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November 7-én tartja ülését a Magyar Állandó Értekezlet 
2013. október 17. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet 

November 7-én tartja következő ülését a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) – jelentette 

be Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a fővárosban 

csütörtökön rendezett Nemzetpolitikai Napon. A helyettes államtitkár elmondta: a 

MÁÉRT dönt majd arról, hogy a külhoni magyar óvodák, majd az idei kisiskolások éve 

után milyen, az oktatás területén megvalósuló program következik. A Nemzetpolitikai 

Napon előadást tartott Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója is. 

Előadásában hangsúlyozta, fontos, hogy tervezhető legyen a nemzetpolitika. Az anyaország 

célja, hogy a kisebbségek megmaradjanak és gyarapodjanak – mutatott rá. Kiemelte: az 

autonómia cél és eszköz egyben, és arra kell összpontosítani, hogy ennek eléréséig a 

külhoni társadalmak erősödjenek. 

 

Javult a magyar kormány nemzeti érdekérvényesítő képesség 
2013. október 17. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet 

Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint az elmúlt években javult a magyar kormány 

nemzeti érdekérvényesítő képessége nemzetpolitikai szempontból. Magyarország „jobban 

teljesít a határon túli magyarok irányába is”. Sikerült konkrét eredményeket elérni, a 

szomszédságpolitikát sokkal kiegyensúlyozottabb kapcsolatrendszer jellemzi – mondta. 

Kifejtette: Románia esetében nem történt olyan intézkedés, amely az ott élő magyarok 

helyzetében visszalépést jelentene. Szlovákiával kapcsolatban pedig „örvendetesen beállt 

egy pozitív csend a nemzetpolitika vonatkozásában”. 

 

Lezárta az EP a kettős állampolgársági beadványt 
2013. október 17. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar 

Hírlap 

Lezárta, vagyis levette napirendjéről az Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága 

csütörtökön azt a beadványt, amelyet Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke és Gubík László nyújtott be az EP-nek, mert diszkriminatívnak ítélték a szlovák 

állampolgársági törvény módosítását. A petíciós bizottság májusban tárgyalta először a 

petíciót, és akkor még úgy döntött: mindaddig nem határoz a beadványról, amíg a szlovák 

alkotmánybíróság nem foglal állást az ügyben.  Ennek ellenére a bizottság napirendjéről 

határozó, a döntéseket előkészítő koordinátorok úgy döntöttek, hogy lezárják az ügyet. 

 

0 - 1 mandátumra elegendőek az erdélyi szavazatok a magyarországi 
választásokon 
2013. október 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Romániában 65-80 ezer kettős állampolgár szavaz majd várhatóan a jövő évi 

magyarországi választásokon – derült ki a kolozsvári magyar konzulátuson csütörtök este 

bemutatott kutatásból. Barna Gergő szociológus elmondta, a szavazáson való részvételnek 

szimbolikus tétje van mind a határon túli szavazók, mind a magyarországi pártok számára, 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k
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mert a maximális elérhető szavazatszám is csupán 0-1 mandátumra elegendő. 75 ezer 

szavazat kell egyetlen mandátum eléréséhez. 

 

Pártok fölött megy a biznisz: magyarországi érdekeltségű vállalkozások 
Romániában 
2013. október 17. – transindex.ro 

A Transindex magyarországi és erdélyi magyar közszereplők romániai üzleti érdekeltségeit 

próbálta feltérképezni. A válogatás során elsődleges cél a magyarországi és romániai üzleti 

élet, közéleti és politikai elit összefonódásainak vizsgálata volt. 

 

A verespataki törvénytervezet elvetését kérte az RMDSZ, de leszavazták 
2013. október 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Leszavazta a verespataki beruházást vizsgáló parlamenti bizottság azt az előterjesztést, 

amelyben az RMDSZ a törvénytervezet elutasítását kérte. Korodi Attila, a szakbizottság 

tagja ismertette: a szövetség álláspontját a speciális együttes bizottság elutasította. A 

szavazást egy hosszas vita előzte meg, majd a bizottsági tagok 9 – 7 arányban elvetették az 

RMDSZ javaslatát. 

 

Markó Attila: Románia nem tartja be a kisebbségvédelmi egyezményeket 
2013. október 17. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

„Szó sincs arról, hogy Románia betartaná az európai egyezményekben vállalt 

kötelezettségeit” - jelentette ki Markó Attila sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselő Titus 

Corlățean külügyminiszter kijelentésére reagálva, aki szerint azért nem kell autonómia a 

magyarságnak, mert az Európa Tanács jelentései azt mutatják, hogy Románia minden 

vállalását teljesítette. 

 

Elkezdték építeni a Sapientia marosvásárhelyi bentlakását 
2013. október 17. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen elkezdődött a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

240 férőhelyes kollégiumépületének építése. Amint az egyetem csütörtökön közölte, a 

munkaterületet előző nap adták át a kivitelezőnek. A kolozsvári Decorint Kft.-nek - amely 

az egyetem kolozsvári épületét is építette - 2014. szeptember 15-ig kell befejeznie az építési 

munkálatokat. Így a tudományegyetem marosvásárhelyi Műszaki és Humántudományok 

Karán tanuló diákok számára a 2014/2015-ös tanévtől kétszobás, szobánként három 

személyes lakrészekben biztosítanak elszállásolási lehetőséget. 
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Több városból indulnak vonatok vagy buszok a Székelyek Nagy Menetelésére 
2013. október 17. – transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Bérelt vonattal készül a csíkszéki tüntetők egy részét a székelyek autonómiát követelő nagy 

menetelésének helyszínére szállítani a Székely Nemzeti Tanács és az RMDSZ csíki területi 

szervezete. Amint azt Becze István, a csíki RMDSZ-szervezet ügyvezető elnöke az MTI-nek 

elmondta, a különvonat indításáról csütörtökön írták alá a szerződést a Regiotrans 

társaság illetékeseivel. 

 

A NATO-nak pontos információi voltak a román és a magyar szocializmusról 
2013. október 17. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro 

Viszonylag pontos információkkal rendelkezett a NATO a román és a magyar szocialista 

rendszer működéséről az 1956-os ma- gyarországi forradalmat követő mintegy két 

évtizedben – derült ki Novák Csaba Zoltán és Fodor János romániai magyar törté- 

nészeknek a brüsszeli Balassi Intézetben tartott szerda esti előadásából. A két fiatal 

történész Sógor Csabának, az RMDSZ egyik európai parlamenti képviselőjének 

meghívására tartott előadást. 

 

Folyamatosan fogynak a magyar osztályok 
2013. október 17. – maszol.ro 

Beigazolódott az RMDSZ nyár eleji jóslata, miszerint magyar osztályok szűnhetnek meg a 

közoktatásban. Ez részben a lecsökkent gyereklétszám miatt van, másrészt amiatt, hogy a 

minimális osztálylétszámot az oktatási törvény 10-ről 12-re emelte, a középiskolai oktatás 

esetében pedig 15-re, e mellett a szakoktatás iránt tanúsított érdeklődéshiány is osztályok 

összevonásához vezet.  

 

Hárítja a felelősséget a verespataki különbizottság 
2013. október 17. – Krónika 

Módosította a verespataki bányakitermelés beindítására vonatkozó törvénytervezetet az 

ügyben eljáró parlamenti különbizottság, amely úgy véli, hogy nem tartozik a hatáskörébe 

a beruházásban érdekelt Roşia Montană Gold Corporation (RMGC) és a kormány között 

megkötendő szerződésről való határozás. Darius Vâlcov, a bizottság elnöke a testület 

csütörtöki ülése után úgy nyilatkozott: a módosított változat már nem az RMGC lehetséges 

tevékenységére vonatkozik, hanem általában a romániai arany- és ezüstbányászatra. 

 

Borbély: árnyékjelentés készül a nyelvi jogok hiányos alkalmazásáról  
2013. október 17. – maszol.ro 

Az RMDSZ egy árnyékjelentést készít a nyelvi charta érvényesülésének hiányosságairól, és 

kérik az Európai Tanácsot, foglalja bele jelentésébe, hogy Románia nem áll jól a kisebbségi 

jogok alkalmazása terén – közölte csütörtökön Borbély László. Az RMDSZ politikai 

alelnöke Sepsiszentgyörgyön Titus Corlăţean külügyminiszter nyilatkozatára reagált, 

amely szerint azért nem kell autonómia a magyarságnak, mert az Európa Tanács jelentései 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/19344-folyamatosan-fogynak-a-magyar-osztalyok
http://kronika.ro/belfold/nepszavazas-palagazugyben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19351-borbely-arnyekjelentes-keszul-a-nyelvi-jogok-hianyos-alkalmazasarol
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azt mutatják, hogy Románia minden vállalását teljesítette. Az RMDSZ politikusa 

hangsúlyozta: a külügyminiszter azzal kellene foglalkozzon, hogy Romániában nem 

érvényesül a Kisebbségi Nyelvek Chartája, amelyet az ország elfogadott és a belső jogrend 

része, a hazai kisebbségek ugyanis nem mindenhol tudják használni anyanyelvüket.  

 

Európai polgári díjban részesült Nyisztor Ilona népdalénekes 
2013. október 17. – Krónika, Erdély Ma 

Nyisztor Ilona kitüntetésével üzenetértékű elismerésben részesült a moldvai csángó 

közösség, amikor szerda este Brüsszelben, negyvenhárom díjazottal egyetemben átvehette 

az Európai polgári díjat. 

 

Avram Iancu lesz a reptér neve 
2013. október 17. – Krónika, transindex.ro 

Végérvényesen eldőlt: Avram Iancu nevét fogja viselni a kolozsvári nemzetközi repülőtér, a 

Kolozs megyei önkormányzat ugyanis csütörtöki rendkívüli ülésén elfogadta a 

névváltoztatásról szóló határozatot, csak a négy RMDSZ-es tanácsos voksolt a javaslat 

ellen. 

 

CNCD: nem diszkriminált Király András 
2013. október 17. – Krónika 

Nem tekinthető rasszistának Király András oktatási államtitkár romákra vonatkozó 

kijelentése – döntött szerdai ülésén az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). A 

testület tagjai egyhangúlag úgy határoztak, hogy az RMDSZ-es politikus kijelentése nem 

súrolja a szabad véleménynyilvánítás határait. A CNCD vezetőtanácsa meghallgatta az 

államtitkárral készült teljes interjút, és megállapította, hogy az újságíró nem közölte 

szöveghűen a politikus által mondottakat. Király Andrást több civil szervezet panaszolta be 

a CNCD-nél amiatt, hogy egy interjúban azt nyilatkozta: nem járatná gyerekét olyan 

iskolába, ahol jelentős a romák aránya. 

 

Újabb pofon az orvosinak 
2013. október 17. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) döntése ellenére továbbra is 

jogfosztónak és hátrányosan megkülönböztetőnek tartják a marosvásárhelyi magyar 

professzorok az orvosi egyetem kikötését, miszerint a gyakorlati oktatás kizárólag az állam 

nyelvén folyhat. „Mit is kellene mondanom egy ilyen döntés kapcsán? Legfeljebb azt, hogy 

no comment” – reagált Szabó Béla tagozatvezető az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács érveire. A MOGYE professzora értetlenül állt a döntés előtt, annál is inkább, mivel 

az egészségügyi törvény világosan kimondja, hogy a beteggel anyanyelvén kell beszélni. 

Szilágyi Tibor rektorhelyettes szerint a fővárosi testület álláspontja egy újabb pofon az 

amúgy hátrányos megkülönböztetésben működő magyar tagozat számára. „Sajnos 
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Romániában a kisebbségi jogok alkalmazásának gyakorlatba ültetése körül még nagyon 

sok a tennivaló” – fűzte hozzá a magyar nyelvű oktatásért felelős rektor-helyettes. 

 

Elemében a kisantant 
2013. október 18. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „még szorosabbra kell fűzni a kapcsolatokat a lehető legtöbb 

európai kisebbségi szervezettel, és folyamatosan egyeztetett stratégiával, érdemi 

megoldásokat javasolva állandó ostrom alatt kell tartani az Európai Bizottságot és egyéb 

uniós fórumokat. Hiszen ahogy az emberi és polgári jogokat sem tartották mindig 

maguktól értetődőknek, hanem úgy kellett kikényszeríteni a konszenzust róluk, az uniós 

szinten rendezett, akár kollektív kisebbségi jogok biztosítása sem elérhetetlen, ha kellően 

nagy tömeg követeli kellő intenzitással”. 

 

Zatykó Gyula: fel kell lépni a magyarellenesség ellen 
2013. október 18. – Krónika 

Fel kell lépni a tendenciózusan irányított román nacionalizmus ellen – jelentette ki tegnap 

Zatykó Gyula az utóbbi időben eluralkodó és helyi jelenségekről túlmutató magyarellenes 

hangulat kapcsán. Az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke veszélyesnek tartja a román 

kormány, illetve a többségi politikum hozzáállását, amely ahelyett, hogy „hidat építene” az 

együtt élő két nemzet között, történelemhamisítással fordítja a magyarok ellen a 

románságot, hogy álkonfliktust gerjesztve elterelje a figyelmet az országban uralkodó valós 

problémákról. 

 

Borbély: nincs stratégia 
2013. október 18. – Krónika 

Az innovációra, a technológiára a kis- és középvállalkozásokra, a helyi hagyományokra és 

jellegzetességekre kell alapozza a jövőjét a romániai magyarság – szögezte le egy 

sepsiszentgyörgyi sajtóbeszélgetésen Borbély László. Borbély ugyanakkor elmondta, a 

fejlesztési régiók módosítása érdekében kezdeményezett aláírásgyűjtés nem pótcselekvés: 

a szövetség közel három éve letette a 16 fejlesztési régióról szóló törvénytervezetet, a 

népszavazással két régióban is megerősíthetik, hogy a polgárok is ezt akarják. Tavasszal 

valószínű elkezdik az aláírásgyűjtést a visszautasított EU-s állampolgári kezdeményezés 

kapcsán is.    

 

Korodi: kötelezettségszegési eljárást indíthat az EU a verespataki 
törvénytervezet miatt 
2013. október 17. – transindex.ro 

Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő, a verespataki beruházásra vonatkozó 

törvénytervezetet vizsgáló parlamenti különbizottság tagja egy Facebook-bejegyzésbenn 

azt írja, hogy a bizottság által megszavazott módosító indítványok miatt Románia ellen 

kötelezettségszegési eljárás indulhat. 
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Klaus Iohannis: fölösleges feszültségkeltés az RMDSZ régiós népszavazása 
2013. október 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Fölösleges feszültségkeltésnek tartja Klaus Iohannis, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

alelnöke az RMDSZ által kezdeményezett megyei népszavazásokat. Klaus Iohannis egy 

nagyszebeni csütörtöki sajtótájékoztatón újságírói kérdésre mondott véleményt a 

fejlesztési régiók átszabását célzó népszavazásokról, amelyek kiírását aláírásgyűjtéssel 

próbálja kikényszeríteni az RMDSZ Erdély hat megyéjében. 

 

Elhalasztatná a kitüntetések becsületbíróságának ülését Tőkés 
2013. október 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Elhalasztatná a Románia Csillaga érdemrend becsületbíróságának péntekre kitűzött ülését 

Tőkés László. A testületet azért hívták össze, hogy megvitassa a politikusnak nyújtott 

állami kitüntetés visszavonásáról szóló kezdeményezést. Amint a becsületbíróságnak 

címzett, az MTI-hez is eljuttatott levelében Tőkés László jelzi, más irányú kötelezettségei 

miatt nem tud megjelenni a pénteki ülésen, ügyvédje, Kincses Előd pedig vasárnapig nem 

tartózkodik az országban. 

 

A helyi és az országos román sajtó az érem más-más oldalát látja 
2013. október 17. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi román helyi sajtó mindent megtett azért, hogy a kétnyelvű árcímkéket 

osztogató akció nyilvánvaló törvényszegésnek minősüljön, ami az EMNP-hez köthető, 

tehát politikai töltetű, nem civil jellegű. Ezzel szemben az országos sajtóban a „banizás” 

inkább tűnt egyfajta jogos civil ellenállási formának. A román sajtó két külön 

megközelítésben szemlélte a Lakó Péterfi Tünde és a rá kirótt bírság baniban tervezett 

kifizetésének ügyét. 

 

Decentralizáció kérdőjelekkel 
2013. október 17. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Számos hatóság, intézmény decentralizációjáról esett szó az utóbbi időszakban, köztük a 

népegészségügyi igazgatóságnak a megyei önkormányzat hatáskörébe való átutalása is 

felmerült.  

 

Lomnici lesújtónak tartja az EP petíciós bizottságának döntését 
2013. október 17. – MTI, hirek.sk 

Lesújtónak, politikai erőfitogtatásnak tartja Lomnici Zoltán az Európai Parlament petíciós 

bizottságának döntését. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke 

szerint a bizottság azzal, hogy levette napirendjéről a szlovák állampolgársági törvénnyel 

kapcsolatos beadványt, azt üzente a szlovák alkotmánybíróságnak, hogy Európát nem 

érdeklik az egyes tagállamokban a kisebbségek ellen elkövetett atrocitások. 
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Felfüggesztették a Baťa-örökösök kártérítési eljárását 
2013. október 17. – hirek.sk 

Felfüggesztették a Jan Antonín Baťa csehszlovák vállalkozó örökösei által kezdeményezett 

kártérítési eljárást. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az eljárás 

felfüggesztésének oka, hogy a tárca további írásos bizonyítékokat kért a kérvényezőktől. 

Baťa örökösei a Beneš-dekrétumok alapján elkobzott családi vagyonért követelnek 

kártérítést a szlovák államtól. A Pravda lap szerint a vagyon értéke egymilliárd euróra 

tehető. 

 

Pered nem adja fel, tovább harcol a nevéért 
2013. október 17. – hirado.hu, hirek.sk 

Borsányi Gyula, Pered MKP-s polgármestere a Kossuth Rádió Határok nélkül című 

műsorában elmondta: települése tovább harcol azért, hogy visszaszerezze nyolcszáz éves 

nevét. 

 

Felfigyelt a szlovák sajtó: Bugárék „létrehoznák Dél-Szlovákiát” 
2013. október 17. – bumm.sk 

Mintha kezdené felfedezni a szlovák sajtó a Híd nemzetpolitikai vízióját, melyben a párt 

önálló zászlót, himnuszt és címert javasolt Felvidék helyett Dél-Szlovákiának. A Markíza 

hírportálja szerint Bugárék „létrehoznák Južné Slovensko - Dél-Szlovákiát”. 

 

A történelmiekhez közelítő régiókat akar a Híd 
2013. október 17. – Új Szó 

A Hídnak saját elképzelése van szlovákiai közigazgatási elrendezéséről, a jelenlegi nyolc 

megyére osztást nem tartja megfelelőnek. Solymos László, a párt alelnöke közölte, a 

történelmihez közelebbi felosztást részesítenének előnyben.  

 

Saját kisebbségi tanácsa lesz a Most-Hídnak 
2013. október 17. – Felvidék Ma 

Elégedetlen az együttműködés pártja a kormány munkájával a kisebbségi jogok terén, 

ezért saját kisebbségi tanácsot hoz létre. A párt szerint a kormány témához való „laza 

hozzáállását" mutatja a kisebbségek helyzetéről szóló jelentés elfogadása is, amelyből több 

fontos megállapítás is kimaradt. Solymos László, a párt alelnöke szerint a kormány által 

megszavazatott változat azt hivatott igazolni, hogy nincs szükség változtatásokra a 

kisebbségek helyzetének javításához. 

 

Kassán ülésezett a Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság 
2013. október 17. – Felvidék Ma 

Kassán tárgyalt a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi  

Vegyes Bizottság. A bizottság feladata kijelölni a határon átívelő együttműködés 

fejlesztésének általános irányait és formáit, koordinálni a határon átívelő együttműködés 
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programjait azzal a céllal, hogy az Európai Uniónak erre a területre vonatkozó politikájával 

és jogalkotásával összhangban megteremtse a két ország lakossága, területi egységei és 

azok illetékes szervei, valamint helyi önkormányzatai közötti kapcsolatfejlesztés és 

együttműködés feltételeit. 

 

Újratárgyalja-e Kassa megye az iskolák ügyét? 
2013. október 17. – Felvidék Ma 

A rozsnyói gimnázium helyzete még mindig bizonytalan. Kérdés, a benyújtott módosító 

javaslatot újratárgyalja-e a megye. Október 21-én lesz testületi ülés. 

 

Vajdasági írók nyílt levele Tasovachoz 
2013. október 17. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Írók Egyesülete (DKV) nyílt levéllel fordult Ivan Tasovac köztársasági 

művelődési és tájékoztatási miniszterhez, s rámutattak arra, a kultúráról, annak jövőjéről 

nem lehet a vajdasági írók egyesülete nélkül tárgyalni. Két nappal ezelőtt 36 író hasonló 

levéllel fordult Tasovachoz. Az újvidéki és vajdasági írók most ennek ismeretében arra 

hívják fel a figyelmet, hogy az irodalmi térség sokkal összetettebb struktúrát mutat 

intellektuális, ideológiai és földrajzi értelemben, mint ahogyan az az írók egy csoportjának 

elkötelezettsége alapján kikövetkeztethető lenne. 

 

A hétvégén ünnepel Magyarkanizsa 
2013. október 17. – Vajdaság Ma 

Péntektől vasárnapig tart a községnapi ünnepségsorozat. Az ünnep első állomáshelye 

Oromhegyes lesz, ahol pénteken délben a Csákó-halmon, az I. Zentai csata emlékhelyénél, 

ünnepi megemlékezésre kerül sor, amelyen Nyilas Mihály, Magyarkanizsa polgármestere 

mond ünnepi beszédet. Ezt követően Magyarkanizsán, a József Attila utcában átadásra 

kerül az első lakóotthon, amelyet az Együtt Veled Értük, értelmi és testi fogyatékosokat 

védő és segítő egyesület pályázati eszközökből hozott létre, s amelyben négy védencük talál 

állandó otthonra. 

 

Kúla: Megérkezett a Rákóczi Szövetség támogatása 
2013. október 17. – Magyar Szó 

Hétfő este ismét összegyűltek a kúlai Petőfi-brigád Általános Iskola magyar első osztályos 

tanulói és szülei, hogy az előzőekben meghirdetett Rákóczi Szövetség által felajánlott 

Beiskoláztatási Program által biztosított támogatást átvegyék. A program célja, hogy 

ráirányítsa a magyar családok figyelmét a magyar iskolaválasztás fontosságára és 

helyeslésére – mondta köszöntő beszédében dr. Ősi Barnabás, a Rákóczi Szövetség 

pályázati munkatársa. 
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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. 

 

Helyi közösségi választásokra készülnek Zentán 
2013. október 17. – Vajdaság Ma 

Zenta község területén október 27-én tartják meg a helyi közösségi választásokat. A 

Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének illetékesei sajtótájékoztatón jelentették 

be, mely helyi közösség területén melyik jelölteket támogatják majd a választásokon. A 

helyi közösségi választásokon a jelöltek ugyan egyéni jelöltekként indulnak majd, ám a 

Vajdasági Magyar Szövetség helyi szervezetének illetékesei fontosnak tartják, hogy 

támogassák azokat a személyeket, akik a párt programjában megfogalmazott célkitűzések 

megvalósításáért szállnak síkra, hangsúlyozta a sajtótájékoztatón Juhász Attila, a VMSZ 

helyi szervezetének ügyvezető alelnöke. 

 

Kárpátaljai értékek a Külhoni Magyar Értéktárban 
2013. október 17. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület egy évvel ezelőtt kezdte meg az értékek 

összegyűjtését Kárpátalja négy járásában, összesen 90 településen. Ezek összesítésével 

létrejött egy adatbázis, amely alapján 2013 márciusában a Kárpátaljai Értéktárbizottság 

összeállította a Kárpátaljai Értéktárat, melyből most 6 értéket emelt ki. Ezek a Kárpátaljai 

archaikus ima, a magyar vagy Jósika-orgona, a salánki hordó, a beregi szőttes és hímzés, a 

kárpátaljai Rákóczi-kultusz és a vereckei honfoglalási emlékmű. 

160 ezer schengeni vízum 
2013. október 17. – Kárpátalja 

Bayer Mihály Magyarország Ukrajnába akkreditált nagykövete kétnapos látogatást tett 

Kárpátalján, október 14–15-én, melynek keretében találkozott a KMKSZ vezetőivel és 

Majnek Antal római katolikus püspökkel, majd az Ungvári Nemzeti Egyetemen 

energiabiztonsági kérdésekről tartott előadást. Másnap Beregszászban találkozott a 

kárpátaljai református egyház vezetőivel és beregszászi üzletemberekkel, és előadást 

tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán az EU és Ukrajna kapcsolatairól. 
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Miért tartják „rosszabbaknak” a magyar tanulókat? 
2013. október 17. – Kárpátalja 

Az elmúlt héten egy sor internetes portál „A kárpátaljai oktatás minősítése: a magyar 

iskolákban a „leggyengébbek” a tanulók” címmel közölt írást. 

 

A KMKSZ-alapszervezet igyekszik összefogni a magyarságot 
2013. október 17. – Kárpátalja 

A királyházai magyarság nincs könnyű helyzetben. Mára szórványba szorult, ráadásul 

szétszórtan is él az ukrán-ruszin többségű településen, anyanyelvű óvodával és iskolával 

pedig nem rendelkezik, így hatványozottan ki van téve az asszimiláció veszélyének. Áll még 

viszont fennmaradásának három tartóoszlopa: a római katolikus és a református templom, 

melyekben anyanyelvén hall igét és imádkozik, valamint a KMKSZ-alapszervezet, melynek 

új elnöke, Lévy Karina minden tőle telhetőt megtesz a helyi nemzetrész fennmaradásáért. 

 

Soós Kálmán-emléknap a Rákóczi-főiskolán 
2013. október 17. – Kárpátalja 

Soós Kálmán fiatalon elhunyt rektor tiszteletére a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvánnyal együttműködve Soós Kálmán-

emléknapot szervezett Kálmán-naphoz közeledve 2013. október 12-én. Az emléknap 

keretein belül több alprogram került megrendezésre. 

 

Nemzeti árnyékkormányt alakítanak az ukrán nacionalisták  
2013. október 17. – Kárpátalja 

„Alternatív nemzeti kormány” jön létre Ukrajnában – jelentette be Oleh Tyahnyibok, a 

nacionalista Szvoboda párt elnöke hétfőn Kijevben az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) 

megalakulásának 71. évfordulóján összegyűlt több ezer felvonuló előtt. 

 

Támogatások nyomában 
2013. október 17. - Új Magyar Képes Újság 

A Bellyei járás a honlapján a közelmúltban közzétette azoknak a támogatásoknak a pontos 

összegét, amelyeket még az előző járási vezetés utalt át különböző szervezeteknek. Az 

adatokat böngészve feltűnik, hogy egyes települések az év elején sokkal nagyobb 

támogatásban részesültek, mint mások. Történt ez a májusi önkormányzati választások 

előtt. Ha kicsit jobban megvizsgáljuk az eredményeket, megkockáztathatjuk a kijelentést, 

hogy a támogatások odaítélése komolyan befolyásolhatta a voksolás kimenetelét. 

 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.karpataljalap.net/2013/10/17/miert-tartjak-rosszabbaknak-magyar-tanulokat
http://www.karpataljalap.net/2013/10/17/kmksz-alapszervezet-igyekszik-osszefogni-magyarsagot
http://www.karpataljalap.net/2013/10/17/soos-kalman-emleknap-rakoczi-foiskolan
http://www.karpataljalap.net/2013/10/17/nemzeti-arnyekkormanyt-alakitanak-az-ukran-nacionalistak
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4990-tamogatasok-nyomaban


 

 

 

 

 

 
12 

Folytatódik a HMIK aktivitása 
2013. október 17. - Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége az ősz beálltával sem vett vissza a 

munkatempóból. Sikeres ösztöndíjpályázatot hirdetett, a még aktívabb munka érdekében 

pedig több tagot is delegált a frissen alakult Bellyei Járási Ifjúsági Bizottságba. Egy 

jótékonysági gyűjtőakciót is kezdeményeztek, amellyel a rászoruló gyerekeknek 

szeretnének segíteni. 

 

Székelyek Nagy Menetelése Bécsben is 
2013. október 17. - Volksgruppen 

A székelyek „nagy menetelését“ hirdette meg az egységes, önálló, autonóm Székelyföldért 

október 27-ére a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). A világ magyarságát is felhívják 

csatlakozásra. Szerda este Izsák Balázs, az SZNT elnöke és Bodó Barna, a kolozsvári 

egyetem docense Bécsben tartottak előadást a székely önkormányzatiságról.Az előadásra 

az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége és az Erdélyi 

Magyarok Egyesülete közös szervezésében került sor. 

 

Megemlékezés az Innsbruck-i magyaroknál 
2013. október 17. - Volksgruppen 

Az Innsbrucki Magyar Egyetemisták és Akadémikusok Szövetsége az Innsbrucki Haus der 

Begegnunggal és az InitiativeMinderheiten szervezettel közösen előadást és 

kiállításmegnyitót tartott szerdán a közelgő 56-os évfordulóhoz kapcsolódva, „Magyar 

menekültek Tirolban“ címmel. Az előadás az 1956-os innsbrucki eseményeket idézte fel 

kortanúk segítségével. Kevesen tudják, hogy a nyugat-ausztriai város közel ezer menekült 

fiatalt fogadott be. 

 

50 éves a montreáli Magyarok Nagyasszonya templom 
2013. október 17. – Nemzeti Regiszter 

Montrealban 1928. április 22-én hangzott el először szentmise magyar nyelven. A 

montreali magyar egyházközség alapítója Héldy Jeremos ferences atya volt. A hatvanas 

évek elején az 1956-os menekültekkel a megnövekedett egyházközség létszámnak 

köszönhetően önerőből épült új templom, melyet 1963-ban szentelt fel Paul Emile Léger 

bíboros-érsek. 
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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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