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Németh Zsolt: a kisebbségi magyarok parlamenti képviselete erősíteni fogja 
az anyaországi felelősségtudatot 
2013. június 17. – MTI, Kormány.hu 

Németh Zsolt reményei szerint Magyarországon az anyaországi felelősségtudat tovább fog 

erősödni a jövő évi választások után, amikor a határon túli nemzeti közösségeknek már 

képviselői is lesznek a parlamentben. Magyarország fontosnak tartja a nemzeti közösség 

megszerveződését, amely a Kárpát-medencében az autonómia biztosítását jelenti, a 

nagyvilágban pedig például a vasárnapi iskolák, az egyházközösségek körül szerveződő 

cserkészcsapatok vagy más egyesületi formák támogatását – hangsúlyozta az államtitkár. 

 

Kelemen felelőtlennek tartja Băsescu Székelyföldre vonatkozó kijelentéseit 
2013. június 17. – transindex.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök felelőtlennek tartja és visszautasítja Traian Băsescu 

államfő kijelentését, mely szerint a helyi magyar nacionalizmus miatt kerülik el Hargita és 

Kovászna megyét a nagybefektetők. Az RMDSZ elnöke szerint a befektetők elmaradásának 

oka sokkal inkább az infrastrukturális fejletlenségben keresendő, amelyhez nemcsak a 

kommunista diktatúra idején történt régióleépítés, asszimilációs kísérlet, hanem a '89 

utáni kormányok, és Băsescu maga is hozzájárult. 

 

Nemzetközi diaszpóra-konferenciát tartanak kedden Genfben - ELŐZETES 
2013. június 17. - MTI 

Diaszpórák és fejlődés: hidak a társadalmak és az államok között címmel kétnapos 

miniszteri szintű nemzetközi konferencia kezdődik kedden Genfben a Nemzetközi 

Migrációs Szervezet (IOM) égisze alatt. Magyar részről az eseményen Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vesz részt. A genfi tanácskozás célja, hogy 

meghatározzák a diaszpórákkal való együttműködés lehetőségeit, ajánlásokat gyűjtsenek a 

diaszpóra-politikák kidolgozásához, illetve a kapcsolódó kutatásokhoz és elősegítsék az 

illetékes miniszterek közti hálózat kiépítését. 

 

Őszre halasztották az alkotmánymódosítás parlamenti vitáját 
2013. június 17. – transindex.ro 

Őszre halasztják az alkotmánymódosító javaslatokról történő szavazást az első 

megkeresett ház szerepét betöltő szenátusban - döntöttek az USL vezetői azok után, hogy 

kiderült, nem valószínű, hogy az Alkotmánybíróság a parlamenti tavaszi ülésszak végéig 

közzéteszi álláspontját az ügyben. A halasztásra vonatkozó információt a Mediafax 

hírügynökségnek USL-s források közölték. 
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http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/nemeth-zsolt-a-kisebbsegi-magyarok-parlamenti-kepviselete-erositeni-fogja-az-anyaorszagi-felelossegtudatot
http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/nemeth-zsolt-a-kisebbsegi-magyarok-parlamenti-kepviselete-erositeni-fogja-az-anyaorszagi-felelossegtudatot
http://itthon.transindex.ro/?hir=33232
http://itthon.transindex.ro/?hir=33227
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Uniós támogatással újul meg Szék Árpád-kori műemléktemploma 
2013. június 17. – transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Az Európai Unió támogatásával újítják fel Szék község Árpád-kori műemléktemplomát. A 

felújítás főtervezője által az MTI-hez eljuttatott tájékoztató szerint az utolsó órában 

kezdődött el a 13. század közepén épült, ám többször átépített templom felújítása, "az 

épület szerkezeti egységeinek többsége ugyanis vagy összeomlás előtt áll, vagy nagyon 

leromlott állagú". 

 

Székelyföldre jön Dragnea, hogy bemutassa a régiósításra vonatkozó 
elképzeléseit 
2013. június 17. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hét eleji nyilatkozataira reagálva a régiósításért felelős 

Liviu Dragnea miniszterelnök-helyettes bejelentette: a székelyföldieknek is bemutatja az 

ország közigazgatási átalakítására vonatkozó elképzeléseit. 

 

Megbukik a maksai tanács? – Széthúzás miatt elmaradhat a Székely Vágta 
2013. június 17. – Erdély Ma 

Akárcsak az előző kettőn, a pénteken megtartott tanácsülésen sem volt döntőképes Maksa 

község önkormányzata. Amennyiben a következő alkalommal sem lesz meg a fele plusz egy 

jelenlét, a törvény értelmében a helyi tanácsot feloszlatják. A polgármester felhívta a 

jelenlevők figyelmét, ha a testületi tagok nem jelennek meg, akkor a július 13–14-ei, az 

Óriáspince-tetőre tervezett Székely Vágta is elmarad, ugyanis a helyi tanácsnak rá kell 

bólintania arra, hogy a Maksához tartozó területet átadják a szervezőknek. 

 

Bojkottálják az alkotmánymódosítást a demokrata-liberálisok  
2013. június 17. – maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Nem vesznek részt többé a Demokrata Liberális Párt (PDL) honatyái az 

alkotmánymódosító parlamenti bizottság ülésein és az alaptörvény későbbi plénumbeli 

vitáján sem – döntötte el hétfőn a PDL vezetősége. A bojkott oka, hogy szerintük a 

kormánypártok nem tesznek eleget a 2009-es referendumot kinyilvánított népakaratnak 

az egykamarás parlamentre való áttérésre és a honatyák számának csökkentésére. 

 

Botrány a tanácsülésen 
2013. június 17. – Nyugati Jelen 

Sokáig nem tartott – alig húsz percig – az Aradi Helyi Tanács hétfő délelőtti ülése, 

amelynek napirendjén eredetileg 18 pont szerepelt. Hármat azonban mindjárt az elején 

elhalasztottak. Bognár Levente alpolgármester az ülés végén szóvá tette, hogy a legöregebb 

huszár, Skultéty József hamvait Szlovákiába szállították anélkül, hogy erről az aradi 

tanácsot és a közvéleményt értesítették volna. 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=33229
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143641&cim=szekelyfoldre_jon_dragnea_hogy_bemutassa_a_regiositasra_vonatkozo_elkepzeleseit
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143641&cim=szekelyfoldre_jon_dragnea_hogy_bemutassa_a_regiositasra_vonatkozo_elkepzeleseit
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143654&cim=megbukik_a_maksai_tanacs_szethuzas_miatt_elmaradhat_a_szekely_vagta
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13858-bojkottaljak-az-alkotmanymodositast-a-demokrata-liberalisok
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_hetediknel_kiborultak.php
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Így látják a készülő új alkotmányt az erdélyi magyar politikusok 
2013. június 17. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az új alkotmány szövegtervezetének kidolgozásánál múlt héten a parlamenti szakbizottság 

több, az erdélyi magyarokat érintő javaslatot is elfogadott. Az RMDSZ javaslatára a 

nemzeti kisebbségeket államalkotó nemzeti közösségként ismerné el az új alkotmány, és 

nemzeti jelképeik használatát is megengedné. Románia nemzetállami meghatározása 

azonban ezentúl is megmarad. Az erdélyi magyar politikusok véleménye megoszlik 

minderről. 

 

Az anyanyelvhasználatot vizsgálják az egészségügyben 
2013. június 17. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az egészségügyi minisztérium körlevélben kérte számon a Kisebbségi vagy Regionális 

Nyelvek Európai Chartájának érvényesítését a megyei közegészségügyi hatóságokon. A 

szaktárca arról kért jelentést a megyei hatóságoktól, milyen intézkedéseket hoztak annak 

érdekében, hogy az alárendeltségükbe tartozó szociális intézményekben – kórházakban, 

idősotthonokban és menhelyeken – az ápolásukra bízott személyek anyanyelvi 

kiszolgálásban részesüljenek. A minisztérium az Európa Tanács szakértői bizottságának 

ajánlásaira hivatkozott körlevelében. 

 

Több mint félmillió erdélyi magyar nézheti az ETV-t  
2013. június 17. – maszol.ro 

Immár 8 erdélyi megye 386 településén, több mint 500 000 magyar nemzetiségű néző 

számára elérhetőek az Erdélyi Magyar Televízió (ETV) műsorai, azt követően, hogy az 

elmúlt heteben számos helyi kábelszolgáltató is műsorkínálatába vette a televíziót. 

Szepessy Előd igazgató elmondta, a UPC-vel folytatott eredményes együttműködésnek 

köszönheően a nemzetközi műsorszolgáltató nemrég úgy döntött, nemcsak a digitális, 

hanem az analóg műsorkínálatába is beemeli az ETV-t. Ez újabb több ezer potenciális 

nézőt jelenthet az egyetlen önálló erdélyi magyar televízió számára – mondta az igazgató.  

 

Szúrja egyesek szemét a kétnyelvű érdemoklevél 
2013. június 17. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete több mint 1500 kétnyelvű érdemoklevelet bocsátott 

ki a marosvásárhelyi iskolák magyar tagozatosai számára, azonban ezek nem minden 

oktatási intézményben jutottak el a diákokhoz. 

 

Alkotmánymódosítás: nem kapnak különleges státust a hagyományos 
térségek  
2013. június 17. – maszol.ro, MTI, Krónika, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Az alkotmánymódosítást előkészítő parlamenti bizottság hétfőn elvetette azt az indítványt, 

amely lehetővé tette volna egyes hagyományos térségek különleges státusának elismerését 

- tájékoztatta az MTI-t Máté András, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143668&cim=igy_latjak_a_keszulo_uj_alkotmanyt_az_erdelyi_magyar_politikusok_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143670&cim=az_anyanyelvhasznalatot_%C2%ADvizsgaljak_az_egeszsegugyben_video
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/13859-tobb-mint-felmillio-erdelyi-magyar-nezheti-az-etv-t
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szurja-egyesek-szemet-a-ketnyelvu-erdemoklevel
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13864-alkotmanymodositas-nem-kapnak-kulonleges-statust-a-hagyomanyos-tersegek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/13864-alkotmanymodositas-nem-kapnak-kulonleges-statust-a-hagyomanyos-tersegek
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frakcióvezetője, a bizottság tagja. Elmondta: a bizottság azzal indokolta az RMDSZ 

javaslatának elutasítását, hogy ezt a kérdést nem szükséges alkotmányban szabályozni.  

 

Anyanyelvünk jövője címmel szervez konferenciát Sógor Csaba az EP-ben 
2013. június 17. – Erdély Ma 

Sógor Csaba RMDSZ-es EP-képviselő Our Languages ('Anyanyelvünk jövője') címmel 

konferenciát szervez az Európai Unió nyelvi diverzitásának kérdéséről. Az eseményre 

június 18-án, az Európai Parlament brüsszeli székhelyén kerül sor, Dónall Ó Riagáin, ír 

független szakértő és Miquel Strubell katalán professzor részvételével. 

Bukhat a restitúciós tervezet 
2013. június 18. – Krónika 

Kevés az esélye annak, hogy a parlament elfogadja az RMDSZ egyházi ingatlanok 

visszaszolgáltatására vonatkozó tervezetét, a szenátus jogi bizottsága ugyanis már 

elutasította azt – számolt be a Krónikának Markó Attila. A sepsiszentgyörgyi képviselő 

elmondta, a jogi bizottság, amely ez esetben a jelentéstevő testület, a kormány 

véleményezésére hivatkozva szavazott nemmel, a hozzáállást ismerve valószínű, hogy a 

felsőház, majd döntőtestületként  a képviselőház is ellene voksol majd. 

 

Fico haverja majd nem mond le a főügyészségről 
2013. június 17. – bumm.sk, Új Szó 

A végéhez közeledik a szlovákiai főügyész-saga. Az új jelölt, Jaromír Čižnár, bár még meg 

sem választották, máris kijelentette, hogy nem mond le, akárhogyan is dönt az 

Alkotmánybíróság. A jelölt Malina Hedvig több mint hat éve húzódó hercehurcájával 

kapcsolatban elmondta, hogy szerinte túl régóta tart az ügy. „Vagy vannak bizonyítékok, 

vagy pedig nincsenek. Ez az ügy nem olyan bonyolult, hogy ne lehessen dönteni. Van elég 

bizonyítékunk a vádemeléshez, vagy nincs?” - tette fel az égető kérdést.  

 

Párkányt és Komáromot előre feladta a Smer-KDH megyei koalíció 
2013. június 17. – bumm.sk 

Mivel az SDKÚ a pártvezetés irányvonalához tartva magát végül nem lépett koalícióra 

Nyitra megyében a Smerrel és a KDH-val, a két fennmaradó párt újraosztotta az 

elnyerhető mandátumokat. A magyarlakta vidékeket alapból feladják. 

 

Centenáriumi emlékévvel tisztelegnek Vámbéry Ármin munkássága előtt 
2013. június 17. – bumm.sk 

Emlékévvel tiszteleg a száz éve elhunyt Vámbéry Ármin orientalista tudós munkássága 

előtt a Vámbéry Ármin Centenáriumi Emlékbizottság, amely nemzetközi tudományos 

konferenciát és kiállítást is szervez. A tervek szerint újra kiadnák a magyar őstörténet és a 

keletkutatás tudósának néhány alapművét is. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=143681&cim=anyanyelvunk_jovoje_cimmel_szervez_konferenciat_sogor_csaba_az_ep_ben
http://www.bumm.sk/83490/fico-haverja-majd-nem-mond-le-a-fougyeszsegrol.html
http://www.bumm.sk/83506/parkanyt-es-komaromot-elore-feladta-a-smer-kdh-megyei-koalicio.html
http://www.bumm.sk/83505/centenariumi-emlekevvel-tisztelegnek-vambery-armin-munkassaga-elott.html
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A kisebbségek szerint szlovák is lehet a kormánybiztos  
2013. június 17. – Felvidék Ma 

A kisebbségekért felelős új kormánybiztosnak pártatlannak és a Szlovákiában élő 

kisebbségek igényei iránt empatikusnak kellene lennie. Ezek az egyes kisebbségi 

közösségek képviselőinek alapvető követelményei A. Nagy László utódját illetően. 

Ugyanúgy fontos számukra azonban az is, hogy az új kormánybiztos élvezze a kormány 

támogatását. Ez az elképzelése a kisebbségi kultúra támogatási rendszerének új szabályait 

előkészítő munkacsoport vezetőjének, Bukovszky Lászlónak is. „A kormány bizalmán és 

támogatásán kívül a kisebbségpolitika terén kellő tapasztalattal és ismerettel rendelkező 

embernek kellene lennie” – nyilatkozta Bukovszky. 

 

Felvidéki Magyar Sziget - a visszaszámlálás elkezdődött 
2013. június 17. – Felvidék Ma 

Június 22-én hatodik alkalommal rendezi meg a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom 

(HVIM) a Felvidéki Magyar Szigetet, ezúttal Dunamocs községben. 

 

Döcög a fakultatív kétnyelvűség 
2013. június 18. – Új Szó 

Bár a törvények egyre több lehetőséget adnak a kétnyelvűség terén, a lakosság nem, vagy 

csak részlegesen él ezekkel. 2012 júliusa és 2013 februárja között összesen 25 esetben 

kértek kétnyelvű anyakönyvi okiratot Szlovákiában. Többek között ez is kiderül a hazai 

kisebbségek helyzetét bemutató jelentésből, amelyet A. Nagy László hivatala készített. A 

kormányhivatal felmérése szerint a magyarok által lakott települések 8%-a használja teljes 

ügyvitelben, 19,7%-a pedig részlegesen a magyart. 2011-ben a magyarlakta települések 

önkormányzatainak 32%-ában ülésezett a képviselő-testület magyar nyelven, 28,5%-ban 

szlovákul, 32,8%-ban pedig mindkét nyelven. 

 

2,9 milliót kapott egy ismeretlen magyar művelődési egyesület az újvidéki 
költségvetésből 
2013. június 17. – Vajdaság Ma 

2,9 millió dináros támogatást kapott az újvidéki költségvetésből a tavaly novemberben 

bejegyzett székvárosi Zrak (Levegő) Magyar Művelődési Egyesület, míg a több évtizedes 

hagyománnyal rendelkező Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központnak mindössze 300 

ezer dinárt ítéltek meg hat nagyszabású programjának résztámogatására, írja a Vajdasági 

RTV magyar nyelvű honlapján. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40222-a-kisebbsegek-szerint-szlovak-is-lehet-a-kormanybiztos
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40214-felvideki-magyar-sziget-a-visszaszamlalas-elkezdodott
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15625/2-9-milliot-kapott-egy-ismeretlen-magyar-muvelodesi-egyesulet-az-ujvideki-koltsegvetesbol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15625/2-9-milliot-kapott-egy-ismeretlen-magyar-muvelodesi-egyesulet-az-ujvideki-koltsegvetesbol.html
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Ashton csütörtöki tárgyalásra hívta Dačić és Thaci miniszterelnököket 
2013. június 17. – Vajdaság Ma 

Catherine Ashton, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője bejelentette, 

Brüsszelbe hívta Ivica Dačić szerb miniszterelnököt és Hashim Thaci koszovói kormányfőt, 

hogy június 20-án, csütörtökön a brüsszeli megállapodás végrehajtási tervének 

megvalósításával kapcsolatos kérdésekről tárgyaljanak. „Ez egy újabb eredmény a 

(brüsszeli megállapodás) végrehajtása ügyében, illetve fontos lépés a kapcsolatok 

normalizálása felé”, áll Catherine Ashton sajtóközleményében. 

 

A játékos foglalkozás motivál 
2013. június 17. – Magyar Szó 

Nagy sikerű gyermeknapi programot szerveztek a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar hallgatói. Mivel az egyetemen lévő gyakorlatok száma nem feltétlenül ad 

kellő rutint az első két évben, ezért szeretnénk azt, hogy az első- és másodéves hallgatók is 

kapjanak betekintést a gyermekekkel való foglalkozásba. A hallgatók szempontjából a fő 

jelentősége ennek a rendezvénynek a tapasztalatszerzés, az, hogy más helyzetben is, nem 

iskolai környezetben is meglássák, milyen a gyermekek viselkedése, hogyan reagálnának 

egy-egy helyzetre, hogyan oldanák meg a problémákat. 

 

10. Etnofest 
2013. június 17. – Magyar Szó 

Idén a palicsi Vigadó ad otthont a 10. alkalommal megrendezésre kerülő világzenei 

fesztiválnak, az Etnofestnek június 21-e és 23-a között. A fesztiválok szerényebb 

támogatottsága miatt ezúttal csak két koncertest lesz, ám a program így is gazdag: előadók 

érkeznek Spanyolországból, Ausztriából, az USA-ból, Lengyelországból, Ukrajnából, 

Magyarországról és Szerbiából, akik nemcsak az országukra jellemző hagyományos zenét 

mutatnak be, hanem új, kortárs zenei formákat is. 

 

A VMDK célkitűzései 
2013. június 17. – Pannon RTV 

Az autonómia kivívása, az ország valós decentralizációja és regionalizációja – ezek a 

VMDK legfontosabb megfogalmazott célkitűzései. A párt vasárnap tisztújító közgyűlést 

tartott. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége a hatékonyabb működés 

érdekében néhány pontban módosította a párt alapszabályát. A párt harminchárom tagú 

tanácsát huszonegy tagúra módosították. Az elnökséget tizenegyről hétre, és az alelnökök 

számát négyről háromra csökkentették. Csonka Áron pártelnök: „Ugyanúgy az ellenőrző 

bizottságot is ötről háromra módosítottuk, és ezzel remélhetőleg az elkövetkezendő 

időszakban hatékonyabb struktúrát tudunk kiépíteni a pártban. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18747/Ashton-csutortoki-targyalasra-hivta-Dacic-es-Thaci-miniszterelnokoket.html
http://www.magyarszo.com/hu/2007/kozelet_oktatas/98123/A-j%C3%A1t%C3%A9kos-foglalkoz%C3%A1s-motiv%C3%A1l.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2007/vajdasag_szabadka/98127/10-Etnofest.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=66507
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Jó hírekre várva 
2013. június 18. – Magyar Szó 

Eddig mindenki Szerbiától várt el jó híreket, most viszont Szerbia számít kedvező hírekre 

Brüsszelből június 28-án – fejtette ki hétfőn Ivica Dačić miniszterelnök a Lucinda 

Creightonnal, Írország Európa-ügyi miniszterével folytatott beszélgetés után. Dačić szerint 

az Európai Unió hangulata pozitív, ugyanakkor nem elég, hogy Brüsszelből csupán 

elismerő szavak, dicséret és taps érkezzen. Konkrét döntésre van szükség, ami ebben az 

esetben a csatlakozási tárgyalások megkezdése dátumának a kitűzése, hangsúlyozta Dačić, 

mondva: „Ha ez valóban megtörténik, akkor az idei Vid napja lesz az első olyan, amikor 

Szerbia jó és szép híreket kap.” 

 

Mesterházy gratulált az UMDSZ-nek 
2013. június 18. – Kárpáti Igaz Szó 

Mesterházy Attila, a Magyar Szocialista Párt elnöke levében köszöntötte Gajdos Istvánt, az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, jókívánságait fejezve ki abból az 

alkalomból, hogy Babják Zoltán, az UMDSZ jelöltje megnyerte az időközi polgármester-

választást Beregszászban. 

 

Támogatás az elsősöknek 
2013. június 17. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma A magyar oktatásért elnevezésű 

beiskolázási programja során azokat az elsősöket és szüleiket támogatja, akik a magyar 

tannyelvű iskolák mellett döntöttek. A tankönyvek, taneszközök csomagja mellett 300 

kunával is segíti az iskolakezdést. 

 

Elballagtak a nyolcadikosok 
2013. június 17. – Új Magyar Képes Újság 

Az utolsó tanítási héten a laskói, a vörösmarti, az újbezdáni, a kórógyi általános iskolában 

és az eszéki magyar iskolaközpontban is elballagtak a nyolcadikosok a magyar és a horvát 

tagozatokon is. 

 

A Nemzeti Összetartozás Napjáról beszélgettek Ligonierban 
2013. június 17. – Nemzeti Regiszter 

A nagy múltú ligonieri Bethlen Otthon évtizedeken keresztül szolgált otthonául amerikai 

magyar aggok százainak. Az idő jócskán megrostálta ugyan az itt élő magyarok sorait, ám 

az Otthon továbbra is hűen és óriási felelősségtudattal végzi az idős s sok esetben rászoruló 
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http://www.magyarszo.com/hu/2008/kozelet_politika/98156/J%C3%B3-h%C3%ADrekre-v%C3%A1rva.htm
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=13837
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4649-tamogatas-az-elssoeknek
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4645-elballagtak-a-nyolcadikosok
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-nemzeti-osszetartozas-napjarol-beszelgettunk-ligonierban
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lakók gondozását, szórakoztatását. Miután jobbára már amerikai – értsd: magyar 

gyökerekkel nem rendelkező – személyek alkotják a lakóközösséget, így a helyi Hungarian 

Cultural and Heritage Center munkáját is újra kellett értelmezni a közelmúltban. 

 

Piknikkel zárta az évet az ottawai cserkészcsapat 
2013. június 17. – Nemzeti Regiszter 

Mivel az ottawai 28. sz. Kölcsey Ferenc cserkészcsapat túl kicsi ahhoz, hogy saját nyári 

tábort tartson, ezért a jól bevált szokás szerint, a vezetők, a gyerekek és szüleik egy 

„egynapos piknik” keretében búcsúztatták az együtt töltött évet. 

 

Állva ünnepelte a közönség a 45 éves Pántlikát 
2013. június 17. – Nemzeti Regiszter 

Telt ház előtt lépett fel São Paulóban a helyi magyarokból álló Pántlika néptáncegyüttes. A 

gála a csoport fennállásának 45. évét ünnepelte. Az est végére mindenki meggyőződhetett 

arról, hogy a csoport tagjai valóban egy családot alkotnak. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/piknikkel-zarta-az-evet-az-ottawai-cserkeszcsapat
http://www.nemzetiregiszter.hu/allva-unnepelte-a-kozonseg-a-45-eves-pantlikat
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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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