmet. 

 

Toró T. Tibor: gyűjtsön közösen aláírást az RMDSZ és a Néppárt 
2013. október 3. – Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A kormány decentralizációs tervezetéről, ennek a régiósítással való összefüggéséről, a 

külhoni magyarok választási regisztrációjáról, illetve Tőkés László kitüntetésének 

visszavonásáról beszélt Toró T. Tibor, a Néppárt elnöke 2013. október 3-án, Kolozsváron 

tartott sajtótájékoztatóján. Toró leszögezte: a Néppárt üdvözli a decentralizációs 

kezdeményezést, amelyet szerinte érdemes komolyan venni, mivel látszik, hogy van 

mögötte koncepció és munka. 

 

Az európai felsőoktatás a világban – Hargita megyében készül a Régiók 
Bizottsága véleménytervezete 
2013. október 3. – Erdély Ma 

Borboly Csaba a Régiók Bizottságának (RB) előadója „Az európai felsőoktatás a világban” 

témakörben. Hargita Megye Tanácsa elnökét a testület Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) 

szakbizottsága a 2013. szeptember 16-i, brüsszeli ülésén választotta meg. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34249
http://itthon.transindex.ro/?hir=34250
http://itthon.transindex.ro/?hir=34250
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150474&cim=meg_szavazhat_magyarorszagon_az_aki_most_ker_honositast
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150479&cim=toro_t_tibor_gyujtson_kozosen_alairast_az_rmdsz_es_a_neppart
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150483&cim=az_europai_felsooktatas_a_vilagban_hargita_megyeben_keszul_a_regiok_bizottsaga_velemenytervezete
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150483&cim=az_europai_felsooktatas_a_vilagban_hargita_megyeben_keszul_a_regiok_bizottsaga_velemenytervezete
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Még nem dőlt el a kolozsvári repülőtér neve 
2013. október 3. – maszol.ro 

Csoma Botond kolozsvári városi tanácsos szerint a kolozsvári önkormányzat még 

megakadályozhatja, hogy Avram Iancuról nevezze el Kolozs Megye Tanácsa a kincses 

város nemzetközi repülőterét. A létesítmény átkeresztelését a helyi tanácsnak is jóvá kell 

hagynia.  

 

Október 6. neves politikusokkal 
2013. október 3. – szekelyhon.ro 

Szentegyházán délelőtt fél 11-től, a szentmisét követően a templom előtti hősök sírjánál 

gyűlnek össze a vértanúk emlékére. Beszédet mond Németh Zsolt, Magyarország 

Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára, Bíró Zsolt, az MPP országos elnöke, 

valamint Rus Sándor, a város polgármestere. 

 

Székelyek Nagy Menetelése: jó irányba haladnak az előkészületek  
2013. október 4. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, Híradó 

A Marosszéki Székely Tanács kedden ülést és lakossági fórumot tartott, a Székelyek Nagy 

Menetelése előkészü- leteiről. A rendezvényen az SZNT küldöttei mellett más magyar 

szervezetek képviselői is részt vettek. A rendszerváltás óta nem volt olyan esemény, 

amelyen az összes erdélyi magyar párt részt vett volna – mondta a Marosszéki Székely 

Tanács elnöke, Csíki Sándor a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában. 

Hozzátette: komoly egyeztetések folynak és jó irányba halad a Székelyek Nagy 

Menetelésének előkészület. Megjegyezte, a keddi fórumon húszezer szórólap került 

kiosztásra. Elmondta, nagy az érdeklődés a menet iránt és egyre több felajánlás is érkezik. 

 

20 éves a dévai Szent Ferenc Alapítvány – Böjte: én nem csak kérem az 
autonómiát, de adnám is 
2013. október 4. – Erdély Ma 

20 éves fennállását ünnepli a hétvégén a dévai Szent Ferenc Alapítvány. Böjte Csaba atya 

igazi szülői, nagy- szülői szeretettel várja haza az alapítványnál felcseperedő gyermekeket, 

szárnyat bontó fiatalokat, támogatókat, munkatársakat, mindazokat, akik részesei voltak a 

befogadó szeretetnek. 

 

Egyeztetnek a Székelyföld-régióról 
2013. október 4. – Háromszék, Erdély Ma 

A Maros, Hargita és Kovászna megye azonos régióba való besorolásáról egyeztetett tegnap 

a DLP helyi politikusaival az RMDSZ Maros megyei szervezete. Előzőleg az SZDP és az 

NLP megyei elnökeit is meghívták, ők azonban nem válaszoltak a felkérésre. A 

tanácskozáson az RMDSZ-vezetők ismertették a megyeszintű népszavazás kiírásának 

fontosságát, valamint a három megye egy régióba való besorolásának előnyeit.  
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/18650-meg-nem-dolt-el-a-kolozsvari-repuloter-neve
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/oktober-6-neves-politikusokkal-1
http://erdely.ma/autonomia.php?id=150493&cim=szekelyek_nagy_menetelese_jo_iranyba_haladnak_az_elokeszuletek_audio
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=150499&cim=20_eves_a_devai_szent_ferenc_alapitvany_bojte_en_nem_csak_kerem_az_autonomiat_de_adnam_is
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=150499&cim=20_eves_a_devai_szent_ferenc_alapitvany_bojte_en_nem_csak_kerem_az_autonomiat_de_adnam_is
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150509&cim=egyeztetnek_a_szekelyfold_regiorol
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Színes Szlovákia, a Nemzetiségek Napja 
2013. október 3. – bumm.sk 

Színes Szlovákia néven egy egynapos rendezvényre kerül sor októberben 19-én. Cél a 

nemzetiségek ünneplése és bemutatása. A program szervezője a Minorma – Nemzeti és 

Etnikai Kisebbségek Kulturális Intézete. 

 

Borítékolható a jobboldali pártok csúfos bukása? 
2013. október 3. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az őszi megyei választásokon várható bukás veszélye sem tudta összekovácsolni a 

jobbközép pártokat. Ján Baránek politikai elemző szerint egyértelmű kudarc, hogy a Népi 

Platformba tömörülő pártok, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), a Most-Híd és a 

Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) gyakorlatilag csak a megyék felében 

tudott megegyezni az együttműködésről. 

 

Van esély a rozsnyói gimnázium magyar osztályának megmentésére 
2013. október 3. – Felvidék Ma 

Kassa Megyei Hivatal Iskolaügyi Osztályának vezetője, Ing. Štefan Kandráč október 2-án 

Rozsnyón, a P.J. Šafárik Gimnáziumban járt annak magyar tannyelvű osztályának 

ügyében. A megbeszélés ezzel kapcsolatban a városházán is folytatódott, ahol jelen volt 

Mgr. Jozef Matis, az iskola igazgatója, Mgr. Laczo Árpád (MKP rozsnyói önkormányzati 

képviselő) igazgatóhelyettes és Burdiga Pál (Most-Híd) a város polgármestere. A 

megbeszélés után Mgr. Jozef Matis tájékoztatta portálunkat a legfrissebb fejleményekről. 

A gimnázium igazgatója úgy véli: a rozsnyói iskola magyar osztályainak kérdése a magyar 

szülők kezében van. 

 

Pásztor károsnak ítélte meg két vajdasági magyar párt strasbourgi akcióját 
2013. október 3. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a Kossuth Rádió Határok 

nélkül című műsorának nyilatkozva kártékonynak ítélte meg a két vajdasági magyar párt 

és egy civil szervezet, valamint anyaországi képviselők délvidéki magyarság helyzetét 

ismertető strasbourgi akcióit. Szerinte az a kép, amelyet Strasbourgban bemutattak a 

valóságtól távol áll. Pásztor kifejtette, hogy az ott megfogalmazott mondatok és 

vélemények messze elrugaszkodottak a realitástól, és ezen akcióikkal több kárt okoznak, 

mint hasznot a délvidéki magyarságnak, ezért azt javasolja a magyar pártoknak, hogy 

tartsanak önvizsgálatot és hagyjanak fel tevékenységükkel. 
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http://www.bumm.sk/87468/szines-szlovakia-a-nemzetisegek-napja.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131003085605/Boritekolhato-a-jobboldali-partok-csufos-bukasa.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/41896-van-esely-a-rozsnyoi-gimnazium-magyar-osztalyanak-megmentesere
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16093/Pasztor-karosnak-itelte-meg-ket-vajdasagi-magyar-part-strasbourgi-akciojat.html
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A Jobbik visszautasítja Pásztor István nyilatkozatát 
2013. október 3. – Vajdaság Ma 

Komoly áttörést hozott Gaudi-Nagy Tamás jobbikos képviselő, valamint a Magyar Remény 

Mozgalom (MRM) és a Magyar Polgári Szövetség (MPSZ) strasbourgi missziója, miután 

eddig nem tapasztalt mértékben sikerült tárgyilagos tájékoztatást adni az Európa Tanács 

(ET) parlamenti közgyűlési képviselőinek és az ET meghatározó személyiségeinek a 

délvidéki magyar közösség valós helyzetéről. Részletes beszámolót kapott – sok mindenki 

más mellett – Nils Muižnieks, az ET emberi jogi főbiztosa, Pedro Agramunt, az Európai 

Néppárt parlamenti csoportjának frakcióvezetője, Alekszej Puskov, az Orosz Föderáció ET 

delegációjának vezetője és David Davis, a Brit Alsóház walesi képviselője is. 

 

Tomislav Nikolić Strasbourgban: Nincs miért aggódniuk a vajdasági 
magyaroknak 
2013. október 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Tomislav Nikolić szerb elnök volt a vendégszónok csütörtökön az Európa Tanács (ET) 

parlamenti közgyűlésének strasbourgi ülésén. Gaudi-Nagy Tamás jobbikos országgyűlési 

képviselő felvetésére Nikolić azt mondta, hogy nincs miért aggódniuk a vajdasági 

magyaroknak. Az ET-székház épülete előtt ezt megelőzően magyarok, elzásziak és franciák 

közös demonstráción követelték a délvidéki magyarellenes erőszak megszüntetését, 

valamint a területi autonómia megadását az ott élő magyaroknak. 

 

Megváltoznak falvaink 
2013. október 3. – Magyar Szó 

A Magyar Szó nemrégiben arról tudósított, hogy a határ menti Martonoson egyre több a 

betelepülő koszovói vagy dél-szerbiai roma. A helybeliek nem látják szívesen az új 

lakosokat, akik elmondásuk szerint olcsón felvásárolják a házakat, majd azután 

elhanyagolják azokat és környezetüket. A helyi közösség elnöke azt nyilatkozta, a lakosok 

egyedül azt tehetik, hogy nem adják el a betelepülőknek ingatlanaikat, ugyanakkor vannak 

olyanok, akik nem Martonoson élnek és lényegtelen számukra, hogy ki költözik a 

szomszédságba, másokat pedig csak a vételár kifizetése érdekel.  

 

A VMSZ a törvénnyel összhangban segít a magyarországi választási 
regisztrációban 
2013. október 3. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái házról házra járnak. Segítenek a vajdasági 

magyaroknak a magyarországi választási regisztrációban. Azok a határon túli magyarok 

szavazhatnak a jövő évi anyaországi voksoláson, akik előre bejegyeztetik magukat. A VMSZ 

ebben a folyamatban nyújt segítséget nekik. A Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közössége visszaéléseket gyanít. Közleményükben felhívják a figyelmet arra, hogy esetleg 

az így szerzett adatokkal visszaélhet a VMSZ. A VMDK sajtóközleménye szerint a VMSZ 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16094/A-Jobbik-visszautasitja-Pasztor-Istvan-nyilatkozatat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16096/Tomislav-Nikolic-Strasbourgban-Nincs-miert-aggodniuk-a-vajdasagi-magyaroknak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16096/Tomislav-Nikolic-Strasbourgban-Nincs-miert-aggodniuk-a-vajdasagi-magyaroknak.html
http://www.magyarszo.com/hu/2115/velemeny_allaspont/102174/Megv%C3%A1ltoznak-falvaink.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=84926
http://pannonrtv.com/web/?p=84926
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akciója megkérdőjelezi a magyarországi választások tisztaságát. Pál Károly, a VMSZ 

ügyvezető alelnöke szerint semmilyen jogsértő tevékenységet sem folytatnak. 

 

Ajándékcsomagok a kárpátaljai magyar elsősöknek 
2013. október 3. – Kárpátalja 

Ebben az évben 1630 magyar első osztályos kisdiák kapja meg a Széchenyi Jótékonysági 

Alapítvány „Magyarul tanulni jó” programjának ajándékcsomagját, amely többek között 

tollakat, ceruzákat, füzeteket és az iskolai technikaórákhoz szükséges eszközöket 

tartalmazza. A Széchenyi-alapítvány ajándékai, amelyek összeállításában a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) segédkezett, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

támogatásának köszönhetően kerülnek a nebulókhoz. 

 

Mátyás király és társai Sárosorosziban 
2013. október 3. – Kárpátalja 

Szeptember 22-én került sor a Sároszoroszi Általános Iskolában a KMKSZ Beregszászi 

Középszintű Szervezete és Sárosoroszi Alapszervezete által rendezett XII. Oroszi 

Mesemondóversenyre. A fiatal mesemondók idén is kitettek magukért, s a magyar 

népmesevilág gyermekek és felnőttek számára egyaránt szórakoztató meséivel tették 

emlékezetessé és élménydússá a versenyt. 

 

Etnoszemle Rijekában 
2013. október 3. – Új Magyar Képes Újság 

Szeptember utolsó hétvégéjén az isztriai Rijekában a sorrendben immár 17. etnoszemlére 

került sor. A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei alapszervezete egy kiállítással 

csatlakozott a rendezvényhez. 

 

Magyar nyelvi lektorátus nyílik Bakuban 
2013. október 3. – MTI 

Magyar nyelvi lektorátus nyílik Bakuban, szombaton erről ír alá megállapodást az azeri 

fővárosban Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója és Samad Seyidov, az Azerbajdzsáni 

Idegen Nyelvek Egyetemének rektora. 

 

Magyar napok Las Vegas-ban 
2013. október 3. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember 26-án az Artemus Hall Concert Hallban fergeteges sikerű koncertet adott a 

Magyar Állami Népi Együttes. Szeptember 27-28-án Paczuk Miklós Tamás konzul és 
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http://www.karpataljalap.net/2013/10/03/ajandekcsomagok-karpataljai-magyar-elsosoknek
http://www.karpataljalap.net/2013/09/26/matyas-kiraly-es-tarsai-sarosorosziban
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4953-etnoszemle-rijekaban
http://www.hirek.sk/oktatas/20131003200312/Magyar-nyelvi-lektoratus-nyilik-Bakuban.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-napok-las-vegas-ban
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Fridrik Máté konzuli ügyintéző kihelyezett konzuli napot tartottak Las Vegasban. A 

konzuli napokkal egy időben, két magyarországi (Szekszárd, Eger) négy amerikai, egy 

kanadai és egy amerikai skót csapat részvételével, 18. alkalommal került sor az Árpád-

kupa labdarúgó tornára. 

 

Élvezi és megosztja a zene örömét - Fiatal magyar előadóművészek New 
Yorkban 
2013. október 3. – Nemzeti Regiszter 

Szilveszter Eszter mostanában rendkívül elfoglalt, sokat utazik, így "beszélgetésünket" 

elektronikus levelezés útján bonyolítjuk le. Korábban természetesen többször találkoztunk 

New Yorkban és élveztük kamarazenei koncertjeit. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/elvezi-es-megosztja-a-zene-oromet-fiatal-magyar-eloadomuveszek-new-yorkban
http://www.nemzetiregiszter.hu/elvezi-es-megosztja-a-zene-oromet-fiatal-magyar-eloadomuveszek-new-yorkban
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

