
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. október 16. 



 

 

 

 

 

 
2 

A külhoni magyar kisiskolások évéről is tárgyalt a Máért szakbizottsága 
2013. október 15. – MTI 

A külhoni magyar kisiskolások évének eddigi eredményeiről, a nagyvárosi szórvány 

problémáiról és a Kárpát-medencei magyar szórvány napjának rendezvényeiről tárgyalt a 

Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) szakbizottsága keddi ülésén Budapesten. A testület 

ülésén Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár annak fontosságát 

hangsúlyozta, hogy az idén már a Kárpát-medence minden régiójában november 15-én 

tartják a szórvány napját. Ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet a szórványban élő 

magyarok sajátos problémáira és identitásuk megőrzésének fontosságára. Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója hangsúlyozta, hogy a Magyar nemzetpolitika – A 

nemzetpolitikai stratégia kerete című dokumentum célja a gyarapodó magyar közösségek 

támogatása és az asszimiláció csökkentése, amely különösen a szórványterületeken fontos.  

 

Akkor fogadja el Szlovákia a kettős állampolgárságot, ha európai norma 
rögzíti 
2013. október 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság 

Szlovákia csak akkor fogadja el a kettős állampolgárság intézményét, ha európai norma 

rögzíti - jelentette ki a romániai látogatásán Miroslav Lajčák külügyminiszter. Elmondta, 

Európában több állampolgársági modell létezik, és amíg nem születik állampolgárságra 

vonatkozó európai előírás, Szlovákia a számára kedvező modellt alkalmazza. 

 

A magyar autonómiatörekvéseket bírálta a külügyminiszter 
2013. október 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Bírálta a magyar autonómiatörekvéseket és dicsérte a román-szlovák békés együttélést 

kedden Titus Corlățean külügyminiszter a romániai szlovák közösség körében Nagylakon. 

A Mediafax hírügynökség jelentése szerint Titus Corlățean a nagylaki letelepedésének 210. 

évfordulóját ünneplő szlovák közösség előtt mondott ünnepi beszédében, majd az 

ünnepséget követő sajtótájékoztatóján kijelentette: Románia „nemet mond az 

elkülönülésre, az etnikai konfliktusokra és feszültségekre, az etnikai alapú területi 

autonómiákra”, arra, hogy „szigeteket hozzon létre” az országban. 

 

 

30 ezer külhoni magyar állampolgár regisztrált 
2013. október 15. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Eddig közel harmincezer új külhoni magyar állampolgár regisztrált levélben a jövő évi 

parlamenti választáson való részvételre – közölte Pálffy Ilona az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottságának keddi budapesti ülésén. A Nemzeti Választási Iroda vezetője 

felhívta a figyelmet arra, hogy az augusztus 15-től lehetővé tett, levélben történő 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131015164721/Akkor-fogadja-el-Szlovakia-a-kettos-allampolgarsagot-ha-europai-norma-rogziti.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131015164721/Akkor-fogadja-el-Szlovakia-a-kettos-allampolgarsagot-ha-europai-norma-rogziti.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34376
http://mno.hu/belfold/30-ezer-kulhoni-magyar-allampolgar-regisztralt-1190251
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regisztráció mellett november 1-jétől online is lehetőség lesz bejelentkezni. Pálffy Ilona 

arra számít, hogy ezzel az újabb lehetőséggel jelentősen bővül majd a regisztrálók száma. 

 

Támogatja a Székelyek Nagy Menetelését az Országgyűlés nemzeti 
összetartozás bizottsága 
2013. október 15. – transindex.ro, MTI 

Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága támogatja az október 27-én tartandó 

Székelyek Nagy Menetelése rendezvényt. A testület erről szóló állásfoglalását keddi 

budapesti ülésén egyhangúan fogadta el. A dokumentumban kiemelték: meggyőződésük, 

hogy az elérendő cél, az autonóm székelyföldi régió létrejötte megfelel a szubszidiaritás 

európai elvének, amelyet több Európa Tanács által kiadott dokumentum is kifejez, és az 

Európai Unió számos országában működik. 

 

Az autonómiatörekvésekről is szó volt a Kós Károly Kollégium konferenciáján 
2013. október 15. – MTI 

A magyar régiók közös jellemzője az autonómiatörekvés, miközben a kisebbségi sors miatt 

más-más társadalmi és politikai kérdések foglalkoztatják az ott élőket - összegezte az 

MTVA Kós Károly Kollégiuma háromnapos békéscsabai konferenciájának tapasztalatait 

Havasi János, az MTVA határon túli kapcsolatainak különmegbízottja. 

 

A román politika és történelemoktatás a hibás 
2013. október 15.- MNO,Lánchíd Rádió 

Elsősorban a román politika és az ottani történelemoktatás tehet arról, hogy az országban 

erős a magyarellenesség – mondta a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a Lánchíd 

Rádióban. Kántor Zoltán arra a friss felmérésre reagált, amely szerint a románok 56 

százaléka számára antipatikus Magyarország, amely a legeltaszítottabb állam a 

szemükben. Hozzátette: a közvélemény-kutatásból az is kiderül, hogy akiknek közvetlen 

kapcsolata van a magyarokkal, azoknak jóval kedvezőbb a véleményük. Kántor Zoltánt 

 

A magyaroknak üzent Corlăţean Nagylakról 
2013. október 15. – Krónika 

A magyaroknak üzent Titus Corlăţean román külügyminiszter kedden Nagylakról Tőkés 

László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 

tusnádfürdői kijelentése kapcsán, amikor az Arad megyei kisvárosban járva arról beszélt: a 

település az interkulturalitás és a társadalmi integráció modellje, „a 210 éves román-

szlovák együttélés pedig azt bizonyítja, hogy nincs szükség protektorátusra annak 

érdekében, hogy sikeresen megőrizzék a nemzeti identitást.” 
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Fidesz-RMDSZ viszony: hidegháború után együttműködés 
2013. október 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A múlt héten a Studium Alapítvány megalakulásának 15. évfordulójára szervezett 

marosvásárhelyi ünnepségen részt vett Répás Zsuzsanna is. A nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár ekkor válaszolt a Transindex kérdéseire. 

 

Várakoztatja a román külügy Zákonyi Botondot 
2013. október 15. – maszol.ro, Erdély Ma, Népújság 

Késik a román külügy hozzájárulása ahhoz, hogy Magyarország leendő nagykövete, 

Zákonyi Botond elfoglalhassa bukaresti állomáshelyét. A magyar fél már július 21-én 

benyújtotta az úgynevezett agrément-kérést, ám a fogadó ország válasza még nem érkezett 

meg – tudta meg a maszol.ro.  

 

Egymásnak feszült Antal Árpád és a Románok Fóruma 
2013. október 15. – Erdély Ma 

Korábban Sepsiszentgyörgy polgár- mestere fogalmazta meg, hogy a Kovászna, Hargita és 

Maros Megyei Románok Fóruma minden lehetséges eszközzel támadja a székelyföldi 

magyarokat. A Románok Civil Fóruma azzal vágott vissza, hogy szerintük Antal Árpád 

szítja a feszültséget, azzal hogy magyar nyelven tartja a beszédeit, megváltoztatta az 1918 

december 1 sugárút egy szakaszának a megnevezését. A románok fóruma szerint, Antal 

Árpád – Werbőczy Hármaskönyvének szellemét képviseli, amikor a románokat kihagyták 

Erdély közéletéből. 

 

Székely zászló-ügy – újra perrel fenyeget a háromszéki prefektus 
2013. október 15. – Erdély Ma, Háromszék 

A kormánymegbízotti hivatal arra szólította fel Nagybacon pol- gármesterét, távolítsa el 

székházáról a Községháza feliratot és a székely zászlót. Dumitru Marinescu prefektus 

szerint Székely- föld nem létezik, így zászlója sem lehet, ezért úgy véli, a pol- gármesteri 

hivatal homlokzatán nincs mit keresnie a kék-arany lobogónak. Simon András 

polgármester szerint a prefektus bármit mondhat, Székelyföld létezik, zászlaja volt és van. 

 

Háromszéken 35 ezer aláírással támogatják a népszavazást  
2013. október 15. – maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Háromszéken az előzetes tervekhez képest négyszer több aláírást gyűjtöttek a régiósítás 

témában szervezendő népszavazás támogatására – közölték kedden az aláírásgyűjtés 

kezdeményezői. Az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének elnöke, Tamás Sándor 

sajtótájékoztatón elmondta: a népszavazás kiírásához törvény szerint a lakosság öt 

százalékának támogató aláírása szükséges, ez Háromszék esetében 9 312 kézjegyet jelent. 

Ehhez képest az RMDSZ, a Magyar Polgári Párt (MPP), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), 

a történelmi magyar egyházak és civil szervezetek az elmúlt két hétben közel 35 ezer 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=21496
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19211-varakoztatja-a-roman-kulugy-zakonyi-botondot
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151113&cim=egymasnak_feszult_antal_arpad_es_a_romanok_foruma
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151118&cim=szekely_zaszlo_ugy_ujra_perrel_fenyeget_a_haromszeki_prefektus
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19209-haromszeken-35-ezer-alairassal-tamogatjak-a-nepszavazast
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támogató aláírást gyűjtöttek össze, amiket kedden átadtak a Kovászna megyei tanács jogi 

osztályának.  

 

Elmennének vagy tanácstalanok a fiatalok 
2013. október 15. – Bartos Lóránt – szekelyhon.ro 

Érdekes kezdeményezéssel rukkolt elő Babos Botond kézdivásárhelyi önkormányzati 

képviselő. A céhes város döntéshozó testületének legfiatalabb tagja kérdőívekkel méri fel a 

fiatalok igényeit.  

 

Borboly: kicsi pénzből nagy dolgokat 
2013. október 15. – Iochom Zsolt – szekelyhon.ro 

A Csík-térségi újságírókat fogadta irodájában kedden reggel Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke, hogy kötetlenebb hangvételben beszélgethessenek aktuális témákról. 

 

Idén először ünneplik meg a Magyar Szórvány Napját az egész Kárpát-
medencében 
2013. október 15. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A Magyar Szórvány Napja volt a központi téma a Magyar Állandó Értekezlet szórvány 

szakbizottságának keddi ülésén. Idén először az egész Kárpát-medencében megünneplik 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének napján, azaz november 15-én a Magyar 

Szórvány Napját, a MÁÉRT erre vonatkozó döntése RMDSZ-javaslatra született. 

 

Hargita megyében is iktatták az RMDSZ által összegyűjtött aláírásokat 
2013. október 15. – Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Iktatták Hargita Megye Tanácsánál október 15-én a régióátszer- vezés témakörében 

szervezendő referendum kiírására vonatkozó kezdeményezést, amelyet az RMDSZ és az 

MPP Hargita me- gyei tanácsosai írtak alá. A kezdeményezésen kívül támogató aláírások 

iktatására is sor került. 

 

Partiumban nem egyforma intenzitással készülnek a menetelésre 
2013. október 15. – Erdély Ma, Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Partiumban is készülnek a Székelyek Nagy Menetelésére. Miközben az RMDSZ az 

egyénekre bízza a csatlakozást, addig az EMNP és az EMNT szervezetten vesz részt a 

menetelésen. 

 

Csaknem félmillió dollárral segítették a magyar diákokat 
2013. október 15. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

Magyarországi, illetve a határokon túl élő magyar ajkú hátrányos helyzetű diákok 

támogatását vállalja fel 1998 óta a Magyar Ösztöndíj Alap, amelyet Bognár Béla professzor 

hozott létre. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/elmennenek-vagy-tanacstalanok-a-fiatalok
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/borboly-kicsi-penzbol-nagy-dolgokat
http://itthon.transindex.ro/?hir=34374
http://itthon.transindex.ro/?hir=34374
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151131&cim=hargita_megyeben_is_iktattak_az_rmdsz_altal_osszegyujtott_alairasokat
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151133&cim=partiumban_nem_egyforma_intenzitassal_keszulnek_a_menetelesre_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/csaknem-felmillio-dollarral-segitettek-a-magyar-diakokat
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A Verespatak-törtvénytervezetet kritizálja az Europa Nostra 
2013. október 15. – transindex.ro 

A román parlament tagjainak címzett levélben fogalmazta meg a verespataki 

aranykitermelésről szóló törvénytervezettel kapcsolatos aggályait az Europa Nostra 

örökségvédelmi szervezet. Az Európai Unióval, az Európa Tanáccsal és az UNESCO-val 

partneri viszonyt ápoló civil szervezet a projekt kulturális örökségre és környezetre 

gyakorolt negatív hatását emelte ki, és a régió alterntaív, fenntartható fejlesztési tervének 

mihamarabbi kidolgozását sürgette. 

 

Gyerekek kerestetnek Désen 
2013. október 15. – Krónika 

Körvonalazódik a megoldás a dési 1-es számú általános iskola összevonásra ítélt magyar 

osztályai esetében: amennyiben mindkettőben sikerül biztosítani a 11 fős létszámot, 

önállóan működhet tovább a negyedik, illetve hetedik osztály – közölte a Krónikával Péter 

Tünde Kolozs megyei főtanfelügyelő-helyettes. 

 

Betiltották a ciánreklámokat 
2013. október 15. – Krónika, Szabadság 

Felfüggesztette kedden a bukaresti audiovizuális tanács (CNA) a Verespatakra tervezett 

aranybánya megnyitásában érdekelt kanadai-román társaság 11 televíziós hirdetésének 

sugárzását. 

 

Molnár Zsolt: interetnikus párbeszéd által lehet fejleszteni a jószomszédi 
kapcsolatokat 
2013. október 15. – Erdély Ma, maszol.ro 

Az interetnikus párbeszéd fontosságára hívta fel a figyelmet Molnár Zsolt, az RMDSZ 

parlamenti képviselője ma, október 15-én napirend előtti politikai nyilatkozatában. A 

Képviselőház keddi napirendje előtti felszólalásban az RMDSZ Temes megyei par- lamenti 

képviselője rámutatott arra, hogy a nemzetek közötti párbeszéd mind a kisebbségi, mind 

az államközi együttműködést serkentheti. 

 

Kisebbségi lét és identitástudat 
2013. október 15. – Nyugati Jelen 

Anyaországi, romániai, szlovákiai, vajdasági, kárpátaljai, szlovéniai újságírók (a több 

nemzetiségű) Békéscsabán a kisebbségi lét és identitástudat kérdéseiről folytattak 

eszmecserét olyan előadások után, amelyeket Duray Miklós, a csehszlovákiai, majd 

szlovákiai magyarság bízvást legendásnak nevezhető, 2010-től az aktív politizálástól 

visszavonult alakja, politológus Szófondorlat és azonosságtudat, a hirtelen megbetegedett, 

kórházi kezelésre szorult Gazsó L. Ferenc, az MTVA vezérigazgató-helyettese 

képviseletében dr. Havasi János, az MTVA határon túli különmegbízottja, a Kós Károly 

Kollégium titkára által bemutatott A KKK (Kós Károly Kollégium) küldetése a magyar 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34378
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/gyerekek-kerestetnek-desen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/betiltott-cianreklamok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151150&cim=molnar_zsolt_interetnikus_parbeszed_altal_lehet_fejleszteni_a_joszomszedi_kapcsolatokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151150&cim=molnar_zsolt_interetnikus_parbeszed_altal_lehet_fejleszteni_a_joszomszedi_kapcsolatokat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kisebbsegi_let_es_identitastudat.php
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nyelvű médiavilágban, Kántor Zoltán, a temesvári származású, 18 éve Budapesten élő 

szociológus Nemzeti integráció. A nemzeti identitásrendszert formáló intézményrendszer 

címmel tartottak. 

 

Kárpát-medencei gazdaszövetkezet alakulhat 
2013. október 15. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Vidékgazdasági fejlesztés céljával Kárpát-medencei szintű szövetkezet megalapításán 

gondolkodnak magyarországi önkormányzatok, illetve a Megújuló Hangya–2010 

Szövetkezet. Ehhez keresnek partnereket Székelyföldön. 

 

Belviszály az erdélyi ifiszervezetekben 
2013. október 16. – Krónika 

A Communitas Alapítványtól származó források megvonásával fenyegette meg a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet (Miért) a háromszéki tagszervezetét – állítja egy neve elhallgatását kérő 

Kovászna megyei fiatal. Az ifjúsági szervezetek közötti konfliktusra az hívta fel a figyelmet, 

hogy a Háromszéki Ifjúsági Tanács (Hárit) hétvégi küldöttgyűlésén szimbolikusan sárga 

lapot mutattak fel a jelenlevők a Miértnek. 

 

Lakó Péterfi Tünde: szájkaratézás helyett cselekedni kell 
2013. október 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az egybanis asszony – Erdély-szerte talán így ismerik most már legtöbben Lakó Péterfi 

Tündét, akinek zsákszámra gyűjtik az aprópénzt az erdélyi magyarok, sőt a románok is. De 

mi motiválja az egybanis asszonyt, miért kezdett akciózni, és miért pont most? Minderről a 

szekelyhon.ro kérdezte a már szinte szimbólummá vált Tündét. 

 

„Magyartalanított” Novac-szobor 
2013. október 16. – Krónika 

Minősített lopás gyanújával indított eljárást ismeretlen tettes ellen a kolozsvári rendőrség 

a kolozsvári Baba Novac-szobor feliratának „megcsonkítása” miatt – tudta meg a Krónika 

tegnap a Kolozs megyei rendőrség szóvivőjétől. 

 

„Sortűz” a székely szimbólumokra 
2013. október 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hivatalba lépése óta megkétszerezte a székely szimbólumok és a magyar feliratok miatt 

indított perek számát a Kovászna megyei prefektus. Tamás Sándor, a háromszéki 

közgyűlés elnöke elmondta, már követhetetlen a rengeteg bírósági feljelentés, eljárás – 

most próbálják összesíteni, hogy hány ilyen jellegű pert indított a kormányhivatal, és 

melyik éppen milyen szakaszban van. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/hangya-karpat-medencei-gazdaszovetkezet-alakul
http://szekelyhon.ro/magazin/lako-peterfi-tunde-szajkaratezas-helyett-cselekedni-kell
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Beleszólnak a szlovákiai magyarok a magyar választásokba? 
2013. október 15. – bumm.sk 

Az Orbán-kormány nem csak megkönnyítette a magyar állampolgárság felvételét, de 

szavazati jogot is adott a határon túliaknak. De milyen a súlya a határon túli 

szavazatoknak? Megéri eljönni Szlovákiába kampányolni? Ezeket a kérdéseket járja körül 

a bumm.sk cikke. 

 

Aligha hagyják jóvá a perediek névváltoztatási népszavazását 
2013. október 15. – bumm.sk 

Nagy valószínűséggel továbbra is Tešedíkovo marad Pered szlovák neve. A település egy 

éve népszavazást tartott a kérdésben és névváltoztatást kért, a szlovák kormány aligha 

hagyja jóvá a kérelmet. A belügyminisztérium különbizottsága már korábban tudatta, hogy 

nem ért egyet a névváltoztatással, de a javaslatról minden bizonnyal szerdán dönt a 

kormány, s figyelembe szokták venni a hatóságok javaslatait. 

 

Reális az ingyenes óvoda? 
2013. október 15. – hirek.sk 

Az oktatási tárca négyéves kortól tenné lehetővé az ingyenes óvodalátogatást a gyermekek 

számára. A minisztérium szerint a módosítandó közoktatási törvény és az iskolák 

finanszírozásáról szóló törvény megteremti az előfeltételeket az óvodákban való ingyenes 

neveléshez. Ezek a törvények 2015-ben léphetnek érvénybe. 

 

Hungarikum lehet a deáki templom és a kurtaszoknyás falvak népviselete 
2013. október 15. – hirek.sk 

A jövőben több Felvidéken található történelmi épület, természeti környezet, kulturális 

örökség és egyéb tárgy, illetve termék Hungarikummá minősülhet. Farkas Iván, az MKP 

alelnöke indítványozta az Alsó-Garam menti kurtaszoknyás falvak népviseletét és 

hagyományőrzését, a Deáki Római Katolikus Templom, a Bényi Rotunda és a Kéttornyú 

Templom, a Kőtés, a Pozsonyi kifli és a Paprikás kattancs Hungarikummá minősítését. 

 

Nagyobb súlyt kapnának a preferenciaszavazatok 
2013. október 15. – Felvidék Ma 

Az ellenzék képviselői és Robert Kaliňák belügyminiszter is azt szeretné, ha nagyobb súlya 

lenne a preferenciaszavazatoknak. A jelenlegi szabályok értelmében a jelölt akkor léphet 

előbbre a listán, ha megszerzi azoknak a szavazatoknak a három százalékát, amelyet az őt 

jelölő párt kapott. A miniszter elképzelhetőnek tartja, hogy az új szabályok szerint már 2 

százaléknyi szavazat elegendő lenne a listán való feljebb kerülésre. 
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http://www.bumm.sk/87883/beleszolnak-a-szlovakiai-magyarok-a-magyar-valasztasokba.html
http://www.bumm.sk/87925/aligha-hagyjak-jova-a-perediek-nevvaltoztatasi-nepszavazasat.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20131015161851/Realis-az-ingyenes-ovodalatogatas.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131015172201/Hungarikum-lehet-a-deaki-templom-es-a-kurtaszoknyas-falvak-nepviselete.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/42126-nagyobb-sulyt-kapnanak-a-preferenciaszavazatok
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Kinek kedvezhet az alacsony részvétel a megyei választásokon? 
2013. október 15. – bumm.sk 

Alacsony részvétel várható a novemberi megyei választásokon, ami bizonyos szempontból 

a magyar választónak is kedvezhet – írja a bumm.sk. Az MKP-Híd verseny ugyanis 

segíthet a magyarok mozgósításában. Nagyszombat megyében a két elnökjelölt – Berényi 

és Nagy – versenye tovább emeli a tétet, így az első fordulóban ennek akár a képviselők is a 

nyertesei lehetnek. 

 

 

Pásztor István: A Szerb Haladó Párt a VMSZ potenciális partnere lehet 
2013. október 15. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A vasárnapi verbászi helyhatósági választás és annak eredménye, miszerint a Szerb Haladó 

Párt (SNS) elsöprő győzelmet aratott, nem sürgeti az előrehozott tartományi választások 

kiírását – jelentette ki Pásztor István, a vajdasági parlament és a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) elnöke. A rendkívüli választások kiírásának feltétele „egyfajta rendkívüli 

helyzet”, nyilatkozta a Vajdasági Rádió és Televíziónak Pásztor, s megjegyezte, „a helyzet 

inkább olyan, mintha félig rendkívüli lenne”. 

 

Eladók a vajdasági magyarok személyes adatai? 
2013. október 15. – Vajdaság Ma 

Már a szerb sajtó is cikkez róla, hogy a szabadkai képviselő-testület községi képviselőjének, 

Almási Szilárdnak, a .Most civil szervezet elnökének nemrégiben egy ismeretlen személy e-

mailben felajánlotta, hogy vásárolja fel 107 ezer vajdasági magyar személyes adatait. A 

Večernje novosti szerint az illető csatolta negyven magyar nemzetiségű személy adatait is, 

amely adatokat csak köztársasági szervek birtokolhatnak, magánszemélyek semmiképp. 

Megjegyzésként pedig ott állt, hogy a többit akkor kapja meg, ha belemegy a játékba. 

 

Az ingyenes tanácsadás megszervezéséhez csak a kezdeményezés kellett 
2013. október 15. – Vajdaság Ma 

Mintegy nyolc hónapja szolgál ingyenes jogi tanácsokkal a problémákkal küzdő polgárok 

számára Zavarkó Sándor újvidéki nyugalmazott jogász, de kezdeményezéséhez azóta több 

mint 60 szakember csatlakozott. Így jelenleg már többek között a jogi ügyekkel, az 

egészségüggyel kapcsolatban, továbbá a pszichológia, a lelki segítség, a szociális védelem, 

meg az oktatás, a pedagógia, a művelődés, a mesemondás, illetve az állategészségügy, a 

mezőgazdaság, valamint a pénzügyek és pályázatírás, tehát összesen másfél tucatnyi 

szakterület kapcsán kérhető tanács, javaslat. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.bumm.sk/87870/kinek-kedvezhet-az-alacsony-reszvetel-a-megyei-valasztasokon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16149/Pasztor-Istvan-A-Szerb-Halado-Part-a-VMSZ-potencialis-partnere-lehet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16151/Eladok-a-vajdasagi-magyarok-szemelyes-adatai.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16152/Az-ingyenes-tanacsadas-megszervezesehez-csak-a-kezdemenyezes-kellett.html
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Az EP is foglalkozik Vajdaság finanszírozásával 
2013. október 15. – Magyar Szó 

Tanja Miščević, a szerbiai tárgyalócsoport vezetője szerint komolyan kell venni a 

kritikákat, amelyek a Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény hiánya miatt érkeznek az 

Európai Unióból. Az Európai Bizottság már áprilisi jelentésében is foglalkozott ezzel a 

kérdéssel, mint ahogyan az aktuális jelentésben is megteszi, nyilatkozta a Vajdasági Rádió 

és Televíziónak Miščević. Mint az kiderült, a tény, hogy a tartomány finanszírozásáról 

szóló törvényt 2008 óta sem sikerült elfogadni Szerbiában, az Európai Parlament október 

24-én elfogadandó határozatában is helyet fog kapni. 

 

Értékkeresés és magyartanítás a mai iskolában 
2013. október 15. – Magyar Szó 

Digitális éra – nyitott iskola címmel október 12-én tartották meg az újvidéki Magyar 

Tanszéken a magyartanárok következő továbbképzését, amely ismét tömeges érdeklődést 

váltott ki a tanárok körében. A pedagógusokat Csányi Erzsébet tanszékvezető egyetemi 

tanár köszöntötte. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy ezt a testületet a magyartanárok 

„kamarájának” tekinthetjük, hiszen hasonlóképpen, mint az ügyvédek vagy az orvosok 

esetében, itt is megnyilvánul az összetartozás. Rendkívül fontos a magyartanárok 

egymással való találkozása, tapasztalatcseréje, összetartása, valamint a köz- és 

felsőoktatásban dolgozók együttműködése. 

 

Verbász nem Vajdaság egésze 
2013. október 15. – Magyar Szó 

A verbászi helyhatósági választásokon a Szerb Haladó Párt nyerte el a szavazók bizalmát 

magas fölénnyel. Aleksandar Vučić pártelnök az eddig demokrata párti irányítású 

önkormányzatba látogatva úgy értékelte az elért eredményt, hogy azt a tisztességes és 

becsületes munka elismeréseként nyerték a polgároktól. A választási bizottság utolsó 

adatai szerint a második helyen a Szerbiai Szocialista Párt vezette lista végzett a szavazatok 

22,4 százalékával. 

 
Lászlóiak a magyarországi Szentlászlón 
2013. október 15. – Új Magyar Képes Újság 

A szlavóniai Szentlászló település képviselői a hét végén részt vettek magyarországi 

testvértelepülésük, a Baranya megyei Szentlászló Kukoricás nap elnevezésű rendezvényén. 

Szentlászló Kaposvár és Szigetvár között fekszik a magyarországi Baranya megyében, az 

alig több mint nyolcszáz fős település több éve ápol testvértelepülési kapcsolatot a mi 

szlavóniai Szentlászlónkkal. A kapcsolatnak köszönhetően évek óta részt vesznek egymás 

rendezvényein. Így volt ez október 12-én is, amikor a szlavóniai település képviselői, 

táncosai, focistái és a járás magyar vezetői ellátogattak magyarországi testvértelepülésük 

Kukoricás napjára.  
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http://www.magyarszo.com/hu/2127/kozelet_politika/102724/Az-EP-is-foglalkozik-Vajdas%C3%A1g-finansz%C3%ADroz%C3%A1s%C3%A1val.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2127/kozelet_oktatas/102676/%C3%89rt%C3%A9kkeres%C3%A9s-%C3%A9s-magyartan%C3%ADt%C3%A1s-a-mai-iskol%C3%A1ban.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2127/kozelet_politika/102660/Verb%C3%A1sz-nem-Vajdas%C3%A1g-eg%C3%A9sze.htm
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4975-laszloiak-a-magyarorszagi-szentlaszlon
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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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