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Nem belügy biztosítani az emberi jogokat 
2013. október 7. – Krónika 

A bukaresti politika nem gyakorol kegyet, amikor „megengedi”, hogy magyar 

állampolgárként oda menjek Erdélyben vagy Romániában, ahová akarok – jelentette ki a 

Krónikának adott interjúban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, aki a román 

belpolitika viharos hullámveréseinek tudja be Traian Băsescu államfő ama kijelentését is 

miszerint Magyarország „tűzfészek” nemzetiségi kérdésben. 

 

Mrkić Budapesten: A szerb kormány visszavonja a kollektív bűnösségről szóló 
„elfogadhatatlan határozatokat” 
2013. október 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarországnak érdeke, hogy tovább erősítse „azt a kiváló kapcsolatrendszert” 

Szerbiával, amelyet az elmúlt időben kialakítottak - mondta Martonyi János 

külügyminiszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető az Ivan Mrkić szerb külügyminiszterrel 

folytatott megbeszélését követő közös sajtótájékoztatón kiemelte: Magyarország támogatja 

Szerbia EU-csatlakozási tárgyalásainak mielőbbi megkezdését. A külügyminiszter kitért 

arra is, hogy szerb kollégájától ígéretet kapott: olyan szerb kormányhatározat születik a 

közeljövőben, amely hatályon kívül helyezi a három dél-bácskai magyar falu, Csúrog, 

Mozsor és Zsablya lakóinak kollektív bűnösségét kimondó határozatot. 

 

Reagálás a Bárkinek találnak gyökereket című írásra 
2013. október 8. – Népszabadság 

Az egyszerűsített honosítással kapcsolatban megjelent írásra reagált Wetzel Tamás 

honosításért felelős miniszteri biztos. Kiábrándítónak tartja, hogy egy olyan ukrajnai 

honlapot mutat be olvasóinak, ami alapvetően ellenőrizhetetlen szolgáltatásokról 

biztosítja partnereit, ráadásul teszi ezt úgy, hogy több ezer eurós összeget kér mindezért 

cserébe. A honlapon megjelenő információk nem alkalmasak másra, csak hogy 

félreinformálják a honosítást törvényesen igénylőket. Ezért kéri az újságírót, hogy bánjon 

óvatosan az honosítással kapcsolatban megjelenő cikkek átvételével kapcsolatban. 

 

14 ezer aláírás gyűlt össze eddig Maros megyében a népszavazás kiírásához 
2013. október 7. – transindex.ro 

14 ezer aláírás gyűlt össze egy hét alatt Maros megyében a régiókról szóló népszavazáshoz - 

írja a Maros megyei RMDSZ közleményében. A szervezet jövő hétfőn adja be a Maros 

Megyei Tanácshoz a népszavazás kiírásáról szóló határozattervezetét. Október 14-ig 

megközelítőleg 25000 aláírást kell összegyűjteni. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/erdelyi-hirek/interju-semjen-zsolt-miniszterelnok-helyettessel
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19345/Mrkic-Budapesten-A-szerb-kormany-visszavonja-a-kollektiv-bunossegrol-szolo-34elfogadhatatlan-hatarozatokat34.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19345/Mrkic-Budapesten-A-szerb-kormany-visszavonja-a-kollektiv-bunossegrol-szolo-34elfogadhatatlan-hatarozatokat34.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34285
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Szolgálati autóval az oktatási helyszínekre 
2013. október 7. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Egy új Dacia Lodgy hétszemélyes gépjárművet adott át hétfőn Csíkszeredában a 

csángómagyar oktatási program irányítójának, Márton Attilának a programot lebonyolító 

RMPSZ elnöke, Burus-Siklódi Botond. Burus-Siklódi Botond elmondta, nagy szükség volt 

erre az autóra, mert az oktatási program irányítója eddig saját autóval vagy az RMPSZ 

segítségével járta az oktatási helyszíneket. Az iratok elrendezésével együtt közel 54 000 

lejbe került gépjárműre a Nemzetpolitikai Államtitkárságától kaptak külön támogatást – 

közölte az RMPSZ elnöke, aki köszönetet mondott a segítségért Répás Zsuzsanna helyettes 

államtitkárnak. 

 

Ponta: a közlekedési rendőrség és a tanfelügyelőségek központosítva 
maradnak 
2013. október 7. – transindex.ro, Krónika 

A közlekedési rendőrség egyelőre nem lesz a helyi hatóságok alá rendelve, központosított 

marad – mondta Vicor Ponta, egyben azt is kijelentve, hogy ez a vélemény többséginek 

számít az USL-ben. A tanfelügyelőségek sem fognak decentralizálttá válni. A tanügynek a 

központi rendszer felelősségének kell maradnia - magyarázta Ponta. “A decentralizálás az 

alkalmazottakkal és az eddig a minisztériumoknál lévő költségvetéssel együtt fog történni” 

– jelentette ki Ponta. 

 

Kedden döntenek a kormánypártok a „nagy decentralizációról”  
2013. október 7. – maszol.ro, Krónika 

Kedden egyeztetnek a kormányzó Szociál-Liberális Szövetség (USL) vezetői azokról a 

minisztériumoknak alárendelt intézményekről – igazgatóságok, felügyelőségek, 

ügynökségek –, amelyek a decentralizációs tervezetnek megfelelően önkormányzati 

hatáskörbe kerülnek.  

 

A rendőrség nyomoz a kolozsvári Baba Novac szobor feliratának „csonkítása” 
miatt 
2013. október 7. – transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Nyomozást rendelt el a Kolozs Megyei Rendőrség, hogy kiderítse, ki távolította el a Baba 

Novac szobor magyarokat sértő feliratának egy részét. A Szabók bástyája előtt álló szobor 

feliratából a "magyarok" szót tüntették el ismeretlenek az elmúlt héten. A "Baba Novac, 

Vitéz Mihály hadvezére, akit szörnyű kínok között öltek meg a magyarok 1601. február 5-

én" felirat a szélsőségesen nacionalista Gheorghe Funar polgármestersége idején, 1996-

ban került az 1975-ben állított szobor talapzatára. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szolgalati-autoval-az-oktatasi-helyszinekre
http://itthon.transindex.ro/?hir=34286
http://itthon.transindex.ro/?hir=34286
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18803-kedden-dontenek-a-kormanypartok-a-nagy-decentralizaciorol
http://itthon.transindex.ro/?hir=34289
http://itthon.transindex.ro/?hir=34289
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90 ezer svájci frank bírságot róttak ki a FRF-re a magyar-román mérkőzés 
kapcsán 
2013. október 7. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, manna.ro 

A FIFA Fegyelmi Bizottsága 93 ezer svájci frank bírságot rótt ki a Román Labdarúgó 

Föderációra (FRF) a román szurkolók viselkedése miatt a Magyarország -Románia és a 

Románia-Törökország mérkőzéseken. Ezen kívül a FRF figyelmeztetést is kapott súlyosabb 

büntetések kilátásba helyezésével, ha Románia „visszaesőnek” bizonyul. A feljelentést a 

Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tette. 

 

 

Budapesti menetelés a Székelyföldért 
2013. október 7. – Krónika 

A magyarországi Székelyföldért Társaság kezdeményezésére Budapesten is szerveznek 

menetelést október 27-én, a háromszéki megmozdulás mintájára. A szervezet bejelentette, 

vonulásos tüntetést szerveznek 10 órától a Hősök teréről a francia és olasz nagykövetségek 

érintésével Románia Thököly úti nagykövetsége elé. A szervezők bíznak benne, hogy 

felhívásuk eredményes lesz és a márciusi tüntetéshez hasonlóan több ezren fognak részt 

venni a megmozduláson. A Fidesz ifjúsági társszervezeteként működő Fidelitas is tegnap 

jelentette be: részt vesz a romániai regionalizációs tervek elleni, október 27-re 

meghirdetett demonstráción. 

 

Régi-új személy a Maros megyei MPP élén 
2013. október 7. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Kiss István a Magyar Polgári Párt Maros megyei szervezetének új elnöke – döntött a párt 

október 3-ai tisztújító küldöttgyűlésén. Fő feladatának a csapatépítést tartja. A 

marosvásárhelyi MPP újraszervezés alatt áll. 

 

Egybanisokban fizetné ki a büntetést 
2013. október 7. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

Lakó Péterfi Tünde a napokban közzétett nyilatkozatában leszögezte, kizárólag civil 

emberektől fogad el segítséget. Jelen pillanatban számára a legnagyobb segítség a politikai 

pártoktól független jogi képviselet lenne, ezt követően indulhat az „egybanis akció”. 

 

Gyergyószék is ott lesz a Székelyek Nagy Menetelésén 
2013. október 7. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Az eddigi legnagyobb tömegeket megmozgató székelyföldi eseményre kerül sor a  Székely 

Nemzeti Tanács szervezésében október 27-én. A Székelyek Nagy Menetelésén az ország 

tervezett közigazgatási átalakítása ellen emelik fel szavukat a résztvevők, ugyanakkor 

Székelyföld területi autonómiáját is követelik. A menetelésen Gyergyószék képviselői is 

jelen lesznek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34280
http://itthon.transindex.ro/?hir=34280
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/budapesti-meneteles-a-szekelyfoldert
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-regi-szemely-a-maros-megyei-mpp-elen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/egybanisokban-fizetne-ki-a-buntetest
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/ggyergyoszek-is-ott-lesz-a-szekelyek-nagy-menetelesen
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Vonattal a nagy menetelésre 
2013. október 7. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Vonattal is szállítanák a csíkszékieket az október 27-re meghirdetett háromszéki nagy 

autonómia-menetelésre. Az önálló, autonóm Székelyföld követelésének nyomatékot adó 

esemény szervezői a napokban veszik fel a kapcsolatot a román vasúttársasággal. 

 

Engedélyezett főhajtás 
2013. október 8. –Krónika 

Hosszas tárgyalások után a nagyváradi önkormányzat tegnap végül mégis rábólintott az 

RMDSZ és a Premontrei Öregdiákok Egyesületének közös ünneplésére, így – a korábbi 

tiltást törölve – a hagyományokhoz hűen október 12-én, a város napján 

megkoszorúzhatják a Szent László- templom falán lévő emléktáblát. 

 

Nem elégedett az MKP a választási értesítőkkel 
2013. október 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A belügyminisztérium a napokban elküldte a magyarlakta településeknek a megyei 

választásokról szóló értesítők mintáit. Ezek tartalmaznak ugyan magyar nyelvű 

információkat is, ám nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő módon és terjedelemben - 

figyelmeztet az MKP. Az MKP közleményében rámutatott, a minisztérium mintái csak a 

szlovák szöveg egy részét tartalmazzák magyarul, azt is durva helyesírási és fogalmazási 

hibákkal. 

 

Közvélemény-kutatás - Parlamentben az MKP 
2013. október 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha szeptember végén, vagy október elején tartották volna a parlamenti választásokat, a 

Robert Fico vezette Smer győzött volna, de nem tudna egyedül kormányt alakítani. A 

Most-Híd 6,4 százalékot, az MKP 5,5 százalékot szerezne. 

 

Magyarkanizsán is tisztelegtek az aradi vértanúk emléke előtt 
2013. október 7. – Vajdaság Ma 

A 13 aradi vértanúra való emlékezés során ismert közéleti személyek koszorúzták meg 

Mészáros Ignác plébános, 48/49-es honvédszázados sírját a magyarkanizsai katolikus 

temetőben. Az emlékezés a Himnusz akkordjaival kezdődött, amelyet a jubiláló Cifraszűr 

Vegyeskórus adott elő, majd dr. Zapletán Géza esperes-plébános egyházi szertartással 

tisztelgett a mártírhalált halt magyar szabadságharcosok előtt. Alkalmi megemlékező 

beszédet Nyilas Mihály, Magyarkanizsa polgármestere mondott, amelyben a 13 aradi 

vértanú nagyságának állított emléket. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/vonattal-a-nagy-menetelesre
http://www.hirek.sk/belfold/20131007164336/Nem-elegedett-az-MKP-a-valasztasi-ertesitokkel.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131007140344/Kozvelemenykutatas-Parlamentben-az-MKP.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16118/Magyarkanizsan-is-tisztelegtek-az-aradi-vertanuk-emleke-elott.html
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Kétnapos magyarországi látogatáson a szerb házelnök 
2013. október 7. – Vajdaság Ma 

Kétnapos hivatalos magyarországi látogatásra, Budapestre érkezett Nebojša Stefanović, a 

szerb szkupstina házelnöke. Az október 9-éig tartó látogatás során Stefanović részt vesz a 

nyugat-balkáni házelnökök euro-atlanti konferenciáján, ahol magyar kollégájával, Kövér 

Lászlóval közösen elnököl, áll a parlament által kiadott közleményben. 

 

Multidiszciplináris tehetséggondozó műhely volt Óbecsén 
2013. október 7. – Magyar Szó 

A zentai székhelyű Pro Scientia Naturae Alapítvány a GENIUS tehetséggondozó 

mozgalommal együttműködve nagyszabású programsorozat megvalósításán dolgozik, 

melynek legutóbbi rendezvénye egy kétnapos multidiszciplináris tehetséggondozó 

tudományos műhely volt Óbecsén. A kétnapos programon a tudomány világának a 

népszerűsítésén kívüla tehetséggondozás hazai gyakorlatát és a ma már hungarikumnak 

számító magyarországi rendszert és a támogatási formákat is ismertették. 

 

Október 6.: Tisztelegjünk őseink előtt! 
2013. október 7. – Kárpátinfo 

Kárpátalja-szerte a magyar közösségek kisebb és nagyobb csoportja megemlékezéseket 

tartott a 13 katonatiszt vértanú emlékére. Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola Gross Arnold termében a KMKSZ Beregszászi Alapszervezete tartotta 

megemlékezését. 

 

Irányt mutatnak életünkben 
2013. október 7. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Beregszászban, az Európa–Magyar 

Ház udvarán, az aradi vértanúk emlékoszlopánál tartotta központi rendezvényét az aradi 

vértanúk napján. 

 

Egyéves a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete 
2013. október 7. – Kárpátalja Ma 

Mintegy egy évvel ezelőtt született meg az a terv, hogy Kárpátalján is legyen egy szervezet, 

mely összefogja, támogatja a magyar nagycsaládokat. 2012 szeptemberében ezért alakult 

meg a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Az elmúlt egy évben 120 család 

csatlakozott a szervezethez. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19342/Ketnapos-magyarorszagi-latogatason-a-szerb-hazelnok-.html
http://www.magyarszo.com/hu/2119/vajdasag_obecse/102331/Multidiszciplin%C3%A1ris-tehets%C3%A9ggondoz%C3%B3-m%C5%B1hely-volt-%C3%93becs%C3%A9n.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/oktober-6-tisztelegjunk-oseink-elott
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15278
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/22509-egyeves-a-karpataljai-magyar-nagycsaladosok-egyesulete
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Vukovári magyar hétvége 
2013. október 7. – Új Magyar Képes Újság 

A magyar kultúra jegyében telt az elmúlt hét vége Vukováron. A Vukovári Magyarok 

Egyesülete pénteken, október 4-én hatodik alkalommal rendezett népitánc- és népdalestet, 

másnap pedig irodalmi estet. A vukovári magyarok számára az egyesület jelenti az 

egyetlen lehetőséget, hogy anyanyelvüket gyakorolhassák, hagyományaikat ápolhassák. 

Talán ennek is köszönhető, hogy mind a szervezet tevékenységét, mind pedig 

rendezvényeiket nagy érdeklődés övezi. 

 

Vukováron ülésezett az MTVA Kós Károly Kollégiuma 
2013. október 7. – Új Magyar Képes Újság 

Vukováron tartotta soros ülését október 2-án a Kós Károly Kollégium, az MTVA külhoni 

magyarsággal kapcsolatos tanácsadó testülete. - A látogatás során felkerestük Vukovár 

emlékhelyeit, többek között a temetőt is, ahol a Kós Károly Kollégium elhelyezte a kegyelet 

virágait. Olyan, a kollektív emlékezet számára fontos és megrendítő események történtek 

itt, melyeket a mi közvetítő szerepünk révén, a médián keresztül kötelességünk eljuttatni 

az emberekhez – mondta Gazsó L. Ferenc, a Kollégium elnöke. 

 

Újdonságok a Lendvai Kétnyelvű Középiskola képzési programjaiban 
2013. október 7. – RTV Slovenija Hidak 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában új lehetőségek kínálkoznak a felnőttképzésben. 

Emellett a Szlovén Oktatási Intézet által fejleszthetik a többnyelvűséget is. A részletekről 

Silvija Hajdinjak Prendl iskolaigazgatót kérdezte az RTV. 

 

Fiatalság – boldogság: hajrá SOMIT!!! 
2013. október 7. – Nemzeti Regiszter 

A SOMIT, vagyis a Svédországi Magyar Ifjak Társasága a hétvégén tartotta őszi táborát a 

frissen felavatott hällebergai ifjúsági házban. A Társaság 1994-ben jött létre, hogy a 

cserkészetből kinövő, ill. a többségében középkorúak alkotta egyesületi életbe még nem 

tartozó fiatal korosztálynak is legyen színtere, élő közössége, ahol az otthonról hozott 

kultúrát és hagyományt tovább éltetheti. 

 

A toledói magyarok és a közösség ereje 
2013. október 8. – Nemzeti Regiszter 

Idén 39.alkalommal került megrendezésre a Birhmingam Ethnic Festival, mely 

megalakulásának okait kutatva a hátterében egy igazán kedves történetre bukkanunk. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4958-vukovari-magyar-hetvege
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4957-vukovaron-uelesezett-az-mtva-kos-karoly-kollegiuma
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7170
http://www.nemzetiregiszter.hu/fiatalsag-boldogsag-hajra-somit
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-toledoi-magyarok-es-a-kozosseg-ereje
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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/

