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Nem várható jogszabály a székely lobogó kapcsán 
2013. október 13. – Gyergyai Csaba – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A kormánynak nem áll szándékában olyan törvényt hozni, amely lehetővé teszi a székely 

zászló használatát a középületeken – nyilatkozta Victor Ponta miniszterelnök újságírói 

kérdésre. Az elöljáró hozzátette: ilyen jogszabályt legfennebb a magyar kormány fogadhat 

el, Romániában ilyesmi nem fordulhat elő. A kormányfő Frunda György miniszterelnöki 

tanácsadó péntek esti kijelentésére reagált a sajtónak. A marosvásárhelyi RMDSZ-es 

politikus az Antena3 televízió egyik műsorában azt mondta: a helyi közösségek zászlóinak 

középületekre történő kitűzését rendeletben kellene szabályozni. 

 

EMNT: újraválasztották Tőkés Lászlót 
2013. október 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Duna Tv, maszol.ro, Nyugati 

Jelen, Szabadság 

Újabb kétéves elnöki mandátumot kapott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

küldöttgyűlésén Tőkés László. Tőkés László egyedüli jelölt volt a tisztségre. Javaslatára a 

küldöttgyűlés megerősítette Sándor Krisztinát az ügyvezető elnöki tisztségben. A 

küldöttgyűlés módosította az EMNT alapszabályát 11-ről 9 tagúra szűkítette az elnökséget. 

 

Lomnici: biztosan napirenden marad a kettős állampolgárság-petíció 

2013. október 11. – bumm.sk 

Biztosan nem kerül le az EP petíciós bizottságának (PETI) napirendjéről annak most 

csütörtökön következő ülésén, a kettős állampolgárság ügyében beadott petíció – mondta 

el az MTI-nek Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke, a beadvány 

megfogalmazója. 

 

Pásztor: Nincsenek titkos tárgyalások a VMSZ és az SNS között 
2013. október 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

vezetője elutasította a DS állítását, miszerint a VMSZ titkos tárgyalásokat folytat az SNS-

szel a többség újragondolásáról vagy a vajdasági előrehozott választások kiírásáról. Pásztor 

a Politika napilapnak azt nyilatkozta, nem lát egyetlen okot sem az előrehozott 

választásokra, de ahogy köztársasági szinten, úgy tartományi szinten is minden lehetséges. 

 

A Kárpát-medencei kisebbségi létről kezdődik konferencia  
2013. október 11. – MTI, hirado.hu 

Kisebbségi lét és identitástudat a Kárpát-medencében címmel tart konferenciát 

Békéscsabán a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) Kós Károly 

Kollégiuma. A vasárnap kezdődő háromnapos rendezvényen a téma elismert szakértői, a 

külhoni magyarok képviselői tartanak előadást. Előadást tart többek közt Kántor Zoltán, a 
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Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója, Duray Miklós MKP-s politikus, közíró, Korhecz 

Tamás egyetemi tanár, a délvidéki Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Szili Katalin, az 

Országgyűlés autonómia albizottságának elnöke. 

 

Üzenet külhonban tanulóknak 
2013. október 14. – Pintér Balázs – Magyar Hírlap 

Szombaton tartotta ünnepélyes évnyitóját az Edutus Főiskola és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő által működtetett a külhoni magyarok tehetséggondozását végző Collégium 

Talentum. Gál András Levente szerint a „cél az, hogy nemcsak kitűnő szakemberekké, 

hanem nagyszerű magyarokká is váljanak.” 

 

Magyarságnepperek 
2013. október 13. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Ukrajnában ötezer, Szerbiában kétszázötven euróért kínálnak magyar állampolgárságot 

bárkinek. Több magyarországi és külföldi lap is foglalkozott a témával, azonban 

konkrétumokat egyik cikk sem tartalmazott. Wetzel Tamás szerint az ukrán honlap 

ajánlata egyszerűen szélhámosság. Lehetetlen befolyásolni a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalban, hogy melyik kérelem kihez jusson, ezáltal lehetetlen 

megvásárolni az állampolgárságot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. október 12-i számában olvasható.) 

 

Tőkés-ügy: újabb halasztás 
2013. október 11. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ismét nem hozott döntést a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága, amelyet a 

kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) kezdeményezésére hívtak össze: a párt 

holdudvarához tartozó tagokból álló testület pénteken egy héttel, október 18-ra 

elhalasztotta a döntést arról, hogy visszavonják-e a Tőkés László európai parlamenti 

képviselőnek, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének az 1989-es temesvári 

forradalomban játszott szerepéért 2009-ben odaítélt kitüntetést. 

 

Húszezernél több aláírás gyűlt össze Háromszéken 
2013. október 11. – maszol.ro 

Háromszéken több mint húszezren írták alá a Székelyföldért szervezett népszavazást 

kezdeményező íveket, számolt be Tamás Sándor. A kezdeményező RMDSZ Kovászna 

megyei elnöke elmondta: a referendum kiírásához szükséges támogató aláírások duplája 

gyűlt össze két hét alatt.  
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http://kronika.ro/belfold/tokes-ugy-ujabb-halasztas
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Tőkés László megfúrta Szász Jenő váradi fellépését?  
2013. október 11. – maszol.ro 

Váratlanul lefújták pénteken a Szász Jenő vezette Nemzetstratégiai Kutatóintézet Kárpát-

medencei bemutatkozó körútjának október 19-re meghirdetett nagyváradi rendezvényét. 

Szász Jenő nagyváradi fellépésének megszervezését a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KREK) vállalta fel.  

 

Decentralizáció, érthetően 
2013. október 11. – transindex.ro 

Nem arról kell szólnia, hogy az önkormányzatoknak több hatáskörük lesz-e, hanem sokkal 

inkább arról, hogy a döntések közelebb kerülnek a polgárokhoz – mondja Cseke Attila. 

 

Töretlen az érdeklődés a magyar állampolgárság és a regisztráció iránt 
2013. október 11. – Erdély Ma, Duna Tv 

Erdélyben töretlen a magyar állampolgárság iránti érdeklődés, de aki eddig még nem adta 

be igénylését, annak sietnie kell, mert csak akkor szavazhat a jövő évi magyarországi 

választásokon, ha már a következő hetekben kérelmezi a könnyített honosítást. 

Mindezekről Magyarország csíkszeredai főkonzuljával a Duna Tv székelyföldi stúdiójában 

Száva Enikő beszélgetett. 

 

Háromszéken többnyire magyarul szólalnak fel a képviselők 
2013. október 11. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A háromszéki önkormányzatok többségében élnek a nyelvi jogokkal, magyarul szólalnak 

fel a képviselők. A falvakban a magyar nemzetiségű tanácstagok az ülésen is magyarul 

beszélnek egymással, a városokban megvásárolták a tolmácsgépet és fordítóval kötöttek 

szerződést.  

 

Ellenzi a Maros megyei PNL a régiósításról szóló helyi népszavazás kiírását 
2013. október 12. – transindex.ro, Erdély Ma 

Ciprian Dobre, a Nemzeti Liberális Párt Maros megyei szervezetének elnöke azt mondta, a 

párt megyei tanácsosai a referendum ellen fognak szavazni, amennyiben napirendre tűzik 

az RMDSZ népszavazás kiírására vonatkozó indítványát. A kezdeményezést Dorin Florea, 

Marosvásárhely PDL-s polgármestere sem támogatja. A PDL megyei tanácsi frakciója 

azonban úgy határozott, tárgyalni fognak az RMDSZ-szel a népszavazás lehetőségéről. 

 

Közvitát szorgalmaz a kolozsvári RMDSZ-frakció a reptér elnevezéséről 
2013. október 12. – transindex.ro 

Ne hirtelen felindulásból hozott döntés legyen a Kolozsvári Nemzetközi Repülőtér Avram 

Iancuról való elnevezése – mondta el a Paprika rádiónak Horváth Anna, Kolozsvár 

RMDSZ-es alpolgármestere. Horváth Anna szerint a döntést mindenképpen egy 

közvitának kellene megelőznie. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19072-tokes-laszlo-megfurta-szasz-jeno-varadi-fellepeset
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21472
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150924&cim=toretlen_az_erdeklodes_a_magyar_allampolgarsag_es_a_regisztracio_irant_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150929&cim=haromszeken_tobbnyire_magyarul_szolalnak_fel_a_kepviselok
http://itthon.transindex.ro/?hir=34341
http://itthon.transindex.ro/?hir=34344
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Hivatalos: a Mikó-per visszakerül a ploiesti-i táblabíróságra 
2013. október 12. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Visszakerül a ploiesti táblabírósághoz a Mikó-ügy, miután a román legfelső bíróság 

elhárította illetékességét a csütörtöki fellebbviteli tárgyaláson - derült ki a bíróság 

honlapján pénteken közzétett bejegyzésből. A bíróság honlapján közzétett bejegyzésből 

nem derül ki, hogy a legfelső bíróság miért hárította el az illetékességet. 

 

Megakadályozhatatlan a Székelyek Nagy Menetelése 
2013. október 13. – Krónika 

A hatóságok hiába próbálnak akadályokat gördíteni a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által 

október 27-re meghirdetett Székelyek Nagy Menetelése útjába: a nagyszabású rendezvényt 

mindenképp megtartják. Ezt szögezték le az október 27-i akción résztvevő nagyobb 

szervezetek képviselői.  

 

Díjözön az RMPSZ-től 
2013. október 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

Tizenöt megye 44 pedagógusa vehette át a hét végén a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ) által kétévente kiosztott Ezüstgyopár-díjat, kiváló teljesítményükért 

pedig 54 diák kapott Mákvirág-díjat. Mint az eseményen is elhangzott, az elismerésekkel 

azokra figyelnek, akik a jövő zálogát biztosítják, illetve akik tanítják, nevelik a „zálogot”. 

 

Szobor a „legerdélyibb erdélyinek” 
2013. október 13. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Kós Károly emléke előtt tisztelegtek vasárnap Sztánán, ahol felavatták az élete jelentős 

részét a Szilágy megyei településen eltöltő építész-író-polihisztor-politikus mellszobrát, 

Gergely Zoltán szobrászművész alkotását. Az ünnepségen az erdélyi magyar közélet 

számos kiemelkedő személyisége vett részt. 

 

Elévült az Agache-ügy 
2013. október 13. – Krónika, Erdély Ma, MTI, index.hu, maszol.ro 

Közel 24 évvel az 1989-es romániai forradalom után született jogerős ítélet a 

Kézdivásárhelyen meglincselt Aurel Agache milicista őrnagy perében: a bírói testület 

elévültnek nyilvánította az ügyet, egyben elutasította az Agache-család kártérítési igényét a 

halált okozó ütlegeléssel vádolt Paizs Ottó leszármazottaival szemben. 

 

Összegyűltek Lakó Péterfi Tünde egybanisai 
2013. október 13. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Alig hat nap alatt több egybanist gyűjtöttek össze az erdélyi városokban, mint amennyi a 

kétnyelvű terméknévtáblák piacon való osztogatásáért megbüntetett marosvásárhelyi 

aktivistának szükséges 750 lejes bírsága kifizetéséhez. Hétfőn Erdély-szerte elkezdték az 

egybanisok gyűjtését, miután a megbírságolt Lakó Péterfi Tünde elhatározta, 
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pénzérmékkel fizeti ki a rendérség kiszabta bírságot. A rendőrség amiatt szabott ki 

bírságot, mert a nő nem rendelkezett szórólapozáshoz szükséges engedéllyel. A bírság 

összege 1500 lej. 

 

Növelni kell a fiatalok elhelyezkedési esélyeit – Ifjúsági hétvége 
Szatmárnémetiben 
2013. október 13. – Erdély Ma 

Szatmár főutcáján címmel ifjúsági hétvégét szerveztek Szat- márnémetiben október 11-13. 

között. A Szatmári Szőke Szamos Egyesület, az Identitás Alapítvány, a Szatmár Megyei 

Ifjúsági Tanács, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és az Ifjúsági Kereszténydemokrata 

Szövetség (IKSZ) közös szervezésében tartott eseményen Sógor Csaba RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő is részt vett. 

 

A Közmédia is teljes gőzzel készül a Székelyek Nagy Menetelésére 
2013. október 13. – Erdély Ma, MTI 

Új fejezetet akarnak nyitni a történelemkönyvben a Székelyek Nagy Menetelése szervezői. 

Az október 27.-re megszervezett megmozdulást a Magyar Köz- szolgálati Média élőben 

közvetíti. Riporterek, rendezők, újságírók, szerkesztők, és operatőrök tucatja dolgozik már 

azon, hogy a Kökös és Bereck útszakaszon zajló tiltakozó menetoszlop képei és üzenete a 

Székelyföldtől távol élőkhöz is eljusson. 

 

Gazda József: az autonómia a szülőföld megtartását jelentené 
2013. október 13. – Erdély Ma, hirado.hu, Kossuth Rádió 

A magyar szétszórattatás lelki térképét rajzolta meg Gazda József művészeti közíró. A 

székely értelmiségi az utóbbi évti- zedekben 54 országban járt magyarokat keresve, Új-

Zélandtól Brazíliáig a földkerekség sok szögletében jegyezte föl a világban hagyott 

nyomainkat. Ma is Háromszéken éli a félrelökött ma- gyarság sorsát, mondja a Székelyek 

Nagy Menetelésre készülve a 77 éves alkotó a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című 

műsorában. 

 

Nem engedték be Romániába a HVIM elnökét, Toroczkai Lászlót  
2013. október 13. – maszol.ro 

A román hatóságok nem engedték be a hét végén Romániába Toroczkai Lászlót, a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) elnökét. Erről a szélsőséges szervezet 

vezetője maga számolt be vasárnap a Facebook-oldalán.  

 

Nem mond le iskolájának újjáalapításáról a katolikus egyház 
2013. október 13. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro 

Nem hajlandó eladni a marosvásárhelyi önkormányzatnak az Unirea Főgimnáziumnak 

helyet adó épületegyüttest a római katolikus egyház, melynek a számos elébe gördített 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151026&cim=novelni_kell_a_fiatalok_elhelyezkedesi_eselyeit_ifjusagi_hetvege_szatmarnemetiben
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=151020&cim=a_kozmedia_is_teljes_gozzel_keszul_a_szekelyek_nagy_menetelesere_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151029&cim=gazda_jozsef_az_autonomia_a_szulofold_megtartasat_jelentene_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19106-nem-engedtek-be-romaniaba-a-hvim-elnoket-toroczkai-laszlot
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-mond-le-iskolajanak-ujjaalapitasarol-a-katolikus-egyhaz
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nehézség ellenére továbbra is célja újjászervezni az 1948-ban felszámolt II. Rákóczi Ferenc 

Főgimnáziumot. 

 

„A Székely Nemzetgyűles összehívása korparancs” 
2013. október 13. – szekelyhon.ro 

Harmadik alkalommal tartották meg Csomafalván a Székely Fórumot. Szombaton a 

székely nép jelenlegi helyzetéről, jövőbeni kilátásairól és a kivezető út kereséséről 

értekeztek a meghívottak, majd egy zárónyilatkozatot fogadtak el. 

 

Tabajdi Csaba kiáll Tőkés László mellett 
2013. október 14. – Krónika 

A Magyarország és Románia közötti alapszerződés gyakorlatilag védhatalmi státust ad 

Magyarországnak a Románia területén élő magyarság fölött – írta pénteki közleményében 

Tabajdi Csaba, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti (EP) küldöttségének vezetője, 

aki szerint feszültséget okoz a román–magyar viszonyban a Tőkés László ellen indított 

eljárás. 

 

Čarnogurský kilépett a KDH-ból, és nem zavarja a Felvidék megnevezés 
2013. október 11. – bumm.sk 

Távozik a Kereszténydemokrata Mozgalomból annak első elnöke és egyik alapítója, Ján 

Čarnogurský, Szlovákia volt miniszterelnöke, aki a köztársasági elnökségért indul a jövő 

évi választásokon. Távozását azzal indokolta, hogy egy pártnak nem lehet két államfő-

jelöltje, a posztra ugyanis a párt hivatalos jelöltje Pavol Hrušovský, a KDH másik exelnöke. 

 

Leváltották a Malina Hedvig ügyét is felügyelő vezetőt posztjáról 
2013. október 11. – bumm.sk 

Jaromír Čižnár, a nemrégiben kinevezett új főügyész tovább folytatja a személycseréket a 

főügyészségen. Leváltotta posztjáról a büntetőjogi osztály vezetőjét, Tibor Šumichrastot, 

aki a Malina Hedvig ellen folytatott eljárást is felügyelte. 

 

A Híd mindent megtesz majd Hrušovský győzelméért 
2013. október 12. – bumm.sk 

A várakozásoknak megfelelően jóváhagyta a Kereszténydemokrata Mozgalom elnöksége 

Pavol Hrušovský indítását az államfői posztért, akit a Most-Híd is támogat. 

 

Teljesen kétnyelvű nagy barkácsáruház nyílt Komáromban 
2013. október 12. – bumm.sk 

Az árjegyzékektől kezdve egészen a hangosbemondásig kétnyelvű barkácsáruház nyílt 

Komáromban - mutatott rá a szombati nap folyamán a "Fontos vagy!" mozgalom. A 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/aa-szekely-nemzetgyules-osszehivasa-korparancsa
http://www.bumm.sk/87765/carnogursky-kilepett-a-kdh-bol-es-nem-zavarja-a-felvidek-megnevezes.html
http://www.bumm.sk/87777/levaltottak-a-malina-hedvig-ugyet-is-felugyelo-vezetot-posztjarol.html
http://www.bumm.sk/87810/a-hid-mindent-megtesz-majd-hrusovsky-gyozelmeert.html
http://www.bumm.sk/87795/teljesen-ketnyelvu-nagy-barkacsaruhaz-nyilt-komaromban.html


 

 

 

 

 

 
8 

mozgalom aktivistái még szeptember elején szólították meg a Komáromban akkor még 

csak építkező lengyel barkácsáruház vezetőségét, és arra kérték őket, hogy az újonnan 

megnyíló üzletükben figyeljenek majd oda a város magyar nemzetiségű vásárlóinak 

anyanyelvére is. 

 

Galbavý: Nyitra megyében előkerülhet a magyar kártya 
2013. október 12. – bumm.sk 

A megyefőnöki tisztségért Nyitra megyében induló Tomáš Galbavý arra számít, hogy a 

választási küzdelemben előbb-utóbb valaki előhúzza a magyarok ügyét is. Galbavýt 

támogatja az MKP és a Most-Híd is. Ellenfele, Milan Belica ugyanakkor állítja, pozitív 

kampányra készül. 

 

Autonómiáról a III. Önkormányzati Szabadegyetemen 
2013. október 12. – Felvidék Ma 

A Pro Civis szervezte nagymegyeri szabadegyetem október 12-i munkanapjának 

kulcstémai az önkormányzatok finanszírozása, az autonómia és a kisebbségi 

önrendelkezések voltak. Az autonómia témakörben elsőként Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szólt, előadása címe: „Autonómia-modellek és az 

önrendelkezés gyakorlata az Európai Unió tagországaiban”. 

 

Az MKP a megyei választások után dönt, indít-e saját államfőjelöltet 
2013. október 13. – Új Szó 

A november 9-én esedékes megyei választások után dönti el a Magyar Közösség Pártja 

(MKP), hogy indít-e saját jelöltet a jövő évi államfőválasztáson - közölte Berényi József, a 

párt elnöke a TA 3 hírtelevízió politikai vitaműsorában. Berényi vitapartnere, Andrej 

Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke bírálta a pozsonyi kormányt azért, ahogyan a 

külföldi befektetőkhöz és Brüsszelhez  viszonyul. Danko a nemzeti érdekek szem előtt 

tartásának pozitív példájaként hozta fel Magyarországot. „Orbán Viktor Kelet-Európa 

legbátrabb politikusa (...) szeretném ha nekünk is lenne egy Orbán Viktorunk, aki a 

szlovákok érdekeit képviselné” - mondta Andrej Danko. 

 

Elképzelhető az MKP és az SNS együttműködése 
2013. október 13. – bumm.sk, hirek.sk 

„Keressünk olyan dolgokat, amelyek összekötnek minket! A magyarok és a szlovákok 

egyaránt az Európai Unió koldusai, a magyar és a szlovák nyugdíjasok sem tudnak miből 

megélni. Beszélhetünk a szlovák-magyar kapcsolatokról, de ne hánytorgassuk fel elődeink 

bűneit” – szögezte le Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke a TA3 

vitaműsorában. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke a műsorban 

kijelentette, például gazdasági kérdésekben elképzelhetőnek tartja az SNS-szel való 

együttműködést. 
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Orosch: megoldódhat a paphiány 
2013. október 13. – hirek.sk 

Belátható időn belül orvosolhatónak tartja a magyar településeken mutatkozó paphiányt 

Ján Orosch, a nagyszombati egyházmegye augusztusban beiktatott érseke. Rámutatott: a 

paphiányt Magyarországgal együttműködve is kezelik, jelenleg is több felvidéki pap 

tevékenykedik az anyaországban. Hozzátette: a kérdés a nagyszombati egyházmegye 

tekintetében már hamarosan megoldódhat, hiszen több felszentelésre váró kispapjuk van. 

 

Módszertani napokat tartanak Nyitrán 
2013. október 13. – hirek.sk 

Szakmai előadásokkal, versenyekkel, valamint élményműhellyel várja az érdeklődőket a 

nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, 

amely idén is megrendezi Módszertani napok nevű rendezvénysorozatát. 

 

Közöny Szlovákiában 
2013. október 14. – Neszméri Sándor – Magyar Nemzet 

Nagyon alacsony részvétellel számolnak a különböző felmérések adatai alapján a közelgő 

megyei választásokon Szlovákiában. Az elemzők szerint ennek legfőbb oka az, hogy a 

2001-ben átalakult megyei önkormányzatok nem a természetes régiókat foglalják 

magukba, ennek megfelelően a polgárok nem is tudnak velük azonosulni. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. október 14-i számában olvasható.) 

 

Közösen rajzoltak a szabadkai és a budapesti diákok 
2013. október 11. – Magyar Szó 
A budapesti Tehetség Alapítvány és a Vajdasági Tehetségkutató Tanács együttműködése 

révén háromnapos tehetségfejlesztő program zajlik Szabadkán és Csantavéren, majd a 

Róka-tanyára is ellátogatnak a résztvevők. A magyarországi vendégeket, tanárokat és 

diákokat is, csütörtökön először a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 

fogadta. Saláta Ugrai Krisztina és Grubanov Martinek Emília tanítónők koordinálásával 

elsőként kooperatív rajzórát tartottak, a szabadkai és a budapesti diákok közös munkája 

Ritók Nóra módszere alapján folyt. 

 

Ada: Megkoszorúzták Szarvas Gábor mellszobrát 
2013. október 12. – Vajdaság Ma 

Szarvas Gábor mellszobrának megkoszorúzásával, Kiss Butterer Márta kiállításának 

megnyitójával, valamint a gondolkodás és a nyelv kapcsolatát taglaló előadásokkal zárult 

ma Adán a Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok rendezvénysorozata. A Szarvas Gábor 

Nyelvművelő Napok rendezvénysorozatának zárónapján Hajnal Jenő, a Vajdasági Magyar 

Művelődési Intézet igazgatója mondott ünnepi köszöntőt, amelyben Szarvas Gábor 
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életének munkásságának legfontosabb momentumait idézte fel, majd beszélt a neves 

nyelvművelő tevékenységének az utókorra gyakorolt hatásáról is. 

 

Hivatkozási alap az érdekvédelem során 
2013. október 12. – Magyar Szó 

A vajdasági nemzeti közösségek helyzetének feltérképezése céljából indított körútján a 

tartományi Nemzetek Közötti Tanács képviselői pénteken a Magyar Nemzeti Tanácshoz 

látogattak el. Egeresi Sándor, az NKT elnöke felszólalásában a testület fontosságára és 

politikai legitimitására emlékeztetett, majd fontos tapasztalatszerzésként jellemezte az 

utóbbi másfél hónapot, amely során már sokat megtudtak a nemzeti közösségek 

helyzetéről. A testület ezt a munkát a tervek szerint október végéig fejezi be, majd ezt 

követően elkészíti a jelentést, ezt feltehetőleg a vajdasági kormány és a parlament is 

megvitatja majd. A szóban forgó dokumentum szükség esetén jó hivatkozási alapja lehet a 

nemzeti közösségek képviselőinek, akár az állami szervek, akár a független intézmények 

előtt. 

 

Helyhatósági választásokat tartanak Verbászon 
2013. október 13. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Vasárnap reggel nyolc órakor nyíltak meg a szavazóhelyek Verbászon, ahol helyhatósági 

választásokat tartanak. A szavazatra jogosult 36 824 polgár 36 helyen adhatja le voksát 20 

óráig. A községi választási bizottság megerősítette, a verbászi képviselő-testület képviselői 

helyeire a Demokrata Párt, a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, a Liberális 

Demokrata Párt, polgárok csoportja, a Szerbiai Demokrata Párt, a Szerb Radikális Párt és 

a Dveri állított listát. A Vajdasági Magyar Szövetség a Szerbiai Szocialista Párttal 

koalícióban lép fel. 

 

Buták-e a magyar iskolások? 
2013. október 13. -  

A kárpátaljai oktatás minősítése: a magyar iskolákban a „leggyengébbek” a tanulók címmel 

közölt rövid írást az uzhgorod.in portál. „A legrosszabb mutatói a kárpátaljai iskolák 

rangsorában a magyar tannyelvű oktatási intézményeknek vannak”. Az ismeretlen cikkíró 

részletekkel is szolgál: „Így Ungváron a 22 iskola közül a Magyar Tannyelvű Drugeth 

Gimnázium a 13. helyet foglalja el, a 10. számú Dayka Gábor Középiskola csak a 

tizenkilencedik. Munkácson az egyetlen magyar tannyelvű iskola, a 3. számú Rákóczi 

Ferenc Középiskola a rangsorban a 17 iskola közül a 15. Nem jobb a helyzet Beregszászban 

sem. A tíz oktatási intézmény közül háromban az oktatás kizárólag magyar nyelven folyik. 

A 4. számú Kossuth Lajos Középiskola a 4. helyre került a rangsorban, a 9. számú 

Középiskola a 8., a 7. számú a kilencedik. Ami a járásokat illeti, a Beregszászi, Nagyszőlősi 

és Munkácsi járásokban éppen a magyar tannyelvű iskolák zárják az iskolák értékelési 

rangsorát” – zárul az írás. 
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A magyar származású Terézia Mora kapta a Német Könyvdíjat 
2013. október 12. – Nemzeti Regiszter 

Terézia Mora magyar származású író kapta a Német Könyvdíjat, az elismerést 

Frankfurtban adták át. A Sopronban született, Berlinben élő szerző a Das Ungeheuer (A 

szörny) című regényével érdemelte ki a német nyelvterület egyik legrangosabb irodalmi 

elismerését. A 700 oldalas munkában Darius Kopp történetét folytatja, aki a magyarul Az 

egyetlen ember a kontinensen címmel 2011-ben megjelent könyvének volt a főhőse. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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