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Martonyi: az autonómia nem ellentétes a román alkotmánnyal 
2013. október 30. – kormany.hu 

Sem a román alkotmánnyal, sem az európai vagy nemzetközi szabályozással nem 

ellentétes az autonómia egyetlen formája sem - jelentette ki Martonyi János 

külügyminiszter október 30-án reggel a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A 

tárcavezető azzal kapcsolatban beszélt erről, hogy Victor Ponta román miniszterelnök 

hétfőn az MTI-nek azt mondta: Románia alkotmányának és az európai gyakorlatnak 

megfelelő módon fog válaszolni a bukaresti kormány a székelység autonómiaigényére. A 

román kormányfő ezt azzal összefüggésben mondta, hogy a vasárnapi Székelyek nagy 

menetelésén a szervezők becslése szerint 120 ezer, a hatóságok állítása szerint 15 ezer 

résztvevő követelte Székelyföld területi autonómiáját, és tiltakozott Románia tervezett 

közigazgatási átalakítása ellen.  

 

Visszavonja feljelentését Diaconu 
2013. október 30. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Visszavonja a Székelyek nagy menetelésének szervezői ellen tett feljelentését Bogdan 

Diaconu, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) szélsőségesen magyarellenes 

megnyilvánulásairól hírhedté vált képviselője. „Úgy döntöttem, visszavonom a menet 

szervezői elleni feljelentést, miután úgy látom, az RMDSZ lemondott az 

autonómiatörvény-tervezetről, amelyet a parlamentben kívánt benyújtani, ugyanis ezt a 

lépést a normalitáshoz és az alkotmányon alapuló korrekt etnikumközi párbeszéd jeleként 

értékelem” - közölte szerdán Diaconu. 

 

Indul az internetes választási regisztráció 
2013. október 30. – Krónika 

Csütörtöktől interneten is regisztrálhatnak a magyarországi választási névjegyzékbe azok a 

határon túli magyarok, akik voksolni szeretnének a jövő évi országgyűlési választásokon. 

Levélben Erdélyből szerdáig több mint 20 ezren jelentkeztek. 

 

A román külügy előszobáztatja a leendő magyar nagykövetet 
2013. október 31. – Népszabadság 

Három hónapja várja a leendő bukaresti magyar nagykövet, hogy elfoglalhassa posztját, de 

a román külügy halogatja az úgynevezett agrément megadását. Az eredetileg tervezett 

időponthoz képest késéssel, de hazatért Bukarestből Füzes Oszkár, aki most a 

Külügyminisztérium kulturális főosztályát vezeti. Bukarestben Polonyi Géza beosztott 

diplomata irányítja ügyvivőként Magyarország külképviseletét. – Az agrément húzódása 

értelmezhető a kormány elégedetlensége jeleként, de előfordult, hogy „rendes” 

körülmények között ennél tovább várakoztattak nagyköveteket – értékelte a helyzetet 

lapunknak Valentin Stan kisebbségkutató, volt diplomata. A Bukaresti Egyetem 

történészprofesszora szerint „probléma akkor lenne, ha Bukarest megtagadná az 

agrément-t”.  

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/szekelyek-menete-martonyi-az-autonomia-nem-ellentetes-a-roman-alkotmannyal
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/visszavonja-feljelenteset-diaconu
http://kronika.ro/kulfold/indul-az-internetes-valasztasi-regisztracio
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Trianon-múzeumot alapítanának Budapesten 
2013. október 30. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Új Trianon-múzeum lesz Budapesten, amennyiben az Országgyűlés jóváhagyja L. Simon 

László, az Országgyűlés Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke által szerdán beterjesztett 

kezdeményezését. A politikus a jövő évi költségvetési javaslathoz benyújtott módosító 

indítványának indoklásában leírja: „Fontos, hogy a fővárosban megfelelő helyszínen és 

megfelelő gyűjteménnyel létrejöjjön a Trianon Múzeum.” A javaslat szerint a múzeum 

létrehozásának költsége kétmilliárd forint. 

 

Határtalan szidalmak 
2013. október 30. – Krónika 

Romániában a magyarokat sértegető, Magyarországon pedig a románokat szidalmazó 

szurkolói rigmusok miatt büntettek a labdarúgó-szövetségek. A Liga 1-ben ismét a 

Bukaresti Dinamo szurkolói gyalázkodtak, ami miatt a Hivatásos Labdarúgóliga (LPF) 

fegyelmi bizottsága kedden 7500 lejes pénzbírsággal büntette a bukaresti klubot „szurkolói 

rendbontások” miatt. 

 

Megkapták az oktatási támogatást 
2013. október 30. – Krónika 

Átutalták az idei támogatási összegeket a Szülőföldön magyarul programban pályázók 

jelentős többségének, a juttatást csupán azok nem kapták meg, akik idén pályáztak először 

– közölte a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). 

 

EP-választás: bűncselekmény a többes voks 
2013. október 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A többes szavazás bűncselekménynek minősül, a hatóságok azonban nem tudják 

megakadályozni a kettős állampolgárokat abban, hogy ilyen csalást kövessenek el az 

európai parlamenti választásokon – közölte szerdán az MTI-vel Marian Muhulet, a 

romániai Állandó Választási Hatóság (AEP) alelnöke. 

 

Villámcsődület a MOGYE-n 
2013. október 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több száz diák vonult a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

fõépületének az udvarára szerdán koradélután, a magyar tagozatot ért igazságtalanságok 

ellen tiltakozva. A villámcsõdület keretében a résztvevõk lapokat emeltek a magasba, 

melyeken az orvosi egyetem magyar tagozatának követeléseit és a magyar tagozat 

létrehozását szavatoló oktatási törvénycikkelyt tûntették fel. 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
E

rd
é

ly
 

http://kronika.ro/sport/hatartalan-szidalmak
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/megkaptak-az-oktatasi-tamogatast
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Tőkésnek ad igazat az ügyvédi kamara 
2013. október 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A romániai ügyvédi kamara elnöksége jogosnak ítélte, hogy Tőkés László európai 

parlamenti képviselőt ügyvéd képviselje a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága 

előtt, amely november 20-án dönt az állami kitüntetés esetleges visszavonásáról – 

tájékoztatta szerdán az MTI-t Kincses Előd, az EP-képviselő ügyvédje. 

 

Szókimondó, elfogulatlan dokfilm a magyar-román együttélésről 
2013. október 30. – transindex.ro 

Magyarországon élő, de határon túlról származó filmesek, a vajdasági Zámborszki Ákos 

(rendező) és a felvidéki Galán Angéla (riporter) dokumentumfilm-trilógiát készített a 

többség-kisebbség viszonyáról, Szomszédaink, a magyarok címmel. 

 

Portik cáfol: nem akarunk Székely Nemzeti Bankot 
2013. október 30. – transindex.ro 

Cáfolta Portik Vilmos, a Maros megyei EMNP vezetője, hogy egy Székely Nemzeti Bank 

létrehozását javasolta volna. A Mediafax közölt egy cikket arról, hogy a Maros megyei 

EMNP-elnök egy nemzeti bank jelleggel bíró Székely Pénzügyi Alap létrehozásának 

tervéről nyilatkozott. 

 

Fotópályázatot hirdet a Civilek Háromszékért Szövetség a magyar nyelvű 
feliratok használatáról 
2013. október 30. – transindex.ro 

A Civilek Háromszékért Szövetség fotópályázatot hirdet azzal a céllal, hogy felhívja a 

figyelmet a magyar nyelvű feliratok használatára Kovászna megyében. Két, nagy 

felbontású fényképet kell beküldeni: az egyik a jó példa, a másik a rossz példa kell legyen a 

nyelvhasználatot illetően (pl. névtáblák, cégfeliratok, hivatalos szövegek stb.). 

 

Diaconu: nem székelyek meneteltek, Romániában csak 150 székely él 
2013. október 30. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsora számára Székely Varga Edina interjút készített a 

szociáldemokrata párti Bogdan Diaconuval, aki büntetőjogi feljelentést tett kedden a 

legfőbb ügyészségen a Székelyek nagy menetelésének szervezői ellen. 

 

Új elnök a Fehér megyei RMDSZ élén 
2013. október 30. – Erdély Ma 

A Fehér megyei RMDSZ élén a változás zajmentesen fog megtörténni, mivel Ladányi 

Árpád az egyetlen jelölt. A jelenlegi elnök, Kováts Krisztián alelnökként fogja pályafutását 

folytatni a megyei RMDSZ keretén belül. A Fehér megyei szervezet növelni szeretni a 

politikai pályán való részvételt, így alelnöki pozíciókat is létrehoznak idéntől kezdve. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokesnek-ad-igazat-az-ugyvedi-kamara
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21625
http://itthon.transindex.ro/?hir=34543
http://itthon.transindex.ro/?hir=34544
http://itthon.transindex.ro/?hir=34544
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151958&cim=diaconu_nem_szekelyek_meneteltek_romaniaban_csak_150_szekely_el_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151960&cim=uj_elnok_a_feher_megyei_rmdsz_elen
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Toró T. Tibor hálás Diaconunak a feljelentésért 
2013. október 30. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorában Maksay Ágnes házigazda Toró T. Tiborral, az 

EMNP elnökével beszélgetett a Székelyek nagy menetelésének visszhangjáról, Victor Ponta 

és Liviu Dragnea nyilatkozatairól, valamint a Bogdan Diaconu feljelentéséről. 

 

Brüsszelig ér a székelyek ügye 
2013. október 30. – Erdély Ma, MTI 

P. Pierre Gillet belga katolikus pap, az Emberi Jogok Közép-európai Bizottságának elnöke, 

Kiss Antal, a Magyar Ország- gyűlés Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképvisele- 

tének (HUNINEU) brüsszeli irodájának vezetője és Kállay Osz- kár, a Belgiumi Magyarok 

Szövetségének elnöke a Székelyek Nagy Menetelése kapcsán a brüsszeli, október 27-i több 

száz fős szolidaritási menet után a 28 európai uniós tagország nagy- követének, valamint a 

brüsszeli intézmények, a parlament, a bizottság és a tanács vezetőinek írt nyílt levelet. 

 

Hétezer eurót fizetett vissza a Regiotrans a menetelés szervezőinek  
2013. október 30. – maszol.ro, Szabadság 

Hétezer euróért bérelte az RMDSZ csíkszéki szervezete és a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) egyik háttérszervezete azt a különvonatot, amely végül a mozdony állítólagos 

meghibásodása miatt vasárnap reggel nem indult el Csíkszeredából a Székelyek nagy 

menetelésének helyszíneire.  

 

Háromszéki MPP: az összefogásnak folytatódnia kell 
2013. október 30. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Székelyek Nagy Menetelésekor kialakult politikai összefogásnak folytatódnia kell, 

jelentette ki szerdai sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József. A Magyar 

Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke szerint vasárnap bebizonyosodott, hogy egységben 

az erő, jól lehet dolgozni együtt, ha mindenki normálisan egy ügy mellé áll, és nem akarja 

azt kisajátítani.  

 

Több RMDSZ-es javaslat bekerült a decentralizációs törvénytervezetbe  
2013. október 30. – maszol.ro 

Az RMDSZ több fontos javaslata bekerült a kormány decentralizációs törvénytervezetébe 

– tájékoztatta szerdán a maszol.ro-t Cseke Attila.vA képviselőház közigazgatási 

szakbizottságának tagja elmondta, a jogszabály szavatolja az önkormányzati hatáskörbe 

kerülő intézmények központi költségvetésből történő finanszírozását. Emellett szerepel a 

tervezetben a Liviu Dragnea kormányfő-helyettessel tartott múlt heti találkozón 

elhangzott indítványuk, hogy a dohány- és a szeszipari termékek jövedéki adójának hetven 

százalékét a megyék kapják meg.  
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=151961&cim=toro_t_tibor_halas_diaconunak_a_feljelentesert_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151948&cim=brusszelig_er_a_szekelyek_ugye
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20025-hetezer-eurot-fizetett-vissza-a-regiotrans-a-meneteles-szervezoinek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20049-haromszeki-mpp-az-osszefogasnak-folytatodnia-kell
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20046-tobb-rmdsz-es-javaslat-bekerult-a-decentralizacios-torvenytervezetbe


 

 

 

 

 

 
6 

A székely zászló reklámlobogó? 
2013. október 30. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Kétszer is felkeresték szerdán a marosvásárhelyi honosítási irodát a helyi rendőrség 

munkatársai. Az intézmény reklámlobogónak minősítette a székely zászlót, és ha 48 órán 

belül nem veszik le az épület homlokzatáról, akkor 30 és 50 ezer lej közötti bírságot 

helyeztek kilátásba. 

 

A beruházást ellenzők villámgyülekezettel emlékeztek a felsőcsertési 
katasztrófára 
2013. október 30. – MTI 

Kolozsváron villámgyülekezettel, a román környezetvédelmi minisztériumnál 

gyertyagyújtással emlékeztek a verespataki bányaberuházást ellenzők a 42 évvel ezelőtti 

felsőcsertési katasztrófára, amikor egy zagytározó gátjának az átszakadása következtében 

89-en haltak meg. Kolozsvár főterén több mint ötven személy a Szent Mihály 

plébániatemplom déli harangszójának a kezdetekor lefeküdt a földre, egyesek virágot 

tettek magukra. A környezetvédők Bukarestben a környezetvédelmi minisztérium bejárata 

előtt helyeztek el virágokat és égő gyertyákat. Mindkét megmozduláson a résztvevők a 

verespataki bányaberuházás ellen foglaltak állást, és a zagytározók jelentette veszélyre 

akarták felhívni a figyelmet. 

 

Alternatív román oktatás 
2013. október 30. – Szőcs Lóránt – szekelyhon.ro 

Bár a 2011 januárjában megjelent tanügyi törvény 46. cikkelye lehetővé tenné, hogy a 

kisebbségi diákok más román nyelvű tankönyvekből tanulhassanak, mint román 

anyanyelvű társaik, csak az előkészítő osztályok és az alsó tagozat szintjén élhettek ezzel a 

lehetőséggel. 

 

Zászlótépés és névtáblarongálás az iskolánál 
2013. október 30. – szekelyhon.ro 

Ötödik alkalommal törték le a zászlórudat és vitték el a román lobogót ismeretlenek a 

csíktaplocai Xántus János Általános Iskola főútra néző bejárata fölül. A szerdára virradóra 

történt rongálás során az iskola névtábláját is lefeszítették. 

 

Egységkétség 
2013. október 31. – Riba István – HVG 

Nem véletlen, hogy a Székelyek Nagy Menetelése alkalmából összefogtak az erdélyi 

magyar pártok, hiszen egyre közelebb kerül az az időpont, amikor dönteni kell Románia 

végleges régiós felosztásáról. A román kormányoldalnak az is megfelelne, hogy csak hét 

régió, maradjon és emellé tervezik a decentralizációt és közigazgatási reformokat, amikhez 

alkotmány módosításra is szükség van. Az RMDSZ is és az EMNP is önálló székelyföldi 

régiót szeretne kialakítani. Az RMDSZ nagyot bukhat az új régiók kialakításával, hiszen a 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-szekely-zaszlo-reklam-lobogo
http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=151964
http://erdely.ma/kornyezetunk.php?id=151964
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/alternativ-roman-oktatas
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/zaszlotepes-es-nevtablarongalas-az-iskolanal
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közigazgatási jogosítványok már a román többségű régióba kerülnének. A román oldal 

egyáltalán nem szeretné, hogy Székelyföld önálló régió legyen, nehogy erős közigazgatási 

hatáskörrel autonóm területet kerítsenek el maguknak a magyarok. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2013. október 31-i számában olvasható.) 

 

Autonómiát, most! 
2013. október 31. – Csinta Samu – Heti Válasz 

A Székely Nemzeti Tanács által szervezett Székelyek Nagy Menetelése mintegy 120 embert 

mozgatott meg. A román régiósítási törekvések elleni tiltakozást az összes erdélyi magyar 

szervezet támogatta, illetve a magyarországi pártok többsége is mellé állt. Kántor Zoltán 

egy korábbi interjújában kiemelte, hogy a katalóniai élőlánc és a későbbi barceloniai 

tüntetés révén a nyugati közvélemény kötni tudja a székelyföldi menetelést ezekhez a nagy 

visszhangot kiváltó megnyilvánulásokhoz. Véleménye szerint „egyértelművé kell tenni a 

román többség számára, hogy a jelenlegi tendenciák túlmennek a magyar közösség 

tűrőképességének határán. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. október 31-i számában olvasható.) 

 

A tettek mezeje 
2013. október 31. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Fehér megyei magyarok százai ünnepelték Bethlen Gábor fejedeleméé választásának 400. 

évfordulóját. A 60 ezres városban 2011-ben mindössze ezer magyar élt, ezért a 

megmozdulás rég látott méretű volt. Kató Béla erdélyi református püspök köszöntőjében 

elmondta, hogy ne másoktól várjuk gondjaink megoldását, hanem magunk lássunk 

munkához. Ezt látszik bizonyítani, hogy a katolikus érsekségnek sikerült visszaigényelni és 

felújítani a város központjában álló iskolaépületet. A felújított Nagyenyedi kollégium is 

fontos szerepet tölt be a magyarság megmaradásában, ahol különféle támogatásokkal, 

programokkal próbálják megoldani, hogy a kollégiumba járó gyerekek családjai ne 

legyenek anyagilag túlterhelve és tudják vállalni a magyar iskolát. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. október 31-i számában olvasható.) 

 

Erdélyi fiatalok: panaszkodnak, de tényszerűen javult az életszínvonaluk – 
Már nem vonzó Magyarország 
2013. október 31. – Népszabadság 

Hagyománytisztelő, a politika iránt egyre közömbösebb; a magyarországi médiát 

fogyasztja, de az anyaország tanulmányi, munkavállalási vagy akár idegenforgalmi 

célországként már jóval kevésbé vonzó, mint korábban. Ez a kép rajzolódik ki az erdélyi 

magyar fiatalokról a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a brüsszeli székhelyű Európai 

Tanulmányok Központ (Centre for European Studies – CES) felkérésére készült 

kutatásjelentésben, amelyet Barna Gergő és Kiss Tamás kolozsvári szociológus jegyez. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2013. október 31-i számában olvasható.) 
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Peredi táblaügy: az MKP helyi szervezetének nyilatkozata 
2013. október 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja peredi alapszervezete a jövőben is mindent elkövet Pered 

község eredeti, történelmi nevének helyreállításáért – közölte a szervezet. A szervezet 

szerint a korábbi rongálásokhoz hasonlóan a községi hivatalnak kötelessége volt 

tájékoztatni a megyei útkarbantartó vállalatot, de semmilyen más állami hivatal felé nem 

tett bejelentést. Amint a kormány elutasításáról hivatalos értesítést kapnak, készek az 

ügyet jogi úton tovább folytatni. 

 

Most-Híd: a lakosság döntsön a települések nevéről 
2013. október 30. – hirek.sk, Új Szó 

Nem a kormánynak, hanem referendum során a lakosságnak kellene döntenie a 

települések nevéről. Egy sikeres népszavazás eredményét a kabinetnek tiszteletben kellene 

tartania – indítványozta a Most-Híd. 

 

Egyre több pozsonyi szlovák tanul magyarul 
2013. október 30. – hirek.sk 

Nagy az érdeklődés a magyar, mint idegen nyelv oktatása iránt a szlovák fővárosban. A 

pozsonyi értelmiség körében ugyanis népszerű lett a magyar nyelv tanulása. A 

tapasztalatok szerint az érdeklődés kizárólag a magyar kultúra, művészet és gasztronómia 

iránt éledt fel. 

 

Berényi: második akarok lenni 
2013. október 30. – bumm.sk, Új Szó 

A második helyen szeretne végezni a megyei választáson Berényi József MKP-elnök, aki 

Nagyszombat megye elnöki posztjáért száll versenybe. Berényi nem tart attól, hogy a 

november 9-én esedékes megyei választásokon elért esetleges gyengébb eredmény miatt 

veszélybe kerülne pártelnöki pozíciója. A Közbeszéd blogportál által készített, szerdán 

megjelent interjúban azt mondta: nem érzékeli, hogy lenne párton belüli ellenzéke.  

 

A háromnyelvű Pozsony nyomában 
2013. október 30. – bumm.sk 

Pozsony magyar koronázóváros is volt, ám sosem volt magyar többsége. Milyen volt a 

háromnyelvű polgárváros régen, és hogyan lett egynyelvű – ezeket a témákat igyekezett 

feldolgozni Kiss Réka, és Pézman Zoltán, legújabb dokumentumfilmjükben. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131030160528/Peredi-tablaugy-az-MKP-helyi-szervezetenek-nyilatkozata.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131030153415/Most-Hid-a-lakossag-dontson-a-telepulesek-neverol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131030201506/Egyre-tobb-pozsonyi-szlovak-tanul-magyarul.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/30/berenyi-masodik-akarok-lenni
http://www.bumm.sk/88464/a-haromnyelvu-pozsony-nyomaban.html
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Pék Zoltán: Nem tudtunk élni a lehetőséggel 
2013. október 30. – bumm.sk 

Pontosan 30 évvel ezelőtt indult a magyar adás a csehszlovák köztévében. A magyar adás 

legelső alkalmazottjával, Pék Zoltánnal készített interjút a bumm.sk portál.  

 

Thália Színház: Így nem lehet létezni sokáig 
2013. október 30. – bumm.sk 

Lakatos Róbertet, a Thália Színház zenei vezetőjét a teátrum helyzetéről kérdezte a 

bumm.sk. Elmondta, hatalmas adósságokat görgetnek maguk előtt, a támogatások nem 

elegendőek a színház fenntartásához.  Elmondta, nagyon fontos szerepet tölt be ez a 

színház keleten, ez az egyedüli intézmény, ahol a magyarok találkozhatnak. 

 

Magyar érdekérvényesítés az Európai Unióban 
2013. október 30. – bumm.sk 

Idén is színesre sikeredik a Selye János Egyetemen november 4-8 között megrendezendő 

V. Kari Napok rendezvénysorozat. A Kari Napokon a művészetek éjszakája, filmklub, 

bálozás és sportnap mellett lesznek előadások, kerekasztal beszélgetések. Előadást tart 

Sógor Csaba, előadásának témája a magyar érdekérvényesítés az Európai Unióban. 

 

Pozsonyban ülésezett a magyar-szlovák gazdasági vegyesbizottság 
2013. október 30. – Felvidék Ma 

Dušan Petrík szlovák gazdasági államtitkár és Szijjártó Péter magyar külügyi és 

külgazdasági államtitkár részvételével tartották Pozsonyban a magyar-szlovák gazdasági 

vegyesbizottság ülését. A tárgyalás során a gazdasági együttműködés kérdései kerültek 

terítékre. 

 

Szakmai továbbképzés fiatal közgazdászoknak 
2013. október 30. – Pannon RTV 

Szükségszerű újraértelmezni a közgazdaságtant – állítja Major Gyöngyi. A topolyai 

közgazdász a szabadkai Magyar Házban tartott előadást fiatal közgazdászoknak és 

vállalkozóknak. 

 

Kegyeletadás Bezdánban az isterbáci áldozatok emlékére 
2013. október 30. – Vajdaság Ma 

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke a fővédnöke az idei isterbáci 

megemlékezésnek, amelynek szervezője hagyományosan a Vajdasági Magyar Demokrata 

Párt nyugat-bácskai szervezete, valamint a Vajdasági Magyarok Demokratikus 

Közösségének körzeti szervezete. Az esemény november 3-án, vasárnap 15 órakor 
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http://www.bumm.sk/88463/pek-zoltan-nem-tudtunk-elni-a-lehetoseggel.html
http://www.bumm.sk/88393/thalia-szinhaz-igy-nem-lehet-letezni-sokaig.html
http://www.bumm.sk/88477/magyar-erdekervenyesites-az-europai-unioban.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/42379-pozsonyban-ulesezett-a-magyar-szlovak-gazdasagi-vegyesbizottsag
http://pannonrtv.com/web/?p=89865
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16230/Kegyeletadas-Bezdanban-az-isterbaci-aldozatok-emlekere.html
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koszorúzással kezdődik a bezdáni Alsótemetőben, az 1944-es Isterbáci Áldozatok 

Emlékkeresztjénél. 

 

Ágoston eszmecserét kezdeményez nemzeti tanácsokról szóló törvény 
módosításáról 
2013. október 30. – Vajdaság Ma 

Ágoston András, a temerini Kisebbségi Fórum elnöke Pásztor Istvánhoz, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnökéhez intézett levelében javaslatot tett egy szabadkai szakpolitikai 

tanácskozás összehívására azzal a céllal, hogy magyarországi szakértő(k) bevonásával 

kezdődjön eszmecsere a nemzeti tanácsokról szóló szerbiai törvény módosításáról.  

 

A Magyar Polgári Szövetség elítéli az adategyeztetést 
2013. október 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Polgári Szövetség elítéli, hogy a magyarországi választásokra való regisztrációval 

kapcsolatban bizonyos szervezetek aktivistái a polgárok adatainak birtokában 

adategyeztetés céljából keresik fel őket, jelentette ki a párt zentai sajtótájékoztatóján Rácz 

Szabó László, az MPSZ elnöke. – Egyáltalán nem értjük, hogyan kerülhetett a VMSZ 

kezébe az a sok adat az emberekről, hiszen nem egy polgár jelentkezett már nálunk azzal, 

hogy soha nem adott engedélyt arra, hogy az adatait bárki is felhasználhassa – 

hangsúlyozta Rácz Szabó László, aki mindezt törvénytelennek nevezte. 

 

A magyar régiókkal a legszerteágazóbb az együttműködés 
2013. október 30. – Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőház európai integrációs bizottsága tematikus ülést tartott, 

amelynek középpontjában a határon átívelő együttműködés állt. Beszámolójában 

Aleksandar Radonjić tartományi régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkár 

elmondta: a magyarországi Bács-Kiskun és Csongrád megyékkel kitűnőek a közös 

projektumok révén megvalósított kapcsolatok a Duna–Körös–Maros–Tisza eurorégión 

belül, s e régió fejlesztésének fontosságát az Európai Bizottság is elismerte.  

 

Ingyenes buszt indítanak a csúrogi megemlékezésre november 3-án 
2013. október 30. – Pannon RTV 

Ingyenes autóbuszjáratot indít a Vajdasági Magyar Szövetség a csúrogi megemlékezésre 

november 3-án. Az autóbusz 13 órakor indul Kelebiáról, a határátkelőhöz legközelebb eső 

buszmegállóból. Szabadkán a Népkör előtt 13 óra 15 perckor veszi fel a polgárokat. 

Csúrogon, az 1944/45-ös megtorlás áldozatainak emlékhelyén 15 órakor kezdődik a 

megemlékezés. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16233/Agoston-eszmecseret-kezdemenyez-nemzeti-tanacsokrol-szolo-torveny-modositasarol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16233/Agoston-eszmecseret-kezdemenyez-nemzeti-tanacsokrol-szolo-torveny-modositasarol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16231/A-Magyar-Polgari-Szovetseg-eliteli-az-adategyeztetest.html
http://www.magyarszo.com/hu/2142/kozelet_politika/103253/A-magyar-r%C3%A9gi%C3%B3kkal-a-legszerte%C3%A1gaz%C3%B3bb-az-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9s.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=89774
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Magyarázzák a bizonyítványukat 
2013. október 30. – HMDK, Új Magyar Képes Újság 

Ahelyett, hogy megköszönnék a segítséget, a bizonyítványukat magyarázzák – tetemes 

késéssel. Augusztus végéig nem lehetett tudni, hogy az eszéki magyar iskolaközpontban 

elindulnak-e a középiskolai első osztályok. A magyar pedagógusfórum elnöke, Csapó 

Nándor az utolsó pillanatban az anyaországhoz fordult segítségért. Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár tájékoztatott arról, hogy a magyar kormány 

határozottan lépett a horvátországi magyar középiskolai oktatás ügyében. Ezek után több 

mint egy hónappal Kucsera Bandi, a HMOMK igazgatója nem tartotta indokoltnak az 

anyaországi beavatkozást sem, szerinte neki meglettek volna az eszközei az ilyen és ehhez 

hasonló helyzetek megoldására, majd két(!) oldalon mindezt el is mondja a Horvátországi 

Magyar Napló múlt heti számában. 

 

Az EXIM Bank és a Corvinus Zrt. képviselői a Wekerle Vállalkozói Kör 2. 
muravidéki találkozóján 
2013. október 30. – RTV Slovenija Hidak 

A Wekerle Vállalkozói Kör második muravidéki találkozóját tartották meg tegnap 

Lendván, a Bánffy Központban. A találkozó szervezője, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 

lendvai irodája ezúttal az EXIM Bank és a Corvinus Zrt. képviselőit hívta meg azzal a 

céllal, hogy útmutatót adjanak a vállalkozások finanszírozásához. 

 

Lélekben széken jártak az ausztrál cserkészek 
2013. október 30.- Nemzeti Regiszter 

Bár idén nem én vagyok hívatva, hogy megírjam a beszámolót, annyira jól sikerült a tábor, 

hogy úgy érzem írnom kell. Nem fogok mindenkit külön említeni, hiszen több mint 

ötvenen voltunk és mindenki kivette a részét és ezért volt olyan fantasztikus élmény ez a 

tábor. A siker részben az előkészítő munka és tervezés eredménye volt. 
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http://hmdk.hr/joomla/component/content/article/3-hirek-roviden/488-magyarazzak-a-bizonyitvanyukat
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7338
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7338
http://www.nemzetiregiszter.hu/lelekben-szeken-jartak-az-ausztral-cserkeszek
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

