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Áder: Az amerikai magyarok és Magyarország számíthatnak egymásra 
2013. október 31. – MTI, hirado.hu 

Az Észak-Amerikában élő magyarok számíthatnak Magyarországra és az ország is számít 

rájuk - jelentette ki az MTI-nek Vancouverben Áder János köztársasági elnök, összegezve a 

Kanada és az Egyesült Államok öt nagyvárosának magyar közösségeinél tett látogatását. Az 

államfő 1956 évfordulója alkalmából kereste fel a torontói, a bostoni, a Los Angeles-i, a 

San Franciscó-i és a vancouveri magyarokat. Ő az első köztársasági elnök, aki meglátogatta 

az amerikai nyugati partvidék magyar közösségeit. 

 

Interneten is regisztrálhatnak a külhoni magyarok 
2013. november 2. – MTI, hirado.hu 

November elsejétől a világhálón is regisztrálhatnak azok a kettős állampolgárságú 

magyarok, akik tavasszal szavazni szeretnének a magyarországi parlamenti választáson. A 

regisztráció elérhető a www.valasztas.hu honlapon, és a magyarország.hu webcímen is. 

 

Nem lesz december 8-án egyszerre hat megyében referendum 
2013. november 3. – Krónika 

Kovászna, Hargita, Maros és Szilágy megyében várhatóan még novemberben napirendre 

tűzi a megyei önkormányat az RMDSZ határozattervezetét a fejlesztési régiók átalakítására 

vonatkozóan. Bihar és Szatmár megyében azonban a vonatkozó javaslatot még be sem 

nyújtották az illetékesek, így az RMDSZ által korábban felvázolt menetrend – mely szerint 

december 8-án hat megyében egyszerre tartanának referendumot – minden bizonnyal 

újratervezésre szorul. 

 

Román politológus: veszélyes a magyar-orosz közeledés Románia számára 
2013. október 31. – transindex.ro 

A román-orosz kapcsolatokról készített interjút a ziare.com a Román Akadémia 

Politológia és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetének igazgatójával, Dan Dungaciuval. A 

beszélgetésben többször is kitérnek Magyarország látványos közeledésére Oroszországhoz, 

és arra, hogy ez hogyan befolyásolhatja Románia pozícióját. 

 

Legyen magyar–román vita az autonómiáról 
2013. október 31. – Erdély Ma, Háromszék 

Nem tartja Románia elleni támadásnak az autonómia témáját Mădălin Guruianu a 

Nemzeti Liberális Párt sepsiszentgyörgyi elnöke, véleménye szerint a székelyek nagy 

menetelésében sincs semmi kivetnivaló, egy demokratikus szabad országban teljesen 

természetesek az ilyen jellegű megmozdulások. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/31/05/Ader_Az_amerikai_magyarok_es_Magyarorszag_szamithatnak_egymasra.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/01/18/Valasztasok_mar_interneten_is_regisztralhatnak_a_kulhoni_magyarok.aspx?source=hirkereso
https://magyarorszag.hu/
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bizonytalan-referendum-terv
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21630
http://erdely.ma/autonomia.php?id=151994&cim=legyen_magyar_roman_vita_az_autonomiarol
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Provokáció Kézdivásárhelyen Gábor Áron szobránál 
2013. október 31. – Erdély Ma 

A Székelyek Nagy Menetelését követően Kézdivásárhely főterén vélhetően provokációs 

szándékkal román zászlókkal felszerelkezett csoport jelent meg a Gábor Áron szobornál, 

ahol a székelyföldi autonómiáért összesereglettek is tartózkodtak. 

 

SZNT: nem lehet megtörni a székely autonómiatörekvéseket 
2013. október 31. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, hirado.hu 

Az erdélyi magyarság 1990 utáni legnagyobb megmozdulásának nevezte a hétvégi 

Székelyek nagy menetelését a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Izsák Balázs, aki 

Budapesten érté- kelte a demonstrációt. A közképviseleti testület vezetője felhívta a 

figyelmet arra, hogy Székelyföldön, ahol az erdélyi magyarság közel fele, 700 ezer székely 

él, reális igény az autonómia, amit a jelenlegi felmérések szerint az ott élők 85 százaléka 

meg is szavazna. 

 

Megyei elnökök kérik az erdélyi sztráda építésének folytatását  
2013. október 31. – maszol.ro 

Kormánypárti önkormányzati vezetők az észak-erdélyi autópálya építésének a folytatását 

kérték nyílt levélben Victor Ponta miniszterelnöktől és Dan Șova infrastrukturális 

beruházásokért felelős minisztertől. A csütörtökön ismertetett  levél aláírói között 

található az észak-nyugati gazdasági fejlesztési régió hat megyei tanácselnöke. Kolozs, 

Bihar, Szatmár, Szilágy, Máramaros és Beszterce-Naszód megyék önkormányzati vezetői 

azt kérik, hogy a kormány kezelje kiemelt fontosságú beruházásként az észak-erdélyi 

autópálya magyar-román határ menti Bors és a Kolozs megyei Gyalu közötti szakaszának a 

megépítését.  

 

Vonzóbbá tenni oktatási intézményeinket 
2013. október 31. – Balta János – Nyugati Jelen 

Bognár Levente aradi alpolgármesterrel, az RMDSZ megyei szervezetének az elnökével a 

megyeközpontban jelenleg zajló, magyar érdekeltségű nagyberuházásokat számba véve a 

Nyugati Jelen előbb ellátogatott a Kincskereső Óvodába. 

 

„Reklámzászló”-ügy: a Maros megyei EMNT az engedély kiváltásáig leveszi 
székhelyéről a székely zászlót 
2013. november 1. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei szervezete közleményben 

tudatta: nem fogja levenni marosvásárhelyi székházáról a székely zászlót, mivel az az 

erdélyi magyarság összetartozásának szimbóluma. Szerdán a marosvásárhelyi rendőrség 

követelte a zászló levételét az ingatlanról arra hivatkozva, hogy az reklámzászlónak 

minősül, amelynek használatát rendelet szabályozza. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=152023&cim=provokacio_kezdivasarhelyen_gabor_aron_szobranal_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=152028&cim=sznt_nem_lehet_megtorni_a_szekely_autonomiatorekveseket_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20123-megyei-elnokok-kerik-az-erdelyi-sztrada-epitesenek-folytatasat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/vonzobba_tenni_oktatasi_intezmenyeinket.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=34569
http://itthon.transindex.ro/?hir=34569
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Kovászna megye: magyarórák román köztisztviselőknek 
2013. november 1. – transindex.ro 

A Kovászna Megyei Tanács október 31-i ülésén elfogadta azt az együttműködési tervezetet, 

amelyet az önkormányzat és a Babeș-Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi 

kihelyezett tagozata köt meg. Ennek értelmében az egyetemisták tanulmányaik során 

betekintést nyernek a tanács és az alárendelt intézmények munkájába, ugyanakkor az 

egyetem keretében magyarórákat tartanak az érdeklődőknek, elsősorban a 

közintézmények román anyanyelvű alkalmazottainak. 

 

Az anyanyelv-használati jog biztosítása társadalmi befogadókészség, 
felelősség kérdése 
2013. november 1. – Erdély Ma 

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő kezdeményezésére és szervezésében 

Kerekes Károly és Markó Attila parlamenti képviselők október 15-16-án Brüsszelbe 

látogattak, ahol alkalmuk nyílt megismerni a belga egészségügy nyelvhasználatjogi 

gyakorlatát. Kerekes Károly és Bónis István korábban már jelezte az Európa Tanácsnak a 

romániai helyzetet a kisebbségi nyelvhasználat ügyében az egészségügyi intézményekben, 

azt, hogy ezekben nem érvényesül a Románia által is ratifikált Regionális vagy Kisebbségi 

Nyelvek Európai Chartájában biztosított anyanyelv-használati jog. A brüsszeli látogatás 

tapasztalatairól kérdezték Kerekes Károlyt. 

 

Kitüntetés-visszavonás ügyben folytatódik a levelezés Marosvásárhelyen 
2013. november 1. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

A Románia Csillaga érdemrend becsületbíróságának elnöke, Ionel Haiduc továbbra is 

fenntartja, hogy Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd nem képviselheti Tőkés László 

európai parlamenti képviselőt a becsületbíróság előtt. A testületnek arról kell döntenie, 

hogy visszavonja-e Tőkés Lászlótól a Traian Băsescu államfő által adományozott állami 

kitüntetést. 

Harmónia, együttműködés – de csak románul Marosvásárhelyen?! 
2013. november 1. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Szinkrontolmács jelenlétét és a fordítókészülék üzembe helyezését kérte Ciprian Dobrétól, 

a Maros Megyei Tanács elnökétől a tegnapi közgyűlésen Lokodi Edit Emőke alelnök 

valamint Kelemen Márton képviselő, az RMDSZ frakcióvezetője. A tanács- elnök és az 

egyik képviselő nagy egyetértésben „kényeskedésnek” nevezte a fenti igényt, de Ciprian 

Dobre hozzátette, a tanács felkészült erre is. 

 

2014 a Közösségépítés Éve Hunyad megyében 
2013. november 1. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A Közösségépítés éve lesz 2014 – erről fogadott el határozatot az RMDSZ Hunyad Megyei 

Képviselők Tanácsa szerda délutáni ülésén. A határozat kimondja, a szórványban az egység 

követelmény, melynek teljesítése az eredményes munka feltétele. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34571
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152087&cim=az_anyanyelv_hasznalati_jog_biztositasa_tarsadalmi_befogadokeszseg_felelosseg_kerdese
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152087&cim=az_anyanyelv_hasznalati_jog_biztositasa_tarsadalmi_befogadokeszseg_felelosseg_kerdese
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152032&cim=kituntetes_visszavonas_ugyben_folytatodik_a_levelezes_marosvasarhelyen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152034&cim=harmonia_egyuttmukodes_de_csak_romanul_marosvasarhelyen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152040&cim=2014_a_kozossegepites_eve_hunyad_megyeben
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Zászló-ügy Marosvásárhelyen – A rendőrség tudatosan provokál 
2013. november 1. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, MTI, szekelyhon.ro 

Valentin Bretfelean, a marosvásárhelyi önkormányzat felügyelete alatt működő rendőrség 

parancsnoka az MTI-nek elmondta, a Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik önkormányzati 

képviselője által benyújtott panasz alapján jártak el. A parancsnok az általa vezetett 

intézmény jóhiszeműsége jeleként tüntette fel, hogy nem bírságoltak azonnal, hanem a 

törvény betartására szólították fel a pártokat. 

 

Együtt kell működnie a szakmának és a politikumnak 
2013. november 1. – Erdély Ma 

Fontos kutatási feladat lehet a jövőben az autonómiához kapcsolódó gazdaságfejlesztési 

terv – hangzott el azon a közigazgatási kérdéseket boncolgató kétnapos konferencián, 

amelyet a múlt héten tartottak Csíkszeredában. A Szakmai napok a közigazgatásban 

elnevezésű rendezvénysorozaton több mint 30 akadémikus, szakember és politikus vett 

részt. A találkozót Hargita Megye Tanácsa, a csíkszeredai Sapientia EMTE, a Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi és gyergyószentmiklósi kihelyezett tagozatai, 

valamint a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF) szervezte. A Sapientián 

megtartott plenáris ülések mellett workshopot tartottak a decentralizáció témájában, majd 

kerekasztal-beszélgetést a fejlődéspolitikáról. 

 

A diktatúra erdélyi magyar áldozatainak szentelt emlékházat hoznak létre 
Sepsiszentgyörgyön 
2013. november 1. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Cellát, szigorított és vallatószobát rendeztek be a kommunista diktatúra áldozatainak 

Sepsiszentgyörgyön készülő emlékházába. A tervek szerint még idén megnyitják a 

létesítményt – mondta Török József a Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei 

Szervezetének elnöke. 

 

Benyújtották a 9000. állampolgársági kérelmet Máramaros megyében 
2013. november 1. – Erdély Ma 

Ünnepélyes keretek között adott át díszoklevelet a kilencezredik máramarosi 

állampolgársági kérelmezőnek, Kósa Krisztián Dávid nagybányai lakosnak Potápi Árpád 

magyar országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke 

Nagybányán. Jelen volt Márky Zoltán főosztályvezető, Nemzeti Integrációs Iroda, 

Országgyűlés Hivatala, Szilágyi Péter bizottsági munkatárs és Szűcs Zoltán, kolozsvári 

konzul. 

 

A Kovászna Megyei Tanács november 14-én tárgyal a régiós népszavazásról 
2013. november 1. – Nyugati Jelen, transindex.ro 

Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere kezdeményezésére a Kovászna Megyei Tanács november 14-i ülésén 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152075&cim=zaszlo_ugy_marosvasarhelyen_a_rendorseg_tudatosan_provokal_audo
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152099&cim=egyutt_kell_mukodnie_a_szakmanak_es_a_politikumnak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152093&cim=a_diktatura_erdelyi_magyar_aldozatainak_szentelt_emlekhazat_hoznak_letre_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152093&cim=a_diktatura_erdelyi_magyar_aldozatainak_szentelt_emlekhazat_hoznak_letre_sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152096&cim=benyujtottak_a_9000_allampolgarsagi_kerelmet_maramaros_megyeben
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/a_kovaszna_megyei_tanacs_november_14_en_targyal_a_regios_nepszavazasrol.php
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napirendre tűzik azt a népszavazási kezdeményezést, amelynek célja Kovászna, Hargita, 

valamint Maros megyék egy fejlesztési régióba történő összevonása. 

 

Művelődési központ lesz Sütő András szülőháza 
2013. november 1. – Nyugati Jelen, Krónika 

Csütörtökön délután az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) 

képviselői aláírták Sütő András pusztakamarási szülőházának felvásárlási szerződését az 

író örököseivel. Az EMKE áprilisban közadakozási felhívást hirdetett meg Sütő András 

pusztakamarási szülőházának megmentésére. Az ingatlant „modellértékű létesítménnyé” 

kívánják alakítani, emlékházként és művelődési központként működtetve azt. 

 

Szatmár megye kiáll a székelyek mellett 
2013. november 2. – Erdély Ma 

„Egymás kezét fogva érezhettük, hogy magyarnak lenni jó” – fogalmazott Veres Kupán 

Enikő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Szatmár megyei elnöke szerdai 

sajtótájékoztatón, amelyen Mihály Andrással, az Erdélyi Magyar Néppárt szatmárnémeti 

szervezetének elnökével együtt köszönték meg polgártársaik hozzáállását, akik időt és erőt 

nem kímélve, több száz kilométert utaztak, hogy részt vegyenek a székelyek vasárnapi nagy 

menetelésén. 

 

Régiósítási népszavazás – Román pártokkal konzultálnak a Partiumban 
2013. november 2. – Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro 

Miközben Hargita, Kovászna, Maros és Szilágy megyében novemberben megvitatja a 

megyei önkormányzat az RMDSZ határozattervezetét a fejlesztési régiók átalakításáról 

szóló népszavazásról, Bihar és Szatmár megyében egyelőre nem is tervezik a határozati 

javaslat napirendre tűzését az önkormányzati testületben. 

 

Bakk Miklós: óriási igény van a román médiában magyar közéleti információk 
iránt 
2013. november 2. – Erdély Ma 

A napokban indult el a Mensura Transylvanica politikai elemző- csoport román nyelvű 

portálja. Ennek apropóján Bakk Miklós politológus, a csoport munkatársa válaszolt az 

ittHON.ma kérdéseire. A többi között szó esett az elemzőcsoport tevékenységéről, céljairól, 

valamint az autonómiaküzdelmekről is. 

 

Prőhle Gergely: a polgári engedetlenség európai gyakorlat 
2013. november 2. – Erdély Ma, Duna Tv 

Prőhle Gergely, a magyar külügyi tárca helyettes államtitkára a Duna Tv Közbeszéd című 

műsorának vendégeként elmondta, hogy Románia szuverenitása és egységes 

nemzetállamisága egyáltalán nem sérülne Székelyföld területi autonómiájával. A helyettes 

államtitkár hozzátette, hogy a román politikai életben nagy szerepe van a „magyar 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/muvelodesi_kozpont_lesz_suto_andras_szulohaza.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152128&cim=szatmar_megye_kiall_a_szekelyek_mellett
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152131&cim=regiositasi_nepszavazas_roman_partokkal_konzultalnak_a_partiumban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152160&cim=bakk_miklos_oriasi_igeny_van_a_roman_mediaban_magyar_kozeleti_informaciok_irant
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152160&cim=bakk_miklos_oriasi_igeny_van_a_roman_mediaban_magyar_kozeleti_informaciok_irant
http://erdely.ma/autonomia.php?id=152148&cim=prohle_gergely_a_polgari_engedetlenseg_europai_gyakorlat_video
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kártyának”, ami nem egyeztethető az európai normákkal, az anyaország számára pedig 

nagyon fájdalmas. 

 

Nagyvárad: gyertyafényes tiltakozás az Olasziért 
2013. november 3. – Krónika 

Több tucat mécses fényei világították meg Nagyváradon az egykori Olaszi temetőt halottak 

napján, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt helyi szervezetei 

által rendezett csendes, megemlékezés jellegű tüntetésen. Az 1779-ben megnyitott sírkertet 

ugyanis a kommunizmusban bezártak, majd pár éve végleg felszámolták, és zöldövezetet 

alakított ki a helyén, amit aztán pár hónapja az aktuális városvezetés – minden tiltakozás 

ellenére – Mihai Viteazul névre keresztelt el. 

 

Kovászna megye: sok az összevont osztály 
2013. november 3. – Krónika 

A háromszéki diákok közel egyharmada tanul összevont osztályokba – közölte Keresztély 

Irma főtanfelügyelő, tragikusnak minősítve a helyzetet. Kovászna megyében 2708 diák jár 

összevont osztályokba, főként a vidéki iskolákban, ahová nem iratkozott be annyi gyerek, 

hogy egy önálló osztály létrejöhessen. 

 

Bukaresti üzemzavar 
2013. november 3. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Úgy tűnik, se kiköpni, se lenyelni nem tudja az autonómia 

érdekében több tízezer embert megmozgató székely menetet a bukaresti kormány. 

Hivatalos reakció ugyanis mindeddig nem érkezet, azon kívül, hogy Victor Ponta 

miniszterelnök fél szájjal kijelentette: „alkotmányos módon” reagálnak majd. Crin 

Antonescu liberális pártelnök reagált ugyan, mondván: elfogadhatatlan bármiféle enklávé 

az ország közepén, de ez inkább magánvélemény azon politikus részéről, aki már 

megkezdte a jövő évi államfőválasztások előtti kampányát”. 

 

MPP: a székely zászlónak a pártszékház homlokzatán a helye  
2013. november 3. – maszol.ro, Krónika 

A Magyar Polgári Párt (MPP) felháborodását fejezi ki és a székely-magyar közösség elleni 

tiszteletlenség jeleként értékeli a marosvásárhelyi helyi rendőrség felszólítását, mely 

szerint a párt Iskola utcai székházának homlokzatára kifüggesztett székely zászlót a 

reklámanyagok kihelyezését és jóváhagyási kötelezettségét szabályozó törvény értelmében 

el kell távolítani.  
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Rozsnyói járás: meg akarják menteni a magyar oktatást 
2013. október 31. – Felvidék Ma 

A Rozsnyói járás MKP-és megyei képviselőjelöltjei, Beke Beáta és Porubán Ferenc által 

szervezett Beszéljük meg! című rendezvénysorozat újabb találkozójának fő témája a 

megmaradás és a magyar oktatás volt. A beszélgetés témáját a rozsnyói gimnázium magyar 

osztályának megmentési ügye hozta az előtérbe. 

 

Tájékoztató a választópolgárok számára – magyarul 
2013. november 1. – Felvidék Ma 

A Pro Civis Polgári Társulás a közelgő megyei választásokra tekintettel lefordította és 

elküldte az önkormányzatoknak (az összes magyarlakta településre) a „Tájékoztató a 

választópolgárok számára” című hivatalos dokumentumot. 

 

Balogh Csaba pozsonyi nagykövet látogatása Szencen 
2013. november 2. – Felvidék Ma 

Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete munkalátogatásra 

érkezett Szencre október 31-én. Megbeszélést folytatott Pozsony-megye alelnökével, 

Németh Gabriellával (MKP), a város magyar képviselőivel és a társadalmi, valamint 

oktatási intézmények vezetőivel, köztük Bárdos Gyulával a Csemadok elnökével. 

 

Berényi megszólalt Pered-ügyben 
2013. november 2. – bumm.sk 

Majdnem egy hét elteltével nyilatkozatot adott ki Berényi József, az MKP elnöke pártja 

peredi alpolgármesterének lépéseivel és szerencsétlen nyilatkozatával kapcsolatban, 

melyben vandáloknak nevezte a kétnyelvűségi aktivistákat. Berényi szerint a „névtelen 

civilek táblaállításának” nem lett volna ekkora sajtóvisszhangja, ha a peredi 

névhasználatról szóló népszavazás nem lett volna sikeres. „Ennek a sikernek viszont az 

egyik kovácsa éppen Jurás Gábor volt” – tette hozzá. 

 

Rafaj: Magyarország támogatja az etnikai revizionizmust 
2013. november 2. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt alelnöke, Rafael Rafaj állást foglalt az első bécsi döntéssel 

kapcsolatban, amelynek köszönhetően Felvidék Trianonban elcsatolt magyarlakta 

területei visszakerültek Magyarországhoz. Rafaj szerint Magyarországnak az első bécsi 

döntés 75. évfordulója alkalmából bocsánatot kellene kérnie Szlovákiától, amiért annak 

idején elvett tőle 10 565 négyzetkilométernyi területet. „Budapest azonban hallgat és 

magyarul beszélő nemzeti kisebbségei által támogatja a szomszédállamokat érintő etnikai 

revizionizmust, aminek bármilyen formája megengedhetetlen.” 
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Peredi táblaügy: ajándékot küldött Kaliňáknak a KDSZ 
2013. november 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Postázta a múlt vasárnap leszerelt Tešedíkovo feliratú helységnévtáblákat Robert Kaliňák 

belügyminiszternek a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom. A KDSZ közleményében 

leszögezte: az aktivisták nem ellopták a táblákat, hanem lecserélték azokat, mivel a legitim 

népszavazás után a két régi „Tešedíkovo” feliratra már nincs szükség. „Állami tulajdonról 

lévén szó, ezeket a táblákat egy levél kíséretében csütörtökön postáztuk Robert Kaliňák 

belügyminiszter, valamint Jana Dubovcová ombudsman részére.” 

 

Nenad Čanak: Vajdaság kérdése nagyon kényes 
2013. október 31. – Vajdaság Ma 

Nanad Čanak ismételten szorgalmazta Vajdaság kérdésének nemzetközivé tételét, s 

megjegyezte, ebben nincs semmi különös, hiszen Szerbia kérdése már régóta nemzetközi. 

„Vajdaság kérdését internacionalizálni kell, hiszen egyértelműen egy demokratikus 

kérdésről van szó” – mondta a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke. 

 

Munkacsoport alakul a Vergődő madár ellopása ügyében 
2013. október 31. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A rendőrség vizsgálatot folytat a szabadkai Vergődő madár ellopása ügyében, de egyelőre 

semmi sem mutat arra, hogy etnikai indíttatású vagy politikai hátterű lenne a cselekmény, 

mondta Ivica Dačić kormányfő a szerb szkupstinában. Dačić hozzátette, elítéli a 

szoborlopást, s a bűncselekmény felderítésére vizsgálócsoport alakult. Ezt megelőzőn 

Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti frakcióvezetője a képviselői kérdések keretében feltette 

a kérdést, vajon a kormány miért nem reagált az emlékmű megrongálására illetve a szobor 

ellopására.  

 

Bácsföldváron és Óbecsén is megemlékeztek az ártatlan magyar áldozatokról 
2013. november 1. – Magyar Szó 

Óbecsén a belvárosi katolikus temetőben levő kopjafánál emlékeztek pénteken az 1944/45-

ben ártatlanul meghurcolt és kivégzett magyarokra. Fuderer Lászó plébános mondott 

értük imát, majd Ódri Levente gimnazista szavalata után Teleki Júlia olvasott fel egy 

részletet Hol vannak a sírok? című könyvéből. 

 

A zenei nevelés szerepe a kisiskolások mindennapjaiban 
2013. november 1. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács A zenei nevelés szerepe a kisiskolások mindennapjaiban 

címmel egynapos szakmai továbbképzéseket szervez az általános iskola alsós tagozatain, 

magyar nyelven tanító 30 pedagógus számára. A képzés célja, hogy az érdeklődőkkel 

megismertesse a kisiskolás gyerekek zenei nevelésének módszertanát. Az előadások a 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.hirek.sk/belfold/20131103104900/Peredi-tablaugy-ajandekot-kuldott-Kalinaknak-a-KDSZ.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16238/Nenad-Canak-Vajdasag-kerdese-nagyon-kenyes.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16241/Munkacsoport-alakul-a-Vergodo-madar-ellopasa-ugyeben.html
http://www.magyarszo.com/hu/2144/vajdasag_obecse/103437/B%C3%A1csf%C3%B6ldv%C3%A1ron-%C3%A9s-%C3%93becs%C3%A9n-is-megeml%C3%A9keztek-az-%C3%A1rtatlan-magyar-%C3%A1ldozatokr%C3%B3l.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2144/kozelet_oktatas/103365/A-zenei-nevel%C3%A9s-szerepe-a-kisiskol%C3%A1sok-mindennapjaiban.htm


 

 

 

 

 

 
10 

zenei nevelés anyagáról, a zenei képességek fejlesztéséről és az ismeretek bővítéséről, az 

élményközpontú zenei nevelésről nyújtanak elméleti és gyakorlati ismereteket. 

 

Politikai pengeváltások egy interjú ürügyén 
2013. november 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Vita alakult ki Bozóki Antal újvidéki ügyvédnek, a vajdasági magyar kisebbségi jogi civil 

szervezet elnökének az egyik interjúja körül. Bozóki a Vajdasági Magyar Művelődési 

Intézet (VMMI) gondozásában megjelent, A magyar közösség Szerbiában című kötetével 

kapcsolatban október végén nyilatkozott egy internetes portálon, az interjúban leírtak 

pedig a VMMI és az MNT reagálását is kiváltották. A Vajdaság Ma az interjút, valamint a 

válaszokat és viszontválaszokat is ismerteti. 

 

Módszertani műhelymunka a magyar nyelvet környezetnyelvként tanítók 
számára 
2013. november 1. – Magyar Szó 

A Vajdasági Tehetségsegítő Tanács szervezésében Élményalapú tanítás, élőnyelvi 

osztályterem, tehetséggondozás címmel módszertani – tehetséggondozói továbbképzést 

tartottak a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában a MagyarOK 

tankönyvcsalád segítségével. Az előadó Pelcz Katalin volt, a Pécsi Tudományegyetemen a 

magyar, mint idegen nyelv program vezetője. Saláta Ugrai Krisztinától, a Vajdasági 

Tehetségsegítő Tanács tagjától megtudtuk, hogy a továbbképzésen 41 pedagógus vett részt, 

akik a magyar nyelvet környezetnyelvként tanítják.  

 

Pásztor Bálint: Akik életükkel fizettek magyarságukért, mindannyiunk 
halottjai 
2013. november 2. – Vajdaság Ma 

Az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra emlékeztek Moholon, a helyi katolikus 

temetőben található emlékműnél. A megemlékezés kezdetén Mester Dániel moholi 

plébános celebrált ünnepi szentmisét, majd az emlékmű megszentelését követően 

Madarász Kinga és Kiss Anikó, a Novak Radonjić Általános Iskola diákjai, valamint a 

csókai II. Rákoczi Ferenc Férfikórus tagjai adtak alkalmi műsort. A megemlékezés szónoka 

Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője volt. 

 

Boris Tadic: Az utódom csak aláírt 
2013. november 2. – Vörös Szabolcs – Magyar Hírlap 

Szerbia egykori elnöke szerint utódja Tomislav Nikolic készen kapta a magyarokkal való 

megbékélés ügyét, mert az valójában az ő műve. Koszovó függetlenségét továbbra sem 

ismeri el egyben reméli, hogy az európai uniós tagság így is lehetséges. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2013. november 2-i számában olvasható.) 
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Kegyeletadás az ellopott Vergődő madár szobor helyén 
2013. november 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szabadkán 23. alkalommal hajtottak főt az ártatlanul kivégzettek tömegsírjainál a Zentai 

úti temető 44-es parcelláján, ahol 1994 óta Kalmár Ferenc szobrászművész alkotása őrizte 

a kivégzettek emlékét. A bronzszobrot két héttel a megemlékezés előtt lopták el eddig 

ismeretlen elkövetők. 

 

Magyarkanizsai megemlékezések: Nekünk kell ásót és lapátot ragadni? 
2013. november 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A kérdést Forró Lajos történész tette fel a martonosi megemlékezésen, ahol négy évvel a 

rehabilitációt kimondó első ítéletek óta sem kerültek méltó temetői helyükre a falu 1944-

ben ártatlanul kivégzett magyarjai, közöttük saját nagyapja sem. Október végén és 

november első napjaiban a magyarkanizsai község négy településén tartottak 

megemlékezéseket az 1944-ben ártatlanul kivégzett magyarok emlékének tisztelegve. A 

martonosi temetőben mindenszentek napján emlékeztek az 1944. október 21-én agyonlőtt 

helybeli magyarokra. 

 

Az 1944/45-ben kivégzett ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek 
Temerinben 
2013. november 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Huszonnegyedik alkalommal gyűltek össze az emlékezők Temerinben a Nyugati temető 

tömegsírjánál, hogy leróják kegyeletüket az 1944/45-ben kivégzett ártatlan magyar 

áldozatok előtt. A helyiek gyászszertartás keretében emlékeztek meg a kommunista 

partizánterror több mint háromszáz helyi áldozatáról. 

 

Megoldás arra, miként juthat a tartomány az alkotmányosan szavatolt 
pénzéhez 
2013. november 2. – Pannon RTV 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke elvetette azokat az állításokat, miszerint a 

Vajdaság finanszírozásáról szóló platform csak újabb politikai feszültséget okoz majd a 

tartományi és a köztársasági vezetés viszonyában. Pásztor a Vajdasági RTV-nek adott 

nyilatkozatában úgy fogalmazott: „A dokumentum megoldást kínál arra, hogy miként 

juthat a tartomány a számára alkotmányosan szavatolt pénzhez. Az összeget az 

adóbevételből irányítaná a saját költségvetésébe, a maradékot pedig eljuttatná a 

köztársasági kasszába”. 

 

Megemlékezés a járeki haláltábor emlékhelyénél 
2013. november 3. – Vajdaság Ma 

A járeki tömegsír közelében lévő emlékhelynél gyűltek össze az emlékezők, hogy 

elhelyezzék a kegyelet virágait annak a több ezer német, magyar és más származású 
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ártatlan áldozatnak az emlékére, akik 1944 és 1946 között a gyűjtőtáborrá átalakított 

településen veszítették életüket. 

 

Az 1944/45-ös áldozatokra emlékeztek Csúrogon 
2013. november 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Idén először koszorúzott a vajdasági magyar közösség az 1944/45-ös áldozatok tiszteletére 

felállított új emlékműnél Csúrogon. Politikai pártok, önkormányzatok, civil szervezetek és 

magánszemélyek koszorúztak vasárnap Csúrogon azon a helyen, ahol június végén Áder 

János magyar és Tomislav Nikolić szerb elnök is fejet hajtott a második világháborúban és 

azt követően ártatlanul kivégzettek előtt. 

 

Közösen tenni a megmaradásért 
2013. november 3. – Vajdaság Ma 

Szeptember végén a muzslyai Szórvány Alapítvány jóvoltából mintegy 50 fős csoport, főleg 

muzslyaiak és környékbeliek – erzsébetlaki, tordai és ürményházi -, pontosabban 12 család 

volt a vendége a budapesti, városmajori Jézus Szíve plébánia családos közösségének. Az 

elmúlt napokban pedig az őszi szünidőt kihasználva, október utolsó napjaiban viszonozták 

a látogatást a magyarországi nagycsaládosok. 

 

A digitális átállás támogatásának pályázati lehetőségéről 
2013. november 1. – Kárpátalja 

Új pályázati rendszer indult el a Digitális kultúra fejlesztése a határon túli magyarok 

körében címmel. A részletekről Gulácsy Géza, a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány 

igazgatója beszélt a Kárpátalja hetilapnak. 

 

Rejtőzködő jogok Kárpátalján 
2013. november 2. – Pataky István – Magyar Nemzet 

Érdekes kettősség jellemzi az ukrán politika kisebbségekhez való viszonyát. Ukrán 

színekben indulva, de van magyar képviselő a parlamentben, született egy európai 

szellemiségű nyelvtörvény, azonban annak betartása szelektív, elsősorban az orosz 

területeken érvényesül. A nyelvtörvény gyakorlati alkalmazása sok esetben 

kényelmességből, félelemből esetleg tájékozatlanságból ered. Az oktatási intézmények 

esetében azonban más a helyzet. A magyar iskolák továbbra sem vezethetik magyar 

nyelven dokumentációjukat, végzőseik pedig nem kaphatnak magyar bizonyítványt.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. november 2-i számában olvasható.) 
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http://www.karpataljalap.net/2013/10/31/digitalis-atallas-tamogatasanak-palyazati-lehetosegerol
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Az anyanyelven való tanuláshoz szükség van magyar tankönyvekre 
2013. október 31. – Új Magyar Képes Újság 

A horvát tanügyi törvény lehetővé teszi, hogy a kisebbségek saját nyelvre lefordított 

általános iskolai tankönyvekből tanulhassanak. Az elmúlt évek során az oktatási 

minisztérium több millió kúnát költött a tankönyvek kiadására. Közel ötven tankönyvet 

ültettek át magyar nyelvre, 2014-ben viszont ismét változtatni fognak az engedélyezett 

tankönyvek listáján, így egy részüket már nem lehet majd használni. Egyelőre nem lehet 

tudni, mi lesz a magyar tankönyvek sorsa. 

 

Épül-szépül Szentlászló 
2013. október 31. – Új Magyar Képes Újság 

A kelet-szlavóniai települést 1991-ben földig rombolta az ún. Jugoszláv Néphadsereg és a 

szerb szabadcsapatok. Az elmúlt időszakban nagy beruházások történtek a településen, a 

HMDK jóvoltából új padsorok, szószék és úrasztala került a szentlászlói templomba. 

 

Nemcsak a vallásról szólt 
2013. október 31. – RTV Slovenija Hidak 

A protestánsok hitújító törekvései nemcsak a vallási életre gyakoroltak nagy hatást. A 

nemzeti nyelvek, az irodalom, a kultúra és a gazdaság is sokat köszönhetett az új 

gondolatoknak. Szlovéniában állami szinten ünnepeljük a reformációt. Az ünnep kapcsán 

szerda este Lendva színház- és hangversenytermében kiállítást nyitottak meg. 

 

Új világi elnököt választott a magyar egyházközség 
2013. november 1. – Volksgruppen 

Október 26-án új világi elnököt választott az Alsóőri Katolikus Egyházközség Seper Edith 

személyében. Seper Edith eddig is aktív tagja volt a faluközösségnek, de szorgos 

munkanapjai mellett elhivatottságot érzett az iránt is, hogy tegyen valamit Alsóőr magyar 

anyanyelvű vallási közösségének összefogásáért. 

 

Mindent vitt a New Brunswick 
2013. november 3. – Nemzeti Regiszter 

A nyolc cserkészcsapatból álló New York-i cserkészkörzet a New Jersey állambeli 

Edisonban, a hasonló nevű park sportpályáján rendezte meg ifj. Keresztes Béla Atlétikai 

Emlékversenyt. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5035-az-anyanyelven-valo-tanulashoz-szuekseg-van-magyar-tankoenyvekre.
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5037-epuel-szepuel-szentlaszlo
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7344
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2612529/
http://www.nemzetiregiszter.hu/mindent-vitt-a-new-brunswick
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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   
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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/

