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Pered nem kaphatja vissza történelmi nevét 
2013. október 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovák kormány szerdai ülésén elutasította a Pered község nevének visszaállítására 

vonatkozó, népszavazáson kifejezett akaratát. Robert Kaliňák belügyminiszter szerint a 

kormány nem ignorálta a helyi népszavazást, szerinte a törvény világosan fogalmaz. „A 

község neve államnyelven kell, hogy legyen, a javasolt név pedig magyar. A mi 

szemszögünkből ez egy „Uhorsko” eredetű megnevezés, és nem gondoljuk, hogy jó lenne 

visszatérni hozzá, éppúgy, ahogy Bratislava sem tér vissza a Pozsony megnevezéshez”. Az 

MKP szerint a kormány a kisebbségek által lakott települések esetében ragaszkodik a 

nemzetállam építésének koncepciójához. 

 

Nyílt levelet intézett Korodi Attila Románia külügyminiszterének  
2013. október 16. – maszol.ro, Krónika 

Korodi Attila, az RMDSZ Hargita megyei parlamenti képviselője, az Európa Tanács 

parlamenti közgyűlésének tagja nyílt levélben bírálta Románia külügyminiszterének, Titus 

Corlățeannak azon nyilatkozatát melynek értelmében az Európa Tanács jelentései is azt 

igazolják, hogy Románia a kisebbségi jogok tekintetében valamennyi vállalását teljesítette 

- olvasható az RMDSZ szerdai közleményében. Korodi hivatalos levelében felhívta a román 

külügyminiszter figyelmét Andreas HERKEL észt raportőr jelentésére, amelyet az Európai 

Tanács parlamenti közgyűlése október 1-én fogadott el Strasbourgban.  

 

Nem diszkriminatív a magyar diákok román nyelvű gyakorlati oktatása 
2013. október 16. – hirado.hu, MTI 

A romániai Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) nem találta 

diszkriminatívnak, hogy a Marosvásárhelyei Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) a magyar tagozaton tanuló diákok gyakorlati oktatása román nyelven zajlik. A 

tanács szerdai közleménye szerint a MOGYE ügyében többségi szavazással döntöttek, a 

testület két tagja különvéleményt fogalmazott meg. Asztalos Csaba CNCD-elnök - az egyik 

különvélemény megfogalmazója - az MTI-nek elmondta, kollégái elfogadták a rektor 

érvelését, amely szerint a román nyelvű gyakorlati oktatással lehet elérni, hogy az egyetem 

magyar tagozatának a végzősei ismerjék a román szaknyelvet. 

 

Kezdődik a Verespatak-törvénytervezet nem nyilvános vitája 
2013. október 16. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro 

Elkezdődik csütörtökön a Verespatak-törvény cikkelyenkénti vitája a parlamenti 

szakbizottságban; az ülés nem nyilvános. Eredetileg hétfőre hívták volna össze, viszont 

halasztották, mert a bizottság még egyszer meghallgatta Dan Sova beruházásokért felelős 

tárca nélküli minisztert. Dan Sova a meghallgatáson azt mondta, a kormány a verespataki 

bányaberuházásnál a parlament döntésének veti alá magát, így a törvénytervezettel 

kapcsolatos döntésről nem kell értesíteniük a Ponta-kabinetet. 
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http://www.bumm.sk/87946/ignoralta-a-kormany-a-perediek-akaratat-marad-a-tesedikovo.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19291-nyilt-levelet-intezett-korodi-attila-romania-kulugyminiszterenek
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/16/21/Nem_diszkriminativ_a_magyar_diakok_roman_nyelvu_gyakorlati.aspx
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Takács Csaba: az ifjúsági szervezetek nagymenőt játsszanak 
2013. október 16. – Erdély Ma 

A Magyar Ifjúsági Értekezletnek (MIÉRT) nincs semmilyen beleszólása a pályázati pénzek 

elosztásába, szögezte le a Sláger Rádió megkeresésére Takács Csaba, annak kapcsán, hogy 

egy neve elhallgatását kérő háromszéki ifjúsági vezető azt mondta, a Communitas 

Alapítványtól származó pénzforrások megvonásával fenyegette meg a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (MIÉRT) a háromszéki tagszervezetét a HÁRIT-ot. Takács Csaba a Communitas 

Alapítvány kuratóriumi elnöke leszögezte: a MIÉRT javasolhat tagot a szaktestületekbe, 

mint ahogy más civil szervezetek is, de a pályázatok elbírálásánál neki is be kell tartani a 

nyilvános kiírásban megfogalmazott értékrendet. 

 

Makfalváról induló szekérkaraván toboroz résztvevőket a menetelésre 
2013. október 16. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Magyar Polgári Párt szekérkaravánt indít Makfalváról a székelyek október 27-re 

tervezett nagy menetelésére. A szekérkaraván 24-én, jövő csütörtökön indul Makfalváról a 

mint- egy 150 kilométeres útra, amelyen résztvevőket toboroz a Székelyek Nagy 

Menetelésére. A karaván 33 székely településen halad át, hogy végül Angyaloson 

csatlakozzon a meneteléshez. 

 

Székelyek Nagy Menetelése – Tét: a Székelyföld sorsa, jövője 
2013. október 16. – Erdély Ma 

A székelyek nagy menetelésével kapcsolatosan tartottak sajtótájékoztatót kedd este a 

Kézdiszéki Székely Tanács ülése után a szervezet kantai székházában. Biró Levente széki 

elnök elmondta: történelmi esemény tanúi leszünk október 27-én, amikor százötvenezer 

székely Kököstől Bereckig kinyilvánítja akaratát, hitet tesz Székelyföld területi 

autonómiája mellett és a román kormány közigazatási átszervezési terve ellen. 

 

CNCD: diszkriminálták a trikolóros román kislányt 
2013. október 16. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Hátrányos megkülönböztetésben részesítette osztályfőnöknője a kovásznai Kőrösi Csoma 

Sándor Líceum diákját, Sabina Elenát, amikor idén március 15-én elvette tőle trikolóros 

hajpántját – állapította meg keddi ülésén az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD). Az osztályfőnökre és az iskolaigazgatóra fejenként 400-400 lejes bírságot rótt ki a 

testület.  

 

Nagyvárad: egyenlőtlen bölcsődei egyenlőség 
2013. október 16. – Krónika 

Nem biztosított a kisebbségi foglalkozás a nagyváradi bölcsődékben, a hatályos törvények 

miatt a szülőknek semmi nem garantálja, hogy magyar nyelvet ismerő pedagógus 

foglalkozik majd a gyermekükkel. A Szent József bölcsödéből például épp a napokban, 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151194&cim=takacs_csaba_az_ifjusagi_szervezetek_nagymenot_jatsszanak
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151202&cim=makfalvarol_indulo_szekerkaravan_toboroz_resztvevoket_a_menetelesre_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151181&cim=szekelyek_nagy_menetelese_tet_a_szekelyfold_sorsa_jovoje
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/19288-cncd-diszkriminaltak-a-trikoloros-roman-kislanyt
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyenlotlen-bolcsodei-egyenloseg
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jóval a beiratkozások lezárta után küldték el azt a magyar nyelvű nevelőnőt, aki miatt több 

szülő is erre az intézményre bízta a gyermekét. 

 

Egyre több az összevont osztály 
2013. október 16. – Krónika, szekelyhon.ro 

Jelentősen megnövekedett az összevont osztályokban tanuló diákok száma Hargita 

megyében, mivel a térségben egyre kevesebb gyermek születik. Erre hívták fel a figyelmet 

szerdai sajtótájékoztatójukon a megyei tanfelügyelőség illetékesei. Waczel Ferenc 

tanfelügyelő elmondta: tavalyhoz képest idén mintegy háromszázzal több gyermek jár 

összevont osztályba, számuk így megyeszinten meghaladja a háromezret. Legtöbben, közel 

2700-an elemi osztályosok, az összevonással ugyanis elkerülhető, hogy a kisgyerekeknek 

autóbusszal kelljen egy másik településre iskolába járniuk. 

 

Ellentmondásos felszólalások voltak a Verespatak-bizottság ülésén  
2013. október 16. – maszol.ro 

A képviselőház és a szenátus a verespataki bányaberuházásról szóló törvényt vitató 

speciális bizottságának legutóbbi ülésének meghívottja Stefan Marincea a Román 

Geológiai Intézet vezérigazgatója volt, aki vehemensen bírálta a kormány által benyújtott 

törvénytervezetet. A szakbizottsági ülésről Végh Sándor, az RMDSZ Szilágy megyei 

szenátora, az együttes bizottság tagja elmondta, a vezérigazgató véleménye szerint „ez a 

beruházás nem lesz a román állam javára és nem biztosítja a vidék hosszú távú fejlődését”.  

 

Előkészítik a terepet a Sapientiának Sepsiszentgyörgyön 
2013. október 16. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Minisztériumi jóváhagyást kér a megyeszékhely önkormányzata annak érdekében, hogy 

biztosítani tudják a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi 

tagozatának a szükséges ingatlant. A városi testület erről szerdán döntött. 

 

Beszélgetés Király Andrással, az aradi Szabadság-szobor Egyesület elnökével 
2013. október 16. – Nyugati Jelen 

Tekintve, hogy az aradi Szabadság-szobor Egyesület idén ünnepelte születésének a tizedik 

évfordulóját, a Nyugati Jelen megkereste a civil szervezet elnökét, Király András oktatási 

államtitkárt, akivel a tízévi munkájukról, a terveikről beszélgettek. 

 

INSCOP: Erdély megszerzése fontosabb, mint a rendszerváltás 
2013. október 17. – Krónika 

Erdély Románia általi bekebelezését – a románok által „nagy egyesülésnek” nevezett 

eseményt – , valamint a kommunizmus 1989-es megdöntését tartja a román történelem 

legfontosabb mozzanatainak az INSCOP közvélemény-kutató által megkérdezett románok 

többsége. A válaszadók 43,1 százaléka Erdély megszerzését tartja a legfontosabbnak. Az 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyre-tobb-az-osszevont-osztaly
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19294-ellentmondasos-felszolalasok-voltak-a-verespatak-bizottsag-ulesen
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/keszitik-a-terepet-a-sapientianak-sepsiszentgyorgyon
http://www.nyugatijelen.com/kultura/a_megszerzett_tapasztalatok_komoly_erteket_kepeznek.php
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1989-es rendszerváltás a második helyre szorult, csupán 17,5 százalék tartja a legfontosabb 

történelmi eseménynek. 

 

Nem tudni, ki dolgozta ki a kisebbségi jelentést 
2013. október 16. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Elfogadta a szlovák kormány a kisebbségek helyzetéről szóló jelentést, melyet sok bírálat 

ért. A most elfogadott anyag a jelek szerint A. Nagy László volt kisebbségügyi 

kormánybiztos jelentésének átdolgozott változata. A „kozmetikázás” miatt sok bírálat érte 

a kormányhivatalt. felmerült a hatásköri visszaélés gyanúja is. A jelentés bírálói 

rámutattak arra, hogy a jelentést akkor dolgozták át, és hozták nyilvánosságra, amikor a 

kormánybiztosi teendők elvégzésével időközben megbízott Mária Jedličkovának ilyen 

jellegű beavatkozásra nem volt hatásköre. 

 

Kisebbségi jelentés – Alternatív anyagot készít az MKP és a Most-Híd 
2013. október 16. – bumm.sk, hirek.sk 

A szlovákiai magyar szervezetek képviselői már a kormány mellett működő nemzeti 

kisebbségi bizottság ülésén közölték, hogy nem tudják elfogadni a jelentést, mert 

hiányosnak tartják. A kabinet ennek ellenére szerdai ülésén jóváhagyta a foghíjas anyagot. 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke szerint ez tükrözi a kormány valós 

hozzáállását a nemzetiségi kérdéshez. Az MKP ezért alternatív jelentést küld az EBESZ-

nek, az Európa Tanácsnak, az Európai Unió intézményeinek és a releváns 

nagykövetségeknek, hogy megtudják, koránt sincs minden rendben. 

 

Tartós a tankönyvhiány a magyar iskolákban 
2013. október 16. – hirek.sk 

A 2013/2014-es tanév már hetekkel ezelőtt kezdetét vette, ám a diákok még mindig nem 

örülhetnek azoknak a tankönyveknek és munkafüzeteknek, amelyek egyszerűbbé tennék 

számukra a tanulást. 

 

Pénteken hallgatják meg az Ifjú Szivek igazgatójelöltjeit 
2013. október 16. – Új Szó 

Nem viszi túlzásba az Ifjú Szivek Táncszínház igazgatóválasztásával kapcsolatos 

tájékoztatást a kormányhivatal – írja az Új Szó. A meghallgatás időpontját nem árulták el, 

sem a négy jelentkező nevét arra hivatkozva, hogy a pályázat transzparens legyen. 

 

Megérkezett Budapestre az új, nehézsúlyú szlovák nagykövet 
2013. október 16. – bumm.sk 

Peter Weiss helyét Rastislav Káčer külpolitikai szakértő, volt amerikai nagykövet foglalta 

el Budapesten. Igazi diplomata-nagyágyú, aki viharos időkben képviselte Szlovákiát, és a 
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http://www.bumm.sk/87937/nem-tudni-ki-dolgozta-ki-a-kisebbsegi-jelentest.html
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http://ujszo.com/online/kultura/2013/10/16/penteken-hallgatjak-meg-az-ifju-szivek-igazgatojeloltjeit
http://www.bumm.sk/87955/megerkezett-budapestre-az-uj-nehezsulyu-szlovak-nagykovet.html
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NATO-csatlakozást is összehozta. A magyar-szlovák kapcsolatok fontosságát jelzi 

kinevezése.  

 

Trianonról vetítenek dokumentumfilmet a Szlovák Intézetben 
2013. október 16. – hirek.sk 

A Történelemóra című szlovák dokumentumfilmet, Dušan Trančík munkáját vetítik le 

csütörtökön az alkotó jelenlétében a budapesti Szlovák Intézetben. A dokumentumfilm a 

szlovák-magyar kapcsolatokkal és a trianoni békeszerződés eltérő megítéléseivel 

foglalkozik. Nem tanítani akar, hanem az a célja, hogy a néző bepillantást nyerhessen az 

oktatási intézmény közegébe és megtapasztalja, ott hogyan közelítenek a témához. 

 

Két új díjat alapított a Csemadok Országos Elnöksége 
2013. október 16. – Felvidék Ma 

A Csemadok Országos Elnöksége október 10-én Nagymegyeren ülésezett, ahol többek 

között két új díj alapításáról, a Csemadok Közművelődési Díjról, illetve a Gyurcsó István-

díjról határoztak. Az elismerések minden évben a Magyar Kultúra Napján kerülnek 

átadásra. 

 

Az asszimiláció „fékje” szeretnének lenni 
2013. október 16. – Vajdaság Ma 

Hétfőn kezdődött meg a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjának kiosztása 

Vajdaságban. Muzslyán kedden este, a Bánáti Magyar Pedagógusok Egyesülete volt a 

házigazda, és a Magyar Házban mintegy 50 muzslyai és erzsébetlaki kis elsős szüleinek 

adták át a támogatást. Az egybegyűlteket Hallai Zoltán, a helybeli Szervó Mihály Általános 

Iskola igazgatója üdvözölte, aki megköszönte a szülőknek, hogy a gyermekeik jövőjét 

előtérbe helyezve magyar tagozatokra íratták, és ezúttal is hangsúlyozta az anyanyelven 

történő iskoláztatás fontosságát. 

 

Dačić: Szerbiára nézve nagyon kedvező az Európai Bizottság jelentése 
2013. október 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Ivica Dačić miniszterelnök szerint az eddigi legkedvezőbb uniós jelentés született 

Szerbiáról. Dačić azt követően nyilatkozott az Európai Bizottság jelentéséről, hogy azt 

szerdán hivatalosan is átvette Michael Davenporttól, az EU szerbiai delegációjának 

vezetőjétől. Dačić kijelentette, hogy elégedett a jelentéssel, és az ország folytatni kívánja a 

belső reformok végrehajtását és a brüsszeli feltételek teljesítését, egyebek mellett a Belgrád 

és Pristina közötti kapcsolat további fejlesztését. Az EB arra számít, hogy Szerbia 

legkésőbb 2014 januárjában megkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat az EU-val. 
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„Igazán úgy teljesedhet ki az ember, ha ismeri a hagyományait” 
2013. október 17. – Magyar Szó 

Útmutató a népi hagyományok nevű választható tantárgy tanításához címmel egynapos 

képzést szervezett az általános iskola alsós tagozatain, magyar nyelven tanító pedagógusok 

számára a Magyar Nemzeti Tanács. A képzésen bemutatták a népi hagyományok nevű 

választható tantárgy programját és az elméleti előadások mellett gyakorlati foglalkozást is 

tartottak a résztvevőknek, akik CD-n gazdag anyagot kaptak e tantárgy minél sikeresebb 

tanításához. Ám Raffai Judit néprajzkutató – aki a tantárgy programját ismertette – arra 

is felhívta a figyelmet, hogy ezen anyag mellett a pedagógusok járjanak nyitott szemmel, 

ismertessék meg diákjaikat a saját példák segítségével a saját környezetük 

néphagyományaival is. 

 

Az első néprajzi kutató 
2013. október 16. – Népújság 

Lendva új köztéri szobra Bellosics Bálinté (1867–1916), Hetés egyik első néprajzi 

kutatójáé. A neves szakember, aki gyermekéveit a muravidéki városban töltötte, 

munkásságával érdemelte ki, hogy neve Lendván se menjen feledésbe. A szobrot, Király 

Ferenc Munkácsy-díjas szobrászművész alkotását október 10-én, Bellosics születése 

napján avatták fel, a művet Halász Albert, a lendvai magyar önkormányzat elnöke és 

Somos László, Bellosics dédunokája leplezte le. 

 

A közjegyző esetében elég a szlovén nyelv ismerete a kétnyelvű területen!? 
2013. október 16. – Népújság 

A múlt héten a Szlovén Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága némileg váratlanul utasította 

el a nemzetiségi parlamenti frakciónak a közjegyzőségről szóló törvényhez indítványozott 

módosítását. A kérdéskörben Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselőt, illetve 

Horváth Ferencet, az MMÖNK Tanácsának elnökét kérdezte a Népújság. 

 

A külhoni magyaroknak a szavazáshoz regisztrálniuk kell 
2013. október 16. – RTV Slovenija Hidak 

A magyar állam az egyszerűsített honosítási eljárással nem csak magyar állampolgárságot, 

hanem szavazati jogot is biztosít a külhoni magyaroknak. Ahhoz viszont, hogy az új 

állampolgárok a jövő tavaszra esedékes választásokon szavazni tudjanak, regisztrálniuk 

kell. A külhoni magyarok szavazási eljárásának módjáról. Dr. Pálffy Ilonát, a Nemzeti 

Választási Iroda elnök asszonyát kérdezte a Hidak. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2129/kozelet_oktatas/102762/%E2%80%9EIgaz%C3%A1n-%C3%BAgy-teljesedhet-ki-az-ember-ha-ismeri-a-hagyom%C3%A1nyait%E2%80%9D.htm
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/7487-az-els-neprajzi-kutato
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7488-a-koezjegyz-eseteben-eleg-a-szloven-nyelv-ismerete-a-ketnyelv-terueleten
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7241
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Egy falat Magyarország - I. Taste of Hungary Festival Sydneyben 
2013. október 16. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember 29-én megrendezésre került az I. Taste of Hungary Festival Sydneyben, az Új 

Dél Wales-i Magyar Szövetség és a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasainak 

szervezésében. A rendezvény egy évenként megrendezésre kerülő kulturális és 

gasztronómiai fesztivál első állomása volt. 

 

„Itt Székelünk mi vidáman!” – Cserkész Regőstábor Ausztráliában 2013 
2013. október 16. – Nemzeti Regiszter 

Évről-évre megrendezésre kerül a regőstábor Ausztráliában, melyet a különböző 

nagyvárosok cserkészcsapatai szerveznek. Minden évben van egy meghatározott téma: 

vagy egy tájegység, vagy egy falu, melynek teljes történetét, hagyományát és kultúráját 

ismerhetik meg a táborozók. Ezt követően egész évben még a saját csapatukkal 

kamatoztathatják az itt megtanultakat. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/egy-falat-magyarorszag-i-taste-of-hungary-festival-sydneyben
http://www.nemzetiregiszter.hu/itt-szekelunk-mi-vidaman-cserkesz-regostabor-ausztraliaban-2013
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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/

