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Sapientiás egyetemünnep Kolozsváron 
2013. október 4. – Krónika, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A magyar kormány képviselői és az erdélyi magyar történelmi egyházfők jelenlétében 

avatták fel pénteken reggel Kolozsváron a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új 

épületét. A magyar állam az egész nemzet megmaradását szolgálja, amikor támogatja a 

Sapientiát, hiszen az erdélyi tudományegyetem a magyarság megmaradásának 

fundamentuma – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszédében. Az 

ünnepségen részt vett Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Lévai Anikó, Orbán 

Viktor felesége, valamint számos anyaországi felsőoktatási intézmény rektora.  

 

Áder: A szabadság az egész nemzet ügye 
2013. október 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A szabadság az egész nemzet ügye, minden ember ügye - mondta Áder János 

Nagyigmándon, az aradi vértanúkra emlékező ünnepségen. Hozzátette, hogy a 

szabadságharc az önrendelkezés felelősségét, a polgári fejlődés lehetőségét üzente. „Hogy 

nincs többé erő, nincs többé hatalom, sem Világosnál, sem Aradnál, mely megállítaná az 

önmaga útját járni kívánó magyar nemzetet” - mondta. 

 

Rétvári Bence Kárpátalján: Az emlékezés a talpra állást bizonyítja 
2013. október 6. – MTI, hirado.hu 

Az aradi vértanúkra való emlékezés azt bizonyítja: a magyarság képes a legsúlyosabb 

vereségek után is  talpra állni, a sorscsapások után feltámadni - mondta Rétvári Bence, a 

KIM parlamenti államtitkára vasárnap a kárpátaljai Nagyszőlősön tartott nemzeti 

gyásznapi megemlékezésen. Rétvári Munkácson és Beregszászon találkozott a történelmi 

magyar egyházak vezetőivel, akik arról tájékoztatták, hogy Ukrajnában még nem zárult le 

az egyházi kárpótlási folyamat, a felekezetek nem vagy csak részben kapták vissza 

elkobzott vagyonukat, sőt előfordult, hogy a vagyonelemeket másoknak adták. 

 

Korhecz Tamás: a szülőföldünkön is csodákra vagyunk képesek 
2013. október 6. – MTI, hirado.hu 

A Vajdaságban Eleméren tartották a központi megemlékezést az 1848-49-es magyar 

forradalom és szabadságharc 164 évvel ezelőtt kivégzett tábornokainak tiszteletére 

vasárnap. Korhecz Tamás, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács elnöke ünnepi beszédében 

kiemelte: a 13 aradi áldozat arra tanít bennünket, hogy „ha összefogunk és cselekvő 

magyarokká válunk, akkor a szülőföldünkön is csodákra vagyunk képesek”. 

 

Méltóságteljes megemlékezés a Szabadság-szobornál 
2013. október 6. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Hír Tv 

Ezrek emlékeztek vasárnap délben Aradon az 1848-49-es magyar forradalom és 

szabadságharc 164 évvel ezelőtt kivégzett tábornokaira az emlékükre állított Szabadság-
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szobor mellett. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

elnöke hangsúlyozta: "nem lesznek kevésbé szabadok a románok, ha a magyar nemzeti 

közösség jogos szabadságigényét kielégítik". A szabadság egyetemességét állította beszéde 

középpontjába a Kelemen Hunor után felszólaló Hende Csaba is. Meg is említette: a 

magyar kormány képviselője és az RMDSZ elnöke akár egymás beszédét is elmondhatta 

volna Aradon. Az aradi Szabadság-szobornál rótta le kegyeletét a vértanú tábornokok előtt 

Schmitt Pál volt köztársasági elnök és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

elnöke is.  

 

Surján: érdemi párbeszédre van szükség a szomszédokkal 
2013. október 5. – MTI, hirek.sk 

Surján László szerint nem szabad, hogy a politika gyorsan változó függvénye legyen a 

szomszédos államokkal való kapcsolattartás, és fontos, hogy mögötte szilárd tartalom 

álljon. Az Európai Parlament kereszténydemokrata alelnöke erről a Fidelitas 

nemzetpolitikai konferenciáján beszélt szombaton Budapesten. Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a tanácskozáson tartott kerekasztal-

beszélgetésen kiemelte: több szinten lehet és érdemes elkezdeni az autonómia 

kialakításának folyamatát, tanulva az eddigi sikeres példákból. 

 

Semmis Olosz börtönbüntetése 
2013. október 4. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Törölte a bukaresti táblabíróság Olosz Gergely, az RMDSZ volt háromszéki szenátora 

elleni alapfokú ítéletet, amelyben hét év szabadságvesztésre ítélték korrupció miatt. A 

táblabíróság szerint a törvényszék nem volt illetékes ebben az ügyben amiatt, hogy Olosz 

Gergely ügyvédi státusszal is rendelkezik. A per ezért alapfokon a táblabíróságon kezdődik 

újra – idézte az itéletet pénteken a Mediafax hírügynökség. A táblabíróság honlapja szerint 

a döntés az október 2-i tárgyaláson született. 

 

Nagyenyeden szervezik idén a Magyar Szórvány Napját 
2013. október 4. – transindex.ro 

Ha már Nagyenyed, akkor Bethlen Gábor kollégium és oktatási kérdések. De a székely-

szórvány partnerséget is kiértékelik. Villáminterjú Hegedűs Csillával. 

 

Borboly Csaba: Az összefogás a kulcs 
2013. október 4. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

„Tőkés László az EP-választási lista második/harmadik helyén, ötödik helyen pedig egy 

MPP/SZNT-s jelölt – nyerő összeállítás lehetne jövő tavaszra, reális esélyt biztosítana 
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minden egyes szereplőnek a mandátumra” – írja Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács 

RMDSZ-es elnöke. 

 

Naponta ezer aláírás Székelyföldért 
2013. október 4. – Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Krónika 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Székely Nemzeti Tanács és a Magyar Polgári 

Párt közreműködésével már egy hete gyűjti az aláírásokat a fejlesztési régiókról szóló 

népszavazáshoz. Az összefogás sikerességét bizonyítja az a 7000 támogató, aki Kovászna 

megyében már ellátta kézjegyével a szövetség által megfogalmazott kérdőívet.  

 

Klapka Györgyre emlékeztek Temesváron 
2013. október 5. – maszol.ro, Krónika 

A temesvári születésű Klapka Györgyre, az 1848-49-es szabadságharc tábornokára, 

emigráns magyar politikusra és későbbi országgyűlési képviselőre emlékeztek pénteken a 

bánsági fővárosban. Klapka György emléktáblája alatt ünnepi beszédet mondott Molnár 

Zsolt, az RMDSZ Temes megyei parlamenti képviselője. A megyei szervezet nevében 

Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei elnöke helyezte el a kegyelet koszorúját.  

 

Az autonómia nem varázsszó 
2013. október 5. – Erdély Ma, Magyar Hírlap, MTI 

Részt vesz a Fidelitas romániai regionalizációs tervek elleni, október 27-re meghirdetett, a 

budapesti Hősök terén és a román nagykövetség előtt tartandó békés demonstráción – 

jelentette be Böröcz László, a szervezet ügyvezető alelnöke szombaton Budapesten 

sajtótájékoztatón. A Fidesz ifjúsági szervezete nemzetpolitikai konferenciát tartott. Kántor 

Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a tanácskozáson tartott kerekasztal-

beszélgetésen kiemelte: több szinten lehet és érdemes elkezdeni az autonómia 

kialakításának folyamatát, tanulva az eddigi sikeres példákból. Az igazgató a saját 

társadalom erősítését, a téma nemzeti porondon való folyamatos megjelenítését és az 

anyaország támogatását nevezte a fő „csapásirányoknak". 

 

Civil összefogásra van szükség a kétnyelvűségért 
2013. október 5. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

Elismerését fejezte ki Zsigmond Barna Pál csíkszeredai magyar főkonzul Lakó Péterfi 

Tünde kétnyelvűség érdekében végzett munkájáért. Sokan a kezdeményező mellé álltak a 

piacon osztogatott kétnyelvű ártáblák ügyében, az aktivista azonban azt szeretné, ha a 

segítségnyújtás egyszerű polgárok szintjén maradna. 

 

Kétnyelvű terméktáblák: nem hagyják annyiban 

2013. október 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) elé terjeszti a kétnyelvű piaci 

terméknévtáblák ügyét az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) marosvásárhelyi 
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szervezete, az EMNP ugyanakkor a marosvásárhelyi piacigazgatóság vezetőjének 

menesztését is követeli.  

 

Szórványközpont Élesden 
2013. október 6. – Krónika 

Szórványközpontként a Sebes Körös-völgyi magyarság fontos közösségépítő helyszíne 

lehet az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szombaton felavatott élesdi székháza. Itt 

ugyanakkor az egyszerűsített honosítással kapcsolatos ügyintézésben segítenek az 

érdeklődőknek. Toró T. Tibor, az EMNP elnöke az avatón hangsúlyozta: a számbeli 

kisebbségben élő közösségek ugyanolyan fontos részei a magyar nemzetrésznek, mint 

amilyenek a tömbben élő közösségek, számukra azonban nagyobb segítséget kell nyújtani 

ahhoz, hogy magyarként megmaradjanak. 

 

Borboly Brüsszelben: Székelyföldi felsőoktatási stratégia szükséges 
2013. október 6. – transindex.ro 

Közmeghallgatáson vett részt október 4-én Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 

elnöke a Régiók Bizottsága (RB) előadójaként Brüsszelben, Csák László szakértővel együtt. 

Jelen volt Doru Hobjila, az Oktatás, ifjúság, kultúra és kutatás szakbizottság ügyintézője, 

valamint több regionális szakértő. A találkozó része annak a konzultációsorozatnak, 

amelyet a Hargita megyei elnök RB-raportőrként folytat „Az európai felsőoktatás a 

világban” témakörű véleménytervezet összeállítása érdekében. 

 

Kelemen Hunor: nem értjük, miért irritál még mindig egyeseket a magyar 
szimbólumok használata 
2013. október 6. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A magyar nyelvhasználatról, valamint a szimbólumok használatának elfogadtatásáról is 

beszélt Kelemen Hunor szövetségi elnök az aradi vértanúk emléknapján, Aradon mondott 

beszédében. Az RMDSZ elnöke hangsúlyozta, a románok nem lesznek kevésbé szabadok, 

ha a magyar nemzeti közösség jogos szabadságigényét kielégítik. 

 

Támogatja az RMDSZ a kormány decentralizációs törvénytervezetét 
2013. október 6. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Amióta az RMDSZ ellenzékben van, ez az első olyan projektje a kormánykoalíciónak, 

amelyet tud támogatni, amennyiben figyelembe veszik a szövetség módosító javaslatait – 

jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök október 6-án, Aradon a kormány 

decentralizációra vonatkozó törvénytervezetéről. 

 

Izsák Balázs: október 27-én a népi ellenállás zászlaját kell kibontani 
2013. október 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A rendszerváltás óta nem volt olyan esemény, amelyen az összes erdélyi magyar párt részt 

vett volna, jó irányba halad a Székelyek Nagy Menetelésének előkészülete. Izsák Balázs 
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abban bízik, hogy erre a rendezvényre nem vetődik, és nem vetítődhet a politikai versengés 

árnyéka. A Kossuth Rádió munkatársa, Sükösd Levente előbb Izsák Balázzsal, az SZNT 

elnökével, majd Kántor Zoltánnal, a Budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatójával beszélgetett. 

 

Az élő szabadság eszménye Marosvásárhelyen 
2013. október 6. – maszol.ro 

Marosvásárhelyen a Székely Vértanúk Emlékoszlopánál emlékezett október 6-ra a az 

RMDSZ szervezésében  hozzávetőlegesen 300-400 ember. Ahogy a szónokok 

hangsúlyozták, a szabadság eszménye él, és ha a közösség is akarja, élni fog. A 

rendezvényen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt megyei és 

városi vezetői is jelen voltak.  

 

Húsz éves a dévai Szent Ferenc Alapítvány 
2013. október 6. – maszol.ro, Krónika 

Háromnapos rendezvénysorozattal ünnepelte ezen a hétvégén húszéves fennállását a Böjte 

Csaba atya által vezetett dévai Szent Ferenc Alapítvány. A húszéves évfordulóra meghívást 

kaptak a gyerekek mellett a jelenlegi és volt házvezetők, munkatársak egész Erdélyből, akik 

együtt ünnepeltek a Magyarországról, Kárpát-medencéből és Európából is érkező 

keresztszülőkkel és támogatókkal.  

 

EMNT-megemlékezés a vértanúkra: összeköt a kötelesség  
2013. október 6. – maszol.ro 

Történelmi visszaemlékezéssel, rövid művészi műsorral emlékezett október 6–ra, az aradi 

13 vértanúra az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Marosvásárhelyen. A rendezvényt 

megtisztelte jelenlétével Peti András alpolgármester, az RMDSZ városi szervezetének 

elnöke és Novák Csaba Zoltán kulturális alelnök.  

 

Egy hét múlva összesítik a népszavazásra gyűjtött aláírásokat  
2013. október 6. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, hirado.hu 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség egy hét múlva összesíti azokat az aláírásokat, 

amelyeket három székelyföldi és három partiumi megyében a fejlesztési régiók 

átalakításáról szóló népszavazás kiírására gyűjt - jelentette ki vasárnap reggeli aradi 

sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, a szövetség elnöke.  

 

Biró Zsolt: Ki kell mondani, hogy az erdélyi magyarság autonómiát akar 
2013. október 6. – Nyugati Jelen, MTI 

Eljött az ideje annak, hogy az erdélyi magyarok kimondják: nem a román hatalomnak 

akarnak megfelelni és behódolni, hanem a saját érdeküket szem előtt tartva, autonómiát 

akarnak – jelentette ki Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. A politikus a 

Hargita megyei Szentegyházán az 1849. október 6-án mártírhalált halt aradi vértanúk 
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emlékére szervezett megemlékezésen vett részt és mondott beszédet. Kifejtette: az 

autonómia jár a romániai magyaroknak, hiszen "nem vagyunk sem kevesebbek, sem 

alávalóbbak román honfitársainknál vagy Európa más nemzeténél". 

 

Gyűjtik az aláírásokat – fejlesztési helyett autonóm régiókra kellene? 
2013. október 6. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete is, partnereivel együtt, megkezdte az aláírásgyűjtést 

annak érdekében, hogy rábírja a megyei önkormányzatot: írjon ki népszavazást arról, hogy 

a leendő fejlesztési régiót Maros, Hargita és Kovászna megye alkossa. A Néppárt szerint 

azonban autonóm közigazgatási régiókról kellene szóljon a kérdés. 

 

A határon túli magyarok számos településen tartottak megemlékezéseket  
2013. október 6. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

A központi megemlékezések mellett számos más helyen is tartottak a határon túli 

magyarok rendezvényeket vasárnap, az aradi vértanúk emléknapján.  

 

Tőkés László: az erdélyi magyarok vegyenek példát hőseiktől  
2013. október 6. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Az önrendelkezésért és a kisebbségi jogokért való áldozathozatalt szorgalmazta vasárnap 

Nagyváradon Tőkés László európai parlamenti képviselő az aradi vértanúk emlékére 

szervezett megemlékezésen.  

 

A decentralizáció elutasítását kéri a románok fóruma 
2013. október 7. – Krónika 

Félnek a decentralizálástól a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil 

Fórumának tagjai. A magyarellenes szervezet – melynek tiszteletbeli elnöke Ioan Selejan, 

Kovászna és Hargita megye ortodox püspöke – nyílt levélben fordult a kormányhozés a 

parlamenthez, kérve,  hogy a rendőrség ne kerüljöna helyi önkormányzatok hatáskörébe, 

mert szerintük „ennek súlyos következményei lehetnek Kovászna és Hargita megyében, 

ahol a helyi önkormányzat a nyíltan területi autonómiáért harcoló RMDSZ kezében van”. 

 

Polis: a Híd 7, az MKP 4,8 százalékon 
2013. október 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Amennyiben szeptemberben tartanák a választásokat, a Smer abszolút többséget szerezne 

a parlamentben. A Híd 7, az MKP pedig 4,8 százalékon áll a Polisnál. 
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Személyi konzekvenciát von le az MKP 
2013. október 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Október elején felröppent a hír, hogy Kassa megye önkormányzatának határozata alapján 

megszűnik a rozsnyói  Šafárik Gimnázium 60 éve fennálló magyar osztálya. A határozatot 

az MKP megyei képviselői is megszavazták, köztük Szöllős János, az önkormányzat 

alelnöke. Az MKP elnöksége pénteken úgy döntött, felszólítja illetékes megyei képviselőit, 

nyújtsanak be határozatmódosítási javaslatot Kassa megye önkormányzatához. Az MKP 

levonja az esetből a személyi konzekvenciát, amire jövő héten kerít sort járási és  kerületi 

szerveivel együttműködve. 

 

Budapestről Prágába helyezik át a szlovák nagykövetet 
2013. október 4. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Távozik posztjáról Szlovákia budapesti nagykövete, Peter Weiss. Az egykori baloldali 

politikus Prágában kapott új megbízást, Rastistlav Káčer külpolitikai szakértő, volt 

amerikai nagykövet váltja. 

 

Üresek a gömördétéri kisiskola padjai 
2013. október 4. – hirek.sk 

Az ötszáz lelkes gömöri településen, Gömördétéren januárban még hét tanuló ült a helyi 

iskola padjaiban, ma viszont már üresen áll a tanterem. A polgármester elmondta, jelenleg 

22 iskolás korú gyerek van a faluban, de mindössze négyen jártak volna a helyi kisiskolába. 

„Szeretnénk fenntartani az iskolát, de sajnos ennyivel nem lehet” – mondta. 

 

Megyei választások – Mi a tét Dél-Szlovákiában? 
2013. október 5. – hirek.sk 

Bő egy hónap múlva kerül sor a megyei választásokra Szlovákiában, ám a kampány sok 

helyen már régen elkezdődött. A magyar érdekeket leghangsúlyosabban a Magyar 

Közösség Pártja fogalmazza meg – írja a hirek.sk. A hírportál részletesen foglalkozik az 

etnikai párt Nagyszombat, Nyitra, Kassa és Besztercebányai jelöltjeivel. 

 

Október hatodikai megemlékezések a Felvidéken  
2013. október 6. – Felvidék Ma 

Az aradi vértanúk kivégzése napján a Felvidék számos településén megemlékeztek az 

1848/49-es  szabadságharc hőseire. A Felvidék Ma portál összeállításában Pozsony, 

Dunaszerdahely, Szőgyén, Kéménd és Margonya településeken lezajlott 

megemlékezésekről számol be. 

 

Eddig közel 650-en vesztették el szlovák állampolgárságukat 
2013. október 6. – Felvidék, hirek.sk 

Az állampolgársági törvény hatályba lépése óta eltelt több mint három évben összesen 641-

en vesztették el szlovák állampolgárságukat. Az érintettek többsége, 274 személy a cseh 
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állampolgárság elnyerése következtében járt így. Az elmúlt több mint három évben a 

német állampolgárságot 122-en, az osztrákot 79-en, a britet 55-en, a magyart 42-en, az 

amerikait 14-en, a hollandot 12-en vették fel, miáltal elveszítették a szlovákot. 

 

Berényi: méltóságunkat megőrizve ellen kell állni az elnyomásnak 
2013. október 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Szembenézni a kihívásokkal és méltóságunkat megőrizve, ellenállni az elnyomásnak, ez az 

aradi tizenhármak mártírhalálának üzenete a felvidéki magyarság számára - hangoztatta 

Berényi József, az MKP elnöke vasárnap a nemzeti gyásznap alkalmából rendezett 

megemlékezésen. 

 

Konzuli napot tartottak Péterrévén 
2013. október 4. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt óbecsei községi szervezetének a szervezésében már 

második alkalommal kihelyezett konzuli napot tartott Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. Gara Katalin konzulasszony és munkatársai a péterrévei helyi közösség 

irodájában 125 állampolgársági kérelmet vettek át a nap folyamán. Egy kérelem került 

elutasításra a hiányos nyelvtudás és egy a hiányos dokumentáció miatt. 

 

„Területi autonómiát a magyarságnak!” 
2013. október 4. – Magyar Szó 

A minap megtartott közös ülésükön a Magyar Egység Párt, a Magyar Polgári Szövetség, a 

Magyar Remény Mozgalom, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége és a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt közös nevezőre jutottak azzal kapcsolatban, hogy újból 

benyújtsák követelésüket a vajdasági magyar perszonális és területi autonómia 

létrehozására. Ennek érdekében a pártok közös platformot dolgoznak ki, amelyet 

bemutatnak a magyar és a szerb kormánynak, a közvéleménynek, valamint a civil 

szervezeteknek. 

 

Négyszáz elsőéves egyetemi és főiskolai hallgató részesül az MNT 
ösztöndíjában 
2013. október 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az idei évben a Magyar Nemzeti Tanács 400 első éves egyetemi és főiskolai hallgatót 

részesít felsőoktatási ösztöndíjban, valamint 85 felsőbb éves hallgatónak juttat 

demonstrátori ösztöndíjat a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően, így az idei 

tanévtől az ösztöndíjasok száma meghaladja az 1000 főt mondta Korhecz Tamás, az MNT 

elnöke. Az ünnepség vendége volt Répás Zsuzsanna, Magyarország nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára, aki kifejezte örömét, amiért a jelenlegi magyar kormány 
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partnereket talált az MNT-ben, továbbá reményét, hogy a ma ösztöndíjszerződést kötő 

egyetemisták ugyanilyen partnerei lehetnek az anyaországnak tanulmányuk végeztével. 

 

Mindössze kétszáz ember „sétált Vajdaságért” 
2013. október 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Huszonöt évvel ezelőtt, az úgynevezett joghurtforradalom során megfosztották Vajdaságot 

minden alkotmányos jogától, amivel addig rendelkezett, ezért ma „szétzúzott, megalázott 

és kifosztott” – jelentette ki Aleksandar Odžić, a Vajdasági Párt elnöke a 

joghurtforradalom 25. évfordulója alkalmából Újvidéken szervezett Séta Vajdaságért 

elnevezésű rendezvényen. Leszögezte, Szerbiának egy új alkotmányra van szüksége, 

amelyet a vajdaságiakra is szabnak megírásakor. 

 

Lauka Gusztávról is megemlékeztek 
2013. október 5. – Vajdaság Ma 

A Muzslai Petőfi Sándor MME több mint öt évtizede vállalja azt a feladatot, hogy minden 

évben október hatodika környékén megemlékezik Lauka Gusztáv íróról, megyei 

levéltárosról, a Petőfi Társaság néhai tagjáról. A nagybecskereki katolikus temetőben 

található Lauka család sírboltján az emléktáblát egykor, 1937-ben állíttatta a Magyar 

Közművelődési Egyesület, amit 1962-ben újítottak fel a muzslyai egyesület tagjai. Lauka 

Gusztáv emlékét őrizve a sírhelyén és az egykori házán lévő emléktáblánál is elhelyezték a 

kegyelet virágait. 

 

„Nem szeretek iskolába járni, mert nem érdekes” 
2013. október 5. – Magyar Szó 

Motiváció-figyelem-fegyelem címmel szervezte meg hetedik nemzetközi tudományos 

konferenciáját a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Dr. Takács Márta 

megbízott dékán a részvevőket köszöntve elmondta, örül, hogy ilyen sokan kívánják 

bemutatni kutatási eredményeiket, ugyanis 74 szerzőtől 61 munka érkezett, a résztvevők 

pedig öt országból érkeztek. A motiváció témája ihlette meg leginkább az előadókat. Dr. 

Czékus Géza, a programbizottság elnöke ismertette, hogy tematikus szekciókat alakítottak 

ki, így egyik szekcióban például a tantárgyhoz kötött motivációról szóltak az előadások, a 

másikban például a pedagógusképzéshez kötődő motivációról. 

 

Márpedig a fiatalokat érdekli a politika és a közélet 
2013. október 5. – Pannon RTV 

Ifjúsági Közéleti Találkozót szervezett Kishegyesen a Szekeres László Alapítvány. A 

tartomány több községéből összesereglett fiatalok a közéleti szerepvállalásról hallhattak 

előadásokat a vajdasági magyar vezető politikusoktól. A parlamenti képviseletről, az EU-

csatlakozásról, a politikai kommunikációról, a magyar nemzetpolitikáról, a szerbiai 

befektetési programokról, a gazdaságélénkítő stratégiáról, valamint az uniós források 

kihasználási lehetőségeiről Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Varga 
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László, Pásztor Bálint, Pék Zoltán és Fremond Árpád köztársasági parlamenti képviselők, 

Korhecz Tamás, az MNT elnöke, valamint Fejsztámer Róbert, a Tisza-menti Információs 

Fejlesztési Központ igazgatója tájékoztatta a fiatalokat. 

 

Pásztor István: A tartományi koalíción belül nincs rendes kommunikáció 
2013. október 6. – Vajdaság Ma 

A Demokrata Párt (DS) által vezetett tartományi hatalmi koalíció funkcionál, de nincs 

normális koalíción belüli kommunikáció – jelentette ki Pásztor István, a tartományi 

parlament és a VMSZ elnöke. A Dnevnik újvidéki napilapnak adott interjújában 

megjegyezte, semmit sem tud arról, hogy a tartományi kormány a Vajdaság pénzeléséről 

szóló törvény tervezetét készítené elő, s azt mondta, ez csak egyike azoknak a példáknak, 

amelyek megmutatják, a koalícióban „nem működik a kölcsönös kommunikáció egy 

normális módon”. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Muzslyán 
2013. október 4. – Vajdaság Ma 

A Muzslai Petőfi Sándor MME, a helyi közösség tanácsa és a VMSZ helyi szervezete 

helyezte el a kegyelet virágait az egyesület előtti Petőfi-szobornál emlékezve az aradi 

vértanúkra. A koszorúzás alkalmával az egybegyűlteket Dobó József, a művelődési 

egyesület elnöke köszöntötte, majd egy alkalmi dal és egy vers hangzott el. 

 

Kegyeletadás Zomborban 
2013. október 5. – Vajdaság Ma 

Hagyományosan az aradi emléknap elődélutánján rendezte meg a mindenkori hősöknek, 

forradalmároknak, áldozatoknak és mártíroknak emléket állító Kegyeleti napot a zombori 

Magyar Polgári Kaszinó. A kegyeletadás a Szent Rókus temetőben az 1848/49-es 

emlékobeliszknél kezdődött, ahol F. Cirkl Zsuzsa, a Szent György Lovagrend délvidéki 

nagypriorja mondott beszédet.   

 

„Légy híve rendületlenül” 
2013. október 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A nagybecskereki közösség az aradi vértanúkra emlékezett, különösképpen az ebben a 

városban született Lázár Vilmosra, aki emléke előtt adózva, immár hagyományosan 

hangversenyt ad az Emmanuel kamarakórus október 5-én a székesegyházban, a központi  

megemlékezés előestéjén. 

 

Emlékezés Bezdánban a nemzeti gyásznapon 
2013. október 6. – Vajdaság Ma 

Vasárnap Bezdánban, a könyvtár udvarában műsorral és koszorúzással tisztelegtek az 

aradi vértanúk emléke előtt. A megemlékezést a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület 

szervezte. A Himnusz eléneklését követően Sztrikovits János szólította imára a 
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jelenlevőket. Smérity Szilvia szavalatát követően Kapitány Károly történelemtanár 

felidézte név szerint az Aradon vértanú halált haltak emlékét, kiemelve emberi és 

hivatásbeli nagyságukat. 

 

Az aradi vértanúkra emlékezett a vajdasági magyarság Eleméren 
2013. október 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az aradi vértanúk előtt tisztelegtek Eleméren, a Szent Ágoston templomban, ahol a golyó 

által kivégzett aradi vértanú, Kiss Ernő nyugszik. A megemlékezés gyászmisével kezdődött, 

amelyet Német László nagybecskereki megyéspüspök celebrált. A szentmise után az 

emlékezők kivonultak a templom előtti térre, ahol elsőként a nagybecskereki Petőfi MME 

képviselői koszorúztak a szervezőbizottság nevében, majd az ünnepi beszédek hangzottak 

el. 

 

Kárpátalja nyelvi sokszínűsége 
2013. október 4. – Kárpátinfo 

A Nyelvek Európai Napja – melyet 2001-től minden év szeptember 26-án tartanak meg – 

felhívja a figyelmet, hogy a nyelvi sokszínűség megőrzéséért, a kis nyelvek és a nyelvi 

kisebbségek hosszú távú megmaradásáért tenni kell; másrészt arra próbál sarkallni, hogy 

tanuljunk nyelveket, legyünk többnyelvűek. Idén a Rákóczi Főiskola is csatlakozott a 

Nyelvek Európai Napja programhoz. A Hodinka Antal Intézet posztereken, 

dokumentumokon mutatta be a többnyelvűség vizsgálatának eredményeit, Kárpátalja 

nyelvi sokszínűségét, azt, hogy miként használták a többnyelvűséget különböző 

korszakokban. 

 

2014-ben és 2015-ben kevesebb pénz a nemzetiségi közösségeknek 
2013. október 4. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő pénteken sajtóértekezleten 

tájékoztatta a nyilvánosságot arról, hogy a 2014-es pótköltségvetés és a 2015-ös 

költségvetés tervezet csökkenti a Nemzetiségi Hivatal finanszírozását is. 

 

Megbeszélés a szlovén mezőgazdasági miniszter és a magyar kisebbség 
képviselői között 
2013. október 4. – RTV Slovenija Hidak 

Pénteken a szlovén mezőgazdasági miniszter a Muravidéki Magyar Önkormányzati 

Nemzeti Közösség képviselőivel találkozott Lendván. A zárt ajtók mögött zajló találkozó 

után a résztvevők nyilatkozatban összegezték a megbeszélésen elhangzottakat. 
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Elítélték a magyarokat gyalázó gyűlöletbeszédet 
2013. október 4. – RTV Slovenija Hidak 

A Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának csütörtök este 

megtartott rendkívüli ülésén a gyűlöletbeszéd volt napirenden. Az ülés apropóját az adta, 

hogy az utóbbi időben többször lehetett a helyi médiában a magyarokat, a magyar nemzeti 

közösségek és a kétnyelvű iskolákat gyalázó és vádoló írásokat. Az ülésen egyhangúlag 

elítélték a gyűlöletbeszédet. 

 

AMAPED: Magyar oktatás Kismartonban 
2013. október 5. – Volksgruppen 

Az idei tanévben az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete már nemcsak Bécsben és 

környékén kínál magyar oktatást, hanem Észak-Burgenlandban, Kismartonban is. A bécsi 

székhelyű egyesület akkreditált (ECL) nyelvvizsgahelyként is működik. Az első tájékozató 

jellegű szülőértekezletre az iskoláskorú gyereke számára, tegnap délután került sor a 

kismartoni Pannonica üzletben. Akár a jövő héttől indulhat a képzés az időpont és a 

helyszín egyeztetésétől függően. Az eddigi jelentkezők száma alapján kb.15-20 iskoláskorú 

gyerek iratkozna be a képzésre. 

 

Fenyegetett finnugor nyelvek 
2013. október 5. – Volksgruppen 

Csaknem valamennyi európai finnugor kisebbség nyelvét bizonyos mértékig a kihalás 

veszélye fenyegeti, köztük a burgenlandi és a szlovéniai magyar kisebbségét is. Erre a 

következtetésre jut a mainzi Johannes Gutenberg Egyetem kutatása. A Gutenberg egyetem 

kutatói irányították a több éves, az EU támogatta projektet, amelyben kilenc, kisebbségben 

használt finnugor nyelv helyzetét vizsgálták, 12 európai országban. 

 

 

„Jó munkát!” Magasabb fokozatra kapcsolnak a magyar cserkészek 
2013. október 4. – Nemzeti Regiszter 

Országos kisközösség-fejlesztési programot indít a Magyar Cserkészszövetség és a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. az Európai Unió támogatásával – jelentette be Rétvári Bence. A 

közigazgatási tárca parlamenti államtitkára elmondta, hogy a kormány támogatja a 

kezdeményezést, mert egyetért a cserkészszövetség ifjúságnevelő tevékenységével. Annál is 

inkább, mert a szervezet a Magyar Cserkészszövetségek Fórumán keresztül a magyarság 

egyik legjelentősebb, az egész Kárpát-medencét lefedő szervezete, összetartó ereje. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7154
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2607587/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2607490/
http://www.nemzetiregiszter.hu/jo-munkat-magasabb-fokozatra-kapcsolnak-a-magyar-cserkeszek
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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