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Áder: Rendkívül fontos eszköz van a magyarok kezében 
2012. október 9. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A magyarok cselekvő összefogására van szükség – jelentette ki Áder János köztársasági 

elnök kedden a Sándor-palotában, ahol a Magyar Állandó Értekezlet, a Máért XI. ülésének 

résztvevőit fogadta. Az államfő kijelentette: a Máért rendkívül fontos eszköz a magyarság 

kezében, a testület „a világ magyarságának tervezőasztala, eszköz, amely képessé tehet 

minket arra, hogy összetartsunk egy történelmi okokból földrajzilag osztott nemzetet. 

Olyan eszköz, amely képes megszerkeszteni és megépíteni az egyetértés útját. 

 

Orbán Viktor nacionalista fordulattól tart 
2012. október 9. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Aggodalmának adott hangot Orbán Viktor kormányfő azért, mert nem zárható ki, hogy 

Romániában nacionalista fordulat történik – mondta el a miniszterelnök a Magyar 

Állandó Értekezlet XI. plenáris ülésén Budapesten. A kormányfő a szlovák–magyar 

viszonnyal kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a magyar fél az év végéig az összes olyan 

ügyet szeretné megvitatni, amelyben eredmény érhető el, 2013-ban pedig a nehezebb, 

kisebbség- és nemzetiség-központú kérdésekről is megkezdődhetnek a tárgyalások. 

Szerbiáról szólva kiemelte: minden feltétel adott, hogy jó kapcsolatokat építsenek ki, és 

külön köszönetet mondott Pásztor Istvánnak, a VMSZ vezetőjének az elmúlt évekbeli 

munkájáért. Ukrajna kapcsán Orbán Viktor rámutatott: megpróbáltak olyan lépéseket 

tenni, amelyekkel bizalmi alapon javítják a kétoldalú viszonyt, de az ukrán–magyar 

kapcsolatok ma nem jobbak, mint egy évvel ezelőtt. 

 

A Máért zárónyilatkozata támogatja a külhoni magyar állampolgárok 
szavazati jogát 
2012. október 9. – MTI, hirado.hu 

A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) zárónyilatkozatának aláírói támogatják, hogy 

minden külhoni magyar állampolgár élhessen szavazati jogával. A dokumentumban 

kitérnek arra is, hogy 2013-ban a kiemelt programként az oktatási intézményrendszer 

következő színterére az alapfokú iskolákra, az óvoda-iskolai átmenetre, és az iskolai 

beiratkozásokra koncentrálnak. A Máért XI. ülésén elfogadott dokumentumot az MSZP és 

az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség képviselője nem írta alá. 

 

Nagyon komoly munkát végzett a XI. Máért 
2012. október 9. – MTI, Echo TV, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Nagyon komoly munkát végeztek a MÁÉRT XI. ülésének résztvevői - összegzett Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a testület keddi budapesti 

ülésének végén. Semjén rámutatott: az elfogadott zárónyilatkozat az egyetemes magyarság 

problémáinak összegzését, az őket érintő legfontosabb kérdéseket, célokat és feladatokat 

tartalmazza. A dokumentum egyben iránymutatást is ad a jövő tekintetében. 
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http://mno.hu/belfold/ader-rendkivul-fontos-eszkoz-van-a-magyarok-kezeben-1110454
http://mno.hu/hatarontul/orban-viktor-nacionalista-fordulattol-tart-1110337
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/09/19/A_Maert_zaronyilatkozata_tamogatja_a_kulhoni_magyar_allampolgarok.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/09/19/A_Maert_zaronyilatkozata_tamogatja_a_kulhoni_magyar_allampolgarok.aspx?source=hirkereso
http://www.echotv.hu/belfold/nagyon_komoly_munkat_vegzett_a_xi._maert.html
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Semjén: nincs szükség stratégiaváltásra a nemzetpolitikában 
2012. október 9. – Duna Televízió, hirado.hu 

Semjén Zsolt a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában elmondta: a Magyar Állandó 

Értekezlet ma elfogadott zárónyilatkozata számba veszi az egyetemes magyarság számára 

legfontosabb kérdéseket nemzetrészenként. Semjén szerint egyelőre nincs  szükség 

stratégiaváltásra a kormány nemzetpolitikájában, hiszen folyamatosan haladnak az 

elfogadott kormányprogram mentén, így elfogadták a kettős állampolgárságról és a 

nemzeti összetartozásról szóló törvényt is, annak a nemzetstratégiának a végrehajtása 

folyik, amit tavaly a MÁÉRT is elfogadott. 

 

Fontos az autonómia és az erős anyaország 
2012. október 9. – MTI, Echo TV 

Az autonómia és az erős anyaország fontosságát hangsúlyozták egyebek között a külhoni 

magyar szervezetek képviselői a Magyar Állandó Értekezlet XI. plenáris ülését értékelve 

kedden este a Parlamentben tartott sajtótájékoztatón. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

arról beszélt, hogy a Máért elérte célját, és a zárónyilatkozatot kiegyensúlyozottnak 

nevezte. Berényi József, az MKP vezetője a felvidéki magyarság számának csökkenésével 

kapcsolatban úgy fogalmazott: minden nap 16 magyarral kevesebb van a Felvidéken. 

Kijelentette: minden lépésüket ennek a tendenciának a megfordítására kell alárendelni. 

 

EMNP: Orbánnal tárgyalt Tőkés László és Toró T. Tibor 
2012. október 9. – MTI, hirado.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök magánkihallgatáson fogadta Tőkés Lászlót, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnökét, az Erdélyi Magyar Néppárt védnökét, és Toró T. Tibort, 

az EMNP elnökét a MÁÉRT XI. ülésének keretében kedden. A találkozó kiemelt témája a 

választások előtti romániai politikai helyzet volt. 

 

Orbán Viktor felkérte Száz Jenőt a Nemzetstratégiai Intézet megalapítására 
és vezetésére 
2012. október 9. – MTI, Kormány.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök hivatalában fogadta Szász Jenőt, a Magyar Polgári Párt 

elnökét. A találkozón áttekintették a nemzetpolitika aktuális, időszerű kérdéseit, és szót 

ejtettek a sorra kerülő romániai parlamenti választásokról is. Orbán Viktor elismerve és 

méltányolva Szász Jenő Erdélyben eddig kifejtett tevékenységét felkérte őt a 

Nemzetstratégiai Intézet megalapítására és vezetésére. Az intézet a kormány 

nemzetpolitikai döntéseit előkészítő háttérintézményként működik majd a magyar 

közigazgatásban. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/09/19/Semjen_nincs_szukseg_strategiavaltasra_a_nemzetpolitikaban.aspx?source=hirkereso
http://www.echotv.hu/belfold/fontos_az_autonomia_es_az_eros_anyaorszag.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/09/18/EMNP_Orbannal_targyalt_Tokes_Laszlo_es_Toro_T_.aspx?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/orban-viktor-felkerte-szaz-jenot-a-nemzetstrategiai-intezet-megalapitasara-es-vezetesere
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/orban-viktor-felkerte-szaz-jenot-a-nemzetstrategiai-intezet-megalapitasara-es-vezetesere
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Jobbik: Orbán Viktor kiegyezésre készül az RMDSZ-szel 
2012. október 9. – MTI 

A Jobbik szerint Orbán Viktor miniszterelnök kedden azért kérte fel Szász Jenőt, a Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnökét a Nemzetstratégiai Intézet megalapítására és vezetésére, hogy 

ezzel előkészítse a Fidesz kiegyezését az RMDSZ-szel. 

 

Szász: Csak egy magyar ügy van 
2012. október 10. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Néhány munkatárssal kezdheti meg működését a Nemzetstratégiai Intézet 2013 

januárjában, a különböző feladatok függvényében pedig bővülhet a létszám – mondta el az 

MTI-nek Szász Jenő, a romániai Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. 

 

Borbély: az őshonos kisebbségek jogai is bekerülnek az Európai Néppárt 
programjába 
2012. október 9. – MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Az őshonos kisebbségek jogai is bekerülnek az Európai Néppárt (EPP) programjába a 

kereszténydemokrata, konzervatív és néppártokat tömörítő ernyőszervezet október 17-én 

és 18-án Bukarestben tartandó 21. kongresszusán - közölte Borbély László. Az RMDSZ 

politikai alelnöke elmondta, „elismerték, hogy más egy őshonos kisebbség, amely több száz 

éve itt él, és más helyzet az, amikor egyesek 30-40-50 éve vándoroltak be máshonnan több 

uniós országba”. 

 

Az EMNP elszámoltatná a Mecénás Alapítványt 
2012. október 9. – MTI, Erdély Ma, transindex.ro, Krónika, manna.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) felszólította a nagyváradi Mecénás Alapítványt, hogy 

számoljon el 264 millió forinttal; az összeg az Ady-központ felépítésére kapott 

magyarországi támogatás, és az árverésre bocsátott ingatlan kikiáltási ára közötti 

különbség. A magyar kormánypénzből épült létesítmény akár magánkézbe is kerülhetett 

volna, miután az RMDSZ-közeli Mecénás Alapítvány hat éven át nem fizetett ingatlanadót 

az épületkomplexumért, emiatt az önkormányzat árverésre bocsátja azt. Az alapítvány 

kedd délután közölte: befizette az elmaradt adóhátralék egy részét az önkormányzathoz. 

 

Ingatlanpanamát gyanít az EMNP Nagyváradon 
2012. október 9. – Szeghalmi Örs – Erdély Ma 

Ingatlanpanamát sejt az RMDSZ és a vele együttműködő MSZP részéről a nagyváradi Ady 

Központ elárverezése kapcsán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). 
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http://mno.hu/belfold/szasz-csak-egy-magyar-ugy-van-1110470
http://itthon.transindex.ro/?hir=30715
http://itthon.transindex.ro/?hir=30715
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67960
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128289&cim=ingatlanpanamat_gyanit_az_emnp_nagyvaradon
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Elemzőcsoport: nem gyengíti a képviseletet az alternatív választási küszöb 
teljesítése 
2012. október 9. – Erdély Ma 

Nem, vagy csak alig gyengítette volna a romániai magyarság parlamenti képviseletét, ha a 

2008-as parlamenti választásokon az RMDSZ mellett egy másik magyar párt az 

úgynevezett alternatív parlamenti küszöb elérésével (hat képviselői és három szenátori 

körzetben elért győzelemmel) jutott volna be a törvényhozásba – állapította meg a 

Mensura Transylvanica erdélyi politikai elemzőcsoport. 

 

Borboly: agráripari park létesítését tervezi Hargita Megye Tanácsa 
2012. október 9. – transindex.ro 

Hétvégén rendezték meg Csíkszeredában a székely hagyományok fesztiválját, amelynek 

keretén belül Borboly Csaba megyeitanács-elnök és a megyei tanácsosok 

Gyergyószárhegyen egy székelytermék-bemutató keretében a Gyergyó-térségi 

gazdasszonyokkal és panziótulajdonosokkal egyeztettek. 

 

 

A Demokrácia Központok kerüljenek ki a rosszindulatú butaság látóköréből 
2012. október 9. – székelyhon.ro 

A Demokrácia Központok kerüljenek át történelmi egyházaink felügyeletébe címmel adta 

ki nyilatkozatát a csík területi RMDSZ, melynek abszurd állításai, vagdalkozó stílusa az 

erdélyi magyarok százezreinek honosítását segítő Demokrácia Központok irodahálózatot 

veszi célba. Az EMNT szerint az RMDSZ megkezdte választási kampányát, „rögtön lépett 

egyet, ballal, ami nem meglepő”. 

 

Nyomunk is elvész, emlékünk sem marad meg?! 
2012. október 9. – Nyugati Jelen 

Keserves látvány fogadta a csángótelepi magyarokat, amikor hétvégén kimentek a 

városszéli régi temetőbe, őseik sírját gondozni. Egyszerűen nem volt mit gondozni, az 

ócskavas tolvajok ugyanis tönkre tették a sírokat. 

 

Kulcsár: lám, Orbán Viktor mégis szereti az MPP-t 
2012. október 9. – maszol.ro 

„Íme a bizonyíték arra, hogy Orbán Viktor és a Fidesz nem pártolt el a Magyar Polgári 

Párttól" – jelentette ki kedden a maszol.ro-nak Kulcsár Terza József. Az MPP háromszéki 

szervezetének elnöke nem tudott válaszolni arra a kérdésre, miként befolyásolja majd a 

párt kongresszusának végkimenetelét, hogy Orbán Viktor felkérte Szász Jenőt a 

Nemzetstratégiai Intézet megalapítására és vezetésére. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128280&cim=elemzocsoport_nem_gyengiti_a_kepviseletet_az_alternativ_valasztasi_kuszob_teljesitese
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128280&cim=elemzocsoport_nem_gyengiti_a_kepviseletet_az_alternativ_valasztasi_kuszob_teljesitese
http://itthon.transindex.ro/?hir=30706
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-demokracia-kozpontok-keruljenek-ki-a-rosszindulatu-butasag-latokorebol
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nyomunk_is_elvesz_emlekunk_sem_marad_meg.php
http://maszol.ro/index.php/belfold/3577-kulcsar-ime-a-bizonyitek-hogy-orban-szereti-az-mpp-t
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Önkormányzati Szabadegyetem: az autonómiamodellekről is szó lesz 
2012. október 9. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

Idén másodszor rendezi meg az Önkormányzati Szabadegyetemet a Pro Civis polgári 

társulás és a Pro Minoritate alapítvány. A felvidéki magyar polgármesterek, megyei és 

önkormányzati képviselők, valamint a községi, illetve városi hivatalok dolgozóinak 

szakmai képzésére október 18. és 21. között kerül sor Nagymegyeren. A szabadegyetem 

központi témáit az Európai Unió tagországaiban létező közigazgatási autonómiamodellek, 

valamint a határon átívelő együttműködés formái adják. 

 

Vollebaek mindkét párttal tárgyal 
2012. október 9. – SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A szlovákiai magyarságot érintő kérdésekről tárgyal szerdán Knut Vollebaekkel, az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosával a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) küldöttsége. Vollebaek a Híd képviselőivel a többi közt 

a nyelvtörvényről és a Beneš-dekrétumokról folytat majd eszmecserét - közölte kedden 

Solymos László, a párt alelnöke és parlamenti frakcióvezetője. A főbiztos találkozik a 

kormány több tagjával és A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztossal is. 

 

Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség alakult 
2012. október 9. – Felvidék Ma 

Rimaszombatban megalakult a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség, s itt 

kerül sor a IV. Országos kántorkonferenciára is. 

 

Fábry-napok: Honnan hová magyar kisebbség? 
2012. október 9. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

A Kárpát-medencei magyar kisebbség helyzete lesz a fő téma a Fábry Zoltán közéleti 

napokon. A rendezvény csütörtökön kezdődik Szepsiben és Fábry Zoltán szülőhelyén, 

Stószon. 

 

Fókuszban a szlovák nyelvoktatás - Melyik a jó módszer? 
2012. október 9. – hirek.sk 

Ismét előtérbe került a magyar tanítási nyelvű iskolák szlovák nyelvoktatásának kérdése. A 

szlovák oktatási tárca 30 magyar iskola közel 600 ötödikes diákja számára egy felmérő 

tesztet készített elő, amelynek segítségével oly módon vizsgálná meg a diákok szlovák 

szövegértését és helyesírását, mintha idegen nyelvként tanulták volna azt. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121009141432/Onkormanyzati-Szabadegyetem-az-autonomiamodellekrol-is-szo-lesz.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/09/vollebaek-mindket-parttal-targyal
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/35971-szlovakiai-magyar-reformatus-presbiteri-szovetseg-alakult
http://www.hirek.sk/kultura/20121009172803/Fabry-napok-Honnan-hova-magyar-kisebbseg.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20121009085102/Fokuszban-a-szlovak-nyelvoktatas-Melyik-a-jo-modszer.html
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Mennyire toleráns a vajdasági tanulóifjúság és kell-e aggódnunk? 
2012. október 9. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági tanulók a diszkriminációról elnevezésű kutatás eredményeit ismertette a 

tartományi ombudsman. A felmérést 2011 végén végezték, 12 vajdasági középiskola 500 

diákjának megkérdezésével. A kutatómunkát a vegyes nemzeti összetételű környezetekben 

található középiskolákban végezték, s a cél az volt, hogy releváns adatokhoz jussanak azzal 

kapcsolatban, mennyire érzékelik a fiatalok a diszkriminációt, főként a nemzeti, illetve 

etnikai alapon történőt. 

 

Zombor: Konzuli fogadónap 
2012. október 9. – Vajdaság Ma 

Október 2-án, valamint október 9-én konzuli fogadónapot tartott Zomborban 

Magyarország szabadkai főkonzulátusa. Dr. Kovács Gábor konzul és munkatársai a CMH-

irodában fogadták a magyar állampolgárságot kérelmezőket. Legutóbb május végén volt 

ugyanilyen alkalom az iratok helybeni átadására, és a konzulátus ígérete szerint ezentúl is 

lesznek kihelyezett fogadónapok Zomborban, a legközelebbi november 27-én. 

 

Magyarország nem adja fel az államhatárain túlterjeszkedő felelősséget 
2012. október 10. – Mihájlovits Klára – Magyar Szó 

Kedden tartotta Budapesten XI. plenáris ülését a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), a 

vajdasági magyarságot Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Korhecz 

Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, valamint – megfigyelői státusban – Ágoston 

András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke képviselte. 

 

Lvivi megyében nem érvényes a kisebbségbarát nyelvtörvény 
2012. október 9. – MTI, hirado.hu 

A nyugat-ukrajnai Lviv megyei tanács határozatban minősítette érvénytelennek a megye 

területén az új nyelvtörvényt. A 116 tagú testületből 64-en szavazták meg a javaslatot, 

amelyet Irina Farion, a nacionalista Szvoboda (Szabadság) párt képviselője nyújtott be. A 

nyelvtörvény érvénytelennek minősítését a megyén belül az előterjesztő azzal az indokkal 

kérte a tanácstól, hogy szerinte a jogszabály lényegében államellenes, parlamenti 

elfogadásakor pedig súlyos szabálytalanságokat követtek el.  

 

Nem érvénytelenítik az ukrán nyelvtörvényt 
2012. október 9. – MTI, hirado.hu 

Nem érvénytelenítik az ukrajnai kisebbségek anyanyelvhasználatát megkönnyítő új 

nyelvtörvényt - szögezte le Mikola Azarov ukrán miniszterelnök kedden Odesszában. A 

kormányfő hozzátette, hogy várhatóan a jogszabály alkalmazását elősegítő technikai 

módosításokat végeznek csak a törvényen. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5222/Mennyire-tolerans-a-vajdasagi-tanuloifjusag-es-kell-e-aggodnunk.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14211/Zombor-Konzuli-fogadonap.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-10_Magyarorszag_nem_adja_fel_az_allamhatarain.xhtml
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/09/16/Lvivi_megyeben_nem_ervenyes_a_kisebbsegbarat_nyelvtorveny.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/09/17/Nem_ervenytelenitik_az_ukran_nyelvtorvenyt_.aspx?source=hirkereso
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A kettős állampolgárság nem veszélyezteti a nemzetbiztonságot 
2012. október 9. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Nyílt levélben kéri Viktor Janukovics ukrán elnököt a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) arra, hogy ne írjon alá egy, az ukrán parlament által október elején 

elfogadott törvénymódosítást, amely lehetővé teszi a kettős állampolgárok pénzbírsággal 

való büntetését. 

 

Üzletemberek nemzetközi találkozója Beregszászban 
2012. október 9. – Kárpátalja Ma 

Nemzetközi üzletember-találkozóra került sor Beregszászban október 8-án a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Orosz Ildikó, az intézmény elnöke, illetve Virág 

László, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke köszöntötte a rendezvény 

előadóit. A megnyitó után Radetzky Jenő, a Wekerle-terv miniszteri biztosa tartott 

előadást Wekerle program: sikerre ítélve a Kárpát - medencében címmel. 

 

Folytatódott a Lehoczky Tivadar Intézet temetőkutatási projektje 
2012. október 09. – Kárpátalja Ma 

Újabb állomásához érkezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán 

működő Lehoczky Tivadar Intézet temetőkutatási projektje. A 2011 őszén elindított A múlt 

„élő" tanúi – a temetők című nagyszabású kutatás távlati célja között szerepelt, hogy minél 

több kárpátaljai temetőről készüljön komplex dokumentáció, amely tartalmazza a temető 

valamennyi magyar vonatkozású sírjának digitalizált képét, illetve a síremléken szereplő 

szövegek betűhív lejegyzését. 

 

Kövér László Kárpátalján 
2012. október 9. – Kárpátalja Ma, MTI 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán a kárpátaljai Vereckén beszédet mond és 

megkoszorúzza a magyar honfoglalási emlékművet - erről tájékoztatta kedden az MTI-t az 

Országgyűlés Sajtószolgálata. A tájékoztatás szerint az eseményen részt vesz Kovács 

Miklós, a Kárpátaljai Kulturális Szövetség elnöke. 

 

Damjanich-emlékművet avattak Stazán 
2012. október 9. – Új Magyar Képes Újság 

Az aradi vértanúk egyike, a magyar nemzeti hős, Damjanich János a horvát 

határőrvidéken, Stazán született. A Sziszek-Moslavina megyei magyarok számára fontos 

helyszín, amelyet mindenképpen szerettek volna megjelölni. Ennek fontosságára a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége is felhívta a figyelmet, így a magyar 

kormány támogatásával egy márvány emlékművet állíttattak Damjanich János szülőháza 

mellé. 
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http://mno.hu/hatarontul/a-kettos-allampolgarsag-nem-veszelyezteti-a-nemzetbiztonsagot-1110422
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13758-nemzetkozi-uzletember-talalkozo-beregszaszban
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13736-folytatodott-a-lehoczky-tivadar-intezet-temetokutatasi-projektje
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/kover-laszlo-karpataljan
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3816-damjanich-emlekmvet-avattak-stazan
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Tíz horvátországi magyar hallgató részesül tanulmányi ösztöndíjban  
2012. október 9. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége a Bethlen Gábor Alap támogatásával 

horvátországi magyar hallgatók számára írt ki ösztöndíjpályázatot, amelyre összesen 

húszan jelentkeztek. A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) azzal a céllal 

alakult meg kilenc hónapja, hogy minden lehetséges eszközzel segítse az itteni magyar 

fiatalokat. Ennek egyik lehetséges formája az ösztöndíj, amelyet olyan horvátországi 

magyar fiatalok nyerhetnek el, akik szülőföldjükön folytatnak egyetemi tanulmányokat. A 

támogatás összegét a Bethlen Gábor Alapnál bocsátja a HMIK rendelkezésére. 

 

Megemlékezés Ljubljanában 
2012. október 9. – Népújság 

Magyarország ljubljanai nagykövetsége, valamint a József Attila Magyar Kultúregyesület 

szervezésében október 5-én a ljubljanai vár udvarán sor került az aradi vértanúk 

tiszteletére rendezett megemlékezésre és koszorúzásra. A megemlékezésen Göncz László 

nemzetiségi országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet. 

 

Ajándék bérlet a magyarul tanulóknak 
2012. október 9. – RTV Slovenija Hidak 

Kedden került sor a magyar színházi bérlet ünnepélyes átadására a Bánffy Központban 

azon tanulók részére, akik a kétnyelvű általános iskolában a magyar nyelvet 9 éven 

keresztül anyanyelvi szinten tanulták. 

 
 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3817-tiz-horvatorszagi-magyar-hallgato-reszesuel-tanulmanyi-oesztoendijban
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5230:megemlekezes-ljubljanaban&catid=40:online
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4831
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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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