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Kövér: Tiszteletet és erkölcsi elégtételt adni nem gyengeség 
2013. november 8. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Azt kérjük az ukrán államtól, hogy értékelje a kárpátaljai magyar áldozatok sztálinizmus 

alatti szenvedéseit - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a sztálini terror 

kárpátaljai magyar áldozatairól tartott megemlékezést megnyitó beszédében pénteken az 

Országházban. „Amikor tiszteletet és bántatlanságot kérünk emlékműveinknek, nem 

kérünk semmi olyasmit, ami ne illetne meg minden népet és nemzetet bárhol a világon. 

Amikor magyar nyelvű tankerületet kérünk a kárpátaljai magyaroknak, nem kérünk 

olyasmit, ami ne járna minden szabad embernek. Tiszteletet adni és erkölcsi elégtételt 

nyújtani sohasem a gyengeség, hanem az erő jele” - hangsúlyozta.  

 

Február elején nyújtaná be a parlamentben autonómiatervezetét az RMDSZ 
2013. november 9. – transindex.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ december végéig közvitára bocsátja Székelyföld területi autonómiájának a 

törvénytervezetét, és arra készül, hogy azt február elején nyújtja be a parlamentben – 

nyilatkozta az MTI-nek Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a szövetség Kulturális 

Autonómiatanácsa szombati kolozsvári ülése előtt. 

 

Megyei választások: Berényi József bejutott a második fordulóba 
2013. november 10. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk,, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, Népszabadásg 

Fennakadások nélkül, a várakozásoknak megfelelően alacsony részvétel mellett fejeződtek 

be szombaton Szlovákiában a megyei választások. A nagyszombati megyében - az 

egyetlenben, ahol magyar megyefőnök-jelöltek is indultak - Berényi József bejutott a 

második fordulóba. Az MKP elnöke óriási sikernek értékelte az MKP által elért eredményt. 

Elmondta: azon kívül, hogy személyében magyar jelöltnek sikerült bejutnia a második 

fordulóba, pártja országosan is óriási eredményt könyvelhet el, hiszen az eddigi összesítés 

alapján úgy tűnik, több megyei képviselőjük lesz, mint a megyei választások előtt. Nagy 

József (Most-Híd), Berényi József egyik ellenfele a választás eredményével kapcsolatban 

azt mondta: nagyon szoros eredményt hozott a voksolás, és a második fordulóban pártja 

támogatni kívánja a továbbjutott magyar jelöltet, Berényi Józsefet. 

 

Kudarcba fulladt az RMDSZ referendumterve 
2013. november 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Meghiúsulni látszanak azok a december nyolcadikára tervezett megyei népszavazások, 

amelyek által az RMDSZ a székelyföldi és a partiumi gazdasági fejlesztési régió kialakítása 

melletti közakaratot szerette volna felmutatni három székelyföldi és három partiumi 

megyében – ismerte el a hétvégén Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Kolozsváron, a 

Kulturális Autonómiatanács (KAT) szombati ülését követően. 
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Felavatták a magyar főiskola felújított épületét Beregszászon 
2013. november 9. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet, Kárpátalja 

Győzelemmel ér fel az, hogy 11 évig tartó munka után befejeződött a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola impozáns épületének a felújítása - jelentette ki péntek este 

Beregszászon Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a főiskola 

megújult épületének átadási ünnepségén. Beregszász és Kárpátalja magyarsága 70 év után 

eredeti formájában kapta vissza a magyar főiskolának otthont adó egykori Magyar Királyi 

Törvényház épületét, amit Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárral együtt adtak át. 

 

Lesz-e félmillió határon túli voks 
2013. november 9. – Lencsés Károly – Népszabadság 

Átlépte az ötvenezret azoknak a határon túli magyaroknak a száma, akik szeretnének részt 

venni a 2014-es parlamenti választásokon. Szakértők szerint még korai lenne bármilyen 

következtetéseket levonni, hiszen sokan az utolsó pillanatban jelentkeznek, mert a 

regisztrációra a választást megelőző tizenötödik napig van lehetőség. 

 

SZNT: ezek nem hiányozhatnak az RMDSZ autonómiatervezetéből  
2013. november 8. – maszol.ro, MTI, Krónika 

Sajtónyilatkozatban közölte pénteken a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), hogy álláspontja 

szerint mi nem hiányozhat semmiképpen abból a törvénytervezetből, amelyet a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) készül benyújtani a parlamentbe.  

 

Az RMDSZ párbeszédet sürget a román és a magyar kormány között 
2013. november 8. – Erdély Ma, Népújság 

A nemzetpolitikai stratégia megújítása, az egyszerű honosítás és a jövő évi választások 

voltak a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) budapesti ülésének napirendjén. A 

tanácskozás után Borbély Lászlóval, az RMDSZ politikai alelnökével beszélgetett a 

Népújság. 

 

Egybanisok után kérvényeket gyűjtenek 
2013. november 9. –Becze Dalma – szekelyhon.ro, Krónika 

Lakó Péterfi Tünde neve sokak számára ismerős, ő az Itthon vagyunk civil csoport elnöke, 

az aktivista, akit megbüntettek, amiért kétnyelvű névtáblákat osztogatott egy 

marosvásárhelyi piacon. A csoport által szervezett egybanis akció nagy összefogáshoz 

vezetett, azonban erre a továbbiakban is szükség van a kétnyelvűséget szorgalmazó 

kérvények leadásában. 
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http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/felavattak-a-magyar-foiskola-felujitott-epuletet-beregszaszon
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20529-sznt-ezek-nem-hianyozhatnak-az-rmdsz-autonomiatervezetebol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152554&cim=az_rmdsz_parbeszedet_surget_a_roman_es_a_magyar_kormany_kozott
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/egybanisok-utan-kervenyeket-gyujtenek
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MIÉRT Energetikai Konferencia: nagyon nehéz a témában magyar 
szakembert találni 
2013. november 9. – transindex.ro 

November 8-án a Medgyesi Dokumentációs és Információs Központ Konferenciatermében 

vette kezdetét a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a Medgyesi MADISZ által szervezett MIÉRT 

Energetikai Konferencia. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára kifejtette: „Azt tapasztalom, 

sokkal könnyebb olyan fiatalokat találni, akik önkéntesként, ha kell reggeltől estig 

tevékenykednek, mint jó szakértőket és célirányos fiatalokat nevelni. Nehezen tudjuk 

megtalálni azokat a szakembereket, akik hajlandóak bekapcsolódni a politikába, legyen szó 

helyi vezető tisztségek vagy megyei és országos vezetői tisztségek betöltéséről.” 

 

„Magyar válogatott”-at javasolt az MPP az EP-választásokra 
2013. november 9. – transindex.ro 

„Felemelő érzés úgy belépni a Parlament épületébe, hogy annak homlokzatán ott leng a 

székely zászló, az a zászló, amelyet 2009-ben a Székely Önkormányzati Nagygyűlés 

alkalmával a Magyar Polgári Párt 518 önkormányzati képviselője hivatalosan is 

Székelyföld jelképének fogadott el” – mondta a MÁÉRT plenáris ülésén Biró Zsolt, a párt 

elnöke. A 2014-es esztendő feladatai közül a magyarországi szavazáson való részvétel 

fontosságának tudatosítása és az EP-választás esetében Erdélyben megvalósítandó Magyar 

Szövetség (Magyar Válogatott) megvalósítását jelölte meg. 

 

Székely Istvánt választották a Kulturális Autonómia Tanács elnökévé 
2013. november 9. – transindex.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Székely Istvánt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) társadalomszervezési 

főtitkár-helyettesét választották meg a szövetség keretében működő Kulturális Autonómia 

Tanács elnökévé. Székely István eddig ideiglenes elnökként vezette a romániai magyar 

tudományos, művészeti, művelődési és szakmai szervezetek 2012 áprilisában létrejött 

döntéshozó fórumát. Egyedüli jelölt volt a tisztségre. 

 

Kelemen: előbb-utóbb partnereket fogunk találni a román társadalomban 
2013. november 9. – transindex.ro, Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

November 9-én, szombaton 11 órától a kolozsvári Bánffy-palota nagytermében ülésezett a 

Kulturális Autonómia Tanács (KAT). Kelemen Hunor szövetségi elnök politikai 

beszámolójában elmondta: bár az RMDSZ ellenzékben van, amely meghatározza az 

érdekérvényesítés lehetőségeit, de ez nem lehet probléma, hiszen kis túlzással, akár jót is 

tehet a szervezetnek, a közösségnek. 

 

Székelyföldi parasztházának udvarán adott interjút Károly herceg  
2013. november 9. – maszol.ro 

Vad Kárpátok ismeretterjesztő filmsorozat péntek este sugárzott harmadik részében 

beszélt az első számú brit uralkodójelölt Románia értékeiről. A Travel Channelen 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34638
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közvetített dokumentumfilmben Károly herceg a székelyföldi Zalánpatakon vásárolt egyik 

parasztházának udvarán nyilatkozott a film készítőinek.  

 

A decentralizációs törvénytervezet visszavonását kéri 15 civil szervezet 
2013. november 10. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A nemkormányzati szervezetek nyílt levelet intéztek Victor Pon- ta kormányfőhöz és Liviu 

Dragnea miniszterelnök-helyetteshez, amelyben kifejtik: a jogszabály-tervezet jelenlegi 

változatának súlyos következményei lehetnek a társadalomra nézve. Kérik a tervezet 

kormányzati napirenről való visszavonását és közvitára bocsátását. A civilek szerint a 

jogszabály a korrupciót és az érdekellentétet támogatja. 

 

Indul a BBTE magyar tagozatának népszerűsítő karavánja  
2013. november 10. – maszol.ro 

Népszerűsítő karavánt indítanak a Babes-Bolyai Tudományegyetem diákjai és tanárai 

november 11-13. között. Két csoport középiskolákat látogat meg különböző útvonalakon, és 

és előadást tart végzősöknek, érdeklődőknek. A csapatok a magyar tagozaton működő 

intézeteket és szakokat képviselik.  

 

Kutatókat díjaztak Csíkszeredában 
2013. november 10. – Krónika, szekelyhon.ro 

Csíkszeredában rendezték meg szombaton az erdélyi Magyar Tudomány Ünnepe – Velünk 

élő tudomány elnevezésű rendezvénysorozat nyitóünnepségét, amelyen fiatal kutatókat 

díjaztak, és szakmai előadásokat tartottak. 

 

Stan: nem kell félni az autonómiától 
2013. november 10. –Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Nemzet 

A székelyek autonómiaigénye jogos, de erről nem egymást, hanem a románságot kell 

meggyőzniük – vélekedett Valentin Stan történész, politikai elemző abban a televíziós 

interjúban, amelyet a Székelyek Nagy Menetelése kapcsán adott a hétvégén az MTVA 

bukaresti stábjának. 

 

EMNP-konferencia Szentgyörgyön 
2013. november 11. – Krónika 

Az autonómiatörekvések megítéléséről, valamint az autonómia és a regionalizmus 

viszonyrendszeréről szervez magyar– román részvétellel autonómiakonferenciát 

Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Bálványos Intézet. Az 

Autonómia és regionalizmus – az évtized kihívása című konferenciára november 16-án, 

szombaton kerül sor. 
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Változik a kisebbségi támogatások elosztása 
2013. november 8. – hirek.sk 

Vélhetően új szabályok alapján osztják majd szét az anyagi támogatásokat a nemzetiségi 

kisebbségek között. Az egyik legfontosabb szorzót a támogatások nagyságrendjének 

kiszámításakor az jelenti majd, hogy hányan beszélik az adott kisebbség nyelvét. Ennek 

alapján a támogatás 50 százalékát határozza meg a pénzosztó szerv. Másik fontos 

kritérium a nemzeti kisebbségek lélekszáma lesz, aminek alapján a támogatás 45 

százalékát határozzák majd meg. Tekintettel lesznek az elbírálók az anyaország 

magatartására is, ami a támogatás 5 százalékára lehet hatással. 

 

Kisebbségi támogatások - Manipulálnak, taktikáznak? 
2013. november 8. – hirek.sk 

Fölösleges időhúzás, számokkal és százalékokkal történő zsonglőrködés, káosz, s a kisebb 

lélekszámú nemzeti kisebbségek manipulálása jellemzi a kisebbségi támogatások új 

rendszerének kidolgozását és elfogadását a Csemadok elnöke szerint. 

 

Érsekújvári orvos-botrány: jogi segítséget kap a lábadozó lány 
2013. november 8. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának jogsegélyszolgálata segítséget nyújt annak a 

lánynak, aki egy hete vasárnap nem részesült szakszerű orvosi ellátásban az érsekújvári 

kórház sürgősségi ügyeletén. A lány kivizsgálását arra hivatkozva utasította el a szolgálatot 

teljesítő bolgár orvos, hogy páciense nem tud szlovákul, ő pedig nem beszél magyarul. 

 

Küzdelem a magyar választókért – 39:10 az MKP-nak 
2013. november 10. – Felvidék Ma 

A megyei választások első fordulója megmérettetés és presztízscsata is volt egyben a 

magyar szavazatokat megcélzó két párt között, e tekintetben az MKP csaknem négyszer 

annyi mandátumot gyűjtött, mint a Most-Híd. 

 

Haulík: nem Kotleba a tragédia, hanem a részvételi arány 
2013. november 10. – bumm.sk 

Pavel Haulík szociológus szerint sem a Smer, sem pedig más politikai pártok nem tehetnek 

úgy a szombati választások után, mintha minden rendben lenne - az alacsony részvételi 

mutatók világosan jelzik, mennyire elégedetlenek az emberek a politikával. Haulík 

rámutatott arra, hogy a besztercebányai eredmények is ezt jelzik, miután Marián Kotleba, 

a Mi Szlovákiánk Néppárt képviseletében 26 251 szavazattal bejutott a második fordulóba. 

A szociológus szerint nem a megye problémáit jelzi a szereplése, hanem az országét. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131108161802/Kisebbsegi-tamogatasok-Manipulalnak-taktikaznak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131107202020/Ersekujvari-orvos-botrany-jogi-segitseget-kap-a-labadozo-lany.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/42556-kuzdelem-a-magyar-valasztokert-3910-az-mkp-nak
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Elégedett eredményével a Most-Híd 
2013. november 10. – hirek.sk 

A Most-Híd 17 képviselői mandátumot szerzett a megyei választásokon, amivel elégedett. 

Közleményében a párt kifejtette, hogy a szombaton lezajlott megyei választásokon elérte 

kitűzött céljait, így az eredményt sikerként tartja számon. A Híd különösen 

eredményesnek tartja eredményét Pozsony megyében, ahol az induló 8 jelöltjéből 7 

sikeresen helytállt. 

 

Fico megváltoztatná az önkormányzati rendszert 
2013. november 10. – hirek.sk 

Robert Fico kormányfő a Markíza televízió vitaműsorában kijelentette, hogy a megyei 

választásokat követően tárgyalásokat kezdeményez a regionális önkormányzati rendszer 

módosításáról. Fico szerint a megyei rendszer megváltoztatását a választásokon való 

alacsony részvétel teszi indokolttá. A Smer a 3+1-es modell megvalósítását támogatja 

majd, amely szerint az ország keleti, középső és nyugati része, illetve Pozsony alkotna egy-

egy régiót. 

 

Fico: a kormánypárt a megyei választások győztese 
2013. november 10. – hirek.sk 

A Smer a megyei választások győztese – értékelte a szavazás eredményét Robert Fico 

kormányfő. „Három győztes megyefőnökünk van az első fordulóban, további négy 

jelöltünk valószínűleg megnyeri a második kört” – mutatott rá Fico. Hozzátette: az 

eredmények szerint a Smer képviselői hat megyei önkormányzatban lesznek többségben. 

 

Öllös: bejött a papírforma a megyei választásokon 
2013. november 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A várakozásoknak megfelelően alakultak a megyei választások eredményei és a részvételi 

arány - mondta Öllös László politológus, aki szerint a megyefőnök-választás második 

körében a mostaninál is alacsonyabb lehet a részvétel. Az elemző úgy véli: a felvidéki 

magyar választók voksaiért folytatott, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd 

közötti versengés eredményei kevésbé tükrözték a papírformát. 

 

Mikuš ígéri, nem veszi elő a magyar kártyát 
2013. november 10. – Új Szó 

Tibor Mikuš nem veszi elő a magyar kártyát a megyeelnök-választás második fordulója 

előtti kampány során. Sőt, a magyar szavazókat is meg akarja szólítani. Nagyszombat 

megye főnöke Berényi József MKP-elnökkel verseng majd a szavazatokért. 
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Ismét hídverő napot tartott az MKP 
2013. november 11. – Új Szó 

A Híd egy megyében indított önállóan elnökjelöltet. Nagy József a negyedik helyen végzett, 

Bugár Béla pártelnök szerint ez is siker. „Nagy József két és fél éve van a politikában, és 

csak néhány szavazattal kapott kevesebbet Berényinél, aki évtizedek óta politizál, és 

pártelnök” – mutat rá Bugár. Szerinte Berényi nagyon nehezen fogja tudni a saját oldalára 

állítani a szlovák szavazókat a második körben. „De mint mondtuk, támogatni fogjuk, ha 

igényt tart rá, és megszólít minket ez ügyben” – tette hozzá Bugár. 

 

Nemzeti sorskérdéseinkről Muzslyán 
2013. november 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Nemzeti sorskérdéseink című előadássorozat harmadik állomása Muzslya volt, ahol két 

előadást hallgathattak végig az érdeklődők. Elsőként Sztojkó József, helybeli szervező, a 

házigazdák nevében köszöntötte az egybegyűlteket, majd Béres Zoltán, a Vajdasági Magyar 

Civil Szövetség elnöke szólt a szép számú közönséghez. Az est keretében két előadó volt, 

Német László, nagybecskereki megyéspüspök és Hajnal Jenő, a VMMI igazgatója.  

 

A BBC a határon túli magyarok honosításáról ír 
2013. november 8. – Vajdaság Ma, MTI 

A BBC budapesti tudósítója, Nick Thorpe szabadkai riportjában azt írta, hogy 

Magyarország több tízezer útlevelet adott a szomszédos országokban élőknek, 

automatikusan EU-állampolgárokká is avatva őket, ennek összes előnyével. A brit 

közszolgálati médiatársaság honlapján megjelent beszámoló szerint a magyar útlevélnek 

felbecsülhetetlen értéke van a szerb állampolgárok számára, mivel esélyt kínál a 

menekülésre a hazai gazdasági válság elől. 

 

A tartományi parlament elfogadta a Vajdaság pénzeléséről szóló platformot 
2013. november 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A vajdasági parlament képviselői elfogadták a tartomány pénzeléséről szóló törvény 

kidolgozásával kapcsolatos platformot, amely alapul szolgálhat a köztársasági 

hatóságokkal folytatott tárgyalások során. A platform szövegét a kormánykoalíció 63 

képviselője támogatta, az ellenzék 22 képviselője pedig nemmel szavazott a javaslatra. 

 

A matematikakönyv még mindig hiányzik 
2013. november 8. – Magyar Szó 

Még nem kapták meg az alsós magyar diákok az összes szükséges tankönyvet. Azokról a 

kiadványokról van szó, amelyek az oktatási minisztérium által biztosított ingyenes 

tankönyvcsomagba tartoznak. Az iskolák jelezték a minisztériumnak, hogy a könyvek még 

mindig nem érkeztek meg, a minisztérium magyarázata egyrészt az volt, hogy a 
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közbeszerzési eljárás lefolytatása után lehet a könyvekhez hozzájutni, másrészt arról is szó 

van, hogy a minisztérium ezeket a matematikakönyveket nem kitöltős könyveknek ítélte, 

hanem olyannak, amit a diákok elkaphatnak az előző generációtól, tehát nem kell újra 

kinyomtatni.  

 

Nyolcvannyolc esztendős visszahonosított 
2013. november 8. – Magyar Szó 

Csütörtökön a belgrádi magyar külképviseleten Nikowitz Oszkár nagykövet ünnepélyes 

keretek között átnyújtotta a honosítási okiratot a négyezredik eskütevőnek. A magyar 

állampolgárságot igazoló dokumentum meghatódott tulajdonosa a 88 esztendős, óbecsei 

Erdős István, aki több városbelijével együtt fogadott hűséget Magyarországnak. A 

nagykövet az állampolgárságot tanúsító okirat átnyújtásakor egy üveg, hungaricumnak 

számító tokaji aszút is ajándékozott a négyezredik belgrádi eskütevőnek. 

 

A pedagógusokat ünnepelték Zentán 
2013. november 9. – Vajdaság Ma 

A zentai Művelődési Házban közös rendezvénnyel ünnepelték a pedagógusnapot a község 

oktatási intézményei. Az ünnepség kezdetén Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere 

mondott köszöntőt, amelyben a pedagógusi hivatás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, 

nincs még egy olyan hivatás, ahol olyan sok sikerélmény érheti az embert, ahol olyan nagy 

hatása van a kimondott szónak, mint a pedagógusi hivatásban, majd hozzátette, aki a 

pedagógusi hivatást választja, egy életre elkötelezi magát, hiszen – ahogyan fogalmazott – 

ez a pálya sokkal többet követel annál, mint megtartani a napi kötelező órákat. 

 

Megemlékeztek a szerb katonaság újvidéki bevonulásáról 
2013. november 9. – Vajdaság Ma 

Újvidéken szombaton a helyi szerbség megünnepelte a város szerb elfoglalásának 

évfordulóját. Az első világháború végén, 1918. november 9-én a szerb katonaság Vojislav 

Bugarski őrnagy vezetésével bevonult Újvidékre. Két évvel később, az 1920-as trianoni 

békeszerződés a várost a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területéhez csatolta. 

 

A magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek Zentán 
2013. november 9. – Vajdaság Ma 

Az 1944 őszén Zentán elkövetett magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek 

szombat este a Tisza-parton felállított kopjafánál. A megemlékezést megelőzően a Szent 

István-templomban megtartott szentmise után az emlékező gyülekezet tagjai együtt 

vonultak át a Szent István-templomtól a Tisza-hídnál elhelyezett emlékkopjafához, ahol a 

Tópart Magyar Művelődési Egyesület vegyes kórusának alkalmi produkcióját követően 

Molnár Tibor levéltáros, helytörténész, a Zentai Történelmi Levéltár munkatársa mondott 

bevezetőt, amelyben felelevenítette az 1944-es események legfontosabb momentumait.  
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A pályázók időben kalkulálhattak 
2013. november 9. – Magyar Szó 

Idén különböző összeget kapnak ösztöndíjként a hallgatók a Magyar Nemzeti Tanácstól. 

Ez évtől, akik tanulmányaik helyszínétől 30 kilométernél kisebb távolságra laknak vagy 

állami alapítású kollégiumban laknak, és nem hiányszakon tanulnak, és nem halmozottan 

hátrányos szociális helyzetűek, azoknak az ösztöndíj összege 90 euró dinár ellenértéke.  

 

Főhajtás a zsablyai és a sajkáslaki magyar áldozatok emléke előtt 
2013. november 9. – Magyar Szó 

Pénteken Zsablyán, a volt katolikus temető Kálváriadombján felállított keresztnél 

emlékeztek az ártatlanul lemészárolt helybéli magyarokra. A kegyeleti szertartáson Zórád 

Ferenc tiszakálmánfalvi plébános mondott imát az áldozatok lelki üdvéért. Nikowitz 

Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete, Guszton András, a VMDP temerini 

szervezetének az elnöke, Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke egyaránt azt emelte ki 

beszédében: elérkezett a végső ideje annak, hogy a zsablyai áldozatokra is méltó 

körülmények és intézményes keretek között lehessen emlékezni. Matuska Márton, az 

1944/45-ös magyarellenes megtorlások kutatója arra is kitért: egyelőre 35 zsablyai áldozat 

neve ismert, de ennél többen vesztették itt életüket a megtorlások során. 

 

A Vajdaságból elűzött németek vagyonuk visszaszármaztatását kérik 
2013. november 10. – Vajdaság Ma 

A szabadkai Német Népi Szövetség adatai szerint 70 ausztriai, 43 németországi és több 

száz szerbiai német kérelmezi a második világháború után elkobzott vagyonának 

visszaszármaztatását. A restitúciós ügynökséghez érkezett 25 000 kérelem közül azonban 

csak mintegy 80 formális, noha a becslések szerint 1945-ig közel fél millió német élt 

Szerbiában. 

 

Németh Zsolt külügyi államtitkár Kárpátalja megye vezetőivel találkozott 
Ungváron 
2013. november 9. – MTI, Kormány.hu 

Folytatódni fog az együttműködés Kárpátaljával a Keleti Partnerség Programja keretében, 

mivel sikerrel zárult a magyarországi támogatással megvalósított fejlesztések első szakasza 

– jelentette ki 2013. november 8-án Ungváron Németh Zsolt, a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára, aki kétnapos hivatalos látogatást kezdett Kárpátalján. Németh 

Zsoltot Ungváron hivatalában fogadta Ivan Baloga, a Kárpátalja megyei tanács elnöke és 

Olekszandr Ledida, az ukrajnai megye kormányzója. 
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Lámpás felvonulás az alsóőri ovisokkal 
2013. november 9. – Volksgruppen 

Az alsóőri községi óvodába 26 beiratott gyermek jár, a magyar nyelvvel nap mint nap 

találkoznak, külön magyar nyelvű foglalkozások is vannak. Így nem csoda, hogy a Márton 

napi énekeket, sőt a Márton játékot is magyarul adták elő pénteken délután, amikor is a 

szülők és nagyszülők kíséretében lámpás felvonulásra indultak. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 
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www.hirtv.hu   
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www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 
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