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Siker: tovább foglalkozik az EP a felvidéki ügyekkel 
2013. május 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Döntött zárt ülésén az EP petíciós bizottsága: napirenden tartják az Európai Parlament 

különböző bizottságai a felvidéki ügyeket, a Beneš-dekrétumok, valamint a szlovák 

állampolgárság ügyét. Hiába fogtak össze a románok és a szlovákok. A testület úgy döntött, 

mindaddig napirenden tartja a kérdést, amíg a szlovák alkotmánybíróság nem dönt az 

ügyben. Azt ugyanis a szlovák alaptörvény is kimondja, hogy akarata ellenére senkit nem 

lehet megfosztani szlovák állampolgárságától. 

 

Kulcsár Terza nem hisz a miniszterelnöknek 
2013. május 27. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Nem hiteles Victor Ponta csíkszeredai nyilatkozata, miszerint tiszteli a székely zászlót – 

véli Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki szervezetének elnöke. A háromszéki 

politikus szerint Victor Ponta kormányfő az RMDSZ 11. kongresszusán elhangzott beszéde 

olyan, mint „az RMDSZ-es politikusok által gyakorolt diskurzus, akik egyet beszélnek 

itthon, és mást Bukarestben”. Kulcsár Terza szerint csupán egy, az RMDSZ felé tett 

gesztusról van szó, mert a miniszterelnök eddigi tettei mást mutatnak, hiszen a kormány 

képviselői, Ponta támogatásával, bíróságon támadják a székely zászlót. „Ez egy gesztus volt 

az RMDSZ felé, de meggyőződésem, hogy a magyarellenes politikáját folytatni fogja” – 

húzta alá az MPP háromszéki elnöke. 

 

Németh Zsolt és Semjén Zsolt Komáromban 
2013. május 27. – bumm.sk 

Két magas rangú magyar kormánypárti politikus is Komáromba látogat nemsokára. 

Németh Zsolt az Összetartozás napjára érkezik, Semjén Zsolt egy beszélgetésen vesz részt. 

 

Az MPP üdvözli az RMDSZ autonómiatörekvését 
2013. május 27. – Krónika, transidex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

A Magyar Polgári Párt (MPP) üdvözölte, hogy az RMDSZ törvényt készül benyújtani a 

parlamentben Székelyföld területi autonómiájáról. A párt reményét fejezte ki, hogy a 

bejelentést tettek is követik. Abbéli reményét is megfogalmazta, hogy „a jövőben nem 

fordul elő olyan szégyenteljes eset, amikor a szövetség honatyái kivonulnak a törvényhozás 

üléséről, ha a székely autonómia kérdése szerepel napirenden" - áll az MPP 

közleményében. A szervezet úgy vélte, mérföldkő lehet az RMDSZ tizenegyedik 

kongresszusa az erdélyi magyarság életében, hiszen ezen „a generációváltás mellett egy 

egészséges szemléletváltás jelei is megmutatkoztak". 
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http://www.bumm.sk/82768/siker-tovabb-foglalkozik-az-ep-a-felvideki-ugyekkel.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kulcsar-terza-nem-hisz-a-miniszterelnoknek
http://www.bumm.sk/82748/nemeth-zsolt-es-semjen-zsolt-komaromban.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-mpp-udvozli-az-rmdsz-autonomiatorekveset
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Egy interjú miatt ismét kihallgatta Borbolyt a DNA 
2013. május 27. – transindex.ro 

Pénteken ismét kihallgatta Borboly Csabát az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály 

(DNA). Az ügyészek azért kérették be tanácselnököt, mert a Hargita Megyei Tanács 

épületében tartózkodott, noha egy bírósági döntés eltiltotta tanácselnöki hatásköre 

gyakorlásától. Borboly a DNA ügyészei előtt tisztázta magát: nem a megyei tanács irodáit 

látogatta meg, hanem a rádióhoz ment.  

 

Bukaresti lapok az RMDSZ-kongresszusról: "cirkuszi bohócok" szórakoztattak 
2013. május 27. – transindex.ro, maszol.ro 

A bukaresti lapok főleg a meghívottakra és rajtuk keresztül az RMDSZ pártkapcsolataira 

összpontosítottak az RMDSZ szombati, 11. kongresszusáról közölt hétfői írásaikban. Az 

Adevărul vezércikkírója szerint a politikai "házasságközvetítés szakértőinek" számító 

RMDSZ-vezetőknek egyelőre az egymással civakodó román koalíciós partnerek egyike sem 

tud előnyös "házassági" ajánlatot tenni, mert még nem jött el válásuk ideje. 

 

Kovács Péter: története legnagyobb kongresszusán van túl az RMDSZ 
2013. május 27. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

„Az RMDSZ történetében a csíkszeredai volt az eddigi legnagyobb és leglátványosabb 

kongresszus: több mint hétszáz küldött, 169 sajtóképviselő, és 128 meghívott volt jelen a 

szombati rendezvényen, amely majd ezer fő résztvevőt jelent” - összegzett Kovács Péter 

kongresszusi biztos. Elmondta: mintegy száz munkatárs, önkéntes, technikai szakember 

vett részt a szervezésben, a helyszínen és az eseményt megelőző hetekben is. "Munkájuk 

eredményességét abban lehet mérni, hogy a 11. RMDSZ kongresszus különösebb 

problémák és bonyodalmak nélkül, sikeresen zajlott le” - fogalmazott. 

 

Antal Árpád: új fejezetet kezdünk 
2013. május 27. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna tévének nyilatkozva Kelemen Hunor elnök azt mondta, hogy az RMDSZ nem vesz 

új irányt, de tevékenységét a társadalmi valósághoz és a kihívásokhoz igazítja. „Nekünk 

azért fontos, hogy a kormányzóoldallal – amely egyébként nélkülünk bármit eldönthet 

ebben az országban – egy párbeszédet fenntartsunk és a párbeszédet fenntartsuk, mert 

hogyha ezeket a döntéseket úgy hozzák meg, hogy nem veszik figyelembe az erdélyi 

magyar közösség érdekeit, akkor olyan döntések születhetnek, amelyek a mi életünket nem 

csak a következő esztendőkre, hanem évtizedekre meghatározzák... Hogyha a szülőföldön 

akarunk maradni, akkor ebben az országban igenis a románokkal kell megpróbálni 

megegyezni" – magyarázta az elnök. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=20392
http://itthon.transindex.ro/?hir=33040
http://itthon.transindex.ro/?hir=33041
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142407&cim=antal_arpad_uj_fejezetet_kezdunk_video
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A kongresszusi bakikról kérdezték Kovács Pétert 
2013. május 27. – maszol.ro 

Szervezési és tartalmi szempontból is sikeresnek, bakimentesnek minősítette hétfőn a 

maszol.ro kérdésére Kovács Péter főtitkár az RMDSZ szombati csíkszeredai kongresszusát. 

A maszol.ro-nak arra a felvetésére, miszerint a kongresszuson nem volt különösebb vita az 

alapszabályzat-módosításról és az elfogadásra váró dokumentumokról, Kovács Péter 

kijelentette: ez nem volt meglepetés, mert ezeket a tervezeteket két hónapon keresztül 

készítették elő az RMDSZ belső, illetve nyilvános konzultációs fórumain.  

 

Van igény még egy színmagyar iskolára Marosvásárhelyen 
2013. május 27. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi magyar oktatás jövőjéről tanácskoztak a helyi oktatási intézmények 

vezetői, Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettes, illetve az Erdélyi Magyar Néppárt 

marosvásárhelyi szervezetének oktatási szakbizottsága csütörtökön a 

demokráciaközpontban. A kerekasztal-beszélgetésen szó esett a szakoktatás fontosságáról, 

valamint még egy magyar iskola létrehozásáról. 

 

Bíznak a templommentésben 
2013. május 27. – Krónika 

Egy minden fél számára elfogadható megoldásra vár az Erdélyi Református Egyházkerület 

a Kétágúként emlegetett Kolozsvár alsóvárosi református templom ügyében – jelentette ki 

a vasárnapi esti tiltakozó megmozdulást követően a Krónika kérdésére Kató Béla püspök. 

Mint emlékeztetett, Emil Boc polgármestertől a múlt héten ígéretet kaptak, hogy 

közvetíteni fog az egyház és a tanfelügyelőség között, hogy sikerüljön kialakítani egy 

mindenki által elfogadott alternatívát. 

 

A parlamenti pártok benyújtották az alkotmánymódosító elképzeléseiket 
2013. május 27. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Az összes parlamenti párt élt a lehetőséggel és benyújtotta az alkotmánymódosítással 

kapcsolatos elképzeléseit. A szociáldemokraták a többi között a honatyák számának 

csökkentését, az államelnöki hatáskörök tisztázását valamint a régió fogalmának 

bevezetését javasolják. A liberálisok azt kérik, hogy az államelnök mandátumát 

csökkentsék a jelenlegi ötről négy évre, illetve azt is beiktatnák az alaptörvénybe, hogy az 

államfő mandátuma lejárta után ne lehessen egyetlen politikai párt tagja sem, és ne 

tölthessen be köztisztséget. 

 

Meggyalázták a maroshévízi Magyar Katonai temetőt 
2013. május 27. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Meggyalázták a maroshévízi Magyar Katonai temetőt – írja az erdely.ma. Május utolsó 

vasárnapja a Hősök Napja, így aznap megemlékezést tartottak a temetőben. Ám az 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/12934-a-kongresszusi-bakikrol-kerdeztuk-kovacs-petert
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/van-igeny-meg-egy-szinmagyar-iskolara-marosvasarhelyen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/biznak-a-templommentesben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=142426&cim=a_parlamenti_partok_benyujtottak_az_alkotmanymodosito_elkepzeleseiket
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/12949-meggyalaztak-a-maroshevizi-magyar-katonai-temetot
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ünneplők azt tapasztalták, a létező 145 keresztből 65 darabot vittek el, utólag ezek közül 6 

kereszt a közeli szemétdombról előkerült.  

 

Üdvözölt RMDSZ-terv 
2013. május 28. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) is üdvözölte tegnap 

az RMDSZ szombati kongresszusán elhangzott bejelentést, miszerint a szövetség 

törvénytervezetet nyújtana be a Székelyföld területi autonómiájáról. Toró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke szerint Kelemen Hunor közös fellépésre 

vonatkozó kijelentése akkor lett volna igazán hiteles, ha a két erdélyi magyar párt 

képviselőit is meghívják az RMDSZ-kongresszusra. 

 

Lomnici: nagy siker, hogy a petíciós bizottság foglakozik a beadvánnyal 
2013. május 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Nagy nemzetközi sikernek nevezte Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke hétfői brüsszeli sajtótájékoztatóján, hogy az Európai Parlament petíciós bizottsága 

foglalkozik beadványával, amelyben a szlovák állampolgársági törvény azon rendelkezését 

kifogásolja, amely szerint elveszíti a szlovák állampolgárságát az, aki felveszi egy másik 

ország állampolgárságát. 

 

Gubíkék tiltakoztak az EP petíciós bizottsága ülésén 
2013. május 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Transzparensekkel tiltakoztak szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki 

magyarok hétfőn Brüsszelben az ellen, hogy az Európai Parlament (EP) petíciós bizottsága 

zárt ülésen tárgyalja az őket érintő beadványt. A legnagyobb transzparensen a szlovák 

alkotmány ötödik cikkét idézték szlovák és magyar nyelven, miszerint akarata ellenére 

senki sem fosztható meg szlovák állampolgárságától 

 

Focus: Smer – 40,8%, Híd – 6,1%, MKP – 4,5% 
2013. május 27. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A voksok 40,8 százalékával a kormányzó Smer győzne, ha most tartanának parlamenti 

választásokat – derül ki a Focus közvélemény-kutatásából. A Híd 6,1, az MKP 4,5 

százalékot szerezne. 

 

Nagy Testvér ne figyelj! - Már több mint kétezren kérték az államfői vétót 
2013. május 27. – hirek.sk, Új Szó 

Már több mint kétezer szlovák állampolgár írta alá azt a felhívást, amelyben Ivan 

Gašparovič államfőt arra kérik, vétózza meg a polgárok tartózkodási helyének kötelező 

bejelentését elrendelő törvénymódosítást. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130527150626/Lomnici-nagy-siker-hogy-a-peticios-bizottsag-foglakozik-a-beadvannyal.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20130527181315/Gubikek-tiltakoztak-az-EP-peticios-bizottsaga-ulesen.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/05/27/focus-smer-408-hid-61-mkp-45
http://www.hirek.sk/belfold/20130527091328/Nagy-Testver-ne-figyelj-Mar-tobb-mint-ketezren-kertek-az-allamfoi-vetot.html
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Az autonómia-modellekről vitáztak Dunaszerdahelyen 
2013. május 27. – hirek.sk 

A Via Nova Ifjúsági Csoport dunaszerdahelyi szervezete nyilvános vitaestet rendezett az 

autonómia-modellekről Vass István Zoltán politológus részvételével. 

 

Nem tapsolnak a Híd kétnyelvűsítő tervezetének 
2013. május 28. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Komplex megoldás vagy lépésről lépésre haladás? Az MKP mellett a civilek is 

elégedetlenek a Híd vasúti táblatörvényével. A tervezetet a héten tárgyalja első olvasatban 

a parlament. A vita könnyen lehet, hogy akadémiai jellegű, ugyanis a Smer nagy eséllyel 

már első olvasatban elkaszálja a javaslatot. 

 

Szabadka is részt vett a szecessziós városok gödöllői találkozóján 
2013. május 27. – Vajdaság Ma 

Kern Sólya Mária, Szabadka város képviselő-testületének elnöke és Kovacsev Ninkov Olga, 

a szabadkai múzeum főmuzeológusa képviselték városunkat a szecessziós városok 

találkozóján május 25-én Gödöllőn. Az Erzsébet királyné Szálloda nagytermében 

megtartott tanácskozást dr. Gémesi György polgármester nyitotta meg. Gödöllő városa az 

idei évet a szecesszió évének nyilvánította, és ez alkalomból szakmai találkozót szervezett. 

 

A szerbiai kormány és a parlament előtt a tartományról szóló nyilatkozat 
2013. május 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke a Vajdaság alkotmányos és törvényes 

jogainak védelméről szóló nyilatkozat szövegét eljuttatta a szerb parlament elnökének, a 

szerb kormánynak, valamint azoknak a minisztériumoknak, amelyek a nyilatkozat egyes 

részei által érintettek. Pásztor a közleményében elmondta, meggyőződése, hogy ha a 

parlament, a kormány és a minisztériumok tájékozódnak a nyilatkozat szövegéről, az a 

fennálló nyitott kérdések megvitatásához vezet majd, amelyek megoldása mindkét félnek 

érdeke, de mindenekelőtt a vajdasági polgároké. 

 

„Bátorító döntés június végén” 
2013. május 27. – Pannon RTV 

Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, a Szerb 

Parlament Európai Integrációs Bizottságának elnök-helyettese a vasárnapi 

kormánydöntést formális lépésnek tekinti, az április 19-én Brüsszelben megkötött 

megállapodás mindennapi alkalmazásához. A szerb kormánynak még tárgyalásokat kell 

folytatnia az észak-koszovói szerbekkel, a megállapodás tényleges alkalmazásához. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130527083010/Az-autonomia-modellekrol-vitaztak-Dunaszerdahelyen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15513/Szabadka-is-reszt-vett-a-szecesszios-varosok-godolloi-talalkozojan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15514/A-szerbiai-kormany-es-a-parlament-elott-a-tartomanyrol-szolo-nyilatkozat.html
http://pannonrtv.com/web/?p=63048
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A fél ország elköltözne 
2013. május 27. – Pannon RTV 

A szerbiai egyetemisták háromnegyede el kívánja hagyni az országot. A szülők ebben nem 

tartanák vissza őket, mivel a legutóbbi felmérés szerint szinte ugyanennyien egyetértenek 

gyerekeik költözési szándékával. A tanulmányoktól függetlenül egyre több felnőtt is 

elhagyná Szerbiát, a férfiaknak több mint fele, a nőknek pedig 42 százaléka. Drámai a 

helyzet, mivel a statisztika az irányba mutat, hogy lassan a fél ország el akar költözni a jobb 

élet reményében. 

 

A VMDP közleménye: Mire várunk még? 
2013. május 27. – Vajdaság Ma 

A szemünk előtt folyik a Vajdaság autonóm tartomány alkotmányos státusának 

megnyirbálása és hatásköreinek kiüresítése, ugyanakkor megszaporodtak a kérdéssel 

kapcsolatos manipulációk is, legnyilvánvalóbban a Vajdaságról szóló deklaráció körüli 

parlamenti és sajtóvitában, olvasható a VMDP Választmánya által kiadott közleményben, 

amely egyebek között leszögezi, hogy a VMDP tévesnek és hiteltelennek tartja a VMSZ 

tartományi képviselőinek azon magatartását, mellyel a mindkét szerb hatalmi centrum 

részéről hazug történelmi érvekre támaszkodó vitában állást foglalt az egyik mellett, holott 

mindkét, alapjában véve nacionalista nézetrendszert vissza kellett volna utasítania. A 

tapasztalat ugyanis azt bizonyítja, hogy aki a múlt tényeit meg akarja másítani vagy el 

akarja hallgatni, annak jelenlegi tetteiről és jövőbeni szándékairól van titkolni valója. 

 

Jövő héten kinyilvánítják függetlenségüket a koszovói szerbek 
2013. május 27. – Vajdaság Ma 

Az észak-koszovói szerb kisebbség a jövő hét elején kinyilvánítja függetlenségét - közölte a 

szerb kisebbség vezetője hétfőn a Beta belgrádi hírügynökségnek adott nyilatkozatában. 

Marko Jakšić bejelentette azt is, hogy a Koszovó északi részén élő négy szerb közösség 

ezzel egy időben saját parlamentet kíván létrehozni. Ezt követően pedig "autonóm 

tartományként" kívánnak csatlakozni az anyaország Szerbiához. 

 

A hatalom vitája a jogvédővel 
2013. május 28. – Magyar Szó 

A nagybecskereki városi képviselő-testület pénteki, sorrendben nyolcadik ülésén 

váratlanul vita támadt a város polgári jogvédőjének az elmúlt évre vonatkozó jelentése, 

pontosabban annak a kisebbségi jogokról szóló része miatt. Ebben többek között az áll, 

hogy 2012-ben Nagybecskereken hét súlyos jogsértés történt. A jogvédő a legkirívóbb 

esetek közé sorolta a helyi Zsidóközség irodája elleni támadást, a két egyetemista 

megverését, csak azért, mert anyanyelvükön (magyarul) beszéltek, a muzslyai esetet, 

amikor magyar gyerekeket vertek meg, két roma nő megverését Csentán, az aradáci 

evangélikus temető meggyalázását, a romák elleni falfirkákat és a Viorel Besu házára 

leadott lövést. A két utóbbi eset tetteseit még nem fogták el. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=63219
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15515/A-VMDP-kozlemenye-Mire-varunk-meg.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18650/Jovo-heten-kinyilvanitjak-fuggetlenseguket-a-koszovoi-szerbek.html
http://www.magyarszo.com/hu/1987/vajdasag_nagybecskerek/97234/A-hatalom-vit%C3%A1ja-a-jogv%C3%A9d%C5%91vel.htm
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Brüsszeli és újvidéki egyetemisták a képviselőházban 
2013. május 28. – Magyar Szó 

A képviselőházban megtartott hétfői panelvitán részt vett az Újvidéki Egyetem 

negyvennégy hallgatója, akik gyakorlati munkát folytatnak a tartományi közigazgatási 

szervekben, továbbá a belga Leuveni Egyetem huszonnégy magiszteri képzésen részt vevő 

hallgatója is. A vendégeknek Mila Radisavljević, a parlament titkárhelyettese mutatta be a 

képviselőház intézményét, annak szerveit, működését. Milivoj Vrebalov, a parlament 

alelnöke korábbi tapasztalatairól beszélt, amelyeket törökbecsei polgármesterként szerzett 

az uniós projektumok kivitelezése során.  

 

Beregszász: választási célegyenes 
2013. május 27. – Kárpátinfo 

Már csak tízen vannak versenyben a beregszászi polgármesteri székért – adta hírül a 

mukachevo.net. A portál a Beregszászi Territoriális Választási Bizottságra (TVK) 

hivatkozva azt írja, hogy kilenc induló az eredetileg bejegyzett 19-ből visszavonta a 

jelölését. Ez a mostani azért fontos állomás a választási folyamat szempontjából, mert a 

versenyben maradt tíz jelölt neve került rá végeredményben a szavazólapokra, melyeket 

már el is készítettek. 

 

Szép kiejtési verseny 
2013. május 27. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma két évvel ezelőtt hagyományteremtő 

szándékkal rendezte meg a szép kiejtési versenyt általános iskolásoknak. Az idei versenyt 

május 24-én, pénteken rendezték meg az eszéki magyar iskolaközpontban 26 versenyző 

részvételével. A szép kiejtés versenyének célja, hogy az általános iskolás korú gyerekeket az 

olvasásra nevelje és megszerettesse velük a könyvet. 

 

Könyvbemutató Csúzán 
2013. május 27. – Új Magyar Képes Újság 

Május 26-án mutatták be a csúzai Jókai Mór Kultúregyesület és a helyi református 

egyházközösség kiadásában megjelent Csúzai füzetek III.-at a helyi kultúrotthonban. A 

Csúzai füzetek sorozat darabjait ötévente adják ki azzal a céllal, hogy bemutassák a falu 

távolabbi és közelebbi múltját. 
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http://www.magyarszo.com/hu/1987/kozelet/97230/Br%C3%BCsszeli-%C3%A9s-%C3%BAjvid%C3%A9ki-egyetemist%C3%A1k-a-k%C3%A9pvisel%C5%91h%C3%A1zban.htm
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/beregszasz-valasztasi-celegyenes
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4573-szep-kiejtesi-verseny-
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4574-koenyvbemutato-csuzan


 

 

 

 

 

 
9 

Magyar Ifjúsági Konferencia Lendván 
2013. május 27. – RTV Slovenija Hidak 

A magyar fiatalok legmagasabb szintű egyeztetési fóruma, a Magyar Ifjúsági Konferencia 

Muravidéken ülésezett a hétvégén. Az ülésen a határon túli magyarság aktuális kérdéseit 

vitatták meg a résztvevők, valamint középtávú stratégiai terveket is meghatároztak. 

 

Támogatás magyar szervezeteknek 
2013. május 27. – Volksgruppen 

Összesen negyvenmillió forinttal (140 ezer euro) támogat öt külhoni magyar 

pedagógusszervezetet az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelési 

államtitkársága. A tárca honlapján közzétett tájékoztatás szerint a minisztériumi 

pályázatra öt szervezet nyújtott be kérelmet, összesen 47,863 millió forint értékben. A 

köznevelésért felelős államtitkár döntése alapján mind az öt pedagógusszervezet kap 

támogatást, összesen 40 millió forint keretösszeggel. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6367
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/183016/
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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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