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Semjén: a hallgatás sehová nem vezet 
2013. október 29. – Krónika 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint a székely menetelés legfontosabb üzenete 

az, hogy a magyarság nem alávalóbb egyetlen más népnél sem. Országgyűlési 

felszólalásában a KDNP elnöke elmondta, Románia nem tartotta be a gyulafehérvári 

nyilatkozatban tett ígéreteit, valamint a trianoni és a párizsi békeszerződésben foglaltakat 

sem, a Ponta-kormány régióátszervezési terve pedig szerinte kísértetiesen emlékeztet arra, 

ahogy felszámolták a Maros Magyar Autonóm Tartományt, vagy ahogy Ceauşescu 

átrajzolta a magyarság kárára az ezeréves székely megyék határait. 

 

Állampolgársági eskütételt tartottak Dél-Afrikában 
2013. október 29. – MTI, hirado.hu 

Állampolgársági eskütételt tartottak kedden a dél-afrikai Pretoriában, a rendezvényen 

részt vett Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár is. Répás Zsuzsanna arra 

biztatta az állampolgárságot felvevőket, akik között volt erdélyi és vajdasági származású is, 

hogy vegyenek részt a jövő évi magyarországi választáson. A helyettes államtitkár a nap 

során részt vett a Dél-Afrikai Magyar Szövetség által Johannesburgban működtetett 

magyar tanyán rendezett fórumon, amelyen kötetlen beszélgetésen tekintették át az ottani 

magyarság helyzetét, és azt, hogy mit várnak a magyar kormánytól. 

 

Kelemen: a dél-tiroli modell alapján dolgozzuk ki a székelyföldi autonómia 
törvénytervezetét 
2013. október 29. – transindex.ro, MTI, Kossuth Rádió, maszol.ro, Erdély Ma, Szabadság, 

Magyar Nemzet 

Az RMDSZ kongresszusán elfogadott határozat értelmében állítja össze az RMDSZ a 

székelyföldi autonómia törvénytervezetét, ennek megalkotása során a dél-tiroli 

autonómiamodellt veszik alapul – mondta el kedd reggel Kelemen Hunor szövetségi elnök 

a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Hozzátette, mindenképpen a román többség 

meggyőzése az elsőrendű feladat. Az RMDSZ kulturális autonómiatervezete évek óta a 

parlamentben van, és nem igazán lehet többséget állítani melléje. De bármilyen 

autonómiaformát a román parlamenten keresztül kell elfogadtatni, és a román a 

társadalommal is. Nagyon fontos, hogy a Székelyföldön élő románok fele létezzen nyitás - 

mondta. 

 

Így képzelik el Dragneáék a „nagy decentralizációt” 
2013. október 29. – maszol.ro, transindex.ro, Szabadság 

A kormány miniszterelnök-helyettese, regionális fejlesztési minisztere, Liviu Dragnea 

elkészült a decentralizációs tervezettel, amelyet Victor Ponta elképzelése szerint a kabinet 

a parlament előtti kormányázási felelősségvállalással fogadna majd el novemberben. Az 

intézkedéscsomag minden bizonnyal nagy tetszést arat majd a pártok megyei 
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kiskirályainak, megyei tanácselnökeinek körében, hiszen voltaképpen teljhatalmat ad 

nekik.  

 

Az IKSZ ernyőszervezetet alakítana 
2013. október 29. – MTI, Magyar Hírlap 

Kárpát-medencei ifjúsági ernyőszervezet létrehozását kezdeményezi az Ifjúsági 

Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) - jelentette be Gaal Gergely kereszténydemokrata 

országgyűlési képviselő, a szervezet ügyvezető elnöke. Gaal budapesti sajtótájékoztatóján 

elmondta: a Kárpát-medence minden régiójában megkeresik e célból a keresztény, 

konzervatív politikai pártok ifjúsági szervezeteit. 

 

Feljelentette az RMDSZ-t és az SZNT-t Bogdan Diaconu 
2013. október 29. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Büntetőjogi feljelentést tett kedden a legfőbb ügyészségen a Székelyek nagy menetelésének 

szervezői ellen Bogdan Diaconu, a PSD parlamenti képviselője. Diaconu a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség és a Székely Nemzeti Tanács ellen tett feljelentést, mivel 

szerinte ezek azzal a céllal szervezték a tüntetést, hogy a résztvevők a "lehető 

leghivatalosabb keretek közt lépjenek fel a román állam egységes jellege ellen". 

 

Toró a menetelésről: a következő megmozdulást Bukarestben kell szervezni 
2013. október 29. – transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Néppárt értékelése szerint a példátlan magyar összefogás mozgósította 

az erdélyi magyarokat, ezért vettek részt százezres nagyságrendben a Székelyek nagy 

menetelésén vasárnap - jelentette ki Toró T. Tibor EMNP-elnök egy keddi kolozsvári 

sajtótájékoztatón. Toró T. Tibor úgy ítélte meg, az autonómia eléréséért folytatott 

küzdelemben ezután is szükség lesz a közvetlen demokrácia eszközére. Hozzátette, a 

következő megmozdulást Bukarestben kellene rendezni. 

 

A menetelésről egy kicsit másként 
2013. október 29. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorában a Székelyek Nagy Meneteléséről, és az erdélyi 

magyar politikai vezetők vasárnap esti televíziós megnyilvánulásairól beszélgetett Maksay 

Ágnes műsorvezető Salat Levente és Toró Tibor politológusokkal. Az autonómia 

hatalommegosztást jelent, tehát autonómiára csak akkor kerülhet sor, ha a hatalom 

birtokosa ezt indokoltnak és elfogadhatónak tartja, az autonómiát nem lehet egyoldalúan 

kikiáltani, csak akkor lesz autonómia, ha az erdélyi magyarságnak erről sikerül meggyőzze 

a román hatalom képviselőit – magyarázta Salat Levente. 
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Felpörgött az aláírásgyűjtés Partium autonómiájáért 
2013. október 29. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete a Körös-parti nagyváros főutcáján gyűjt 

olyan népszavazást támogató aláírásokat, amelyekkel a polgárok kifejezik ama óhajukat, 

hogy a hatóságok szervezzenek referendumokat Erdély, ezen belül pedig a Partium 

autonómiájáról. 

 

Identitást vállalt a Néppárt 
2013. október 29. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Újságírói felvetésre ismertette az EMNP álláspontját a Maksán vasárnap nagy számban 

látható pártszimbólumok kapcsán Benedek Erika, az alakulat háromszéki elnöke. Mint 

mondta, a Néppárt már korábban azt közvetítette, hogy mindenki vállalja fel nyíltan az 

identitását a megmozduláson, ennek az üzenetnek megfelelően jelentek meg a 

pártszimbólumok, szlogenek a megmozduláson. 

 

 

Autonómia-konferenciát szervez a háromszéki EMNT 
2013. október 29. – maszol.ro 

A Székelyek Nagy Menetelése folytatásaként román-magyar részvételű autonómia témájú 

konferenciát szervez az Erdélyi Nemzeti Tanács. Sánta Imre, az EMNT háromszéki elnöke 

keddi sajtótájékoztatóján kifejtette: fontosnak tartják, hogy a vasárnapi menetelés után 

létrejöjjön egy román-magyar párbeszéd, ezért november 16-án, Sepsiszentgyörgyön 

szakmai vitát szerveznek „mérsékelten gondolkodó román értelmiségiek” és magyar 

szakemberek és politikusok részvételével.  

 

Molnár Zsolt: rendezni kell az őshonos kisebbségek helyzetét  
2013. október 29. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Svédország hivatalos parlamenti delegációjával találkoztak kedden a képviselőház és a 

szenátus esélyegyenlőségi bizottságainak tagjai Bukarestben. A Susanne Eberstein, 

Svédország miniszterelnök-helyettese által vezetett parlamenti delegáció romániai 

látogatása során a kisebbségben élők helyzetéről tájékozódott, illetve külön figyelmet 

fordítottak a megbeszélések során a roma nemzetiségűekre. Molnár Zsolt, az RMDSZ 

Temes megyei parlamenti képviselője, a Képviselőház Esélyegyenlőségi Bizottságának 

tagja a megbeszélésen felhívta a figyelmet azokra a nagyon fontos különbségekre, amelyek 

a kisebbségi csoportok között mutatkoznak meg. A képviselő elmondta, hogy külön kell 

odafigyelni az őshonos nemzeti kisebbségekre, a romákra és a bevándorlókra, majd 

hozzátette, hogy Európában külön stratégiát kell kidolgozni a három kisebbségi csoport 

igényeire.  
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Néppárt: létrejöhetne a székely pénzügyi alap 
2013. október 29. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az EMNP Maros megyei szervezetének vezetői szerint banki szakemberekből álló 

bizottságot kellene létrehozni, akik felügyelnék a lakosság adományaiból létrehozott 

székely nemzeti alapot.  

 

A kétnyelvűség tisztelet kérdése 
2013. október 29. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi szervezetének elnöke, Jakab István szerint 

Marosvásárhely polgármestere képmutató: már nem támogatja a Székelyföld-régió 

létrejöttét, és a hangoztatott kétnyelvűséget sem "gyakorolja". 

 

Zászlózavar – az EMNT lobogója nem a Néppártté 
2013. október 29. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi honosítási iroda vezetője szerint Maros megye prefektusa beszélgetésre 

hívta az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét, Toró T. Tibort a Klastrom/Mihai Viteazul utca 

40. szám alatti ingatlanra kitűzött zászló ügyében. „Ez az épület magántulajdon, az EMNT 

bérli egy magánszemélytől, a Néppártnak pedig nincs székhelye, mivel nem kapott a 

marosvásárhelyi polgármesteri hivataltól. Tehát ez nem a Néppárt székháza, mint a 

prefektus átiratában szerepel, és a zászlók nem köztéren vannak” – ismertette. 

 

Barót is elbukta a zászló- és feliratpert 
2013. október 29. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Újabb „győzelmet” tudhat magáénak a háromszéki prefektúra, miután a napokban 

megnyerte a baróti önkormányzat ellen indított székely zászló- és feliratpereket. Az 

ítéletek még csak alapfokúak, a városháza megfellebbezi a döntéseket. 

 

Nem pártkérdés, hanem közösségi cél az autonómia 
2013. október 29. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

A Székelyek Nagy Menetelése olyan méretű megmozdulás volt, amit a román kormány 

nem seperhet szőnyeg alá, hiába akarja bagatellizálni, nem halaszthatja tovább a 

párbeszéd kezdeményezését Székelyföld autonómiájáról – mondta Zakariás Zoltán, a 

Néppárt országos alelnöke kedden Udvarhelyen, a Vár utca 4. szám alatt tartott 

sajtótájékoztatón. 

 

Iskolabotrány készülődik Váradon? 
2013. október 29. – Krónika 

Az oktatást a tanügyminisztérium költségvetéséből finanszírozzák, az oktatási rendszer a 

megyei tanfelügyelőségek hatáskörébe tartozik, Nagyváradon mégis Ilie Bolojan 

polgármester akarná gazdasági szempontokra hivatkozva, ám a kisebbségi oktatást 

hátrányosan érintve megreformálni az iskolarendszert. 
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Kiskirályokat szül a decentralizáció? 
2013. október 29. – Krónika 

Túl sok hatáskört helyezne a helyi és megyei elöljárók kezébe, ezért a helyi kiskirályoknak 

kedvezne a decentralizáció – állítja a Demokrata-Liberális Párt (PDL). Az ellenzéki 

alakulat vezetői a Liviu Dragnea kormányfő-helyettessel folyatott hétfő esti tárgyalás után 

bejelentették: „semmilyen formában” nem hajlandók támogatni a helyi és megyei 

önkormányzatok hatáskörét jelentősen növelő jogszabálytervezetet, amelyet a kormány 

felelősségvállalással fogadna el november folyamán. 

 

Tényleges kétnyelvűség az igazságszolgáltatásban: a képviselőház rábólintott  
2013. október 29. – maszol.ro, transindex.ro 

A képviselőház kedden hallgatólagosan elfogadta Márton Árpád és Máté András Levente 

RMDSZ képviselők azon törvénymódosító javaslatát, amelyet az igazságszolgáltatásban a 

tényleges kétnyelvűség megvalósítása érdekében nyújtottak be. A képviselők a Kisebbségi 

Vagy Regionális Nyelvek Chartája 9. cikkelyének alkalmazásaként fogalmazták meg a 

jogszabály módosítást annak érdekében, hogy azokon a bíróságokon, amelyek 

vonzáskörzetében élő kisebbség számaránya meghaladja a 20%-ot, megvalósuljon a teljes 

körű többnyelvűség.  

 

Márton Árpád beolvasott Diaconunak 
2013. október 29. – transindex.ro, Erdély Ma 

Politikai nyilatkozat formájában nehezményezte Márton Árpád, az RMDSZ Kovászna 

megyei képviselője kedden, október 29-én annak a képviselőnek a nyilatkozatait, aki a 

Székelyek Nagy Menetelését szélsőségesnek és alkotmányellenesnek minősítette.  

 

Felmérés: az erdélyi magyar ifjúság röntgenképe 
2013. október 29. – maszol.ro 

A legfontosabb értékek az erdélyi magyar fiatalok számára a családi biztonság, a szerelem 

és a boldogság, ugyanakkor egynegyedük nem tud megnevezni olyan élő erdélyi 

személyiséget, akit nagyra értékelnek – derült ki a kedden, Marosvásárhelyen bemutatott 

2013-as felmérés adataiból.  

 

Megtaposták a székely zászlót a Noua Dreaptă tagjai a menetelés napján  
2013. október 29. – maszol.ro 

Képes úti beszámolót közölt hétfőn este a Noua Dreaptă (Új Jobboldal) szélsőséges 

szervezet egyik brassói tagja vasárnapi székelyföldi „viszontagságairól”. A román 

nacionalisták egyik közkedvelt portálján, a frontpress.ro-n közölt írását földbe taposott 

székely zászlót ábrázoló fotókkal illusztrálta. A lobogót gyalázó fiatalok egyike maga a 

szerző, Remus Rădoiu, a felvételek pedig a székelyföldi útján készültek.  
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Corlăţean: EU-csatlakozási feltétel a kisebbségi jogok szavatolása 
2013. október 30. – Krónika 

A kétoldalú tárgyalások során folyamatosan napirenden szerepel a Szerbiában élő 

románok jogainak európai normáknak megfelelő biztosítása, a Szerbia és az Európai Unió 

közötti csatlakozási tárgyalások politikai pontjai között is megtalálható, és az ország uniós 

csatlakozásának egyik feltétele – jelentette ki tegnap Titus Corlăţean román 

külügyminiszter. Közölte: a hétfőn Bukarestben megrendezett Duna-konferencián is 

tárgyalt a kérdésről Ivan Mrkics szerb külügyminiszterrel. 

 

Szenátusi igen Nagy Mihály alelnökségére 
2013. október 30. – Szabadság 

A szenátus kulturális és külügyi bizottsága rábólintott arra, hogy az RMDSZ által jelölt 

Nagy Mihály Zoltán történész, az Országos Állami Levéltár volt igazgató-helyettese töltse 

be a Román Kulturális Intézet (ICR) egyik alelnöki tisztségét. A meghallgatás során 

Gabriela Firea szociáldemokrata szenátor azt kifogásolta, hogy a jelölt önéletrajzában a 

magyar, mint anyanyelv mellett miért nem jelölte meg a román nyelvet is, illetve nem 

tűntette fel román állampolgárságát. 

 

Közvélemény-kutatás: továbbra is parlamentben az MKP 
2013. október 29. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Focus közvélemény-kutatása szerint, ha október 8. és 15. között zajlottak volna a 

parlamenti választások, a Magyar Közösség Pártja 5,1 szálakényi szavazatot szerzett volna, 

ami 8 mandátumhoz elég. A Most-Híd párt a szavazatok 5,8 százalékával végzett volna, 10 

képviselői mandátum birtokában. A jelenlegi kormánypárt, a Smer tovább gyengült, a 

felmérés szerint a szavazatok 35,5 százalékát szerezné meg, ami 61 képviselői helyet 

jelentene. 

 

KDSZ: a peredi alpolgármester morálisan megbukott 
2013. október 29. – bumm.sk 

A peredi MKP-s alpolgármester azonnal értesítette a közútkezelőt a „vandálok” tettéről, 

mondván: ez kötelessége volt. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia szerint Jurás Gábor minden 

rosszakarón túltett. 

 

Elítéli a Via Nova ICs a peredi alpolgármester lépését 
2013. október 29. – bumm.sk, hirek.sk 

A Via Nova Ifjúsági Csoport döbbenten áll a peredi táblaügy legújabb epizódja előtt, 

miszerint Jurás Gábor, Pered alpolgármestere kérte az aktivisták által kihelyezett, a 

kormány antidemokratikus magatartására figyelmeztető helységnévtábla eltávolítását. 
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Börtönnel fenyegetik, és feljelentették a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistáit 
2013. október 29. – bumm.sk, Új Szó 

Lopás gyanújával büntetőeljárást kezdeményezett a vágsellyei rendőrség a Kétnyelvű Dél-

Szlovákia mozgalom ismeretlen aktivistái ellen, peredi tábla-akciójuk miatt. Hat hónaptól 

két évig terjedő börtönbüntetésre is számíthatnak. A mozgalom aktivistái ugyanis az egyik 

eredeti helységnévtáblát leszerelték, és helyére sajátjukat tették, az eredetit magukkal 

vitték. A tábla értéke 300 euró körül lehet, ezért indul az eljárás. 

 

Kaliňák: a Balatonból sem lesz Blatnianske jazero 
2013. október 29. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A szlovák parlamentben interpellálta Érsek Árpád, a Híd képviselője Pered ügyében 

Robert Kaliňákot. A belügyminiszter szerint a Peredet a perediek tették magyar névvé, és 

előre tudhatták, hogy nem lesz átnevezve a község, mert az törvényellenes lenne. 

 

Magyar kisiskolák: a képviselők kezében a döntés 
2013. október 29. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A kisiskolák megmentése érdekében folytatott minisztériumi egyeztetés nem sok okot 

adott a bizakodásra, mivel az álláspontok nem igazán közeledtek - közli állásfoglalásában 

A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke. 

 

Zenta: A VMSZ által támogatott jelöltek szerepeltek a legjobban 
2013. október 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott jelöltek szerepeltek a legjobban a Zenta 

községben vasárnap megtartott helyi közösségi választásokon. A hét helyi közösség közül a 

korábbi négy helyett most hatban is a párt által támogatott jelöltek szerezték meg a 

legtöbb szavazatot. A választásokon tehát a három zentai helyi közösségben is a Vajdasági 

Magyar Szövetség által támogatott jelöltek kapták a legtöbb szavazatot, a felsőhegyi helyi 

közösségben pedig a Demokrata Párt által támogatott jelöltek. A két párt illetékesei 

elégedettek az eredménnyel. 

 

A VMSZ és az MNT a hibás mindenért 
2013. október 29. – Magyar Szó 

Bozóki Antal újvidéki ügyvéddel, az Árgus Vajdasági Magyar Kisebbségjogi Civil Egyesület 

elnökével a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (VMMI) kiadásában megjelent A magyar 

közösség Szerbiában c. könyve kapcsán közölt interjút a Délhír internetes portál, melyben 

a szerző több kérdés kapcsán is élesen bírálta a Magyar Nemzeti Tanácsot, valamint a 

Vajdasági Magyar Szövetséget. Megállapította, hogy Korhecz Tamásnak és Pásztor 

Istvánnak is távoznia kellene a politikából és a közéletből, mert mindkettejüket felelősség 
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terheli azért, amiért szerinte a vajdasági magyarság problémái csupán szaporodtak abban 

az elmúlt időszakban, amíg az említett politikusok valamilyen vezetői szerepet töltöttek be.  

 

Reagálás és elhatárolódás 
2013. október 29. – Magyar Szó 

„Keserűséggel és szomorú szívvel olvastam Bozóki Antalnak, az Árgus vajdasági 

kisebbségjogi civil szervezet elnökének, A magyar közösség Szerbiában című, a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet kiadásában megjelent könyv szerzőjének interjúját a DélHír 

hírportálon, amely már címében is megtagadja azt a közös szándékot, amely szerzőt, 

szerkesztőt és kiadót másfél évvel ezelőtt arra ösztönzött, hogy egy olyan kisebbségjogi 

kézikönyv jöjjön létre, amely a szerző szerint abban segít majd vajdasági magyar nemzeti 

közösségünknek, „hogy tudjuk, kinek mihez van joga” Szerbiában” – írja reagálásában 

Hajnal Jenő, a VMMI igazgatója Bozóki Antal interjúja kapcsán. 

 

Bizonyos emlékek nem halványulnak 
2013. október 29. – Magyar Szó 

Az elmúlt szombaton Kelebián a községháza épületén Sólyom László volt köztársasági 

elnöke leplezte le az 1956-os forradalom miatt menekülni kényszerülő nemzettársainknak 

emléket állító márványtáblát. A tábla nemcsak a menekülteknek, hanem az őket befogadó 

és segítő helyieknek is emléket állít. Sólyommal az emléktábla leleplezését, valamint az 

emlékműsort és szakmai előadást követően beszélgetett a Magyar Szó az 57 évvel ezelőtti 

történések jelentőségéről, valamint a magyar–szerb történelmi megbékélésről. 

 

„Indokolt lenne, ha Horvátország és Szerbia visszavonná a népirtásra 
vonatkozó vádakat”  
2013. október 29. – Pannon RTV 

Visszavonhatóak a délszláv háborúk kapcsán megfogalmazott, népirtásról szóló vádak 

mind Horvátország, mind Szerbia részéről. Ezt Várady Tibor, a nemzetközi jog professzora 

mondta, aki Szerbiát képviselte a Hágai Nemzetközi Bíróságon. Szerinte kölcsönösen 

vissza kellene vonni a kereseteket.  

 

Utak és kultúrák a Topolyai Múzeumban 
2013. október 29. – Pannon RTV 

A régió kulturális értékeit, idegenforgalmi nevezetességeit bemutató tárlat nyílt a Topolyai 

Múzeumban az IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program részeként. Az Utak és 

kultúrák – Kiskunhalasi járás és az Észak-bácskai körzet kulturális értékei című 

vándorkiállítás a kiskunhalasi Thorma János Múzeummal közös projektumként, a 

Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében valósult 

meg a szabadkai Városi Múzeum társszervezésében, kétévnyi komoly munka 

eredményeként. 
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Változtatni kell az ukrán nyelv tanításának módszertanán 
2013. október 29. - Kárpátinfo.net, Kárpátalja.ma 

Bayer Mihály kijevi magyar nagykövet szerint komoly gondok vannak az ukrán nyelv 

oktatásának módszertanával a magyar tannyelvű iskolákban, mivel a hatályban lévő ukrán 

tannyelvű iskolákra kidolgozott tanterv szerint a magyar gyerekek nem képesek 

elsajátítani az államnyelvet.– A magyar gyerekeknek el kell sajátítaniuk az ukrán nyelvet, 

ez vitathatatlan tény. Hiányzik azonban az államnyelv oktatásának módszertana, hisz a 

jelenlegi programot az ukrán, és nem a magyar anyanyelvű tanulók oktatására dolgozták 

ki. A két nyelv gyökeresen eltér egymástól, ezért a probléma megoldása egy megfelelő 

program kidolgozása lenne az ukrajnai magyar gyermekek oktatására – mondta Bayer 

Mihály 

 

A magyar nyelvről a horvát fővárosban 
2013. október 29. – Új Magyar Képes Újság 

Zágráb város kisebbségi önkormányzatainak és képviselőinek a koordinácója a nyelvi 

sokszínűség jegyében indított programot. A projekt részeként október 24-én a Horvát 

Írószövetség zágrábi székházában kisebbségi képviselők, műfordítók, tanárok beszéltek a 

magyar nyelvről. Zágráb városában 18 kisebbségnek van önkormányzata, illetve 

képviselője, őket tömöríti az a koordináció, amely idén áprilisban egy programsorozatot 

indított.  

 

„Hiányzik a mozgatóerő, ösztönzés…” 
2013. október 29. – RTV Slovenija Hidak, Népújság 

A Lendvai Ifjúsági Tanács és a Fiatalok Világa Intézet tegnap kerekasztal-beszélgetést 

szervezett „A magyar nemzetiségi politika szervezettsége Szlovéniában”címmel. A lendvai 

Padlás Ifjúsági Kulturális Inkubátorházban megrendezett találkozó vendége volt dr. Göncz 

László nemzetiségi országgyűlési képviselő. 

 

Ajándékbérletek az anyanyelv iránti hűségért 
2013. október 29. – Népújság 

A lendvai magyar önkormányzat ajándékaként 12 színházbérletet osztottak ki azon tanulók 

számára, akik a községi általános iskolákban a magyar nyelvet 1–9. osztályig anyanyelvi 

szinten tanulják. Kepe Lili, az MNMI igazgatója köszöntőjében kifejtette: a bérlet ajándék 

az anyanyelv iránti hűségért, de nem akármilyen, hiszen olyan kulturális élmények, 

értékek elérését teszi lehetővé, amelyekre minden embernek szüksége van az életben. 
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Kicsinységük ellenére őrzik magyarságukat 

2013. október 29. – Népújság 

Muraszombati Baráti Kör karöltve a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézettel az idén is 

megszervezte a muraszombati szórványmagyarság hagyományos találkozóját, az immár 

ötödik Őszi Találkozót. Szombaton délután szép számú közönség látogatott el a 

muraszombati várban szervezett rendezvényre, mely a Baráti Kör hímzőcsoportja 

kiállításának megnyitójával indult. A szakkörben Horváth Margit népi iparművész 

vezetésével nyolc asszony szorgoskodik. 

 

56-os emlékművet avattak a Connecticut állambeli Wallingfordban 
2013. október 29. – Nemzeti Regiszter 

Emlékművet állítottak az 1956-os forradalom és korábbi bevándorlók emlékére az 

Egyesült Államokbeli Wallingfordban, Connecticut szövetségi államban. A Magyar 

Közösségi Központ előtt felállított, gránitkőből készült emlékmű a magyaroknak az 1956-

os forradalom alatt hozott áldozatait, valamint azt örökíti meg, amikor az 1880-as években 

bevándorlók érkeztek Wallingfordba. 

 

Kanadai magyarok tüntetése Ottawában a Székely Autonómiáért 
2013. október 29. – Erdély Ma 

A Kanadai Magyarok Országos Szövetsége szervezésében, és számos Ottawai Magyar Házi 

tag hozzájárulásával, Ottawában a román nagykövetség előtt 27-én délután három órakor, 

74 részt- vevővel szimpátiatüntetés volt a Székely Autonómiáért. Ez alkalomból átadtak 

egy levelet a román nagykövetnek, majd a Parlament előtt tüntettek. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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