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A valódi nemzetegyesítés CD-je a hazai és külhoni iskoláknak 
2013. január 22. – MTI, Magyar Hírlap Online 

Böröcz István Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes jelenlétében 

nyújtotta át a Himnusz új zenei és képi megjelenítését tartalmazó CD-t és DVD-t Lélfai 

Koppánynak, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatójának, valamint Marekné 

Pintér Arankának, a magyarországi iskolákat összefogó Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ megbízott vezetőjének. Semjén Zsolt azt mondta: „ez a CD valódi 

nemzetegyesítés”, Budapesttől Csíkszeredán át Kassáig, szerte a nagyvilágban, a diaszpóra 

magyarságában ez a himnuszfelvétel fog felcsendülni. Hozzátette: szeretnék, ha a 

felvételeket a nagykövetségek is megkapnák, hogy az állampolgársági eskütételeken 

elhangozhasson, ahogy különböző sporteseményeken és az iskolákban is. 

 

Kulturális kezdeményezések az Operaházban 
2013. január 22. – MTI, hirado.hu 

Több kulturális kezdeményezést is indít a Magyar Állami Operaház, például kutatóhely 

létesül az intézményben, a Hét nap program keretében pedig az év hét jeles napjához 

kapcsolódó animációkat vetítenek a produkciók előtt. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár bejelentette, hogy a magyar állampolgárságot felvevők 

gyermekei is megkapják az Útravaló CD-t. A magyar műveket tartalmazó CD-k 

terjesztésében a követségek és konzulátusok segítségére számíthat a dalszínház. 

 

Körvonalazódott az MKP és a Most-Híd együttműködése Besztercebánya 
megyében 
2013. január 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A jelek szerint kéznyújtásnyira a megállapodás a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd 

illetékesei között Besztercebánya megyében a kerületi választásokon való közös fellépést 

illetően. Eddig három járásban folytattak tárgyalásokat: Nagykürtösön, Losoncon és 

Rimaszombatban. AZ MKP tájékoztatása szerint mindhárom esetben a tárgyalás 

hárompontos megállapodást eredményezett: a majdani jelöltállítási kulcs alapján a két 

párt kész nem indítani teljes jelöltlistát, amelyet az MKP járási szerveinek még jóvá kell 

hagynia; egymás jelöltjeit kölcsönösen nem véleményezik és a választási küzdelem során 

nem fognak negatív kampányt folytatni egymás ellen. 

 

Laczikó Enikő Katalint nevezték ki az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 
élére 
2013. január 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Magyar Hírlap 

Az RMDSZ által jelölt Laczikó Enikő Katalint nevezte ki hétfőn Victor Ponta 

miniszterelnök a kisebbségek ügyeit irányító Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala élére. 

Laczikó Enikő Katalin korábban a Kulturális és Örökségvédelmi Minisztériumban 
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dolgozott tanácsadóként abban az időszakban, míg Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a tárcát 

vezette. A minisztériumban jogi kérdésekkel foglalkozott. 

 

Semjén: 2014-ben az egyetemes magyarság országgyűlése alakul meg 
2013. január 22. – MTI, Népszabadság Online 

Máriapócs az ország lelki értelemben vett egyik központja, de egyben a világ legnagyobb 

görög katolikus kegyhelye is – jelentette ki Semjén Zsolt a Hajdúdorogi Egyházmegye 

partnerségével indított magyar-román vallásturisztikai beruházás nyitórendezvényén. A 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédében az egyszerűsített 

honosítással kapcsolatban elmondta: az állampolgárság megadása részben az útlevél 

meglétét, részben pedig a szavazati jogot jelenti. „Ezzel 2014-től kezdve a magyar 

Országgyűlés valóban az egyetemes magyarság országgyűlése lesz, mert ebben minden 

magyarnak a szavazata benne lesz, függetlenül attól, hogy Magyarországon, a Kárpát-

medencében vagy Ausztráliában él” - mondta. 

 

Hazaáruló 
2013. január 23. Magyar Nemzet, Hír TV 

A volt miniszterelnököt a Demokratikus Koalíció elnökét Komáromban szlovákiai 

magyarok is várták egy lakossági fórumon, és hazaárulónak nevezték a kettős 

állampolgárságról tartott népszavazás kormányzati ellenkampánya miatt. 

 

Bocsánatkérés: szavazatvadászat vagy szép gesztus? 
2013. január 22. – MTI, hirado.hu 

A volt szocialista külügyminiszter, Kovács László az Estében Kósa Lajossal, a Fidesz 

ügyvezető alelnökével vitázott. Kovács László elmondta: készülve a 2014-es választásokra, 

az MSZP egy sor területen fogalmazza meg stratégiáját, az egyik ilyen a nemzetpolitika, s 

ezzel összefüggésben jutott arra a párt elnöksége, hogy ezt is újra kell gondolni. Kósa Lajos 

arról beszélt, hogy ez a legegyszerűbb és legprimitívebb szavazatvadászat. Úgy 

fogalmazott: a szocialisták rájöttek, hogy akármit csinálnak, a kettős állampolgárság, mint 

intézmény létezik. Hozzátette: megfontolták, hogy szerte a határon túl már most 350 

ezer magyar állampolgár van, és ez a szám eléri majd az 500 ezret, ami már egy jelentős 

választói tömeg, tehát (…) most a bocsánatkérésnek jött el az ideje. 

 

A Fidesz a követségek előtt kígyózóktól fél 
2013. január 22. – Spirk József, Szabó András – Index 

Február elejére akarja megoldani a Fidesz azt a problémát, hogy a regisztráció eltörlésével 

hogyan szavazzanak a külföldön dolgozó magyarok. A külföldi munkavállalókról 

nyilvántartás nincs, így a nagykövetségek előtt a szavazás napján hatalmas sorok is 

kialakulhatnak. Ezután foglalkozik majd a kormánypárt azzal, milyen kampányt 
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folytassanak a határon túl, elsőként a kettős állampolgárok számának növelésére 

koncentrálnak. 

 

Határon túli összművészeti fesztivál Győrött 
2013. január 22. – MTI, Magyar Hírlap Online 

Kiállítások és zenés-néptáncos programok, néprajzi témájú és az ősi magyar 

harcművészettel kapcsolatos előadások szerepelnek a határon túli magyar összművészeti 

fesztivál csütörtökön induló programján Győrött. 

 

Közel félmillióan eshetnek el a voksolástól 
2013. január 23. - Hír TV 

400 ezer ember eshet el a választás lehetőségétől 2014-ben, amennyiben a külhoni 

magyaroknak nem lesz módja arra, hogy levélben iratkozzanak fel a választói névjegyzékbe 

– mondta a Rájátszásban a Fidesz alelnöke. 

 

Antal Árpád: nem értékelhető pozitívan az MSZP nemzetpolitikája 
2013. január 22. – transindex.ro 

Sepsiszentgyörgyről nem értékelhető pozitívan az MSZP nemzetpolitikája - mondta Antal 

Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a szövetség székelyföldi szervezetei, de 

maga az RMDSZ sem vállal szerepet abban, hogy az MSZP tisztára mossa magát 

Erdélyben. A politikus a Sláger Rádiónak elmondta, az RMDSZ sokszínű, és a szövetségen 

belül vannak olyan politikusok, akiknek az MSZP szimpatikus, és vannak olyanok, többek 

között ő is, akik a Fidesszel ápolnak szorosabb kapcsolatot. 

 

Sógor fiatal önkormányzati képviselőket utaztat Brüsszelbe 
2013. január 22. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő és a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

pályázatot hirdet fiatal önkormányzati vezetők, képviselők és köztisztviselők számára 

helységük vagy szűkebb régiójuk fejlesztési terveinek elkészítésére. A pályázat szakmai 

hátterét a Pont pályázati tanácsadó csoport biztosítja.  

 

Ragaszkodik a székely zászlóhoz a háromszéki tanácselnök 
2013. január 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„A székely emberek szívéből nem lehet körlevelekkel kiirtani a szülőföld- és a székely 

szimbólumok szeretetét” – reagált kedden Tamás Sándor háromszéki tanácselnök a 

Kovászna megyei prefektus hétfői gesztusára. Codrin Munteanu körlevélben szólította fel a 

polgármestereket, hogy a székely zászlót ne tűzzék ki a polgármesteri hivatalok 

homlokzatára, mivel szerinte ez törvénytelen. 
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A háromszéki SZNT üdvözli Tamás Sándornak a székely zászló kitűzésére 
vonatkozó kérését 
2013. január 22. – transindex.ro, Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács háromszéki területi szervezeteinek elnökei közleményben 

üdvözlik Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnöknek azon kérését, hogy a megye 

polgármesteri tűzzék ki a hivataluk épületeire a székely zászlót. Az SZNT reményét fejezte 

ki a tekintetben, hogy az elöljárók nem fognak jelentőséget tulajdonítani Codrin Munteanu 

prefektus körlevelének. 

 

Arad megyével ismerkedett a főkonzul 
2013. január 22. – Balta János – Nyugati Jelen 

Arad megyei körúton vett részt az elmúlt hét végén Magyarország Kolozsvári 

Főkonzulátusának főkonzulja, Magdó János, akit Bognár Levente megyei RMDSZ-elnök, 

aradi alpolgármester is elkísért.  

 

Három-négy hét múlva lesz választás a marosvásárhelyi RMDSZ-kerületekben 
2013. január 22. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének újraszervezése jelenleg a tagnyilvántartás 

felújításának szakaszában tart – mondta el az RMDSZ Maros megyei ügyvezető alelnöke, 

Brassai Zsombor. Az ideiglenes mandátummal felruházott öttagú átszervezési bizottság 

döntése értelmében a korábbi tizenhárom marosvásárhelyi körzet helyett nyolc területi 

egységet, úgynevezett kerületet határoztak meg, figyelembe véve a marosvásárhelyi 

szavazóirodák határait, valamint a lakosság létszámát. A kerületekhez tartozó utcákat a 

következőkben közlik. 

 

Tamás Sándor is részt vesz az autonómiatüntetésen 
2013. január 22. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Tamás Sándor, az RMDSZ Kovászna megyei elnöke is egyetért a Székely Nemzeti Tanács 

által szervezett marosvásárhelyi tüntetéssel, és ő maga is részt vesz a megmozduláson. Az 

elnök kiemelte, valószínű, hogy mindenki ott lesz, akinek fontos az autonómia ügye, hiszen 

ez különösen fontos a székelység számára. Az elnök annak ellenére is elmegy tüntetni, 

hogy a szervező Székely Nemzeti Tanács lecövekelt az Erdélyi Magyar Néppárt mellé. 

 

Magyar nyelvre is le kell fordítani a Maros megyei prefektúra honlapját 
2013. január 22. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Helyt adott az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Kerekes Károly képviselő 

panaszának, mely szerint a Maros megyei magyar kisebbség diszkrimináció áldozata, 

mivel a prefektusi hivatal internetes oldalának tartalma kizárólag román nyelven érhető el. 

A CNCD döntése következtében a Maros megye prefektusi hivatalnak magyar nyelvre is le 

kell fordítania az internetes oldalán közölt információkat. 
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Az ügyészség vizsgálja a Wass Albert-megemlékezést 
2013. január 22. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

„Információgyűjtés zajlik egyelőre, ennek alapján derül ki, indul-e nyomozás, bűnvádi 

eljárás a rendezvényszervezők ellen” – tájékoztatott Irinel Valeriu Crudu ügyész a január 

8-án Gyergyószentmiklóson tartott Wass Albert-megemlékezéssel kapcsolatosan, 

ismertetve a vonatkozó jogszabályokat is. 

 

Winkler: az RMDSZ legfontosabb külpolitikai célja idén az európai 
kisebbségvédelmi keretszabályozás 
2013. január 22. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ számára az idei év legfontosabb külpolitikai célja a kisebbségi európai polgári 

kezdeményezés elindítása és az európai kisebbségvédelmi keretszabályozási csomag – a 

Minority SafePack – elfogadása lesz - olvasható Winkler Gyula közleményében. E szerint 

az egy héttel ezelőtt a dél-tiroli Bozenben, az RMDSZ szövetségi elnöke, a Dél-tiroli 

Néppárt elnöke és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) elnöke által aláírt 

együttműködési megállapodás az alapító partnereknek közös vállalását és elkötelezettségét 

jelenti az összeurópai kisebbségi szolidaritás mellett. 

 

Autonómia-konferenciát tart az EMNT Szatmárnémetiben 
2013. január 22. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az EMNT ünnepi istentiszteletet és Válaszd az életet! – Válaszd az autonómiát! címmel 

autonómia-konferenciát tart február 2-án, szombaton, Szatmárnémetiben, a mozgalom 

elindulásának tizedik évfordulóján. A Láncos templomban 11 órától tart ünnepi 

istentiszteletet Tőkés László püspök, az EMNT elnöke, európai parlamenti képviselő, majd 

13 órától autonómia-konferencia kezdődik Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető 

elnökének vezetésével. 

 

Nemzetegyesítő Himnusz 
2013. január 23. – Krónika  

Szinte fel sem lehet sorolni a kulturális eseményeket, amelyekkel a tegnapi nap folyamán – 

sőt az elmúlt napokban – a magyar kultúra napját ünnepelték Erdély- és Partium-szerte. 

Régi és újonnan alapított díjakat adtak át, maratoni felolvasást szerveztek, koncertekkel, 

színházi előadásokkal ünnepeltek, Budapesten pedig a Himnusz új felvételeit adták át. 

 

Kifogásolt Kós-névhasználat 
2013. január 23. – Krónika, Magyar Nemzet 

Kós Béla, Kós Károly unokája tiltakozik a nagyapja nevét viselő, az RMDSZ által alapított 

kolozsvári alapítvány politikai tevékenysége miatt. A Markó Béla volt szövetségi elnök 

vezette szervezet a múlt héten megállapodást kötött az MSZP alapítványával. 
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Szanyi lebarmozta a kolozsvári tüntetőket 
2013. január 23. – Krónika  

Zsigeri barmoknak nevezte a Facebookon Szanyi Tibor azokat az MSZP-ellenes tüntetőket, 

akik Kolozsváron tiltakoztak a szocialisták elnökségi ülése miatt. Az országgyűlési 

képviselő tegnap a Hír Tv-nek már azzal magyarázkodott, hogy a jelzőt nem az Erdélyi 

Magyar Ifjak szervezetére értette, hanem kizárólag azokra, akik nem akarták beengedni az 

MSZP-s politikusokat a Kós-alapítvány rendezvényére. 

 

MVK: a NOVA a legnépszerűbb jobboldali párt 
2013. január 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az Új Többség (NOVA) a legnépszerűbb jobboldali politikai erő az MVK 

közvéleménykutató-ügynökség felmérése szerint. Ha most tartanák a választásokat, Daniel 

Lipšic pártja 8,9 százalékkal jutna a parlamentbe. A Híd 6,2, az MKP 4,6 százalékot 

szerezne. 

 

Már 433-an vesztették el szlovák állampolgárságukat 
2013. január 22. – Új Szó, Felvidék Ma 

Már 433 személy vesztette el a szlovák állampolgárságát az állampolgársági törvény 

Robert Fico első kormányának végnapjaiban hozott, az magyar egyszerűsített honosításra 

reagáló módosítása miatt. A magyar állampolgárság megszerzése miatt 33-an veszítették el 

a szlovák állampolgárságukat. 

 

Újra van magyar könyvesboltja Pozsonynak 
2013. január 22. – MTI, bumm.sk 

Több évnyi szünet után újra van magyar könyvesboltja Pozsonynak: az üzlet a magyar 

kultúra napjának alkalmából nyílt meg a pozsonyi Magyar Intézet Nappali Kávézójában. 

 

Berényi a Közbeszédben az együttműködésről 
2013. január 22. – Duna TV, Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke a Duna TV Közbeszéd vendége volt január 22-én. Szó volt a 

Magyar Kultúra Napjáról, az MSZP új nemzetpolitikájáról és a Most-Híddal való 

együttműködés lehetőségéről a megyei választásokon. 

 

Gyurcsány: Nem térek vissza, mert sohasem mentem el 
2013. január 22. – bumm.sk 

Gyurcsány Ferenc szerint a tűzzel való játék, hogy a határon túliak is szavazni fognak. 

Szerinte autonómia kell, de azt ne Budapestről mondják meg, milyen. Nem érti, mi jár a 

szocialisták fejében, hogy Erdélyben kampányolnak. A miniszterelnökként a határon túliak 
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kettős állampolgársága ellen kampányoló politikussal készített interjút a bumm.sk 

hírportál. 

 

Az elnök most bűnbakot lőtt 
2013. január 23. – Új Szó 

Szlovákia irigyli Szerbiától az ottani szlovák kisebbséget, mondta Ivan Gašparovič államfő 

Tomislav Nikolics szerb államfő tegnapi, pozsonyi látogatásán. „Lojálisak az államhoz, 

amelyben élnek, közben őrzik kulturális és társadalmi hagyományaikat” – vélekedik 

Gašparovič. Nikolics válaszában elmondta, a szerb alkotmány „kicsit másképp van 

megfogalmazva. Szerepelnek benne a kisebbségek kollektív jogai, amelyek szélesebbek az 

unióban megkövetelt szintnél”. Bugár Béla szerint a szlovák elnök szégyellheti magát a 

kijelentéséért, ugyanis azt sugallja, mintha az itteni kisebbség nem lenne lojális. Berényi 

József (MKP) szerint Gašparovič alighanem figyelmen kívül hagyja, hogy Szerbiában a 

szlovákoknak és a magyaroknak is van kulturális autonómiájuk. 

 

VMDK: Elfogadhatatlan Borko Ilić újvidéki polgármester-helyettes kijelentése 
2013. január 22. – Vajdaság Ma 

Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke reagált arra, 

hogy Újvidéken a városi buszok irányjelző feliratait cirill betűsre cserélte a helyi vezetőség. 

Vukašinović Éva, a kisebbségek jogaival foglalkozó vajdasági ombudsman-helyettes 

hivatalosan figyelmeztette a városvezetést, hogy az alkotmány a kisebbségi nyelvek és 

írásmódok használatát is előírja a szerb nyelv és a cirill betűs írásmód mellett. 

 

Magyarságunk mostanában 
2013. január 22. – Balogh István - Vajdaság Ma 

Igazán nem Csonka Áron interjúja csapta ki nálam a biztosítékot, hanem az, hogy egy 

elszigetelt televíziónak adott kemény kijelentéseket az MNT elnöke, Korhecz Tamás. 

Bizony problematikus az újvidéki tendencia, a Vuk Karadžić-féle cirill írásbeliség 

mindenek fölé helyezése, s főképp az, hogy igencsak agresszív formában tálalják a 

hatalmon lévők. Bizony alkotmányt és törvényeket sértenek ma az újvidéki hatalomtartók, 

ám az MNT a közelmúltban Zenta esetében keményen bírósághoz fordult, pedig ott, akkor 

inkább pártpolitikáról volt szó, mint nemzeti ügyről. Itt viszont pártpolitikába gyömöszölik 

az általános emberi és kisebbségi jogokat – írja cikkében Balogh István. 

 

Szabadka: a tartomány folytatná a színházépítés pénzelését 
2013. január 22. – Vajdaság Ma 

A tartomány kész pénzelni a szabadkai Népszínház építésének költségeit, ha az nem 

haladja meg a 12 millió eurót, mondta Modest Dulić, Szabadka polgármestere. Az új 

projekttervek megvalósításáig azonban továbbra is a Mladost csipkegyár épületében kell 
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próbálniuk a Népszínház színészeinek, ahol, enyhén szólva, nem helyénvalóak a 

körülmények. 

 

Kihelyezett konzuli ügyfélfogadás Adán 
2013. január 22. – Vajdaság Ma 

Ada község önkormányzata és a Magyar Köztársaság Szabadkai Főkonzulátusa 

együttműködésének köszönhetően immár harmadik alkalommal nyílt lehetőségük Ada 

község lakosainak arra, hogy Adán adják át a magyar állampolgárság könnyített úton 

történő megszerzésére vonatkozó kérelmüket. Ebből az alkalomból a Tisza-parti községbe 

látogatott dr. Menyhárt Attila konzul és dr. Plank Zoltán konzul, akiket Bilicki Zoltán, Ada 

község polgármestere fogadott. 

 

Vučević: A magyarok sem panaszkodtak 
2013. január 22. - Halász Gyula – Magyar Szó 

Az városi autóbuszokban a cirill betűs útirányt jelző feliratok bevezetése nem ütközik 

törvénybe, emiatt senkinek sem sérülnek a jogai – mondta Miloš Vučević, Újvidék 

polgármestere. – Újvidéken a nemzeti kisebbségek jogait tiszteletben tartják, pl. én még 

nem hallottam, hogy a magyarok közül valaki tiltakozott volna a feliratok miatt – mondta 

a polgármester. 

 

Legfontosabb a magyar jelleg megőrzése 
2013. január 22. – Kárpáti Igaz Szó 

Sajtótájékoztatót, majd fogadónapot tartott Beregszászban Szávay István országgyűlési 

képviselő, a Jobbik Magyarországért Mozgalom Nemzetpolitikai Kabinetjének elnöke. A 

politikus kiemelten szólt arról, hogy a Jobbik megkezdte a felkészülést a 2014-es 

magyarországi parlamenti választásra, s hozzálátott szakmai programja összeállításához. 

Mostantól a külhoni területeken, így a kárpátaljai magyarok számára is lehetőséget 

biztosítanak a mozgalomhoz való csatlakozásra. 

 

Csípős nyelvek a nyelvtörvényről 
2013. január 22. – Kárpáti Igaz Szó 

Hatalmas visszhangot váltott ki az UMDSZ nyelvtörvény-ügyben megfogalmazott 

nyilatkozata, amit a Szvoboda szélsőséges nacionalista pártnak gyakran teret engedő 

Zakarpattya Online hírportál is lehozott. A több mint hetven kommentből kiderül az is, 

hogy a regionális nyelv életbeléptetésével kapcsolatos nézetek igencsak eltérőek. Egy 

hozzászóló szerint a nyilatkozat megfogalmazói egy idegen állam titkosügynökei, akiknek 

elsődleges céljuk a provokálás. 
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Elismerés a dályhegyi magyar egyesületnek 
2013. január 22. – Új Magyar Képes Újság 

Január 19-én Budapesten, a XVII. Magyar Kultúra Napja Gála keretében - nyílt pályázat 

eredményeként - a Falvak Kultúrájáért Alapítvány és a Magyarország Felfedezői 

Szövetsége Örökség-serleget adományozott a dályhegyi Petőfi Sándor Magyar 

Kultúregyesületnek. 

 

A magyar kultúra napja Laskón 
2013. január 22. – Új Magyar Képes Újság 

A Magyar Kultúra Napja alkalmából a laskói általános iskolában tartott ünnepi 

megemlékezést vasárnap, január 20-án a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége. A 

megemlékezésén a HMIK tagjai, a Kopácsi Alkalmi Zenekar és a laskói Petőfi Sándor 

Magyar Művelődési Egyesület tánccsoportja vett részt. 

 

Előadás az iskolásoknak a Kultúra Napján 
2013. január 22. – Népújság 

A muravidéki kétnyelvű általános iskolák 4–7. osztályos tanulói január 22-én, a Magyar 

Kultúra Napján a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet jóvoltából Egressy Zoltán: 

Fafeye, a tenger ész című zenés játékát nézték meg a lendvai színházteremben. 

 

Többnyelvűség a tanárképzésben 
2013. január 22. – Volksgruppen 

Dél-Kelet Ausztria pedagógiai főiskolái és egyetemei szorosabb együttműködést terveznek, 

melyben a regionális tényezők kapnának nagyobb szerepet, így Burgenlandban például a 

többnyelvűség. „Nem arról van szó, hogy mindenütt egyformaságot kínáljunk a diákoknak, 

sokkal inkább arról, hogy az egyedi lehetőségeket, egy-egy régió erősségeit jobban 

közvetítsük számukra” - mondta el Walter Degendorfer rektor. Egy fontos súlypont a 

többnyelvűség és a multikulturális képzés. Itt a burgenlandi népcsoporti nyelvek vannak 

fókuszban. 

 

Gyűléseztek a magyar katolikusok 
2013. január 22. – Volksgruppen 

Hétfő este tartotta első éves gyűlését a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség és 

Lelkiszolgálat képviselőtestülete a Szent István Otthon-ban a Döblergasse-ban. A tagok 

megbeszélték az ideiglenes munkatervet és a tervezett rendezvényeket a 2013-as évre 

tekintve. A gyűlést Simon Ferenc esperes, a Bécsi Magyar Egyházközség főlelkésze tartotta. 
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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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