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Több ezer határon túli diák lesz a Rákóczi Szövetség október 23-i 
rendezvényein 
2013. október 19. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség október 21-23. között rendezi meg a Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetemen Gloria Victis elnevezésű 1956-os emlékünnepségét, 

Kárpát-medencei ifjúsági találkozóval és középiskolai történelmi vetélkedővel összekötve. 

A Szövetség emellett – az Október 23-i Diákutaztatási Program részeként – 48 határon túli 

középiskola több mint 2000 diákjának teszi lehetővé, hogy magyarországi iskolákban 

ünnepelhessen. 

 

„Az emlékműlopás derékba törheti a magyar-szerb megbékélési folyamatot” 
2013. október 20. – Pannon RTV 

Derékba törheti a magyar-szerb megbékélési folyamatot az, hogy Szabadkán ellopták a 

Zentai úti temetőből az 1944/45-ös vérengzések emlékére állított szobrot – nyilatkozta az 

MTI-nek Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István szerint nem 

egyszerű lopásról van szó, hanem ez egy olyan üzenet, „amely megpróbál szembefordulni 

azzal a régóta várt folyamattal, amely Csúrog apropóján, illetve azt megelőzően és azt 

követően elindult”. 

 

Tarolna a Fidesz Erdélyben 
2013. október 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap 

A honosított erdélyi magyarok legfeljebb egy mandátum sorsáról dönthetnek a 2014-es 

magyarországi országgyûlési választásokon, azt pedig a Fidesz–KDNP nyerné – derült ki a 

Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Kettõs állampolgárság – többségi és kisebbségi 

viszonyok Romániában címû elõadásán ismertetett felmérésekbõl. A kolozsvári magyar 

fõkonzulátuson megszervezett eseményen Horváth István, az intézet elnöke, Kiss Tamás és 

Barna Gergõ kutatók mutatták be legfrissebb kutatásaik eredményét. 

 

Jubilál a Kakasos templom 
2013. október 20. – Krónika, Szabadság, MTI 

A hűség és reménység jelképének nevezte a frissen felújított kolozsvári Kakasos templomot 

Répás Zsuzsanna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára vasárnap, a Kós Károly tervezte épület centenáriumán. Hozzátette: 

fontos, hogy minden időben épüljenek templomok, amelyek nemcsak a hit, hanem a 

magyarság megmaradását is szolgálják. 
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/42190-tobb-ezer-hataron-tuli-diak-a-rakoczi-szovetseg-oktober-23-i-rendezvenyein
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/42190-tobb-ezer-hataron-tuli-diak-a-rakoczi-szovetseg-oktober-23-i-rendezvenyein
http://pannonrtv.com/web/?p=87784
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tarolna-a-fidesz-erdelyben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/jubilal-a-kakasos-templom
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Kovács Péter: Tőkés László EP-munkássága egy nagy nulla 
2013. október 18. – Erdély Ma, Duna Tv 

A székelyföldi fejlesztési régió létrehozásáról szóló népszavazás kiírása támogatására 

Hargita megyében 28 ezer aláírás gyűlt össze. Ezeket az aláírásokat tartalmazó dossziékat 

Csíkszeredában a megyeházán kedden iktatták. A részletekről Maksay Ágnes a Duna Tv 

székelyföldi stúdiójában Kovács Péterrel, az RMDSZ főtitkárával beszélgetett, aki 

elmondta, hogy az RMDSZ a Partiumban egy héttel később kezdte gyűjteni az aláírásokat, 

de így is a hat megyéből négyben már iktat- ták a megyei tanácsnál az aláírásokat. 

 

Egyre többen magyarosítják a nevüket 
2013. október 18. – Erdély Ma, Duna Tv 

A könnyített honosítás révén kérhető névmódosítás során egyre többen magyarosítják az 

egykor románul anyakönyvezett nevüket Szatmárnémetiben. A kettős állampolgársággal 

foglalkozó Demokrácia Központok úgy tudják nem szükséges bejelenteni a hivatalokban a 

külföldön történt névmódosítást, a román hatóságok azonban ezt javasolják. 

 

Maksára várják Tőkés Lászlót a székelyek menetelésére 
2013. október 18. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A szervezés jelenlegi állása szerint majdnem borítékolható, hogy Tőkés László EP-

képviselő Maksán csatlakozik a Székelyek Nagy Meneteléséhez. Az EMNT és az EMNP is 

teljes gőzzel készül az eseményre. 

 

Mit tudott rólunk a NATO? Marosvásárhelyen is bemutatták Fodor János 
kutatói munkáját 
2013. október 19. – transindex.ro, maszol.ro 

Erdélyi közönség előtt is bemutatta a NATO-dokumentumokról végzett kutatását Fodor 

János fiatal történész. Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő 

szervezésében Brüsszel után Marosvásárhelyen is ismertették az elvégzett kutatói munka 

eredményeit. Az eseményre október 18-án, péntek délután a Bernády Házban került sor. 

 

A kormány felelősséget vállal a decentralizálás törvénytervezetéért 
2013. október 19. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro, Krónika 

Victor Ponta miniszterelnök a pénteki USL-ülés után bejelentette, hogy a decentralizációs 

törvénytervezetet a kormány felelősségvállalásával fogja elfogadni novemberben, a 2014-

re vonatkozó költségvetési törvénytervezet elfogadása előtt. Ponta megemlítette, felmerült 

az a gondolat, hogy a közrendészettel és rendőrséggel kapcsolatos dolgokat a 

decentralizálás törvényétől külön kezeljék. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151308&cim=kovacs_peter_tokes_laszlo_ep_munkassaga_egy_nagy_nulla_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151312&cim=egyre_tobben_magyarositjak_a_nevuket_video
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/maksara-varjak-tokes-laszlot-a-szekelyek-menetelesere
http://itthon.transindex.ro/?hir=34444
http://itthon.transindex.ro/?hir=34444
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151328&cim=a_kormany_felelosseget_vallal_a_decentralizalas_torvenytervezeteert
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Bántja a csőrüket a visszaszolgáltatás 
2013. október 19. – Erdély Ma, Háromszék 

Nem nyughat a nacionalista bukaresti sajtó, s folyamatosan vádaskodik, hogy Erdélyben, 

köztük természetesen Kolozsváron is, túl sok mindent adnak vissza a magyaroknak és a 

magyar történelmi egyházaknak. 

 

Aláírásgyűjtés november közepéig – „Büszkék vagyunk a Maros megyeiekre!” 
2013. október 19. – Erdély Ma 

Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöksége október 14-én 39.400 aláírást iktatott a 

Megyei Tanácsnál. A tíz nap alatt összegyűlt aláírások nagy száma igazolja, hogy a 

polgárok fontosnak tartják a regionalizáció ügyét, a megye és Marosvásárhely jövőjét. Az 

RMDSZ aláírásgyűjtő kampányát a történelmi egyházak és a Magyar Polgári Párt is 

támogatja. 

 

Autonómiáért a közmédiában 
2013. október 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Székelyföld az utóbbi évtized legnagyobb demonstrációjára készül. Október 27-én, 

vasárnap a Brassót Bákóval összekötő 11- es országút székelyföldi szakaszán harangok 

szavára a szomszéd falvak felé indulnak menetoszlopok. A résztvevők e demonstrációval a 

Székelyföld területi autonómiájának megvalósítása mellett állnak ki. A közmédia 

részletesen beszámol a jeles napról. 

 

Halasztottak Tőkés kitüntetése ügyében 
2013. október 20. – Krónika, maszol.ro, Magyar Hírlap 

November huszadikán dönt Tőkés László EP-képviselő állami kitüntetésének esetleges 

visszavonásáról a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága. Ionel Haiduc, a Román 

Tudományos Akadémia elnöke, a testület vezetője a becsületbíróság pénteki ülése után 

közölte, azért halasztották el immár harmadszorra a döntést, mert a szabályzat hatvan 

napot biztosít a mérlegelésre, és egy „terjedelmes dossziéról" van szó. Tőkés levélben kérte 

az ülés elnapolását és azt, hogy ügyvédje, Kincses Előd elláthassa védelmét. 

 

Egyesítenék Romániát és Moldovát 
2013. október 20. – Krónika, Erdély Ma, MTI, manna.ro, Szabadság 

Több ezren követelték tegnap Bukarestben Románia és a Moldovai Köztársaság 

egyesülését. A tüntetők – akik közül mintegy százan a Pruton túlról érkeztek – 

„Besszarábia román föld” és „A vér nem válik vízzé. Egyesülést!” feliratú transzparensekkel 

vonult a kormány épületétől a parlament székházáig, ahol kifeszítettek egy ezer 

négyzetméteres trikolórt. A tüntetők közölték: hamarosan a bukaresti törvényhozás elé 

terjesztenek egy több mint százezer román állampolgár aláírását viselő, a két szomszédos 

ország „közeledését” szorgalmazó jogszabálytervezetet. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151353&cim=bantja_a_csoruket_a_visszaszolgaltatas
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151383&cim=alairasgyujtes_november_kozepeig_buszkek_vagyunk_a_maros_megyeiekre
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151363&cim=autonomiaert_a_kozmediaban_audio
http://kronika.ro/belfold/halasztottak-tokes-kituntetese-ugyeben
http://kronika.ro/belfold/egyesitenek-romaniat-es-moldovat
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Levétették a magyar zászlót 
2013. október 20. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Népszabadság, Magyar Hírlap 

A községházára kifüggesztett címeres magyar zászló eltávolítására és 2500 lejes bírság 

kifizetésére kötelezi Bíró László csíkmadarasi polgármestert a Hargita megyei törvényszék. 

Sepsiszentgyörgyön eközben a székely zászlót lopták el a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

székházáról. 

 

Több mint egy tonna aprópénzt számoltak meg 
2013. október 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Szabadság 

A befizetendő összeg többszörösét gyűjtötték össze az erdélyi támogatók a marosvásárhelyi 

Lakó Péterfi Tündének, aki aprópénzben készül kifizetni a kétnyelvű piaci feliratok 

osztogatásáért kiszabott bírságot – derült ki szombaton, amikor segítőtársaival 

megszámolták a több mint egytonnányi aprópénzt. 

 

Nem kell útdíjat fizetni a menetelésért 
2013. október 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Elállt abbéli igényétől az Országos Autópálya és Útkezelő Társaság (CNADNR), hogy csak 

úthasználati díj kifizetése fejében adja elvi jóváhagyását a Székelyek Nagy Meneteléséhez. 

Az október 27-i megmozdulás szervezői már megkapták a szóbeli beleegyezést. Gazda 

Zoltán, a Sepsireform Egyesület elnöke érdeklődésünkre kifejtette, több oldalas levelet 

kaptak a társaságtól, melyben nagyvonalakban igazat adnak az a Székely Nemzeti 

Tanácsnak, elismerve, hogy a hivatkozási alapként felhozott miniszteri rendelet valóban 

nem vonatkozik a rendezvényre. 

 

Közösségépítő napok a szórványban 
2013. október 20. – Krónika 

Szászmedgyesen vette kezdetét pénteken az immár tizenötödik alkalommal megszervezett 

Szeben Megyei Magyar Napok. A rendezvénysorozat október 18–27. között, tíz napon át 

hat Szeben megyei településen zajlik gazdag programkínálattal.  

 

A MIÉRT elnöke is felszólalt a PSD ifjúsági szervezetének kongresszusán 
2013. október 20. – transindex.ro, Erdély Ma 

Szombaton, október 19-én Brassóban került sor a Szociáldemokrata Párt (PSD) ifjúsági 

szervezetének (TSD) tisztújító kongresszusára, amelyen meghívottként szólalt fel Szabó 

József, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/levetettek-a-magyar-zaszlot
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/megszamoltak-a-banisokat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/autdijmentesa-nagy-meneteles
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kozossegepito-napok-a-szorvanyban
http://itthon.transindex.ro/?hir=34451
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Hargita megye: döntöttek, majd nekiláttak a kivitelezésnek a csíkdelnei 
iskolában a megyei tanácsosok 
2013. október 20. – transindex.ro, maszol.ro 

A Csíkpálfalva községhez tartozó Delnén tartotta meg soros ülését Hargita Megye Tanácsa, 

a 2-es számú elemi iskola és óvoda egyik tantermében, szombaton. A helyszínválasztás oka 

az volt, hogy a tanácsosok az ülést követően – a percekkel azelőtt meghozott döntésük 

értelmében – máris nekiláttak az iskola korszerűsítését szolgáló kalákának. Az összefogás 

eredménye új mellékhelyiség lesz, és a munkálatok első részét – főként a terep-előkészítést 

– a tanácsosok, a polgármester és a szülők végezték, de kivette a részét a munkából Korodi 

Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő is. 

 

Winkler: erős jelenlét kell Brüsszelben az erdélyi magyar érdekek 
érvényesítéséhez 
2013. október 20. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A jövő évi európai parlamenti választásokat követően szinte biztosra vehető, hogy 

megkezdődik a vita az Európai Unió alap- szerződéseinek módosításával kapcsolatosan – 

mondta Winkler Gyula csütörtök este Petrozsényben a Caritas Közösségi Házban. 

 

A Székelyek Nagy Menetelés az egész Kárpát-medencei magyarság ügye 
2013. október 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Erdély-szerte a Székelyföld Trianonjának nevezik azt régiós átalakítási tervet, amelyet 

Bukarest akar ráerőltetni a térségre európai uniós követelményekre hivatkozva. Az 

őshonos székelység önvédelmét Háromszéken szervező Gazda Zoltán elmondta, legalább 

százezer ember kell ahhoz, hogy október 27-én a Székelyek Nagy Menetelése keretében a 

Bereck és Kökös közötti bő 50 kilométeres szakaszon hatásos demonstrációt tartsanak a 

Székelyföldet szétdarabolni akaró román szándékkal szemben. 

 

Kezdődik Borbolyék korrupciós pere 
2013. október 20. – szekelyhon.ro 

Az ellene indított bűnügyi per első felvonásaként a Marosvásárhelyi Táblabíróságra 

hivatalos hétfőn reggel Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A politikus ellen 

többek közt hivatali visszaélés és okirat-hamisításra való felbujtás gyanújával emelt vádat 

egy hónappal ezelőtt a Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). Vele együtt további tizenkét 

személy foglalhat helyet a vádlottak padján. 

 

Hetedik alkalommal szervezték meg a Resicabányai Magyar Napokat 
2013. október 20. – transindex.ro 

„A Bánságban a multikulturalitás, az etnikai és nyelvi sokszínűség nemcsak jelszó, hanem 

jelen van a bánsági emberek mindennapjaiban. Ismerjük, szeretjük és tiszteljük egymás 

hagyományait, kultúráját, a kölcsönös megbecsülésnek mély gyökerei vannak ezen a 

vidéken, és ez egy olyan érték, amelyet meg kell tartani és tovább kell éltetni” – méltatta a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34452
http://itthon.transindex.ro/?hir=34452
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151392&cim=winkler_eros_jelenlet_kell_brusszelben_az_erdelyi_magyar_erdekek_ervenyesitesehez
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151392&cim=winkler_eros_jelenlet_kell_brusszelben_az_erdelyi_magyar_erdekek_ervenyesitesehez
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151412&cim=a_szekelyek_nagy_meneteles_az_egesz_karpat_medencei_magyarsag_ugye_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kezdodik-borbolyek-korrupcios-pere
http://multikult.transindex.ro/?hir=8218
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soknemzetiségű vidék hagyományait Winkler Gyula szombaton Resicabányán, ahol 

hetedik alkalommal szervezték meg a Resicabányai Magyar Napokat. Az RMDSZ európai 

parlamenti képviselője Bálint Mihály, a Krassó-Szörény megyei RMDSZ elnök 

meghívására vett részt a szombat esti zárórendezvényen. 

 

Nyilatkozatot adott ki Pered ügyében a Népi Platform 
2013. október 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Közös állásfoglalást adtak ki a Népi Platformot alkotó pártok elnökei Pered község 

átnevezési kérvényének elutasítása kapcsán. Az SDKÚ, a KDH és a Most-Híd elnöke közös 

közleményében adott hangot megdöbbenésének, hogy már „a községek megnevezése is 

nemzetiségi kérdés”. Emlékeztettek, a Pered megnevezést már 1237-ben említik, és eredete 

a szláv Prěděslav név rövidített változatából ered, Svätopluk egyik fiát hívták így. 

 

Államfőválasztás: Osuský összegyűjtötte a támogató aláírásokat 
2013. október 18. – hirek.sk 

Peter Osuský, a Szabadság és Szolidaritás jelöltje már elegendő támogató aláírást gyűjtött 

össze ahhoz, hogy indulhasson az államfőválasztáson. 

 

Lemond az MKP rozsnyói járási elnöksége 
2013. október 20. – Felvidék Ma, hirek.sk 
A rozsnyói gimnázium magyar osztályának tervezett felszámolása komoly lépésre késztette 

a Magyar Közösség Pártja illetékes szerveit. Az MKP Rozsnyói járási elnöksége rendkívüli 

tisztújító járási konferenciát tart november 16-án. A testület szerint veszélyben forog a 

rozsnyói gimnáziumban a magyar nyelvű oktatás, amihez Szöllös János is hozzájárult. „Ez 

okból a járási elnökség október 7-én döntött Szöllös János visszahívásáról.” 

 

Mire jó egy népszavazás Szlovákiában? 
2013. október 20. – bumm.sk 

A peredi példa azt mutatja, Szlovákiában a népszavazás nem garancia arra, hogy a 

közakarat érvényesüljön. A népszavazásnak amúgy sincs nagy becsülete az országban, 

többnyire érdektelenség övezi, de akadt arra is példa, hogy akkor sem tartották meg, 

amikor kellett volna. 

 

Lassan érkező támogatások 
2013. október 21. – Új Szó 

Egymásra mutogat a kormányhivatal és a lemondott kisebbségi biztos a kulturális 

támogatások ismét elhúzódó folyósítása kapcsán. Az előzetes döntések az előző évekhez 

képest időben lezajlottak, az utalás pedig júniusban megindult, ennek ellenére a pályázók 

egy része még mindig várja a pénzt. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131018143527/Nyilatkozatot-adott-ki-Pered-ugyeben-a-Nepi-Platform.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131018114859/Allamfovalasztas-Osusky-osszegyujtotte-a-tamogato-alairasokat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131020115805/Lemond-az-MKP-rozsnyoi-jarasi-elnoksege.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131020115805/Lemond-az-MKP-rozsnyoi-jarasi-elnoksege.html
http://www.bumm.sk/88013/mire-jo-egy-nepszavazas-szlovakiaban.html
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Kitüntették Pásztor Istvánt 
2013. október 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Emberi Méltóság Tanácsa a magyarság érdekében kifejtett tevékenységéért és a szerb-

magyar megbékélés ügyében kifejtett erőfeszítéséért az Emberi Méltóságért Kitüntetésben 

részesíti Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét. Pásztor István mellett e 

kitüntetésben részesül Duray Miklós közíró, felvidéki politikus. A díjátadásra 2013. 

október 21-én, hétfőn kerül sor Budapesten az Ökoház lovagtermében 13 órai kezdettel. 

 

Jelen vannak, de nem dönthetnek 
2013. október 18. – Magyar Szó 

A Tartományi Ombudsman egyik legutóbbi kutatásában azt vizsgálta meg, milyen 

mértékben valósulnak meg a nemi egyenlőség alapelvei a nemzeti közösségek nemzeti 

tanácsaiban. A felmérésbe tizennégy tanács képviselőit vonták be. Az eredmények alapján 

a polgárok jogvédője megállapította, hogy még dolgozni kell a nők szerepének erősítésén, 

jelenlétük növelésén a döntéshozás folyamataiban.  

 

A lelki egészségre helyezik a hangsúlyt a palicsi MET-konferencián 
2013. október 19. – Vajdaság Ma 

A magyar orvosi szakma elismert előadóinak részvételével szervezték meg szombaton 

Palicson a Magyar Egészségügyi Társaság 19. konferenciáját, amelynek 2007 után első 

alkalommal adott otthont az észak-bácskai fürdőváros. Dr. Farkas Emil, az Egészségügyi 

Társaság vajdasági tagozatának elnöke elmondta, a konferencia 172 résztvevője 

Magyarországról, Szilágyságból, Muravidékről, Székelyföldről, Felvidékről és Vajdaságból 

érkezett, s kifejtette, ezúttal is olyan kérdést választottak központi témának, ami 

nemzetünk húsba vágó problémája. 

 

Október 27-én lesz a voksolás 
2013. október 19. – Magyar Szó 

A jövő hét végén sorra kerülő helyi közösségi választások kapcsán tartottak 

sajtótájékoztatót a Vajdasági Magyar Szövetség zentai helyi szervezetében: bemutatták a 

város területén lévő helyi közösségekben induló, a párt által támogatott jelölteket. Juhász 

Attila ügyvezető alelnök elmondta, hogy ugyan nem pártok, hanem a polgárok jelöltjeire 

szavazhatnak a polgárok, viszont vannak közöttük olyan személyek, akik mögé föl tudnak 

sorakozni, de akadnak olyanok is, akik vállalják a VMSZ programját. Ezért nagyon fontos, 

hogy a párt a nemzetileg elkötelezett, gazdasági és politikai programjával megegyező 

álláspontot képviselő embereket kiemelje –jegyezte meg Juhász. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16166/Kituntettek-Pasztor-Istvant.html
http://www.magyarszo.com/hu/2130/kozelet/102795/Jelen-vannak-de-nem-d%C3%B6nthetnek.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16168/A-lelki-egeszsegre-helyezik-a-hangsulyt-a-palicsi-MET-konferencian.html
http://www.magyarszo.com/hu/2131/vajdasag_zenta/102862/Okt%C3%B3ber-27-%C3%A9n-lesz-a-voksol%C3%A1s.htm
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Emléktábla- és lakóotthon-avatás 
2013. október 19. – Magyar Szó 

Pénteken délután az oromhegyesi Csákó-halomnál délben megtartott megemlékezéssel 

vette kezdetét Magyarkanizsa községnapi rendezvénysorozata. Az ünnepség keretében 

ismét a történelem egyik kiemelkedő mozzanatát megörökítő emléktáblát helyezték el a 

község legmagasabb pontján. Az idei emléktábla 14. századi eseményt vett alapul, 

mégpedig az 1332. évét, amikor Révkanizsa vásáros hellyé alakult. 

 

Gulyás Gergely országgyűlési képviselő előadása Óbecsén 
2013. október 19. – Vajdaság Ma 

A jövő évi magyarországi országgyűlési választásokra való felkészülésként péntek este 

Óbecsén konzultációs előadást tartott dr. Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, a Fidesz 

frakcióvezető-helyettese. Előadásában kitért a második Orbán- kormány nemzetpolitikai 

intézkedéseire, különös tekintettel az egyszerűsített honosítási eljárás bevezetésére, 

aminek egyenes következményeképpen a jövő év tavaszán megtartandó magyarországi 

országgyűlési választásokon immáron a magyarországi lakhellyel nem rendelkező 

állampolgárok is leadhatják a voksukat. 

 

Törvénytelen adatgyűjtéssel vádolja a VMSZ-t az MRM 
2013. október 19. – Magyar Szó 

A Magyar Remény Mozgalom Rodoljub Šabić köztársasági adatvédelmi főbiztoshoz fordult 

nyílt levélben, melyben a megfelelő jogi lépések foganatosítására kéri a párt által felsorolt 

állításokkal kapcsolatban. Ezek szerint a Vajdasági Magyar Szövetség a legdurvábban 

visszaél a polgárok adataival, melyek begyűjtését követően agresszív propagandának, adott 

esetben zsarolásnak teszi ki az embereket. Az MRM feltételezése szerint a VMSZ több 

különálló adatlistával is rendelkezik. 

 

Felesleges reménykedni a decemberi időpontban 
2013. október 19. – Pannon RTV 

Már idén decemberben tárgyalhat Szerbia a csatlakozásról az Európai Unióval – írja a 

belgrádi sajtó. Az államvezetés a mihamarabbi társulást kívánja elérni – mondta Branko 

Ružić eurointegrációval megbízott tárca nélküli miniszter. Évekre visszamenőleg jellemző, 

hogy a belgrádi politikusok olyan nyilatkozatokat tesznek, amivel a valóság előtt járnak – 

véli Varga László, a szerbiai parlament Integrációs Bizottságának elnökhelyettese. 

 

A VMDP elnöke súlyos vádakat fogalmazott meg a VMSZ vezetője ellen 
2013. október 20. – Vajdaság Ma 

Ki szervezte a magyarveréseket? címmel Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

elnöke pártja nevében az alábbi írást juttatta el a Vajdaság Ma szerkesztőségünknek 

Muratáji reflexiók megjelöléssel, amelyben nemcsak bírálatokat, hanem kemény vádat is 

megfogalmaz Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ellen. A VMDP vezetője 
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http://www.magyarszo.com/hu/2131/vajdasag_magyarkanizsa/102861/Eml%C3%A9kt%C3%A1bla--%C3%A9s-lak%C3%B3otthon-avat%C3%A1s.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16169/Gulyas-Gergely-orszaggyulesi-kepviselo-eloadasa-Obecsen.html
http://www.magyarszo.com/hu/2131/kozelet_politika/102828/T%C3%B6rv%C3%A9nytelen-adatgy%C5%B1jt%C3%A9ssel-v%C3%A1dolja-a-VMSZ-t-az-MRM.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=87696
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16173/A-VMDP-elnoke-sulyos-vadakat-fogalmazott-meg-a-VMSZ-vezetoje-ellen.html
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írásában azt közli: Pásztor István egy korábbi kijelentését úgy kell értelmezni, hogy a 

vajdasági „magyarveréseket maguk a magyarok szervezték”. 

 

Szabadka: Eredeti helyére kerül a Szentháromság-szobor? 
2013. október 20. – Pannon RTV 

Visszakerülhet eredeti helyére a Szentháromság-szobor Szabadkán – a Magyar Nemzeti 

Tanács javaslatát egyhangúlag fogadta el a Kerekes Sándor által vezetett szabadkai 

szoborbizottság. További tervezeteket is elfogadtak, amelyek szorosan fűződnek Szabadka 

történelméhez. 

 

Bayer Mihály az UNE-n 
2013. október 19. – Kárpáti Igaz Szó 

Negyedik alkalommal találkozott az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) diákjaival Bayer 

Mihály, Magyarország ukrajnai nagykövete. A diplomata Közép- és Kelet-Európa 

energetikai biztonságának témájáról osztotta meg gondolatait, elemezve a régió 

energiaellátottságát, összehasonlítva Ukrajna, Magyarország és más európai országok 

gázvezetékrendszereit. 

 

Ülésezett a parlament Nemzetiségi Bizottsága 
2013. október 18. – RTV Slovenija Hidak 

Pénteken délelőtt ülésezett a szlovén parlament Nemzetiségi Bizottsága. Napirenden a 

2014-es pótköltségvetés és a 2015-ös költségvetés tervezet azon tételeinek megvitatása 

szerepelt, amelyek a nemzeti közösségek finanszírozására vonatkoznak.  

 

Tőkés László: „Mozgósítanunk kell az újrahonosított polgártársainkat!” 
2013. október 19. – RTV Slovenija Hidak 

Pénteken, október 18-án – első alkalommal – a Muravidéken, Gyertyánosban ülésezett a 

Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács. Az ülésen szó volt többek között az európai 

polgári kezdeményezésekről, amely kapcsán szorgalmazták, hogy a tagszervezetek további 

javaslatokat nyújtsanak be az Európai Bizottsághoz. A KMAT kiemelt fontosságúnak tartja 

a jövő évi magyarországi választásokon való külhoni magyar részvételt is. 

 

Tamara Vonta: „A pénz nem = jogok!” 
2013. október 19. – RTV Slovenija Hidak 

A 2014-es pótköltségvetés 7,5% támogatáscsökkentést tervez a Nemzetiségi Hivatal alá 

tartozó nemzetiségi intézmények finanszírozására. A csökkentés összege a 2015-ös 

költségvetés tervezetben pedig már 9,4%. A csökkentés következményeit, illetve a 
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http://pannonrtv.com/web/?p=87912
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15439
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7256
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7263
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7264
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költségvetés tervezetek módosításának lehetőségét vitatta meg a szlovén parlament 

Nemzetiségi Bizottsága. 

 

Ausztriában élő erdélyiek bálja Kópházán 
2013. október 18. – Volksgruppen 

Az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete (EMAE) immár 26 éve tevékenykedik Bécsben. 

Egyik legfontosabb rendezvényük az évente két alkalommal megrendezett erdélyi bál, 

melyet a magyarországi Kópházán ünnepelnek. Szombaton szüreti bálra várták a 

vendégeket. 

 

„Ausztria olvas“ - többnyelvű gyermekkönyveket 
2013. október 18. – Volksgruppen 

Az „Ausztria olvas. Találkozzunk a könyvtárban!“ kapmány keretében a felsőőri városi 

könyvtár és az UMIZ, az Alsóőri Média és Információs központ közös szervezésében 

pénteken többnyelvű gyermekkönyv-bemutatóra került sor Felsőőrött. A kötetek 

fáradhatatlan szerzője Dowas Katalin kétnyelvű óvónő. 

 

Népi kultúra díjat kapott az UMIZ 
2013. október 20. – Volksgruppen 

Az idén második ízben került odaítélésre Burgenland Tartomány Népi Kultúra 

Díja/Volkskulturpreis. A zsűri döntése alapján Hans Niessl tartományfőnök a Hianzen 

Egyesületnek, az alsóőri UMIZ - Magyar Média és Információs Központnak és a Koó 

családi vállalkozásból illetve a felsőőri divatiskola diákjaiból álló Kékfestő csapatnak 

nyújtotta át a díjakat. 

 

Kumin Washingtonban: Magyarország új típusú kapcsolatot épített ki az 
amerikai magyarokkal 
2013. október 20. – Nemzeti Regiszter 

Magyarország új típusú kapcsolatot épített ki az amerikai magyar közösséggel, amelynek 

számos tagja a holokauszt elől menekülve vagy 1956-ban érkezett az Egyesült Államokba - 

jelentette ki Kumin Ferenc nemzetközi sajtókapcsolatokért felelős helyettes államtitkár az 

Amerikai Magyar Szövetség washingtoni 1956-os megemlékezésén. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2610004/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2609977/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2610188/
http://www.nemzetiregiszter.hu/kumin-washingtonban-magyarorszag-uj-tipusu-kapcsolatot-epitett-ki-az-amerikai-magyarokkal
http://www.nemzetiregiszter.hu/kumin-washingtonban-magyarorszag-uj-tipusu-kapcsolatot-epitett-ki-az-amerikai-magyarokkal
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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