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Kerekasztal-beszélgetést tartottak a kettős állampolgárságról 
2013. október 10. – MTI 

Közösen kérhetnek európai szintű állásfoglalást az EU intézményeitől a külhoni magyar 

pártok a magyarlakta területek autonómiájának kérdésében - jelentette be Toró T. Tibor és 

Csáky Pál a Hitel-est elnevezésű sorozat kettős állampolgárságról és autonómiáról szóló 

kerekasztal-beszélgetésén Budapesten. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatója hangsúlyozta, a kettős állampolgárság a nemzeti integráció keretébe tartozik, a 

magyarságot pedig több szinten kell integrálni. Az alaptörvény ezt elvi síkon teszi. Az 

egyének integrálása a státustörvénnyel kezdődött, s a magyar állampolgárság 

intézményével teljesedett ki. Meglátása szerint helyi szinten a népesedéspolitikát és a 

migrációt nem tudják befolyásolni, ugyanakkor pozitívnak ítélte meg azt, hogy létezik a 

kisebbségben élő magyarságot kiszolgáló, "kialakuló" intézményrendszer és van nemzeti 

politikát valló kormány. 

 

Lekerülhet a napirendről Gubíkék beadványa 
2013. október 10. – MTI, hirek.sk 

Két magyar petíciót is lezárhat, vagyis elutasíthat jövő hét csütörtöki ülésén az Európai 

Parlament petíciós bizottság. Az egyik Lomnici Zoltán és Gubík László beadványa, 

amelyben a szlovák állampolgársági törvény szerintük diszkriminatív rendelkezéseit 

kifogásolták. A petíciós bizottság májusban tárgyalta először, zárt ajtók mögött, a szlovák 

állampolgársági törvényt érintő beadványt, s akkor úgy döntött, addig nem utasítja el a 

petíciót, amíg a szlovák alkotmánybíróság ítéletet nem hoz a diszkriminatívnak vélt 

passzusok ügyében. 

 

Mikó-ügy: megkérdőjelezte illetékességét a legfelsőbb bíróság 
2013. október 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság 

Nem hoz jogerős ítéletet a legfelsőbb bíróság az úgynevezett Mikó-ügy csütörtöki 

fellebbviteli tárgyalásán, a bíróság csak arról dönt, hogy illetékes-e az ügyben. Ezt közölte 

az MTI-vel Kapcza Mikolt Krisztina, az egyik vádlott ügyvédje. Kapcza Mikolt Krisztina 

rámutatott: az ügy azért került a legfelső bíróságra, mert védencét, Markó Attilát tavaly 

decemberben parlamenti képviselővé választották. Ez azonban „csak abban az esetben 

változtatja meg az illetékességet, ha (a vádlottnak) ez a minősége a feltételezett 

bűncselekmény elkövetésének pillanatában létezett volna” - magyarázta az ügyvéd, hogy 

miért merült fel az illetékesség kérdése. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20131010082750/Kerekasztal-beszelgetest-tartottak-a-kettos-allampolgarsagrol.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20131010192354/Lekerulhet-a-napirendrol-Gubikek-beadvanya.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/megkerdojelezte-illetekesseget-a-roman-legfelso-birosag
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Alternatív utcanevek: Besztercén normalitás, Kolozsváron álom 
2013. október 10. – Szucher Ervin – Krónika 

Nyugat-európai példára alternatív utcanévtáblák jelentek meg Erdély több településének 

történelmi belvárosában. Ezek az utca hivatalos nevét jelző táblák alatt vagy fölött 

találhatók, és annak hajdani nevéről tanúskodnak. 

 

Corina Creţu múltjától Tőkés kitüntetéséig 
2013. október 10. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága pénteken várhatóan határozatot hoz 

arról, visszavonja-e a magas rangú állami kitüntetést Tőkés Lászlótól. Nem érdektelen 

azonban emlékeztetni, milyen botrányokba keveredett az elmúlt időszakban az a politikus, 

aki legszívesebben büntetné az erdélyi magyarok önrendelkezéért síkra szálló 

közszereplőket. Corina Creţuról augusztusban kiderült, hogy gyengéd szálak fűzték Colin 

Powell volt amerikai külügyminiszterhez. 

 

Tőkés László EP-jelölése vagy cinizmus, vagy populizmus 
2013. október 10. – Kelemen Attila Ármin – transindex.ro 

Kelemen Attila Ármin szerint „az évek során Tőkés László tényezőből átváltozott 

problémává. Ezt lehetőségek szerint méltósággal, tapintatosan, diszkréten kell kezelni. 

Tőkés EP-jelölésén a Fidesz is elgondolkozott, de annak ellenére, hogy a Fidesz nagy 

számú mandátum várományosa, nem szívesen szorítana helyet Tőkésnek, és főleg nem a 

lista legtetején, ami Tőkés László elvárása lett volna. Magánbeszélgetésekben a fideszesek 

is elismerik, Tőkés egyre kevésbé összeszedett, kiszámíthatatlan, és a jelek szerint már arra 

is hajlik, hogy fontos kommunikációs kérdésekben ne egyeztessen a főnökével, lásd a 

tusnádi protektorátus témát”. 

 

Az EB azt tanácsolja, ismét nyújtsák be a kisebbségvédelmi polgári 
kezdeményezést 
2013. október 10. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma 

Nem politikai alapon, hanem tartalmi kifogások miatt utasította el az Európai Bizottság az 

RMDSZ és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által benyújtott Minority 

SafePack kisebbségi polgári kezdeményezést - derült ki csütörtökön az Európai Parlament 

Kisebbségi Munkacsoportja által szervezett megbeszélésen, Strasbourgban. 

 

Antal Árpád: a székelyföldi magyarokat támadja a Kovászna, Hargita és 
Maros Megyei Románok fóruma 
2013. október 10. – transindex.ro 

„Minden lehetséges eszközzel a székelyföldi magyarokat támadja a Kovászna, Hargita és 

Maros Megyei Románok fóruma”– írja Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester 

közleményében. Antal szerint teljességgel érthetetlen az a magatartás, amely csak arról 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/folytatodik-az-utcanevharc
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/corina-creau-multjatol-tokes-kitunteteseig
http://kelemen.transindex.ro/?cikk=1047
http://itthon.transindex.ro/?hir=34326
http://itthon.transindex.ro/?hir=34326
http://itthon.transindex.ro/?hir=34328
http://itthon.transindex.ro/?hir=34328
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szól, hogyan lehet a magyarokat anyanyelv- vagy szimbólumhasználatukban 

megakadályozni. 

 

Közigazgatási régió, fejlesztési régió, a hintaló és az igásló 
2013. október 10. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorában Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

előbb arról beszélt, hogy akadályokat próbál gördíteni a román úttársaság a Székelyek 

Nagy Menete- lése útjába. Toró kijelentette: nem fizetik ki az úttársaság által kért 28 ezer 

eurót, mert törvénytelen, hogy egy kereskedelmi társaság korlátozza a székelyek szabad 

akaratnyilvánítását és reméli, mindezek a gáncsoskodó próbálkozások nem tántorítják el a 

menetelésen részt venni szándékozó székelyeket, hanem még elszántabbá teszik őket. 

 

Idén is nagy sikernek örvendtek a Nagybányai Magyar Napok 
2013. október 10. – Erdély Ma 

Nagybányán a rohamos fogyás ellenére még mindig jelentős magyar közösség él, így a 

Nagybányai Magyar Napokon idén is több ezren vettek részt. A szervezők célja a 

különböző hagyományőrző programok során átadni a magyar kulturális értékeket főként a 

fiatal generációnak, ezáltal erősítve bennük a nemzeti identitást. 

 

Mikó-per: Strasbourgban várja az ítéletet Markó Attila  
2013. október 10. – maszol.ro 

Mégsem vesz részt a Mikór-per utolsó, csütörtöki tárgyalásán a bukaresti legfelsőbb 

bíróságon az első fokon három év szabadságvesztésre ítélt Markó Attila. A politikus a 

maszol.ro-nak sms-üzenetben megerősítette: Strasbourgban várja meg az ítéletet.  

 

Markó Attila: folytatódik a kálvária 
2013. október 10. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro 

„Folytatódik a kálvária” – összegezte Markó Attila a legfelsőbb bíróságnak a Mikó-perben 

csütörtökre várt ítélethozatalának elhalasztását. Markó Attila a Facebookon írt 

bejegyzésében azt írta: jogerős döntést vártak. „Mindannyian az mondtuk, én magam is azt 

kiáltottam: legyen vége!” – írta. Hozzátette: nem érdekük halasztani az ítélethozatalt, azt 

szeretnék, hogy az ügy mihamarabb véget érjen és kiderüljön az igazság.  

 

Továbbra is magyarul szólalnak fel a tanácsosok Marosvásárhelyen  
2013. október 10. – maszol.ro 

Nem egyedi alkalom volt a magyar nyelv használata a keddi tanácsülésen az RMDSZ-

frakció részéről – jelentette ki csütörtöki sajtótájékoztatóján Peti András marosvásárhelyi 

alpolgármester, az RMDSZ városi szervezetének elnöke és Haller Béla oktatásért felelős 

alelnök. Azt tervezik ugyanis, hogy a következőkben is magyarul szólalnak fel, majd 

lefordítják román nyelvre is a mondanivalójukat.  
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150860&cim=kozigazgatasi_regio_fejlesztesi_regio_a_hintalo_es_az_igaslo_video
http://erdely.ma/kultura.php?id=150861&cim=iden_is_nagy_sikernek_orvendtek_a_nagybanyai_magyar_napok_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18962-miko-per-strasbourgban-varja-az-iteletet-marko-attila
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19003-marko-attila-folytatodik-a-kalvaria
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18990-tovabbra-is-magyarul-szolalnak-fel-a-tanacsosok-marosvasarhelyen
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Összegyűlt a 25 ezer aláírás Maros megyében 
2013. október 10. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Maros megyéből összegyűlt a tervezett 25 ezer aláírás ahhoz, hogy kezdeményezzék 

népszavazás kiírását arról, hogy Maros, Hargita és Kovászna megye alkosson egy régiót, 

Marosvásárhely központtal. Azt, hogy a hatalom ezt nem így gondolja, több 

infrastrukturális tény is alátámasztja. 

 

Már zsákszámra gyűl az egybanis adomány Lakó Péterfi Tünde számára 
2013. október 10. – transindex.ro, Szabadság 

Szerda este két óra alatt a marosvásárhelyiek 33,8 kilogramm érmét adományoztak az 

aktivistának. Csütörtökön tovább folytatódott a gyűjtés, egyre több erdélyi város 

bekapcsolódott. 

 

Péntekenként utalnak 
2013. október 10. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Folyamatosan zajlik a támogatások kifizetése a Szülőföldön magyarul program keretében. 

Az idén először pályázók kiértesítése és bankkártyájuk elkészítése várhatóan hó végén 

történik meg. Burus Siklódi Botond az Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének 

(RMPSZ) elmondta, hogy pénteken a hatodik átutalás történik meg a kifizetések 

keretében. Az RMPSZ elnöke közölte, hátravan még azon nyertes pályázók kiértesítése, 

akik új résztvevői a programnak, és számukra bankszámlát, illetve bankkártyát kell 

kiállítson a kifizetéseket végző pénzintézet. Elmondta, amint elkészül ezen pályázók 

számára a kártya, ők küldik az értesítőket. 

 

Egyre több magyarországi diák tanul a Partiumi Keresztény Egyetemen 
2013. október 10. – Erdély Ma 

Újabb akkreditációra kerül sor, és új épületekkel bővül a Nagyváradi Partiumi Keresztény 

Egyetem, ahol idén 367 diák kezdte meg az első évet. A fiatalok töretlen hitére, 

ambíciójára és pozitív hozzáállására idén is számítanak, hangzott el az egyetem 

tanévnyitóján. 

 

Túlteljesítés referendum-ügyben 
2013. október 10. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A régiósítás kapcsán Székelyföldön szervezendő referendum ügyében a minimálisan 

szükséges támogató aláírások több mint kétszeresét sikerült eddig összegyűjteni 

Háromszék településeiről. 

 

EMNP: európai állásfoglalást kérhetnek az autonómiáról 
2013. október 10. – Balogh Levente – Krónika, Erdély Ma, Szabadság 

Közösen kérhetnek európai szintű állásfoglalást az EU intézményeitől a külhoni magyar 

pártok a magyarlakta területek autonómiájának kérdésében - jelentette be Toró T. Tibor, 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/regiositas-a-elvagjak-marosvasarhelyt-infrastrukturalisan
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21465
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/pentekenkent-utalnak
http://erdely.ma/oktatas.php?id=150862&cim=egyre_tobb_magyarorszagi_diak_tanul_a_partiumi_kereszteny_egyetemen_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tulteljesites-referendum-ugyben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/emnp-europai-allasfoglalast-kerhetnek-az-autonomiarol
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az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke és Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja 

elnökségi tagja a Hitel-est elnevezésű sorozat kettős állampolgárságról és autonómiáról 

szóló kerekasztal-beszélgetésén szerdán Budapesten. 

 

Álságos normalitás 
2013. október 10. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Működhetnek normálisan is a dolgok – állapíthatnánk meg 

azt látva, hogy vannak Erdélyben olyan települések, ahol nem jelentett gondot kihelyezni a 

történelmi utcaneveket is. A normalitás azonban meglehetősen viszonylagos – ha ugyanis 

közelebbről megnézzük, milyen településekről is van szó, akkor konstatálhatjuk, hogy 

azokban bizony már csak elvétve lehet magyart vagy németet találni”. 

 

Vádirat: Orbán Viktorral is riogatott Liviu Dragnea  
2013. október 10. – maszol.ro 

„Azt akarjátok, hogy Magyarországon döntsenek a románok sorsa felől? Gyertek szavazni!” 

Ilyen üzenetek megfogalmazására biztatta a szociáldemokraták kampányfőnökeként 

beosztottjait az államfő leváltásáról szóló tavalyi referendumom Liviu Dragnea – derül ki a 

kormányfő-helyettes elleni vádiratból.  

 

Új óvoda Kolozsváron 
2013. október 11. – Krónika  

Kolozsvár legnagyobb bölcsődéjévé, illetve óvodájává alakítja a helyi önkormányzat a 

tulajdonában lévő, Monostori (Moţilor) úton található ingatlanját – jelentette be Emil Boc 

polgármester. Horváth Anna alpolgármestere a Krónikának azt is elmondta: aközpontot 

európai alapok felhasználásával alakítja ki a polgármesteri hivatal. Hozzátette: az 

intézmény minden bizonnyal már jövő júniusban működni fog, a hat – egyenként 20 fős – 

bölcsődei csoport közül pedig az egyik magyar nyelvű lesz. 

 

Nyílt napok a BBTE-n 
2013. október 11. – Krónika, Szabadság 

Az erdélyi magyar középiskolások részére szervez nyílt napokat a hétvégén a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem magyar tagozata és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet. A péntektől 

vasárnapig tartó, Középiskolások hosszú hétvégéje a BBTE-n című rendezvény célja, hogy 

a tehetséges diákok betekintést nyerhessenek az egyetem kutatói, illetve oktatói 

munkájába. 

 

Magyarellenes falragaszok 
2013. október 11. – Krónika 

„Muie Ungaria” és „Afară cu ungurii din ţară” (Ki a magyarokkal az országból) – szerepel 

azokon a matricákon, amelyeken a magyarellenes szöveg mellett Avram Iancu arcképe volt 

látható, s amelyeket az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt 
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http://kronika.ro/velemeny/alsagos-normalitas
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/19010-vadirat-orban-viktorral-is-riogatott-liviu-dragnea
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ovoda-es-bolcsodekomplexumot-alakitanak-ki-kolozsvaron
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarellenes-falragaszok-zilahon


 

 

 

 

 

 
7 

zilahi irodájának nyitásrendjére ragasztottak szerdára virradóra – derül ki az EMNP 

partiumi sajtószolgálatának csütörtöki közleményéből. 

 

Visszamagyarítás erőszak nélkül 
2013. október 11. – Krónika 

Beszélgetés Kémenes Lóránt dél-erdélyi szórványvidéken szolgáló római katolikus pappal. 

aki magyar állami kitüntetésben részesült a múlt hét végén. A Fehér megyei 

Küküllőszögben – Balázsfalván és a környéken – szolgáló római katolikus papként az ott 

élő magyarság megmaradásáért végzett kitartó munkájáért átvette a Magyar Arany 

Érdemkeresztet. 

 

Beszélgetés Barabás Balázs bukaresti újságíróval 
2013. október 11. – Krónika 

Barabás Balázs bukaresti újságíró a Krónikának adott interjúban kifejtette: az RMDSZ-en 

kívül „a többi erdélyi magyar szervezet gyakorlatilag nem létezik a román köztudatban, 

ami annál bizarrabb, mivel autonómiát hirdetni úgy, hogy erről legalább a helyi román 

lakossággal nem akarunk párbeszédet folytatni, nem reális politikai cél. Abba most ne is 

menjünk bele, hogy semmilyen kommunikáció nem létezik az autonómia tervéről:hol 

legyen, milyen jogkörökkel, mik a lehetőségek és veszélyek (vö. SWOT-analízis), ki fog 

utakat építeni és miből, milyen fejlődést jelentene a terület lakói számára öt év múlva – 

igen, a románok számára is. A gazdaságban ezt hívják üzleti tervnek. Érezhető egyébként a 

budapesti kormány feszengése is: többször nyilatkozták, hogy támogatják a romániai 

magyarság célkitűzéseit, de ezeket maguknak kell megfogalmazniuk. Ha ez az autonómia, 

akkor ezt eddig nem sikerült megfogalmazni”. 

 

Repülőtér: marad az Avram Iancu név 
2013. október 11. – Szabadság 

Véget nem érő vitába torkollt a Kolozsvári Városi Tanácsban az a vita, amely a Kolozsvári 

Nemzetközi Repülőtér elnevezésének jóváhagyására vonatkozott. Az Emil Boc 

polgármester javaslatára az ülés előtt napirendbe iktatott legutolsó határozattervezet 

erősen felszította a kedélyeket. Végül 21 igen szavazattal a Kolozsvári Városi Tanács 

jóváhagyta, hogy a repteret Avram Iancuról nevezzék el – a 4 RMDSZ-es tanácsos hiába 

szavazott a javaslat ellen. 

 

Magyar Szórvány Napja: Nagyenyed a központ 
2013. október 11. – Szabadság 

A több évszázados hagyománnyal rendelkező nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium lesz 

idén a házigazdája november 15-én az Erdélyben harmadik alkalommal megrendezett 

Magyar Szórvány Napja központi rendezvényének. A rendezvénybe az idén az egész 

Kárpát-medence bekapcsolódik. 
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Kezdődik a III. Önkormányzati Szabadegyetem 
2013. október 10. – Felvidék Ma 

Harmadik alkalommal rendezi meg a Pro Civis Polgári Társulás Nagymegyeren az 

Önkormányzati Szabadegyetemet, amelyre 2013. október 10-13-a között kerül sor. A 

résztvevőket idén is gazdag program várja. A program részeként Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója többek közt Bakk Miklós tanszékvezető egyetemi 

docenssel, a Babes-Bolyai Egyetem tanárával beszél autonómia-elméletekről és 

modellekről, oktatási és kulturális önrendelkezésről, területi és személyi elvű 

autonómiákról és gazdasági önigazgatásról. 

 

A magyar osztályokról tárgyalt az MKP Kassai Kerületi Tanácsa 
2013. október 10. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja Kassai Kerületi Tanácsa legutóbbi ülésén megtárgyalta a 

rozsnyói P. J. Šafárik Gimnázium magyar osztályának és a kassai Márai Sándor 

Gimnázium második magyar osztályának ügyét. A kerületi tanács meghallgatta a megyei 

képviselők beszámolóját a szeptember 30-a óta tartó egyeztetésekről, amelyek a megye 

oktatási osztályának vezetőjével, Štefan Kandráčcsal zajlottak. Az osztályvezető 

megerősítette, hogy amennyiben elegendő diák jelentkezik a gimnáziumokba, akkor az 

osztályokat megnyitják és biztosítják a pénzügyi hátteret is. 

 

Szétosztották a kisebbségi támogatások közel 70 százalékát 
2013. október 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A mai napig a szlovákiai kisebbségek kultúrájának támogatására szánt idei dotáció közel 

70 százalékát osztották szét – közölte honlapján a kormányhivatal. A kormányhivatal 

adatai szerint 2013. január 1. és október 10. között a kisebbségi kultúrára szánt 4,58 millió 

eurós támogatás 68,75 százalékát, vagyis 3,135 millió eurót osztottak szét. A dotációs 

program keretében a tervezett 580 szerződésből 530-at írtak alá. 

 

Frešo esélyes államfőjelöltnek tartja Hrušovskýt 
2013. október 10. – hirek.sk 

Pavol Hrušovský azon jelöltek egyike, akiknek esélye van bejutni az államfőválasztás 

második fordulójába – jelentette ki Pavol Frešo, a Szlovák Demokratikus és Keresztény 

Unió elnöke. Pavol Frešo arról nem beszélt, hogy pártja Hrušovskýt támogatja-e majd. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/42026-kezdodik-a-iii-onkormanyzati-szabadegyetem
http://www.hirek.sk/belfold/20131010164409/A-magyar-osztalyokrol-targyalt-az-MKP-Kassai-Keruleti-Tanacsa.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131010205714/Szetosztottak-a-kisebbsegi-tamogatasok-kozel-70-szazalekat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131010145928/Freso-eselyes-allamfojeloltnek-tartja-Hrusovskyt.html
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A Kaufland Rozsnyón is mellőzte a magyar feliratokat 
2013. október 10. – Felvidék Ma 

A Kauflandot Rozsnyón október 10-én nyitották meg. Mint a legtöbb esetben, Rozsnyón is 

mellőzték a magyar feliratokat annak ellenére, hogy kérés is érkezett hozzájuk ezzel 

kapcsolatosan. 

 

Nagy: tíz képviselői hellyel lennék elégedett 
2013. október 11. – Új Szó 

Nagy József (Most-Híd) és Berényi József, az MKP elnöke egymás ellen indulnak a 

novemberi megyeelnök-választáson. Nagy az Új Szónak adott interjúban ennek kapcsán 

elmondta: „A hidasok végig az együttműködésre törekedtek. Nem szabad alábecsülni a 

választót, átlátja ezt a helyzetet. Mindenki emlékezni fog, hogy elutasították a 

Nagyszombat megyei magyar–magyar koalíciót, a Dunaszerdahelyi járásban elutasították 

az együttműködést, és gyorsan ellenjelöltet állítottak a megyeelnöki posztra. Pedig közös 

magyar fellépéssel megszerezhettem volna az egész jobboldal támogatását. Emellett Tibor 

Mikušnak kedvez, akit ma is a Szlovák Nemzeti Párt és a Smer támogat, hogy az MKP mint 

csatlósa indít egy esélytelen magyar elnökjelöltet. Ezt tisztességtelennek tartom.” 

 

Hamarosan méltó emlékhely épül a járeki haláltábor áldozatainak emlékére 
2013. október 10. – Vajdaság Ma 

Robert Lahr, a Duna-menti svábok képviselőjének vezetésével ma egy autóbusznyi egykori 

internált és hozzátartozóik gyűltek össze a járeki emlékhelynél, hogy elhelyezzék a kegyelet 

virágait annak a több ezer német, magyar és más származású ártatlan áldozatnak az 

emlékére, akik 1944 és 1946 között a gyűjtőtáborrá átalakított településen veszítették 

életüket. A megemlékezésen elsőként Gusztony András, a községi képviselő-testület elnöke 

mondott beszédet. 

 

Tartományi támogatással kétnyelvű oktatás a Zentai Gimnáziumban 
2013. október 10. – Pannon RTV 

A magyar–angol és szerb–angol oktatást vezetik be a Zentai Gimnáziumban. A cél, hogy a 

diákok minél felkészültebbek legyenek a munkaerőpiacon. A projektet a Tartományi 

Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság támogatja. Általános és 

középiskolákban magyar–angol, illetve szerb–angol nyelveken valósul meg a minisztérium 

által jóváhagyott kétnyelvű oktatási program. 

 

Az EBESZ képviselőivel tárgyalt Belgrádban Pásztor Bálint  
2013. október 10. – Pannon RTV 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet képviselőivel tárgyalt ma Pásztor 

Bálint. A Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője a nemzeti 
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http://pannonrtv.com/web/?p=86218
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közösségek helyzetéről, jogi kérdésekről és a készülő igazságügyi reformokról, azaz a 

bíróságok székhelyéről is beszélt a tanácskozáson. A világ legnagyobb biztonsági 

szervezetének, azaz az EBESZ-nek a képviselőivel tárgyalt Belgrádban Pásztor Bálint. Az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 57 államot foglal magába. Fő feladata a 

konfliktusmegelőzés és a válságkezelés. A tanácskozáson szó volt a nemzeti tanácsokról 

szóló törvény módosításáról. 

 

Már decemberben megkezdődhetnek az uniós csatlakozási tárgyalások? 
2013. október 10. – Vajdaság Ma 

Ivan Mrkić szerbiai külügyminiszter kijelentette, az Európai Unió számos tagállama 

szerint decemberben meg kell kezdeni a csatlakozási tárgyalásokat Szerbiával. "Rengeteg 

EU-tagállam áll ki amellett, hogy (a csatalakozási tárgyalásokat) decemberben meg kell 

kezdeni. Semmi oka annak, hogy ez ne legyen így, de nem dőlne össze a világ akkor sem, 

ha mégis januárban kezdődnének meg" – nyilatkozta újságíróknak Mrkić a szerbiai 

parlamentben a külügyi bizottság ülését követően. 

 

A Vajdasági RTV évente 26 millió eurót kaphat majd a költségvetésből 
2013. október 10. – Vajdaság Ma 

A közszolgálati médiumoknak évente a költségvetésből a teljes bevétel 1,5 százalékát 

kellene megkapniuk, ami mintegy 126 millió euró. Ezt látja elő a közszolgálati 

médiumokról szóló új törvény tervezete. Ennek az összegnek a 80 százaléka, azaz 

nagyjából 100 millió euró a Szerbiai Rádió és Televíziót (RTS) illetné meg, a fennmaradó 

20 százalék pedig a Vajdasági Rádió és Televízióhoz (RTV) kerülne. 

 

Kulcsfontosságú számomra a siker momentuma 
2013. október 10. – Magyar Szó 

A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma kiváló tehetséggondozó kategóriában 

nemrég Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért díjjal tüntette ki Gajda Attilát, a zentai Bolyai 

Tehetséggondozó Gimnázium korábbi igazgatóját, akinek elévülhetetlen érdemei vannak 

abban, hogy az intézmény az elmúlt évek során Vajdaság meghatározó jelentőségű 

középiskolájává nőtte ki magát. Ahogyan fogalmaz, jelenleg a pihenés időszakát éli, mivel 

a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium testnevelő és nevelőtanáraként dolgozik, de tele van 

megvalósításra váró elképzelésekkel és tervekkel. 

 

Beregdédában ülésezett a KMKSZ Választmánya  
2013. október 11. – Kárpátalja 

Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke beszámolójában Ukrajna helyzetét elemezve rámutatott: 

„A világpolitikai helyzet most kialakít egy olyan szituációt, amely remélhetőleg lehetővé 

fogja tenni, hogy a magyar kormányzat számunkra létfontosságú, komoly ügyeket tudjon 

napirendre tűzni.” Az elnök ezzel arra utalt, hogy a kijevi kormányzat EU-integrációs 
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http://www.magyarszo.com/hu/2122/kozelet_oktatas/102476/Kulcsfontoss%C3%A1g%C3%BA-sz%C3%A1momra-a-siker-momentuma.htm
http://www.karpataljalap.net/2013/10/10/beregdedaban-ulesezett-kmksz-valasztmanya
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törekvéseinek támogatásáért cserében Magyarországnak követelnie kell az itt élő magyar 

közösség jogos elvárásainak megfelelően, hogy legyen végre Tiszamelléki járás, és a 

magyarság vonatkozásában is hajtsák végre a hatályos ukrán nyelvtörvényt. 

 

Magyar közösségünk problémái kerültek terítékre  
2013. október 11. – Kárpátalja 

Kárpátalján tartotta kihelyezett ülését az ukrán Legfelsőbb Tanács emberi jogi, kisebbségi 

és nemzetiségközi kapcsolatokkal foglalkozó bizottsága október 2-án. A kihelyezett ülés 

keretében ellátogattak Beregszászba, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, 

ahol megvitatták a kárpátaljai magyar kisebbség problémáit a Magyar Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottságának küldöttségével. 

 

Becsüljük meg érzéseinket – még ha fájnak is  
2013. október 11. – Kárpátalja 

„Ameddig szégyelljük magunkat a jelenlegi maffiaszerű hatalomhoz hasonulni igyekvő 

magyar nemzettársaink miatt, ameddig fojtogat a düh, nyomaszt a kétségbeesés, addig 

legalább tudjuk, hogy helyén van az értékrendünk. Becsüljük meg ezeket az érzéseket is, 

mert ezek a magyar nemzet létének a szikrái, amelyeket mi hordozunk” – fogalmazott 

Kovács Miklós elnök a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) október 6-i 

központi megemlékezésén. 

 

Az aradi vértanúkra emlékeztek Beregszászban  
2013. október 11. – Kárpátalja 

Október 6-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán emlékezett meg a KMKSZ 

Beregszászi Városi Alapszervezete az aradi vértanúkra. Bocskor László, a beregszászi 

alapszervezet elnöke beszédében emlékeztetett arra, hogy a kivégzett 13 áldozat közül 8 

áldozat nem, vagy csak részben volt magyar származású. Az elnöki beszédet követően 

Bozsik Béla, Magyarország beregszászi konzulja tartott beszédet, majd Horkay Sámuel, a 

beregszászi alapszervezet tiszteletbeli elnöke emlékezett meg a vértanúkra. 

 

Az elhurcoltakra emlékeztek Csepében  
2013. október 11. – Kárpátalja 

A II. világháborúban elhunytakra emlékeztek, s felavatták az új Világháborús Emlékművet 

október 6-án a nagyszőlősi járási Csepében. 

 

Hamarosan digitális adásra áll át a magyar televízió 
2013. október 11. – Kárpátalja 

A KMKSZ Választmányán is szó esett a digitális átállásról, illetve egy azzal kapcsolatos 

pályázati rendszer felállításának lehetőségéről. A magyar Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság jóvoltából a Bethlen Gábor Zrt. a közeljövőben egy pályázati rendszert állít fel a 

digitális átállással felmerülő költségekhez történő hozzájárulás céljából. 
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Hogyan értékesíthetünk Magyarországon? 
2013. október 10. – Új Magyar Képes Újság 

Kövesdi Szilvia, a Villányi Rendezvénytér háziasszonya még tavasszal kezdeményezte a 

kapcsolatfelvételt az eszéki Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézettel abból 

a célból, hogy minél több programjukba bevonják a horvátországi magyarokat. Mindkét fél 

szerint az anyaországi és a horvátországi Baranyában élő magyaroknak még jobban meg 

kellene ismerniük egymást, egymás termékeit. Ez az egyik célja a HMDK Gazdakörnek is, 

amely már két jelentős kiállításon is képviselte a horvátországi magyar termelőket. 

 

A javaslatok süket fülekre találnak 
2013. október 10. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén parlamentben a képviselők egyelőre csak tudomást szerezhettek a 2014-es 

pótköltségvetés, illetve a 2015-ös költségvetés tervezet tételeiről. Hozzászólási lehetőségük 

nem volt. Göncz László már a múlt héten tájékoztatott arról, hogy a kormány 2014-ben 7,5 

%-kal, 2015-ben pedig 9,4%-kal csökkenti a Nemzetiségi Hivatal költségvetését. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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