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Megdöbbenését fejezte ki a magyar kormány szabadkai szoborlopás miatt 
2013. október 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Megdöbbenését fejezte ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna 

helyettes államtitkár hétfőn amiatt, hogy az 1944-45-ös vérengzések ártatlan magyar 

áldozatainak emléket állító Vergődő madár nevű szobrot ismeretlen tettesek ellopták 

Szabadkán, a Zentai úti temetőből. A kormányfő nemzetpolitikáért felelős helyettese és a 

területért felelős helyettes államtitkár az MTI-hez eljuttatott közleményében a 

leghatározottabban felszólította az illetékes szerb hatóságokat, hogy mielőbb kerítsék 

kézre és vonják felelősségre az elkövetőket.  

 

Mensura Transylvanica: a törvény megengedi, hogy a kettős állampolgárok 
kétszer szavazzanak az EP-választásokon 
2013. október 21. – transindex.ro 

A romániai választójogi törvény nem zárja ki, hogy a romániai jelöltekre és a 

magyarországiakra is leadják a szavazatukat az európai parlamenti választásokon azok a 

román-magyar kettős állampolgárok, akik magyarországi állandó lakhellyel rendelkeznek - 

állapította meg egy hétfőn közzétett elemzésben a Mensura Transylvanica politikai 

elemzőcsoport. 

 

Újabb prefektusi felszólítások 
2013. október 21. – Kozán István – szekelyhon.ro 

A román zászló kitűzésére szólította fel Jean Adrian Andrei, Hargita megye prefektusa az 

RMDSZ Csíki Területi Szervezetét és a Csíki Székely Múzeumot – adja hírül az Agerpres 

hírügynökség. A múzeum esetében a felszólítást Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának 

címezte, ugyanis ennek alárendeltségébe tartozik az intézmény. Mint az indoklásból 

kiderül, a prefektus azokra a jogszabályokra hivatkozik, amelyek kimondják, hogy a 

helyhatóságok hatáskörébe tartozó kulturális intézményeknek kötelező módon ki kell 

tűzniük az állami lobogót. Antal Attila, Csíkszereda alpolgármestere az eset kapcsán azt 

mondta, hogy a Csíki Székely Múzeum jelenleg felújítás alatt áll, de megoldást keresnek a 

zászló kitűzésére. 

 

Duray Miklós és Pásztor István kapott az idén Emberi Méltóságért kitüntetést 
2013. október 21. – MTI, Magyar Hírlap 

Átadták az Emberi Méltóságért kitüntetéseket hétfőn Budapesten. Az elismerést Duray 

Miklós felvidéki közíró, egyetemi oktató és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke vehette át. Az eseményen Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke 

azt mondta, a díjazottak sokat tettek azért, hogy a magyar nemzet a határokon túl is 

megmaradjon. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16183/Megdobbeneset-fejezte-ki-a-magyar-kormany-szabadkai-szoborlopas-miatt.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=34462
http://itthon.transindex.ro/?hir=34462
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ujabb-prefektusi-felszolitasok
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Halasztott a Marosvásárhelyi Táblabíróság Borboly ügyében 
2013. október 21. – transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, Krónika, maszol.ro, 

szekelyhon.ro 

Ma kezdődött volna Borboly Csaba, Hargita megye tanácselnökének pere. Borboly 

elmondta, hogy a marosvásárhelyi táblabíróság halasztotta a tanácselnök és a perben 

szereplő más személyek ügyét. A halasztás okaként a bíró Sófalvi László és másik két 

vádlott kérését nevezte meg, akik ügyvédek fogadására kértek időt. A következő tárgyalás 

időpontja december 2. 

 

A székelyek Nagy Menetelésével egy időben szimpátiatüntetés lesz 
Stockholmban 
2013. október 21. – Erdély Ma 

A székelyek Nagy Menetelésével egy időben a Svédországi Magyarok Országos Szövetsége 

szimpátiatüntetést szervez a stockholmi román nagykövetség épülete előtt. A vasárnap 

11.30-tól kezdődő megmozduláson egyetértésüket kívánják kifejezni Székelyföld területi 

autonómiája mellett, és együtt mondják ki: nem értenek egyet Románia tervezett 

közigazgatási felosztásával. 

 

Kifizette a bírság felét Lakó Péterfi Tünde 
2013. október 21. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság 

Egybanisokkal fizette ki hétfő délelőtt az 1500 lejes bírság felét Lakó Péterfi Tünde 

marosvásárhelyi civil aktivista, akit két héttel ezelőtt azért büntetett meg a városi 

rendőrség, mert „engedély nélkül” kétnyelvű árcédulákat adományozott az egyik 

zöldségpiac árusainak. Varró István, az Itthon vagyunk csoport tagja elmondta, hétfő 

délelőtt átadták az egybanis csomagokat a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal 

adóosztályán. Ercsei Ferenc igazgató számolás nélkül átvette a pénzt, és biztosította őket, 

hogy a kincstárban géppel megszámolják, a többletet pedig visszajuttatják.  

 

Bethlen Gábor ügynökhálózata és kreatúrái Kolozsváron 
2013. október 21. – transindex.ro, Erdély Ma, szabadság 

Október 24−26. között nemzetközi konferenciára kerül sor, Bethlen Gábor erdélyi 

fejedelem trónra lépésének 400. évfordulójának alkalmából, Kolozsváron, a Babeș-Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE), az Erdélyi Múzeum-Egyesület(EME), az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem (ELTE), a Debreceni Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia 

(MTA) Történettudományi Intézete közös szervezésében. Az év legnagyobb Bethlen-

konferencia előadásainak a BBTE és a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet ad otthont. 

 

Újabb együttműködés a Sapientián 
2013. október 21. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Heti rendszerességgel készít műsort az Erdélyi Magyar Televízió a Sapientia EMTE 

kolozsvári, Tordai úti stúdiótermében. Cserében az egyetem filmművészet, fotóművészet 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34456
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151456&cim=a_szekelyek_nagy_menetelesevel_egy_idoben_szimpatiatuntetes_lesz_stockholmban
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151456&cim=a_szekelyek_nagy_menetelesevel_egy_idoben_szimpatiatuntetes_lesz_stockholmban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/19503-kifizette-a-birsag-felet-lako-peterfi-tunde
http://multikult.transindex.ro/?hir=8222
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujabb-egyuttmukodes-a-sapientian
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és média szakos hallgatói szakmai gyakorlatukat az ETV-nél végezhetik, az egyetem 

oktatói pedig szakértőként szólalhatnak meg a televízió különböző tematikus műsoraiban. 

Az erről szóló együttműködési megállapodást hétfőn írta alá Kolozsváron dr. Tonk Márton, 

a Sapientia EMTE Természettudományi és Művészeti Karának dékánja és Nagy Zsolt, az 

Erdélyi Magyar Televíziót működtető Janovics Jenő Alapítvány elnöke. 

 

Székely zászló ortodox temetőben 
2013. október 21. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi ortodox temetőben találták meg a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

sepsiszentgyörgyi székházáról lelopott székely zászlót hétfőn délelőtt. Ezt közölte Gazda 

Zoltán, a szervezet sepsiszéki elnöke. Emlékeztetett: a székházról szombat éjszaka 

eltávolított lobogó relikviának számít: ez volt az a zászló, amelyet Kónya Ádám 

múzeumigazgató kezdeményezésére jelképének fogadott el az SZNT a 2004. január 17-i 

ülésén. Az SZNT sepsiszéki vezetője elmondta, a székházra új székely zászlót tűztek, az 

előkerült jelképet pedig ereklyeként őrzik meg. Gazda Zoltán úgy véli, a provokációval az 

október 27-re tervezett tiltakozó nagy menetelést kívánta megzavarni az elkövető. 

 

Nyisztor: szárnyat ad az elismerés 
2013. október 21. – Krónika 

Nyisztor Ilona a moldvai csángó magyarok talán legismertebb énekese, a „csángó kultúra 

és népdalok nagykövete”. A kivételes hangú és tehetségû énekes Tõkés László EP-képviselõ 

javaslatára múlt szerdán Brüsszelben vehette át az Európai Polgári Díjat. A negyvenhárom 

díjazott csoportjából is kitûnt a népviseletbe öltözött Nyisztor Ilona a Brüsszelben tartott 

ünnepségen. A népdalénekessel értékmentõ munkájáról és terveirõl beszélgetett a Krónika 

 

Újjászerveződik az RMDSZ Nemzeti Szabadelvű Platformja 
2013. október 21. – transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Alapszabályzatának, valamint a Szövetségi 

Állandó Tanács a platformok újraszerveződéséről szóló határozatának értelmében, mint a 

Szövetségen belüli szabad politikai identitás-választás alapján megalakult világnézeti 

csoportosulás, a Nemzeti Szabadelvű Platform október 29.-én, kedden, 17.30 órai 

kezdettel tartja meg újraszerveződő ülését. 

 

Az anyanyelv használatára biztat az Itthon vagyunk társaság  
2013. október 21. – maszol.ro 

Sajtótájékoztatón mutatkozott be hétfőn délután az Itthon vagyunk társaság. Létrehozója 

Lakó Péterfi Tünde, akit október elején büntettek meg Marosvásárhelyen egy 

zöldségpiacon, amiért kétnyelvű termékcédulákkal segítette az árusok munkáját, és erre 

nem kérvényezett előzetesen engedélyt. A civil csoport három hete alakult meg, aktív 

tagjai: Lakó Péterfi Tünde, Kuti Márta, Derzsi Noémi, Dósa Klára, Szilágyi Zoltán, Varró 

István, Mátó Erzsébet, Botha Dániel, Vadadi Lóránd és Botha Ildikó. Egyelőre a 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szekely-zaszlo-ortodox-temetoben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nyisztor-szarnyat-ad-az-elismeres
http://itthon.transindex.ro/?hir=34463
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/19533-az-anyanyelv-hasznalatara-biztat-az-itthon-vagyunk-tarsasag
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Facebookon működő kezdeményezésről van szó, de a tagok elmondták, tervezik 

bejegyeztetni magukat egyesületként is. 

 

Egész héten megemlékezések lesznek Háromszéken 
2013. október 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön egész héten zajlanak az 1956-os emlékünnepségek. Az 1956-os 

forradalom és szabadságharcra való megemlékezés október 22-én, kedden 18 órakor a 

könyvtár Gábor Áron termében kezdődik az „Ilyen nagy dolog a Szabadság?” című ünnepi 

műsorral, amelyben közreműködik a Pro Musica Kamarakórus, Szőcs Botond 

zongoraművész, Kicsid Gizella és Kolcsár József, a Tamási Áron Színház színművészei.  

 

Közérthetően a Mikó-ügyről – Markó Attila az ETV-ben  
2013. október 21. – maszol.ro 

„Eljárási kéréseinket két okból utasították el. Egyrészt azért, mert vagy tudják, hogy ami 

benne van a dossziéban az elegendő ahhoz, hogy helyesen döntsenek vagy pedig azért, 

mert ez őket nem érdekli, mert parancsuk van arra, hogy hogyan döntsenek. Hogyha náluk 

már egy típusú utasítás elhangzott valamilyen szinten, akkor őket egyértelmű, hogy nem 

érdekli, hogy mi mit akarunk bizonytani. Úgyis el fognak ítélni, mert ezt mondták meg 

nekik telefonon” – ezt nyilatkozta Markó Attila az Erdélyi Magyar Televízió Metszet című 

műsorában.  

 

Buszokkal, szekérrel Marosszékről a Nagy Menetelésre 
2013. október 21. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Székely Nemzeti Tanács által október 27-én szervezett Székelyek Nagy Menetelésére 

Marosvásárhelyen az összes partnerszervezetnél jelentkezhetnek azok, akik autóbusszal 

szeretnének a helyszínre eljutni. Aki akar, négynapos szekérútnak is nekivághat. 

 

Magyarul tanul a pozsonyi szlovák elit 
2013. október 21. – Durica Katarina – Index 

Megduplázódott az érdeklődés a magyart, mint idegen nyelvet oktató kurzusok iránt 

Pozsonyban, miközben egyre népszerűbbek azok a tematikus városnéző túrák is, ahol 

hangsúlyozzák a magyar történelmet. Immár vannak véleményformáló szlovákok, akik 

felvállalják magyar őseiket, a szlovák értelmiség körében pedig egyre népszerűbb Márai 

Sándor és a magyar borok. Persze ez nem jelenti azt, hogy Magyarország lenne a 

legkedveltebb szomszéd, ahogy a szlovák-magyar kapcsolatok sem mindig felhőtlenek. 

 

 

 

 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/19518-egesz-heten-megemlekezesek-lesznek-haromszeken
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19540-kozerthetoen-a-miko-ugyrol-marko-attila-az-etv-ben
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/buszokkal-szekerrel-marosszekrol-a-nagy-menetelesre
http://index.hu/kulfold/2013/10/21/pozsonyban_divat_a_magyar/
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Lesz élet a Smerben Fico után? 
2013. október 21. – bumm.sk 

Robert Fico kormányfő indulását az elnökválasztáson gyakorlatilag mindenki készpénznek 

veszi. Vajon tényleg elindul a posztért? Mit jelenthet ez a Smerre és a szlovák politikára 

nézve? Bugár Bélát, Csáky Pált és Öllös Lászlót kérdezte a bumm.sk. Csáky szerint Fico 

államfővé választása esetén előrehozott választások lehetnek, Bugár úgy véli, Fico 

megválasztásával akár 10 százalékot eshet vissza a Smer. 

 

Lomnici pert fontolgat az EP ellen 
2013. október 21. – hirek.sk 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke azt fontolgatja, hogy beperli az 

Európai Parlamentet a szlovák állampolgársági törvény napirendről való levétele miatt. A 

döntéseket előkészítő koordinátorok döntése nyomán került le az Európai Parlament (EP) 

petíciós bizottságának napirendjéről az a beadvány, amelyet Lomnici Zoltán, az Emberi 

Méltóság Tanácsának elnöke és Gubík László nyújtott be az EP-nek, mert 

diszkriminatívnak ítélték a szlovák állampolgársági törvény módosítását. 

 

Újabb átkelő nyílt a szlovák-magyar határon 
2013. október 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Út köti össze hétfőtől a történelmi Abaúj két települését, a magyarországi Kékedet és a 

szlovák oldalon lévő Abaújnádasdot. A több mint kétmillió eurós beruházás átadásán 

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár azt mondta: a következő hét évben 

megduplázódik a magyar-szlovák határon átívelő közlekedési kapcsolatok száma. 

 

Néprajzi hétvégét tartottak Félben 
2013. október 21. – hirek.sk 

Második alkalommal rendezett Csudajó Hétvége néven néprajzi hétvégét a Szenci járáshoz 

tartozó Fél községben a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. 

 

Belica: könnyen elnyomhattuk volna az MKP-s képviselőket 
2013. október 21. – bumm.sk 

Milan Belicával, Nyitra megye elnökével készített hosszú interjút a SITA hírügynökség. Az 

ispán szerint már nincsenek olyan viharos idők, mint egykor - négy éven keresztül 

elnyomhatták volna az MKP-s megyei képviselőket, ám mégsem tették. 

 

Egy magyar osztállyal több a füleki gimnáziumban 
2013. október 21. – Felvidék Ma 

Jó hír Besztercebánya megyéből, a kerületi önkormányzat ülésén eldőlt, Füleken a 

beterjesztett javaslathoz képest - az MKP-s képviselők kezdeményezésére - egy magyar 

osztállyal több nyílik a helyi gimnáziumban. 
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http://www.bumm.sk/88125/lesz-elet-a-smerben-fico-utan.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20131021083701/Lomnici-pert-fontolgat-az-EP-ellen.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131021130013/Ujabb-atkelo-nyilt-a-szlovak-magyar-hataron.html
http://www.hirek.sk/kultura/20131021081033/Neprajzi-hetveget-tartottak-Felben.html
http://www.bumm.sk/88123/belica-konnyen-elnyomhattuk-volna-az-mkp-s-kepviseloket.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/42225-egy-magyar-osztallyal-tobb-a-fuleki-gimnaziumban
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Nem szavaztak a magyar gimnáziumok ügyéről 
2013. október 21. – Új Szó 

Nem került napirendre Kassa megye képviselő-testületének utolsó ülésén a magyar 

gimnáziumi osztályok ügye. A három MKP-s és az egy hidas képviselő beterjesztette volna 

a javaslatot, ám nem jártak sikerrel. 

 

A magyar külügyminisztérium elítéli a szabadkai emlékmű ellopását 
2013. október 21. – Vajdaság Ma 

Magyarország Külügyminisztériuma mélységesen elítéli a szabadkai Zentai úti temetőben 

az 1944/45-ös délvidéki vérengzések emlékére emelt, Vergődő madár című szobor 

ellopását, megrongálását - közölte a magyar külügyi tárca vasárnap este. A közlemény 

szerint a Külügyminisztérium elvárja, hogy az illetékes hatóságok tegyenek meg mindent a 

tettesek felelősségre vonása, illetve a szobor helyreállítása érdekében. 

 

Az 1956-os eseményekre emlékezetek Zentán 
2013. október 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az 1956-os eseményekre emlékeztek vasárnap este Zentán, a Művelődési Házban. A 

rendezvény kezdetén Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere mondott ünnepi 

köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, az akkori események résztvevői nem hősnek születtek, 

csak szabadnak, és éppen az a hatalom csapott le rájuk, amely a szabadság, a függetlenség 

erejétől rettegett. – 1956. október 23. és november 11. között mindössze húsz nap telt el, de 

ez a szűk három hét a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb időszaka volt, amikor egy 

elszánt kis nemzet felemelte a fejét, és nemet mondott a diktatúrára – emelte ki Zenta 

polgármestere. 

 

A vajdasági magyarok regisztrálnak a legtömegesebben a jövő évi 
választásokra 
2013. október 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Több mint 12 ezer választási regisztrációs kérelem érkezett eddig Magyarország szabadkai 

főkonzulátusára, ami azt jelenti, hogy számarányukhoz képest a vajdasági magyarok 

kívánnak a legtömegesebben részt venni a jövő évi magyarországi választásokon - adta 

hírül hétfőn a Pannon RTV. A formanyomtatványok kitöltésében a főkonzulátus 

munkatársai mellett a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) aktivistái is segítenek, emellett 

ha igény van rá, el is juttatják a regisztrációs lapokat a főkonzulátusra, ahonnan a Nemzeti 

Választási Irodához továbbítják azokat. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/21/nem-szavaztak-a-magyar-gimnaziumok-ugyerol
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16176/A-magyar-kulugyminiszterium-eliteli-a-szabadkai-emlekmu-ellopasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16175/Az-1956-os-esemenyekre-emlekezetek-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16186/A-vajdasagi-magyarok-regisztralnak-a-legtomegesebben-a-jovo-evi-valasztasokra.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16186/A-vajdasagi-magyarok-regisztralnak-a-legtomegesebben-a-jovo-evi-valasztasokra.html
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54 éves az újvidéki Magyar Tanszék 
2013. október 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Hétfőn ünnepelte a napját az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék. A rendezvényen 

megemlékeztek B. Szabó Györgyről, a tanszék egyik első tanáráról, átadták a Sinkó Ervin 

Díjakat, illetve a jelenlevők beszámolót hallhattak a tanszék elmúlt éves tevékenységeiről 

is. "Ki kell tartani a tudományos és művészi munka komolysága, tekintélye és autonómiája 

mellett" – szögezte le köszöntőjében Csányi Erzsébet, az alapításának 54. évfordulóját 

ünneplő Magyar Tanszék vezetője. 

 

Zenta: Lakossági fórum a határon túli magyarok választási regisztrációjáról 
2013. október 21. – Vajdaság Ma 

A határon túli magyar választópolgárok választási regisztrációjáról tartott lakossági 

fórumot Zentán, a Centar–Tópart helyi közösség épületében a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége Zentai Szervezete, amelynek nevében Somorai Zsuzsanna 

üdvözölte az egybegyűlteket. A központi névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem 

benyújtásával kapcsolatos tudnivalókról Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának 

munkatársa, dr. Takács László vezető konzul tartott tájékoztatót, aki emlékeztetett arra, a 

jelenlegi kormány 2010-ben tette lehetővé a határon túl élő magyarok számára a magyar 

állampolgárság könnyített úton történő megszerzését. 

 

Magyarkanizsa méltósággal ünnepelt 
2013. október 21. – Vajdaság Ma 

Kanizsán a hétvégén átadták a Pro Urbe-díjakat, a község legrangosabb elismeréseit. Az 

emlékplakettet Barkóci Magdolna, nyugalmazott horgosi pedagógus, a Pro Urbe-oklevelet 

Jovica Mojsilović magyarkanizsai pravoszláv pap, Kovács Erzsébet oromi és Varjú György 

nyugalmazott magyarkanizsai pedagógus vehette át. 

 

Pressburger: A hallgatás stratégiája uralja a vajdasági magyar közéletet 
2013. október 21. – Vajdaság Ma 

A tartományi székvárosban megtartott két vitaestet követően ismét visszatért Szabadkára 

a Napló Kör értelmiségi asztaltársaság. A vasárnapi vitaesten Bódis Gábor, Danyi Zoltán, 

Gerold László, Pressburger Csaba, Radics Viktória, Szerencsés Zsuzsa és Tolnai Ottó adott 

hangot a magyarországi és vajdasági magyar politikai visszásságokkal, a hazai tájékoztatás 

színvonalával és a kultúra elpolitizálódásával kapcsolatos gondolatainak. 

 

„Napjainkban is szabadságharcot kell vívni” 
2013. október 21. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Nem véletlen egybeesés, hogy az 1956-os forradalom közelgő évfordulójához kapcsoltuk a 

mai díjátadást – köszöntötte a meghívottakat és a kitüntetetteket Lomnici Zoltán, az 

Emberi Méltóságért Tanács elnöke. Úgy fogalmazott: napjainkban is szabadságharcot kell 

folytatni az emberi jogok, az emberi méltóság védelme érdekében. Pásztor István, a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16187/54-eves-az-ujvideki-Magyar-Tanszek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16188/Zenta-Lakossagi-forum-a-hataron-tuli-magyarok-valasztasi-regisztraciojarol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16182/Magyarkanizsa-meltosaggal-unnepelt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16177/Pressburger-A-hallgatas-strategiaja-uralja-a-vajdasagi-magyar-kozeletet.html
http://www.magyarszo.com/hu/2133/kulfold_magyarsag/102942/%E2%80%9ENapjainkban-is-szabads%C3%A1gharcot-kell-v%C3%ADvni%E2%80%9D.htm
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Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a vajdasági magyarság helyzetének javításáért, és a 

magyar–szerb megbékélés érdekében tett erőfeszítéseiért kapott kitüntetést.  

 

Martonyi: az EU-ukrán megállapodás történelmi lehetőséget jelent 
2013. október 21. – MTI 

Az EU és Ukrajna között kötendő társulási és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás 

történelmi lehetőséget jelent arra, hogy Ukrajna az Európához való közeledés útját 

válassza, és ezt a lehetőséget meg kell ragadni - mondta Martonyi János Luxembourgban, 

az EU-országok külügyminisztereinek tanácskozásán. 

 

Liszt-emlékestet szervez a kijevi magyar nagykövetség 
2013. október 21. – Nemzeti Regiszter 

Liszt Ferenc születésének évfordulója alkalmából a korábbi évek hagyományát követve 

komolyzenei koncertet szervez Magyarország kijevi nagykövetsége október 22-én az ukrán 

fővárosban. 

 

Nemzeti sorsközösség 
2013. október 21. – Kárpáti Igaz Szó 

A magyar Országgyűlés fogadjon el határozatot a malenykij robot emléknapjáról, s 

Magyarországon, illetve a szomszédos országokban is emlékezzenek meg a tragikus 

eseményekről – javasolta Zubánics László történész a Magyar Állandó Értekezlet külügyi 

és jogi szakbizottságának ülésén. 

 

Nincs egyetértés a választói névjegyzékre való felkerülés kritériumairól 
2013. október 21. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén parlament Nemzetiségi Bizottságának ülésén napirenden szerepelt A választói 

névjegyzékről szóló törvénytervezet azon cikkelyeinek megvitatása, amelyek a nemzetiségi 

választói névjegyzékre és az erre való felkerüléshez szükséges feltételekre vonatkoznak. A 

magyar és az olasz nemzeti közösségnek e kérdésben különböző az álláspontja. 

 

Ideje emigráció helyett diaszpóráról beszélnünk 
2013. október 21. – Nemzeti Regiszter 

Az anyaország és az azt elhagyók közötti ambivalens viszonyra utaló emigráció szó helyett 

ideje áttérni a diaszpóra kifejezés használatára, amely a szétszóródott létet írja le negatív 

felhang nélkül - jelentette ki Kumin Ferenc nemzetközi sajtókapcsolatokért felelős 

helyettes államtitkár a clevelandi magyar közösség 1956-os megemlékezés. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20131021183558/Martonyi-az-EU-ukran-megallapodas-tortenelmi-lehetoseget-jelent.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/liszt-emlekestet-szervez-a-kijevi-magyar-nagykovetseg
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15471
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7273
http://www.nemzetiregiszter.hu/ideje-emigracio-helyett-diaszporarol-beszelnunk
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Magyar táncházat tartottak Udmurtföldön és Moszkvában a Honvéd 
Együttes táncosai 
2013. október 21. – Nemzeti Regiszter 

Udmurtföldön és Moszkvában táncházat tartottak, az orosz fővárosban Párhuzamos 

lépések - magyar és zsidó táncok címmel rendezett folklór esten is felléptek a Honvéd 

Együttes táncosai és zenészei Zsuráfszky Zoltán vezetésével. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-tanchazat-tartottak-udmurtfoldon-es-moszkvaban-a-honved-egyuttes-tancosai
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-tanchazat-tartottak-udmurtfoldon-es-moszkvaban-a-honved-egyuttes-tancosai
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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 
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