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Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága: Tőkés méltatlan a 
kitüntetésre 
2013. november 20. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Szabadság, Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Méltatlannak minősítette Tőkés Lászlót a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága a 

román állami kitüntetésre, és úgy döntött, az EP-képviselő kitüntetésének visszavonását 

kéri az elnöki hivataltól - jelentette be a testület szerdai ülése után Ionel Haiduc, az 

érdemrend etikai testületeként működő becsületbíróság elnöke. 

 

A magyar külügy megdöbbenéssel fogadta a becsületbíróság döntését Tőkés 
érdemrendjéről 
2013. november 20. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A magyar Külügyminisztérium szerint Románia Tőkés László kitüntetésének 

visszavonásával az egész romániai magyarságot alázza meg és megfélemlíteni szándékozik 

azokat, akik a romániai magyar közösség jogos igényéről, az autonómiáról beszélnek. A 

tárca közleményében kiemelték: megdöbbenéssel fogadták a Románia Csillaga kitüntetés 

becsületbíróságának szerdai döntését, amely méltatlannak találta Tőkés Lászlót a 

kitüntetés további viselésére. 

 

Megdöbbentő a román becsületbíróság döntése Tőkés kitüntetésének 
megvonásáról 
2013. november 20. – MTI 

A magyar kormány megdöbbenéssel áll a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága 

szerdai döntése előtt, amely méltatlannak minősítette Tőkés László EP-képviselőt a román 

állami kitüntetésre, és ennek megvonását kéri Traian Basescu államfőtől. A 

nemzetpolitikai államtitkárság MTI-hez eljuttatott közleményében kiemelte: a magyar 

állam nem szólhat bele abba, hogy a román állam kit tüntet ki, de Tőkés László egyike azon 

emblematikus személyiségeknek, aki mellett kötelességének tartja felemelni szavát. Tőkés 

László teljes joggal azért kapta ezt a kitüntetést a román államtól, mert meghatározó 

szerepe volt a temesvári forradalomban, és abban, hogy Románia felszabadult a diktatúra 

alól - írták, hozzátéve: ezt utólag nem lehet meg nem történtté tenni. 

 

Alig tudnak valamit a magyarok történelméről a szlovákok 
2013. november 20. – MTI, bumm.sk 

Megosztott a szlovákok felfogása a magyarok és a szlovákok közös történelméről és annak 

több szereplőjéről a Pozsonyi Magyar Intézet felmérése szerint, mely a történelemtudatot 

vizsgálta. A válaszokból kiderült, hogy a szlovákok döntő többsége, több mint kétharmada 

számára a Felvidék kifejezés jelentését nem tudják meghatározni, azok viszont, akik 

értelmezni tudták, főként negatívan viszonyultak hozzá. A felmérés szerint a szlovák 

közvélemény számára nem egyértelmű tény a magyarok őshonossága ezen a területen, a 

többség jóval a honfoglalás utánra teszi a magyarok megjelenését a Kárpát-medencében. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=34749
http://itthon.transindex.ro/?hir=34749
http://itthon.transindex.ro/?hir=34750
http://itthon.transindex.ro/?hir=34750
http://www.bumm.sk/89209/alig-tudnak-valamit-a-magyarok-tortenelmerol-a-szlovakok.html
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Basescu óvatosan akarja kezelni Tőkés kitüntetésének visszavonását 
2013. november 21. – transindex.ro, InfoRádió, Népszabadság, Magyar Nemzet 

Traian Basescu román államfő óvatosan akarja kezelni Tőkés László európai parlamenti 

képviselő kitüntetése visszavonásának kezdeményezését, annak ellenére, hogy a Románia 

Csillaga érdemrend becsületbírósága szerdán méltatlannak minősítette őt a kitüntetésre - 

derült ki a román elnök egy szerda esti televíziós interjújából. 

 

Tőkés: a magyar közösség védelmében állok a becsületbíróság elé  
2013. november 20. – maszol.ro, MTI, Szabadság, Magyar Hírlap 

Tőkés László a magyar közösség becsülete és jogai védelmében kíván kiállni azzal, hogy 

megjelenik a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága előtt, amely az állami 

kitüntetésének visszavonása kérdésében készül dönteni.  

 

EP-képviselők Tőkés László védelmében 
2013. november 20. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Levélben fordult Victor Ponta román miniszterelnökhöz az Európai Emlékezet és 

Lelkiismeret Platformjának elnöke, Göran Lindblad, valamint több EP-képviselő, akik 

védelmükbe vették Tőkés Lászlót, és a romániai rendszerváltásban játszott szerepét 

méltatták - derül ki Tőkés László sajtóirodájának szerdai közleményéből. 

 

Kivonult Tőkés László a becsületbíróság üléséről 
2013. november 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Kivonult a Románia Csillaga érdemrendről határozó becsületbíróság üléséről Tőkés László 

és ügyvédje, Kincses Előd. Kincses a Transindexnek elmondta, a bíróság beleegyezett 

abba, hogy ő is bennmaradjon, viszont csak szemlélőként, megszólalnia nem szabad. Az 

EP-képviselő és az ügyvéd nem fogadták el ezt, és elhagyták a termet. Tőkés László közölte 

a becsületbírósággal, ez esetben a még szeptemberben elküldött válaszát vegyék 

figyelembe. 

 

A közigazgatási bírósághoz fordul Tőkés László ügyvédje  
2013. november 20. – maszol.ro 

A közigazgatási bíróságon támadja meg Tőkés László ügyvédje a Románia Csillaga 

érdemrend becsületbíróságának azt a szerdai döntését, hogy méltatlannak minősítette az 

EP-képviselőt a román állami kitüntetésre, ezért az elismerés visszavonását kéri a román 

elnöki hivataltól.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34751
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21091-tokes-a-magyar-kozosseg-vedelmeben-allok-a-becsuletbirosag-ele
http://www.ma.hu/kulfold/193280/Tokes_Laszlo_maradjon_Romania_Csillaga?place=srss
http://itthon.transindex.ro/?hir=34748
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21113-a-kozigazgatasi-birosaghoz-fordul-tokes-laszlo-ugyvedje
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Válaszolt a külügyminiszter Korodi Attila levelére a kisebbségi jogokkal 
kapcsolatos vállalásokról 
2013. november 20. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Magyar 

Hírlap 

Korodi Attila parlamenti képviselő októberben hivatalos levelet küldött Titus Corlățean 

külügyminiszternek, amelyben utóbbi azon nyilatkozatát kritizálta, mely szerint az Európa 

Tanács jelentései is azt igazolják, hogy Románia a kisebbségi jogok tekintetében 

valamennyi vállalását teljesítette. A képviselő levelére a napokban érkezett válasz a 

szakminisztériumtól. 

 

Decentralizáció: fontos létesítményekkel gazdagodtak az önkormányzatok 
2013. november 20. – Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A decentralizálással fontos sport és ifjúsági létesítmények kerültek a háromszéki és 

sepsiszentgyörgyi önkormányzatok tulajdonába. A kormány által kedden, 

felelősségvállalással elfogadott decentralizációs törvény szerint a sepsiszentgyörgyi ön- 

kormányzat megkapta az 1050 férőhelyes Szabó Kati sport- csarnokot-, a sportszállót, 

illetve foci és atlétika pályákat magába foglaló bázist, illetve a sportiskolát is. 

 

Sabin Gherman: Erdély magyarok és németek nélkül elképzelhetetlen 
2013. november 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az autonómiáról szóló sepsiszentgyörgyi konferencia román résztvevői közül Oláh Gál 

Elvirának Sabin Gherman kolozsvári újságíróval is sikerült beszélgetnie, aki elkötelezett 

híve az erdélyi autonómia-gondolatnak, és egy kolozsvári televízió igazgatójaként a média 

segítségével próbálja elveit megismertetni a közönséggel. 

 

Gyűjtene az RMDSZ a megbírságolt csíkmadarasi polgármesternek  
2013. november 20. – maszol.ro 

Gyűjtést szervez az RMDSZ Bíró László csíkmadarasi polgármesternek, akit Adrian Jean 

Andrei, Hargita megye prefektusa 9000 lejre bírságolt meg a magyar címeres zászló 

kitűzése miatt. Az akciót az elöljáró fellebbezése, a bírósági döntés függvényében kezdik el 

– nyilatkozta a Krónikának Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára.  

 

Tamás Sándor: Kovászna megye mindent megkapott, amit decentralizálni 
lehetett 
2013. november 20. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ háromszéki politikusai sajtótájékoztató keretében ismertették a kormány 

felelősségvállalással elfogadott decentralizációs törvényét. Klárik László szenátor, Tamás 

Sándor, Kovászna megye tanácselnöke és Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi 

polgármester fontos lépésnek nevezték a törvény rendelkezéseit, véleményük szerint ezzel 

a lépéssel is jó irányba mozdult el a decentralizációs folyamat. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34741
http://itthon.transindex.ro/?hir=34741
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153208&cim=decentralizacio_fontos_letesitmenyekkel_gazdagodtak_az_onkormanyzatok
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153212&cim=sabin_gherman_erdely_magyarok_es_nemetek_nelkul_elkepzelhetetlen_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21078-gyujtene-az-rmdsz-a-megbirsagolt-csikmadarasi-polgarmesternek
http://itthon.transindex.ro/?hir=34745
http://itthon.transindex.ro/?hir=34745


 

 

 

 

 

 
5 

Feljelentette a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalt a Civil Elkötelezettség 
Mozgalom 
2013. november 20. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Feljelentette a polgármesteri hivatalt a Civil Elkötelezettség Mozgalom a kétnyelvűségi 

jogok megsértéséért a marosvásárhelyi oktatási intézményekben. Az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácshoz még szeptemberben fordult a CEMO. Szigeti Enikő, a 

CEMO elnöke szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, az intézkedésre azért volt szükség, 

mert a marosvásárhelyi oktatási intézmények legtöbbje nem tartja be a kétnyelvűségre 

vonatkozó előírásokat. 

 

Sógor: a kisebbségvédelem minden tagállam számára legyen „szentírás” 
2013. november 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Haják Szabó Mária Sógor Csaba néppárti képviselővel – többek között – arról beszélgetett, 

hogy a magyarokkal szemben érvényesített „kettős mérce” hogyan érvényesül az uniós 

politikában, ugyanakkor hozzájárulva végül egy kiegyensúlyozottabb, a magyar 

kisebbségek számára kedvezőbb strasbourgi politikában. Az EP képviselő elmondta, hogy 

a Székelyek Nagy Meneteléséről szóló angol nyelvű híreket szétküldték a világban, ezek a 

hírek pedig azt jelzik, hogy „baj van” az országban. Sógor bízik abban, hogy ebben a 

menetelésben a civakodó magyarok egy- másra találnak. 

 

Biró Zsolt: nemzeti válogatottal az EP-választásokra 
2013. november 20. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro,Erdély Ma, Népújság, Krónika 

Mihamarabb elkezdené a tárgyalásokat az RMDSZ-szel az MPP elnöke az autonómia 

törvénytervezetéről, valamint a jövő évi európai parlamenti választásokról. Utóbbi esetben 

a nemzeti válogatott felállítását szorgalmazza. 

 

Ki nyer és ki veszít a „nagy decentralizációval”? 
2013. november 20. – maszol.ro 

A decentralizáció korántsem jelenti az állam eltűnését, hanem fő célja az, hogy az 

állampolgárok közelebb kerüljenek az adminisztrációhoz, ezzel pedig végképp megszűnik a 

kommunizmusban alkalmazott centralizmus – fejtette ki Victor Ponta miniszterelnök az 

idevágó törvényért a parlament előtti kormányzati felelősségvállalás alkalmával elhangzott 

beszédében.  

 

Legitimizált rombolási szándék Váradon 
2013. november 20. – Krónika 

Bábként kezeli a lakosságot a nagyváradi városvezetés, a döntéseit egyéni ambíciók 

vezérlik – szögezte le a Krónika kérdésére Sárközi Zoltán helyi önkormányzati képviselő, 

miután a testület keddi ülésén az RMDSZ-es tiltakozás eredménytelenül járt, és a többségi 

Szociálliebárlis Unió (USL) megszavazta a megyeszékhely 2030-ig érvényes általános 

városrendezési tervére (PUG) vonatkozó határozatot. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34746
http://itthon.transindex.ro/?hir=34746
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153213&cim=sogor_a_kisebbsegvedelem_minden_tagallam_szamara_legyen_szentiras_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/biro-zsolt-nemzeti-valogatottal-az-ep-valasztasokra
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/21089-ki-nyer-es-ki-veszit-a-nagy-decentralizacioval
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/legitimizalt-rombolasi-szandek-varadon
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Százmilliós tankönyvadomány erdélyi iskoláknak 
2013. november 20. – Krónika 

Mintegy százmillió forint értékű tankönyvadományt juttat el magyar tannyelvű erdélyi 

iskoláknak a Nemzeti Tankönyvkiadó (NTK). A 175 ezer kötetből álló első szállítmányt 

tegnap indították el Budapestről. Az adományozásról beszámoló eseményen kiosztott 

háttéranyag szerint a 130 raklapnyi tankönyvadomány olyan könyveket, munkafüzeteket 

és tanári segédeszközöket tartalmaz, amit az erdélyi magyar tannyelvű iskolákban tanárok 

és diákok ezrei használhatnak. 

 

Amikor az RMDSZ legitimálta a román hatalmat 
2013. november 20. – Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság 

Az 1993-as Neptun-ügy kiváltotta az erdélyi magyar társadalom első komoly vitáját, amely 

magába foglalja azt a markáns törésvonalat, amely az elmúlt évtizedekben megosztotta az 

erdélyi magyar politikát – mutatott rá a húsz évvel ezelőtt történtek jelentőségére Toró T. 

Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Borbély Zsolt Attila Neptun-gate című kötetének 

kolozsvári bemutatóján. 

 

Górcső alatt a választott magyar képviselők 
2013. november 20. – Erdély Ma, Népújság, Krónika 

Új projektet indított el a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO), amelynek lényege, hogy 

az elkövetkező egy-két évben figyelemmel kísérik, hogy a magyar kisebbséget képviselő 

helyi, illetve megyei tanácsosok, parlamenti képviselők milyen konkrét lépéseket tesznek a 

nyelvi jogérvényesítés érdekében, majd háromhavonta jelentésben számolnak be a 

tapasztaltakról – jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Szigeti Enikő, a CEMO 

igazgatója. 

 

Decentralizáció: 41 RMDSZ-es javaslatot fogadtak el  
2013. november 20. – maszol.ro 

A decentralizáció kormányzati felelősségvállalással elfogadott törvénytervezetében az 

RMDSZ által benyújtott 85 módosító javaslatból 41-et el is fogadott a kormány – idézte 

szerda este Borbély László az RMDSZ sajtóirodája.  

 

Bukarestben élő magyarok szólalnak meg Vincze Loránt könyvében  
2013. november 20. – maszol.ro, Szabadság 

Bukarest szerethető város, ezt pedig azok az értelmiségiek is igazolják, akik Vincze Loránt 

újságíró, a FUEN (Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának) alelnöke frissen megjelent 

könyvében, a Magyar Bukarestben megszólaltak. A kötet tartalmáról szerdán délután,. 

Kolozsváron beszélgetett a szerző és a Pallas Akadémia Könyvkiadó főszerkesztő-

helyettese.  
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szazmillios-tankonyvadomany-erdelyi-iskolaknak
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/amikor-az-rmdsz-legitimalta-a-roman-hatalmat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153228&cim=gorcso_alatt_a_valasztott_magyar_kepviselok
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21116-decentralizacio-41-rmdsz-es-javaslatot-fogadtak-el
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/21120-bukarestben-elo-magyarok-szolalnak-meg-vincze-lorant-konyveben
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Nyitra megyében is előkerült a magyar kártya 
2013. november 20. – bumm.sk 

„Vajon mit ígérhetett Tomáš Galbavý a magyar pártoknak választási támogatásukért? 

Szlovákok, válasszátok Milan Belicát!” - ilyen szórólapok és plakátok terjednek a megyei 

elnökválasztás második fordulója előtt Nyitra megyében, ahol pedig a rossz emlékű 

szlovák nagykoalíció mostanra felbomlott. 

 

Tibor Mikuš védelmébe vette Robert Ficot 
2013. november 20. – hirek.sk, Új Szó 

Tibor Mikuš, Nagyszombat megye jelenlegi elnöke meglepetésének adott hangot amiatt, 

hogy a sajtó egy része úgy véli: Rober Fico kormányfő előhúzta a magyar kártyát a 

megyefőnök-választás második körében. Mikuš szerint a választások első fordulójának 

eredményei a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban arról tanúskodnak, hogy az ún. 

magyar kártya „régen az asztalon volt, nem kellett elővenni”, mivel a déli járásokban 

választók 90 százaléka nemzetiségi alapon döntötte el,  kire adja a voksát. 

 

Híd: A Smer újra előhúzta a nacionalizmust 
2013. november 20. – Új Szó 

A  keddi Nagyszombat megyei gusztustalan és helytelen nacionalista választási kampány 

után, ahol Robert Fico, a Smer elnöke összefogásra szólította fel a szlovák polgárokat a 

magyarok ellen, Nyitra megyében is hasonló kampányolás jelent meg – véli a Most-Híd. A 

párt szerint ott, ahol megjelenik a megye irányításának és az aktuális gazdasági és szociális 

gondok oldásának képtelensége, ott a Smer a nacionalizmus olcsó mankójára 

támaszkodik.  

 

Bugár: Fico szlovákokra és magyarokra osztja a választókat 
2013. november 20. – Új Szó 

Szlovákokra és magyarokra osztja a választókat a Smer és annak elnöke, Robert Fico 

kormányfő – figyelmeztet Bugár Béla. A pártelnök szerint Pavol Frešo pozsonyi 

megyeelnök-jelölt megmutatta, az embereket jókra és rosszakra lehet osztani, nem pedig 

nemzetiség vagy felekezeti hovatartozás szerint szabad besorolni. 

 

A Híd bemutatta Víziójának gazdaságpolitikai részét is 
2013. november 20. – bumm.sk 

A Híd szerdán bemutatta a Vízió 2016 című stratégiai dokumentumának következő 

fejezetét, amely a gazdaságpolitika témájával foglalkozik. Bugár Béla pártelnök szerint a 

Híd gazdaságpolitikai jövőképe a Fico-kormányok rossz döntéseinek korrigálásáról és 

saját gazdaságpolitikai megoldások felvázolásáról szól. 
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A Rákóczi Szövetség Beiratkozási Programja Szőgyénben - negyedik 
alkalommal 
2013. november 20. – Felvidék Ma 

Az Európa-díjas Tata Város Önkormányzata 2010-ben csatlakozott a Rákóczi Szövetség 

kisiskolásokat célzó programjához, hogy segíthessen felvidéki testvértelepülésének 

Szőgyénnek, ezúton a magyar tannyelvű iskola Beiratkozási Programjában. November 

derekán negyedik alaklommal érkezett a külhoni magyarságot segítő szövetség küldöttsége 

a szőgyéni Csongrády Lajos Alapiskolába, hogy annak a 11 elsős kisdiáknak és szüleiknek 

átnyújtsa a támogatást, akik a magyar anyanyelvi iskola mellett döntöttek. Ebben az 

adományban részesült a szomszédos Bart község kisiskolájának 5 elsőse és Kéméndről egy 

gyermek. 

 

Berényi és Dostál ismét együtt a Nagyszombat megyei kampányzárón 
2013. november 21. – Felvidék Ma 

2013. november 20-án Nagymegyeren tartotta az MKP a megyei választások második 

fordulójának Nagyszombat megyei kampányzáró rendezvényét. Berényi József elnökjelölt 

mellett ismét kiállt Onrej Dostál, az OKS elnöke, aki elmondta, két okból is támogatták 

Berényi elnökjelöltségét. Egyik a pártnak, az MKP-nak szól, a másik pedig Berényi 

személyének, akit több mint húsz éve jól ismer. „Szlovákiában igenis lehet magyar 

megyeelnök! Szavazzanak a 2. körben Berényi Józsefre!” – hangsúlyozta az OKS elnöke az 

MKP kampányfinisén. 

 

Maglai Jenő lesz Szabadka új polgármestere 
2013. november 20. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A csütörtöki szabadkai képviselő-testületi ülésen hatalomváltásra kerül sor, ezt jelentette 

be Maglai Jenő, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai szervezetének elnöke az új 

hatalmi koalíció nevében megtartott sajtótájékoztatón. Kedden a VMSZ, a Szerb Haladó 

Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége 42 

képviselője javaslatot nyújtott be a polgármester leváltására, így a képviselő-testületi 

ülésen ez is, valamint a Városi Tanács felszámolása is napirenden szerepel majd. Az új 

polgármesternek Maglai Jenőt javasolják, helyettese Tomislav Veljković, az SZSZP tagja 

lesz, a képviselő-testületet Radmilo Todosijević, az SZHP tagja vezeti majd, helyettese 

pedig Mirko Bajić, a Bácskai Bunyevácok Szövetségének tagja lesz. 

 

Modest Dulić: a VMSZ kizárólag a hatalom átrendezésével foglalkozott 
2013. november 20. – Pannon RTV 

Modest Dulić, Szabadka polgármestere a leváltására irányuló kezdeményezésre annyit 

mondott, ő mindig arra törekedett, hogy amit megígért, meg is valósítsa. Viszont amíg ő 
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terepen járt, és a pénzt próbálta beszerezni a különféle felújításokra és fejlesztésekre, 

addig a Vajdasági Magyar Szövetség kizárólag a hatalom átrendezésével foglalkozott. 

 

Nemzeti sorskérdéseink 
2013. november 20. – Magyar Szó 

A Százak Tanácsa ez év júliusában kereste meg az MNT Civil Konzultatív Testületét 

egyebek mellett azzal a szándékkal, hogy egy előadás-sorozat keretében bemutatkozzon a 

vajdaságiaknak. A konzultatív testület a civil szervezeteket tömörítő Vajdasági Magyar 

Civil Szövetséget jelölte ki a szervezői munka lebonyolítására. Az előadások címe: 

Sorskérdéseink. Mindennapjaink, megélt hétköznapjaink egyben a sorsunk, amelyet 

döntéseinkkel alakítunk. A tervezett hat előadásból az elsőre Szabadkán került sor 

szeptember végén. 

 

Külföldi fiatalok Csókán 
2013. november 20. – Magyar Szó 

Balázs Ferenc, Csóka polgármestere és a község önkormányzatának képviselői fogadták 

azokat a külföldi fiatalokat, akik a Fiatalok akcióban (Youth in Action) elnevezésű európai 

projektum keretében szervezett szeminárium kedvéért látogattak el az észak-bánáti 

településre. 

 

Egy évtizede a polgári jogok védelmében 
2013. november 20. – Magyar Szó 

A vajdasági ombudsman fennállásának tizedik évfordulója alkalmából a Tartományi 

Képviselőházban díszülést tartottak. Felszólalásában Muškinja Heinrich Anikó tartományi 

ombudsman emlékeztetett a vajdasági parlament mintegy tizenegy évvel ezelőtt meghozott 

döntésére, mellyel előirányozta a polgárok jogvédő irodájának a létrehozását. Olyan döntés 

volt ez, mondta, mely az emberi jogok előbbre vitelének a szándékával született, s e 

szándék megvalósulását eredményezte. 

 

Tanácskozás a kisebbségi sajtó helyzetéről 
2013. november 20. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Pénteken és szombaton tartják meg a Magyar Szó újvidéki székházának dísztermében a 

kisebbségi médiumokkal foglalkozó II. regionális konferenciát, melyen részt vesznek a 

tartományi kormány és parlament, a köztársasági kormány, a nemzeti tanácsok, civil 

szervezetek és a vajdasági kisebbségi médiumok képviselői, külföldi médiaszakértők és 

menedzserek is. A Magyar Szó és a Heror Media Pont szervezésében megtartandó 

konferencia első napját a panelviták, a második napját pedig a műhelymunkák határozzák 

meg. 
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Bánát Vajdaság leghátrányosabb helyzetű régiója 
2013. november 20. – Vajdaság Ma 

Gazdaságilag Bánát Vajdaság leghátrányosabb helyzetű régiója, jelentette ki Miroslav 

Vasin tartományi munkaügyi, foglalkoztatási és nemek közötti egyenlőségért felelős titkár. 

Vasin elmondta, Bánáttól eltérően Szerémség és Bácska jó gazdasági mutatókkal 

rendelkezik, különösen Szerémség, amely hét-nyolc évvel ezelőtt a tartomány 

legfejletlenebb régiója volt. Leszögezte, a vajdasági kormány különleges programokkal 

sikeresen talpra állította Szerémséget, így jelenleg Szerbia egyik legfejlettebb régiója. 

 

Egyetlen bűnünk származásunk volt 
2013. november 20. – Kárpátinfo 

Neves kárpátaljai és magyarországi Gulag-kutatók részvételével zajlott az a nagyszabású 

konferencia, amelynek a beregszászi Európa-Magyar Ház adott otthont. Az előadók nem 

csupán a lágerbe hurcolás körülményeit vizsgálták, hanem a tragikus események utóéletét 

is. Többek között arra keresték a választ, hogy a fiatalok mennyit tudnak e szörnyű 

gaztettről, hogyan vélekednek más, velünk élő nemzetek fiai a tragikus eseménysorozatról, 

melyek a téma lezáratlan fejezetei, s milyen tévhitek tartják magukat továbbra is makacsul. 

 

Juhász Sándor: Különleges módon segítjük a horvátországi magyarokat 
2013. november 20. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

Az elmúlt néhány hétben a HMDK ügyvezető elnöke, Jankovics Róbert a MESZ külön 

támogatásairól számolt be lapunknak. Olyan költségvetési pénzekről, amelyet 

kiváltságosan csak három kisebbségi szervezet kapott az elmúlt években: a Szerb Nemzeti 

Tanács, a Magyar Egyesületek Szövetsége és a Roma Nemzeti Tanács. Ezek a támogatások 

nyilvánosak voltak ugyan, de igazából senki sem tudott eddig róluk. A horvát kormány 

határozata szerint 2012-ben humanitárius célokra kapta a MESZ a pénzt. 2013-ban is 

kapott 1,2 millió kunát, és a jövő évi költségtervezetben is szerepel ugyanez az összeg. 

 

Küldetést teljesítenek 
2013. november 20. – Népújság 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet 20 éves évfordulóján a kultúra megannyi arcát, 

arcvonását villantották fel a Kárpát-medence minden tájáról idesereglett vendégek, 

kultúrmunkások és intézményvezetők, a kultúrpolitika nagykövetei. A nemzeti tudat, az 

önazonosság és az összetartozás erősítése legfőbb eszközének nevezett anyanyelvi kultúra 

is több sípon szólal meg, de mindegyik ág bennünket, a kultúra használóit is minősíti, s 

szerencsére vannak, akik feladatukat küldetésszerűen teljesítik, így életünk szerves részévé 
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válhatott a kultúra. S itt, a Muravidéken még nagyobb arányban ápolják a kultúrát, a 

hagyományokat, mint másutt. Ez volt az üzenete a 20 éves évforduló kapcsán 

megrendezett ünnepségnek. 

 

Elfogadták az állami költségvetést, a kisebbségeknél kisebb a csökkentés 
2013. november 20. – Népújság 

A szlovén parlament múlt héten három és fél napos tárgyalás után fogadta el a 2014-es 

állami pótköltségvetést, valamint a 2015-ös költségvetés tervezetét. Ezzel az országgyűlés 

egyben bizalmat szavazott Alenka Bratušek kormányának. A kisebbségi intézmények az 

általános racionalizáció közepette kisebb csökkentéssel számolhatnak. 

 

Első magyar galéria Felsőőrött 
2013. november 20. – Volksgruppen 

Nemrég nyílt meg az első magyar művészeti galéria Felsőőrött Dóczi Virág festőművész és 

tulajdonos vezetésében. A galéria az „Apa és Lánya“ című kiállítással fogadta a vendégeket, 

amely november végéig látható. A szobrász és festőművész Felsőőrött állítja ki és árulja 

alkotásait édesapja, Dóczi László műveivel közösen. 

 

Hetedhét országon átnyúló vezetőképzés 
2013. november 20. – Nemzeti Regiszter 

Több száz óra készülődés, tizenhét jelölt, tizenhat frissen fogadalmat tett segédtiszt, 

tizenkét törzstag, hét ország lakói, s csaknem két hét felejthetetlen élmény a Magyar 

Cserkészszövetségek Fórumának (továbbiakban MCSSZF) első számú segédtisztképző 

táborában. 

 

„Minden egyes eskütétel erősíti a nemzet egységét” 
2013. november 20. – Nemzeti Regiszter 

Los Angelesben 14 honfitársunk tett állampolgársági esküt, majd Houston, Austin, Dallas, 

(Texas állam), Portland (Oregon állam) helyszíneken újabb eskütételeken váltak magyarok 

magyar állampolgárrá. Kálmán László főkonzul az örömteli eskütételek alkalmából 

emlékeztetett arra, hogy a lelki magyarság egy es oszthatatlan, minden egyes eskütétel 

erősiti a nemzet egységét.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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