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Kerekasztal-beszélgetés az autonómiáról 
2013. október 22. – MTI, hirado.hu 

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint az autonómia ügye mellé minden erdélyi 

politikai erő odaállt, ez jelentheti a biztosítékát az erdélyi magyar jövőnek. Répás 

Zsuzsanna e véleményének a Göröngyös úton: autonómia, regionális átalakítás, polgári 

kezdeményezés címmel a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által rendezett kerekasztal-

beszélgetésen adott hangot. A beszélgetés résztvevői Dabis Attila, a Székely Nemzeti 

Tanács külügyi megbízottja 

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke, Székely István, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség főtitkár-helyettese, valamint Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke 

voltak. 

 

Martonyi: a tizenkilencedik századnak sokat köszönhet a világ 
2013. október 23. – MTI, hirek.sk 

A tizenkilencedik század történelmi jelentőségét méltatta Martonyi János szerdán Kassán, 

a Budapest és Kassa urbanisztikai fejlődésének párhuzamait bemutató kiállítás 

megnyitóján. A Kassa Európa Kulturális Fővárosa 2013 programsorozatába szervesen 

illeszkedő „Párhuzamos történetek - Budapest és Kassa - főváros és régiócentrum a 19. 

század második felében” c. kiállítás megnyitóján megjelent Rudolf Schuster, Szlovákia volt 

államfője is. 

 

Bethlen Gábor egészalakos szobrát avatták fel Kolozsváron 
2013. október 23. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egészalakos szobrát avatták fel szerdán Kolozsváron, az 

alsóvárosi református templom kertjében, a fejedelem megválasztásának 400. 

évfordulóján. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a szoboravató ünnepségen 

mondott beszédében Bethlen Gábor életének és fejedelemségének a tanulságaként 

fogalmazta meg, hogy bár- milyenek is a körülmények, mégis lehet, mégis érdemes tenni. 

 

A szerb parlament elnöke szerint nem politikai okból lopták el a szabadkai 
szobrot 
2013. október 22. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A szerb parlament elnöke szerint nem politikai okból lopták el az 1944/45-ös áldozatok 

emlékére állított Vergődő madár nevű szobrot a szabadkai Zentai úti temetőből. Nebojša 

Stefanović házelnök szerint haszonszerzésből elkövetett bűncselekmény történt. Emellett 

reményét fejezte ki, hogy az illetékes hatóságok mindent megtesznek az elkövetők 

felkutatása érdekében. A politikus méltatta a szerb–magyar kapcsolatok fejlődését is. Ezzel 

összefüggésben kiemelte a gazdasági együttműködés fejlesztésének a fontosságát. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/22/12/Kerekasztal_beszelgetes_az_autonomiarol.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20131023183323/Martonyi-a-tizenkilencedik-szazadnak-sokat-koszonhet-a-vilag.html
http://erdely.ma/multidezo.php?id=151597&cim=bethlen_gabor_egeszalakos_szobrat_avattak_fel_kolozsvaron
http://pannonrtv.com/web/?p=88185
http://pannonrtv.com/web/?p=88185
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Nem várható erdélyi koalíció 
2013. október 22. – Rostás Szabolcs – Krónika 

Nem körvonalazódik összefogás az erdélyi magyar pártok között a jövő évi európai 

parlamenti választások esetében, mivel az RMDSZ elutasítja az Erdélyi Magyar Néppárt 

által szorgalmazott koalíciót. Nyitott kérdés továbbá, hogy indul-e az európai 

megmérettetésen az EMNP, illetve védnöke, Tőkés László, akiről – vélhetően a 

Krónikában júniusban megjelent feltételezés nyomán – mostanában egyre többen tudni 

vélik, hogy a Fidesz listáján kíván újabb brüsszeli mandátumhoz jutni. 

 

RMDSZ-es támogatás Dragneának 
2013. október 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ támogatja a kormány decentralizációs tervét, azonban több javaslata is lesz a 

jogszabálytervezethez, jelentette ki Borbély László, a szövetség politikai alelnöke kedden, a 

Liviu Dragnea kormányfő-helyettessel folytatott megbeszélés alkalmával. Hírügynökségi 

jelentések szerint az RMDSZ-es képviselő a frakció nevében elmondta, a szövetség 

fontosnak tartja, hogy az önkormányzatoknak leosztott feladatkörökhöz pénzforrásokat is 

társítsanak, és ezek már a 2014-es költségvetésben is szerepeljenek. Borbély az elmúlt évek 

legfontosabb projektjének nevezte a kormány decentralizációs tervezetét. Emlékeztetett, 

hogy júniusban az RMDSZ is benyújtott a parlamenthez egy törvénytervezetet a témában. 

 

Bernády Napok Marosvásárhelyen 
2013. október 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

A román ajkú lakosság figyelmét is igyekeznek felhívni a marosvásárhelyi Bernády Napok 

szervezői a városépítő polgármesterre, Bernády Györgyre és legnagyobb megvalósítására, a 

Kultúrpalotára.  

 

Újra terítéken a Sütő-szobor 
2013. október 22. – Krónika 

A marosvásárhelyi városháza honlapján szereplő határozattervezetek értelmében a 

csütörtöki tanácsülésen újra vita tárgyát képezheti Sütő András író életnagyságú 

szobrának a felállítása. 

 

A partiumi népszavazáshoz is összegyűltek a szükséges aláírások 
2013. október 22. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Az RMDSZ összegyűjtötte a szükséges aláírásokat a fejlesztési régiók átalakításáról szóló 

partiumi népszavazáshoz. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára elmondta, hogy Bihar 

megyében 32 ezer aláírást számoltak összesen, Szatmár megyében pedig átlépték a 

húszezres számot. Szilágy megyében már október 14-én benyújtottak a megyei 

önkormányzathoz 13 500 aláírást. Az aláírók azt kezdeményezik, tartsanak megyei 

népszavazásokat arról, hogy a három megye közösen alkosson fejlesztési régiót. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-varhato-erdelyi-koalicio
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/rmdsz-es-tamogatas-dragneanak
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/bernady-napok-marosvasarhelyen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ujra-teriteken-a-suto-szobor
http://itthon.transindex.ro/?hir=34468
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Etnikai feszültségek szításával vádolja a prefektusokat Tamás Sándor 
2013. október 22. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Feszültséget szítanak a székelyek és a román kormány között a kabinet Kovászna megyei 

képviselői - nyilatkozott az MTI-nek Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke, az 

RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke. Tamás Sándor elmondta, a prefektusi tisztséget 

2012. májusa és 2013. januárja között betöltő Codrin Munteanu és hivatali utódja, 

Dumitru Marinescu 55 pert indított háromszéki önkormányzatok, közösségek ellen, 

amelyekben a székelyek szimbólumait vagy anyanyelvhasználatát támadták. 

 

Toró: akcióegységet kell kialakítani az autonómia körül 
2013. október 22. – transindex.ro, Erdély Ma 

Fontos, hogy az autonómia körül akcióegység alakuljon ki, nem csak verbálisan, hanem a 

politikai cselekvés terén is – hangsúlyozta Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke azon a kerekasztal-beszélgetésen, amelyet a magyarországi Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet szervezett október 22-én Budapesten Göröngyös úton: Autonómia, 

regionális átalakítás, polgári kezdeményezés címmel. 

 

Paktumot a pártok között a decentralizáslás témájában 
2013. október 22. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A PDL azt kéri a kormánytól, ne vállaljon felelősséget a decen- tralizálás 

törvénytervezetéért, helyette azt javasolja, hogy minden politikai alakulat írjon alá egy 

paktumot, amellyel vállalja, hogy nem politizálja „túl” ezt a témát, jelentette ki Adriana 

Săftoiu PDL-szóvivő hétfőn. A szóvivő elmondta, a PDL írásban fogja javasolni a 

kormányfő- nek a paktum aláírását a decentralizálás témájában. 

 

Adevarul: Fidesz-listán indulna Tőkés László az EP-választáson 
2013. október 22. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Fidesz-listán indulna újabb európai parlamenti képviselői mandátumáért Tőkés László – 

közölte meg nem nevezett forrásokra hivatkozva kedden a liberális kötődésű Adevarul 

című román napilap. Tőkés László titkára tagadta az értesülést, mondván, hogy Tőkés még 

nem döntötte el, hogy miként indul a következő EP-választáson. 

 

Apróbetűs a kétnyelvűség Marosvásárhelyen 
2013. október 22. – maszol.ro 

„Dorin Florea még nem tanulta meg, milyen a valós multikulturalitás” – jelentette ki a 

maszol.ro-nak a Maros megyei RMDSZ elnöke. Brassai Zsombor a marosvásárhelyi 

polgármester kritikáira reagált. Florea korábban konfliktusgerjesztéssel vádolta az 

RMDSZ-t.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34470
http://itthon.transindex.ro/?hir=34471
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151497&cim=paktumot_a_partok_kozott_a_decentralizaslas_temajaban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151540&cim=adevarul_fidesz_listan_indulna_tokes_laszlo_az_ep_valasztason
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19584-aprobetus-a-ketnyelvuseg-marosvasarhelyen
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Cseke a decentralizációról: a finanszírozás a legfontosabb  
2013. október 22. – maszol.ro 

Az RMDSZ két frakciójával tárgyalt kedden délután a parlamentben Liviu Dragnea 

kormányfőhelyettes a decentralizációs tervezetről. A találkozó után Cseke Attila képviselő, 

a közigazgatási szakbizottság tagja válaszolt a maszol.ro kérdéseire.  

 

Útmutató a Székelyek Nagy Meneteléséhez 
2013. október 22. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Összefoglaló tájékoztatót közölt a Székely Nemzeti Tanács kedden a Székelyek Nagy 

Menetelése kapcsán felmerülő legfontosabb részletekről. Összefoglaló tájékoztatót közölt a 

Székely Nemzeti Tanács kedden a Székelyek Nagy Menetelése kapcsán felmerülő 

legfontosabb részletekről. 

 

Akadályozzák a valós kétnyelvűséget Marosvásárhelyen 
2013. október 22. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Annak ellenére, hogy Marosvásárhely polgármestere, Dorin Florea minden 

sajtótájékoztatón előveszi a magyar-román kártyát, és a békés együttélés fontosságát 

hangsúlyozza, elítélve azokat, akik szerinte mesterségesen szítják a feszültséget, az általa 

vezetett városháza semmilyen konkrét lépést nem tesz azért, hogy bebizonyítsa: valóban 

minden marosvásárhelyi egyenrangú lakosa ennek a városnak. 

 

További jelentkezőket várnak a menetelésre 
2013. október 22. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

A pártok mozgósításai, valamint a plakátok, szórólapok és a helyi médiában megjelent 

felhívások ellenére fele sem telt meg annak a harmincöt autóbusznak, melyet 

Udvarhelyszékről indítottak volna az október 27-ei Székelyek Nagy Menetelésére – tudta 

meg a szekelyhon.ro azon a kedden tartott sajtótájékoztatón, melyen a helyi RMDSZ-iroda 

részéről ismét nem jelentek meg. 

 

RMDSZ: az EP-választásokon törvénytelen a kettős szavazás 
2013. október 23. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

„Az európai parlamenti választásokon minden 18. életévét betöltött európai polgár egy 

szavazattal rendelkezik, és mindenki csak a lakhelyén szavazhat” - nyilatkozta Borbély 

László, az RMDSZ politikai alelnöke Kolozsváron, október 23-án. Hozzáfűzte: "az ezzel 

kapcsolatos, sajtóban megjelent spekulációk valótlanok, és törvénytelenséghez 

vezethetnek.” 

 

Fotópályázat Sepsiszentgyörgyön a magyar nyelvű feliratok használatáról 
2013. október 23. – transindex.ro 

A Civilek Háromszékért Szövetség fotópályázatot hirdet meg, amelynek célja felhívni a 

figyelmet a magyar nyelvű feliratok használatára a városban. A pályázónak 2 darab nagy 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19616-cseke-a-decentralizaciorol-a-finanszirozas-a-legfontosabb
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/utmutato-a-szekelyek-nagy-menetelesehez
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/akadalyozzak-a-valos-ketnyelvuseget-marosvasarhelyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tovabbi-jelentkezoket-varnak-a-menetelesre
http://itthon.transindex.ro/?hir=34479
http://itthon.transindex.ro/?hir=34480
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felbontású fényképet kell beküldeni október 28-ig a civek@civek.ro címre, melyek közül az 

egyik jó példa, a másik rossz példa a nyelvhasználatot illetően (pl. névtáblák, cégfeliratok, 

hivatalos szövegek stb.) . 

 

Kereskényi: a román társadalom és a magyar kisebbség közötti viszony is 
együttérzésen kell alapuljon 
2013. október 23. – Erdély Ma, maszol.ro 

Az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, valamint a román társadalomnak a 

forradalmárok melletti szolidaritásáról emlékezett meg Kereskényi Gábor, az RMDSZ 

Szatmár megyei képviselője a Parlament Alsóházának napirend előtti felszólalásában 

kedden, október 22-én. 

 

Román–magyar interparlamentáris találkozóra kerülne sor novemberben 
2013. október 23. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Bukarestben kerülne sor a következő román–magyar interparlamentáris találkozóra 2013. 

november 26–28-án, amelyet Szabó Ödön Románia Parlamentjének román–magyar 

baráti munkacsoportjának elnöke, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője hívott 

össze október 21-én. 

 

Florea a „konfliktuspolitika” felhagyására szólította fel az RMDSZ-t 
2013. október 23. – Erdély Ma, MTI 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere a „konfliktusgerjesz- tő politika" felhagyására 

szólította fel a Romániai Magyar Demo- krata Szövetséget, miután megkoszorúzta 

Bernády Györgynek, a város egykori híres polgármesterének a szobrát. Dorin Florea 

szerint hivatali elődei azért lehettek sikeresek, mert nem feszült légkörben, állandó 

konfliktusok közepette tevékenykedtek. „Ezúttal is felszólítom az RMDSZ politikusait, 

hogy óvakodjanak a szélsőségesek támogatásától. Ne a szavazatgyűjtést, hanem a város 

érdekeit helyezzék előtérbe" – idézte a polgármestert a Népújság. 

 

Öntsünk tiszta vizet az európai parlamenti választásokba 
2013. október 23. – Kovács Péter – transindex.ro, Krónika 

„Törvénytelen és büntetendő, amennyiben valaki több mint egy alkalommal szavaz az 

Európai Parlamenti választásokon. Ez még akkor is így van, ha a România Liberă napilap, 

a magyarországi Nemzeti Választási Iroda, illetve a Mensura Transylvanica politikai 

elemző csoport félretájékoztat” – írja Kovács Péter, az RMDSZ Főtitkára. 

 

Magyarellenesség miatt fizet a Dinamo 
2013. október 23. – Krónika, transindex.ro 

Pénzbüntetést kell fizetnie a Bukaresti Dinamo labdarúgócsapatának szurkolói hétvégi 

magyarellenes skandálásai miatt, amellyel a nagykárolyi Kovács István játékvezetőt 

sértegették Giurgiuban, az Astra ellen 2-1-re elvesztett bajnoki találkozón. Az FRF további 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151551&cim=kereskenyi_a_roman_tarsadalom_es_a_magyar_kisebbseg_kozotti_viszony_is_egyutterzesen_kell_alapuljon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151551&cim=kereskenyi_a_roman_tarsadalom_es_a_magyar_kisebbseg_kozotti_viszony_is_egyutterzesen_kell_alapuljon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151554&cim=roman_magyar_interparlamentaris_talalkozora_kerulne_sor_novemberben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151572&cim=florea_a_konfliktuspolitika_felhagyasara_szolitotta_fel_az_rmdsz_t
http://reply.transindex.ro/?cikk=367
http://kronika.ro/sport/magyarellenesseg-miatt-fizet-a-dinamo
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büntetésként – a Liga 1-ben szokatlan módon – kitiltotta a Dinamo szurkolóit a csapat 

következő két idegenbeli mérkőzéséről. 

 

Kampány indul Marosvásárhely köztéri szobraiért 
2013. október 23. – transindex.ro, Krónika 

A vasarhely.ro mától induló, a köztéri szobrok helyzetét tematizáló kampányáról tartott 

sajtótájékoztatót Szepessy Előd, a Marosvásárhelyi Kulturális Központ elnöke és Orbán 

János művészettörténész, a Marosvásárhely Műemléki Topográfiája projekt vezetője 

október 23-án. 

 

Máris keresztbe tesznek az RMDSZ referendumának? 
2013. október 23. – maszol.ro 

Negatívan véleményezte Szilágy Megye Tanácsának jegyzője és az önkormányzat jogi 

osztálya az RMDSZ határozattervezetét a fejlesztési régiók átalakításáról szóló partiumi 

népszavazásról. A testület jogászai arra hivatkoznak, hogy a referendumtörvény szerint 

megyei szintű népszavazást csak a megyei tanács elnöke, illetve az önkormányzati 

képviselők egyharmada kezdeményezhet, a polgárok nem. A jegyző, Cosmin Vlaicu azt is 

kifogásolja, hogy a népszavazás támogató aláírások összegyűjtése előtt a Szilágy megyei 

RMDSZ-szervezet nem kérvényezte a megyei tanácstól az ehhez szükséges 

formanyomtatványokat. Ezt a véleményezés szerint a 2001/215-ös közigazgatási törvény 

írja elő. 

 

Székely zászlót a menetelésre 
2013. október 23. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Egy asztalnál ülve biztatta az RMDSZ, az EMNP, az EMNT és az MPP csíkszéki képviselője 

a csíkiakat arra, hogy minél többen vegyenek részt az SZNT vasárnapi nagy menetelésén. 

További kérésük, hogy lehetőleg csak székely zászlót vigyenek az eseményre. 

 

Ijesztően csökkent a diákok száma Háromszéken 
2013. október 23. – maszol.ro 

Évek óta minden évben kevesebb a diák Háromszéken, ám az idei csökkenés kétszerese 

volt az előző évek átlagának, mondta sajtótájékoztatón Keresztély Irma főtanfelügyelő, akit 

megfogalmazása szerint „sokkolt" a drasztikus fogyás. Ebben a tanévben a tavalyihoz 

képest 805 gyerekkel kevesebb ül a háromszéki iskolapadokban, ez azt eredményezte, 

hogy ötven osztállyal kevesebb alakult – közölte a slagerradio.ro.  

 

Kitűzték a román zászlót a könyvtárra 
2013. október 23. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Sajtóértesülések nyomán még azelőtt kitűzték a csíkszeredai Kájoni János Megyei 

Könyvtár bejárata fölé a román trikolórt, mielőtt az annak hiányára figyelmeztető 

felszólítást megkapta Hargita megye prefektusától az intézmény. A szintén felszólítást 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34486
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19671-maris-keresztbe-tesznek-az-rmdsz-referendumanak
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szekely-zaszlot-a-menetelesre
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/19656-ijesztoen-csokkent-a-diakok-szama-haromszeken
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kituztek-a-roman-zaszlot-a-konyvtarra
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kapott Erdélyi Magyar Néppárt viszont nem tett eleget a „felkérésnek”, mivel szerintük 

nem történt jogsértés. 

 

Listát készítettek a székelyföldi prefektusok túlkapásairól 
2013. október 23. – Krónika 

A prefektusok túlkapásairól tájékoztatták Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettest a 

háromszéki elöljárók. Tamás Sándor, a Kovászna megyei közgyűlés elnöke a Krónikának 

elmondta, elküldtek egy listát, amely azt az ötven közigazgatási eljárást tartalmazza, 

amiket az elmúlt másfél év alatt az ottani prefektusok indítottak a székely szimbólumok és 

a magyar nyelv használata miatt. 

 

Borbély: csak egyszer szavazhatunk 
2013. október 23. – Gyergyai Csaba – Krónika 

Minden felnőtt európai polgár csak egy szavazattal rendelkezik az európai parlamenti 

választásokon – hangoztatta szerdán Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. Az 

RMDSZ hírlevelében közölt nyilatkozatában Borbély László valótlannak nevezte a sajtóban 

megjelent, szavazati joggal kapcsolatos spekulációkat, és hozzátette, hogy ezek 

törvénytelenségekhez vezethetnek. 

 

Valós decentralizációt kért Markó Béla Temesváron 
2013. október 23. – maszol.ro 

Az RMDSZ álláspontja szerint az államigazgatás decentralizációját célzó folyamat nyomán 

minden olyan állami intézménynek, amely valamilyen adminisztrációs feladatkört lát el, a 

megyei, illetve a helyi önkormányzatok hatáskörébe kell kerülnie, az állam hatáskörében 

csupán a felügyeleti jogkörrel rendelkező intézménynek kell maradniuk – jelentette ki 

Markó Béla szenátor szerdán, Temesváron tartott sajtótájékoztatóján.  

 

Kelemen Hunor: álvita a régiós átszervezés 
2013. október 23. – maszol.ro 

„A kormánypártoknak végre kormányoznia kellene, s nem az alkotmánymódosításról és a 

régiós átszervezésről szóló álvitával tematizálnia a közéletet” – jelentette ki szerdai 

nagyváradi sajtótájékoztatóján az RMDSZ szövetségi elnöke. Kelemen Hunor az 

alkotmánybíróságnak azt a szerdai döntését kommentálta, hogy november közepére 

halasztotta a döntését a referendumtörvénnyel kapcsolatban.  A jogszabály alkotmányos 

normakontrollját korábban Traian Băsescu államfő kérte a taláros testülettől. A szerdai 

halasztás a törvény várhatóan csak az év végén lép majd életbe. 

 

Nyugati kapu 
2013. október 24. – Riba István – HVG 

A kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet felmérése szerint az erdélyi magyar 

népesség 10 százaléka tervezi, hogy letelepedési céllal elhagyja az országot. A célország 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/bepanaszolt-szekelyfoldi-prefektusok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19685-valos-decentralizaciot-kert-marko-bela-temesvaron
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/19689-kelemen-hunor-alvita-a-regios-atszervezes
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azonban már nem Magyarország, hanem Németország, illetve Ausztria. A kettős 

állampolgárság megszerzésével szavazati jogot is kaptak az erdélyi magyarok, ahonnan 

260 ezer választásra jogosulttal számol az intézet akik közül a kapott válaszok alapján 

nagyjából 100 ezren voksolnának 2014-ben. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. október 24-i számában olvasható.) 

 

Székely menetelés – Aláírásgyűjtést hirdet az MKP 
2013. október 22. – hirek.sk 

A székelyek iránti szolidaritás kifejezéseként aláírásgyűjtést hirdet a Magyar Közösség 

Pártja Szlovákia több városában. A Magyar Közösség Pártja október 27-én 15.00 órától 

szimbolikus aláírásgyűjtést hirdet, szolidaritást vállalva a Székelyek Nagy Menetelésével. 

Dunaszerdahelyen a kultúrház előtt, Párkányban a Csemadok-házban, Rimaszombatban a 

Fő téren, Szomotoron pedig a kultúrházban várják az érdeklődőket. 

 

Solymos: nem oldja meg a problémát a műsorsugárzási törvény 
2013. október 22. – hirek.sk 

Solymos László, a Most-Híd képviselője szerint a sugárzásról és továbbközvetítésről szóló 

törvény módosító javaslata nem oldja meg a problémát, ami miatt szükség van a 

jogszabály megváltoztatására. 

 

Megyei választások - Elkezdődött a kampány 
2013. október 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Ma hivatalosan kezdetét vette a megyei választási kampány, amely november 7-ig tart. A 

választópolgárok november 9-én döntenek majd megyéjük új elnökéről és a képviselői 

testület összetételéről. 

 

Felvidéki fiatalok tüntetése - Szolidaritást vállalnak a székelyekkel 
2013. október 23. – hirek.sk 

Már ismertek a székelyek melletti felvidéki szimpátiatüntetés részletei. A felvidéki magyar 

ifjúsági szervezetek a pozsonyi román nagykövetség előtt tiltakoznak a székelyek 

önrendelkezési jogát csorbító román terv ellen. 

 

Bugár a területi autonómiáról: nem ez a mi programunk 
2013. október 23. – hirek.sk 

Nem dumálni, hanem lépni kell - állítja Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a Közbeszéd 

blogportálon. A vele készült interjúban elmondta, Bugár szerint a területi autonómiát 

akadályozó tényező, hogy nem összefüggő területen élnek a magyarok Szlovákiában. Arra 

az újságírói felvetésre, hogy a területi autonómiának nem feltétele a 

nemzetiségileg homogén terület, Bugár azt felelte: ez a „kombinált” autonómia esetében 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131017211302/Szekely-meneteles-Alairasgyujtest-hirdet-az-MKP.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131017164536/Solymos-nem-oldja-meg-a-problemat-a-musorsugarzasi-torveny.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131023102120/Megyei-valasztasok-Elkezdodott-a-kampany.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131023092853/Felvideki-fiatalok-tuntetese-Szolidaritast-vallalnak-a-szekelyekkel.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131023093047/Bugar-a-teruleti-autonomiarol-nem-ez-a-mi-programunk.html
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van így. A Most-Híd mint kiderült, a területi autonómiát ilyen formában sem tudja 

felvállalni. 

 

Újra vádat emelnének Hedvig ellen 
2013. október 24. – Új Szó 

Malina Hedviget a bíróság lenézése és rendelkezésének semmibevétele miatti 

vádemeléssel fenyegeti a főügyészség, ha nem jelenik meg a pszichiátriai szakértői 

vizsgálaton. Kedd este újabb idézést kapott október 28-ra, ezt két egyenruhás rendőr 

kézbesítette neki két gyermeke szeme láttára. A Katarína Sonderlich Roskoványi ügyész 

által aláírt idézésben az olvasható, hogy a szakértők minden lehetőséget kimerítettek, hogy 

Hedviget ambuláns kivizsgálásnak vessék alá, mert az október 8-ra kitűzött időpontban 

sem jelent meg a rendelőjükben. 

 

Hidas EP-lista: 1. Simon Zsolt, 2. Nagy József 
2013. október 24. – Új Szó 

A jövőre esedékes európai parlamenti választáson ismét osztódnak a magyar szavazatok a 

Híd és az MKP jelöltjei között. „Simon Zsolt listavezető lesz. Nagy József másodikként 

indulhat és lesznek szlovákok is. De ezt még jóvá kell hagynia az országos tanácsnak” – 

mondta Bugár 

Béla, a Híd elnöke. 

 

Szlovák, ami magyar 
2013. október 24. – Lass Gábor – Demokrata 

Kisudvarnok lett az év faluja Szlovákiában. A Környezetvédelmi Minisztérium által 

meghirdetett versenyen több kategóriában hirdettek győztest, ahol kimagasló 

pontszámmal nyert Kisudvarnok. A településen 1070-en laknak és működik magyar 

tannyelvű óvoda és iskola is egyaránt. Marczell Zoltán polgármester elmondása szerint a 

településen békességben élnek a szlovákok és magyarok, olyannyira, hogy sok szlovák 

megtanult magyarul is. Az is előfordult, hogy szlovák anyuka a magyar iskolába íratta 

gyermekét, hogy magyarul tanulhasson. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. október 24-i számában olvasható.) 

 

Délvidéki rokonszenvtüntetés Topolyán 
2013. október 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Vasárnap Topolyán a Kray-kastély melletti téren a Székelyek nagy menetelésével egy 

időben szervezi meg a VMDK a Délvidéki szimpátiatüntetést, melyre meghívták 

valamennyi vajdasági magyar párt képviselőit. A tervek szerint a szimpátiatüntetésen a 

Székely menetelés szervezőinek videó-üzenetét is levetítik majd, a magyar pártok 

képviselői pedig felszólalásaikban elmondhatják az autonómiával kapcsolatos 

elképzeléseiket. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/24/ujra-vadat-emelnenek-hedvig-ellen
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A szoborlopás kapcsán: Mennyire viselnek gondot a magyar jellegű épített 
emlékhelyekről? 
2013. október 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács a Vajdaság Mához eljuttatott közleményében megdöbbenésének 

ad hangot a Vergődő madár című szobor eltűnése miatt. Mint ismeretes, eddig ismeretlen 

tettesek a szabadkai Zentai úti temetőből ellopták a 44/45-ös vérengzések ártatlan 

áldozatainak emlékére állított szobrot. Az MNT Közigazgatási Hivatala tájékozódott az 

ügyben – áll a közleményben –, felvette a kapcsolatot az illetékes nyomozó hatósággal és 

az emlékmű tulajdonosával, Szabadka Város Önkormányzatával annak érdekében, hogy a 

bűncselekmény elkövetőit mihamarabb azonosítsák a hatóságok. 

 

Egy éve vizsgálati fogságban  
2013. október 22. – Pannon RTV 

Egy éve vannak vizsgálati fogságban az „új temerini fiúk”. Tavaly október 22-én 

tartóztatták le a hét temerini, adai és óbecsei fiatalembert, akiket nemzeti, faji, vallási 

gyűlölet és türelmetlenség szításával vádol az ügyészség. Jelenleg Szabadkán raboskodnak. 

Bozóki Antal újvidéki ügyvéd azt mondja: a fiatalokat azért tarthatják ilyen sokáig benn, 

mert Szerbiában nincs korlátozva a vizsgálati fogság ideje.  

 

Zenta: A Demokrata Párt is készül a helyi közösségi választásokra 
2013. október 22. – Vajdaság Ma 

A Demokrata Párt zentai szervezete a párt tagjai mellett pártonkívüli jelölteket is támogat 

a Zenta község területén vasárnap esedékes helyi közösségi választásokon, hangsúlyozta 

mai sajtótájékoztatóján Zsíros-Jankelić Anikó, a helyi szervezet elnöke, majd hozzátette, 

azokat is szeretnék bevonni a döntéshozatalba, akik egyik politikai csoportosuláshoz sem 

kívánnak csatlakozni, ugyanakkor vannak ötleteik, és szeretnének tenni valamit szűkebb 

környezetük helyzetének javítása érdekében. 

 

Aláírták az MNT támogatásáról szóló szerződéseket a kulturális 
intézményekkel  
2013. október 22. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács által kiemelt kulturális intézményeknek kell megteremteniük 

azt a kánont, amely kifejezi a vajdasági magyar művelődési élet legfontosabb értékeit – 

hangzott el azon a találkozón, amelyen aláírták az intézményekkel kötött támogatási 

szerződéseket. A 14 sikeresen pályázó intézmény között összesen mintegy 2,5 millió dinárt 

osztottak szét. 

 

Átadták a Batthyáneumot 
2013. október 23. – Magyar Szó 

Négy éves küzdelem árán valóra vált Savelin Zoltán martonosi plébános álma, hogy 

létrehoz egy olyan intézményt, amely elsősorban hívők és egyházi személyek számára nyújt 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16190/A-szoborlopas-kapcsan-Mennyire-viselnek-gondot-a-magyar-jellegu-epitett-emlekhelyekrol.html
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http://pannonrtv.com/web/?p=88339
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16191/Zenta-A-Demokrata-Part-is-keszul-a-helyi-kozossegi-valasztasokra.html
http://pannonrtv.com/web/?p=88321
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otthont idős korukra. Az otthon 30 személy befogadására alkalmas, ám egyelőre még nem 

tudják üzembe helyezni, mert a berendezési tárgyak még hiányoznak, ám várhatóan 

tavaszra ez is megoldódik. 

 

Az MNT nyolc médiaösztöndíjast támogat 
2013. október 23. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács az idén második alkalommal külön pályázati eljárás keretében a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával ösztöndíjazza a vajdasági magyar médiában 

foglalkoztatott egyetemi hallgatókat. Az MNT Közigazgatási Hivatalának elnöke 2013. 

október 22-i hatállyal meghozta az MNT által a 2013/2014-as tanévre odaítélendő, a 

médiában foglalkoztatottak ösztöndíjaira vonatkozó jogosultsági rangsor megállapításáról 

szóló határozatát, amelynek értelmében 8 továbbtanuló újságírót támogat. 

 

Megtartották a magyar kórusok szemléjét Vinkovciban 
2013. október 22. – Új Magyar Képes Újság 

Október 19-én a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület szervezésében másodízben került sor a 

magyar énekkarok szemléjére a vinkovcei Városi Színházban. A tavaly nyáron megalakult 

Vinkovcei Magyar Kultúregyesület rövid fennállása óta aktív tevékenységet folytat. Vegyes 

karával, melynek jelenleg tizennégy tagja van, többször fellépett itthon és Magyarországon 

is.  

 

Bemutatkoztak a kisebbségi tollforgatók 
2013. október 22. – Új Magyar Képes Újság 

Fiume városában a hét végén megtartották a 7. Kisebbségi Költészeti Fesztivált, amelyen a 

városban élő nemzetiségek tollforgatói kaptak bemutatkozási lehetőséget. A HMDK 

Tengermelléki-fennsíki Megyei Egyesülete által szervezett fesztiválon macedón, olasz, 

ruszin, Crna Gora-i és magyar költők versei hangzottak el az eredeti nyelven és horvát 

fordításban is. Amatőr és elismert költők egyaránt részt vettek a programban. 

 

Magyar filmnapok Pélmonostoron 
2013. október 23. – Új Magyar Képes Újság 

A Baranya-film Klub és a HMDK pélmonostori alapszervezete idén is megrendezte a  

Magyar Filmnapokat október 21-25. között. Jankovics Róbert, a HMDK-alapszervezet 

elnöke elmondta, hogy 2004-től tartanak magyar filmnapokat Pélmonostoron, mindig 

október 23. körül, így a levetített filmek általában kapcsolódnak az 56-os magyar 

forradalom és szabadságharc eseményeihez. A filmvetítésre a helyieken kívül  a környező 

falvakból is ellátogatnak. 
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A nemzetiségi bizottság sürgős üléséről 
2013. október 23. – Népújság 

Pénteken az országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának sürgős ülésén a Nemzetiségi 

Hivatalra vonatkozóan a 2014-es állami költségvetés tervezett 7,5 százalékos, illetve a 

2015-ös költségvetés-tervezet 9,4 százalékra tervezett csökkentéséről tárgyaltak. Emellett 

szó esett a nemzetiségi választói névjegyzékről, illetve a kisebbségek tudományos 

tevékenységeiről is. 

 

Magyar nyelvtanfolyamot indítanak 
2013. október 23. – Népújság 

Hodos Község magyar nemzetiségi tanácsa múlt heti ülésén elfogadta a 2013-as év 

költségvetésének módosítását, döntött a Pártosfalvi KÁI támogatásáról, illetve újabb 

hagyományőrző rendezvényhez társult. A 2013-as költségvetés módosítására az év 

folyamán bekövetkezett változások miatt van szükség, indította a módosítás tárgyalását 

Abraham Boris tanácselnök. 2013-ra összesen 62.000 euró bevétellel számolt a közösség, 

a külföldi pályázaton a tervezett 9.000 euró helyett azonban csak 2.600 eurót nyertek. 

 

Vita a magyar iskolások körül 
2013. október 23. – Volksgruppen 

Bürokratikus akadályok nélkül látogathassák a burgenlandi általános iskolákat a magyar 

és más külföldi általános iskolások a jövőben - javasolja tartományfőnök-helyettes Franz 

Steindl (ÖVP). „Ez nem megy“ - így a Tartományi Iskolatanács. A vitát az váltotta ki, hogy 

az elmúlt időben egyre több polgármester került bíróság elé magyar tanulók álbejelentése 

miatt. Franz Steindl a Tartományi Iskolatanács 2009-es rendeletében látja a jelenlegi 

helyzet kiváltó okát, miszerint „egy tanulónak bejelentett lakcímmel kell rendelkeznie 

ahhoz, hogy az adott község illetve körzet iskoláját látogathassa“. Ez vezet most a hamis 

bejelentésekhez és a kriminalizálódáshoz, tette hozzá Steindl. 

 

Harmadával többen a magyarok Németországban 
2013. október 22. – MTI, hirado.hu 

Németországban 2012-ben éves összevetésben 29,8 százalékkal növekedett a külföldi 

állampolgárok adatbázisában (AZR) nyilvántartott magyar állampolgárok száma, ami a 

legnagyobb mértékű növekedés az adatbázisban szereplő összes országot tekintve. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7524-a-nemzetisegi-bizottsag-suergs-ueleserl
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7529-magyar-nyelvtanfolyamot-inditanak
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2610835/
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/22/13/Hramadaval_tobb_a_magyar_Nemetorszagban.aspx?source=hirkereso
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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