
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. június 28. 



 

 

 

 

 

 
2 

Újratemették Skultéty László földi maradványait 
2013. június 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Katonai tiszteletadással ünnepélyesen újratemették Skultéty László földi maradványait 

csütörtökön a szlovákiai Hegyesmajtényban. A ceremónián Magyarországot Orosz Zoltán 

altábornagy, vezérkarifőnök-helyettes és Balogh Csaba pozsonyi nagykövet képviselte. A 

vezérkarifőnök-helyettes elmondta: nagyra értékeli a meghívást, amit olyan szép 

gesztusnak tart, amely csökkenti annak a sajnálatos lépésnek a súlyát, hogy a magyar felet 

nem vonták be az előkészületekbe. Mint mondta, reméli, Skultéty László hazatérése egy új 

korszak kezdetét jelenti, ami a Szlovákiában lévő magyar hadisírok gondozását illeti. 

 

MKP - Vitaanyag készül az autonómiamodellekről 
2013. június 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az MKP elnöksége arra a következtetésre jutott, hogy újra kell fogalmazni az 

önkormányzati-önigazgatási elképzeléseket és igényeket. Ennek érdekében az elnökség 

létrehozta azt a munkacsoportot, amely a rendszerváltást követő években megalkotott 

autonómia-koncepciókból kiindulva, s az azóta eltelt időszak nyugat-európai tapasztalatait 

figyelembe véve, nemzetközileg elismert szakemberek bevonásával olyan 

autonómiamodellt dolgoz ki, amely a szlovákiai magyar közösség igényeinek leginkább 

megfelel. Az MKP elnöksége megszavazta, hogy ezt az új autonómia-koncepciót politikai és 

szakmai előkészítését követően össztársadalmi vitára kell bocsátani. 

 

Kelemen: muszáj lesz utcára vonulva tiltakozni Székelyföld felszámolása ellen 
2013. június 27. – transindex.ro, Erdély Ma 

A kormányerők arra kényszerítik a romániai magyar közösséget, hogy utcára vonulva 

tiltakozzon Székelyföld felszámolása ellen - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az 

Ojtozon tartott megyei önkormányzati vezetők VI. találkozóján. Kelemen szerint a 

demonstráció szeptemberben lehet esedékes. Antal Árpád bejelentése szerint júliusban 

Sepsiszentgyörgyön vagy Tusnádfürdőn vitanapot tartanak a témában, ahová Liviu 

Dragnea miniszterelnök-helyettest is meghívják. 

 

Alkotmány: népszavazás csak jövőre?  
2013. június 27. – Krónika, transindex.ro 

Akár a jövő év végén esedékes elnökválasztásig is kitolhatja a kormányzó Szociálliberális 

Unió (USL) az alkotmánymódosítás jóváhagyásáról szóló népszavazást – jelentette ki 

szerdán este Crin Antonescu, az USL társelnöke, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130627152255/Ujratemettek-Skultety-Laszlo-foldi-maradvanyait.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130627150809/MKP-Vitaanyag-keszul-az-autonomiamodellekrol.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33356
http://kronika.ro/belfold/alkotmany-nepszavazas-csak-jovore
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Éleződik a székelyföldi zászlóháború 
2013. június 28. – Népszabadság 

Vegyék védelmükbe a város zászlaját! – szólította fel a sepsziszentgyörgyi RMDSZ a város 

polgárait. A csütörtökön indult aláírásgyűjtés során azoknak a polgároknak a jelentkezését 

várják, akik élni szeretnének a beavatkozás jogával a Kovászna megyei prefektus által, a 

város zászlajának törvénytelenné nyilvánítására indított perben. 

 

Hivatali összeférhetetlenséggel vádolják Abos Gábort 
2013. június 27. – Krónika 

Hivatali összeférhetetlenség állt fenn 2011 augusztusa és 2012 májusa között Abos Gábor, 

az Országos Környezetvédelmi Ügynökség volt elnöke esetében, mivel egyszerre töltötte be 

a hatóság elnöki tisztségét, és folytatott egyéni vállalkozói tevékenységet – derül ki az 

Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) által csütörtökön kiadott közleményből. 

 

Tőkés: tüntetni kell a regionalizáció ellen 
2013. június 27. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Tőkés László néppárti európai parlamenti képviselő szerint lehetséges, hogy tüntetésekre 

lesz szükség Erdélyben és Magyarországon a román hatalom általa „eszelősnek” nevezett 

regionalizációs tervei ellen. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke csütörtöki 

budapesti sajtótájékoztatóján a romániai közigazgatás tervezett átalakításáról szólva 

tragikusnak és fájdalmasnak nevezte, hogy az 1988-1989-es magyarországi 

nemzetpolitikai fordulat után negyedszázaddal „még mindig ott tartunk, hogy egy vértelen 

genocídium ellenében lehet szükség arra, hogy kimenjünk az utcára”. 

 

Mikó-ügy: az igazságügyi tárca szerint nincs kár 
2013. június 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, Erdély 

Ma, MTI 

Október 10-én folytatódik a tárgyalás a bukaresti legfelsőbb bíróságon arról, hogy az 

illetékes restitúciós bizottság törvényesen szolgáltatta-e vissza a református egyháznak a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ingatlanjait. Markó Attila RMDSZ-es 

parlamenti képviselő, a restitúciós bizottság korábbi elnöke a csütörtöki tárgyalás után 

elmondta: előreláthatólag csak pénteken tudják meg, hogy a bírák elfogadták-e az egyes 

bizonyítási elemek újratárgyalására vonatkozó kérésüket. „Ha elfogadják, lehet, hogy nem 

csak egy tárgyalás következik. Ha viszont nem, akkor októberben már ítélet születhet" – 

jelentette ki Markó Attila. 

 

Tárlat „Kelet Svájcáról” Brüsszelben 
2013. június 27. – Krónika, Erdély Ma 

„Erdély – egy európai régió" címmel szervezett Brüsszelben Tőkés László európai 

parlamenti képviselő irodája rendhagyó kiállítást az EP Antall Józsefről elnevezett 

épületében szerdán. A rendezvényen a hatvanfős erdélyi delegáció tagjaiként többek között 
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http://kronika.ro/kulfold/tokes-tuntetni-kell-a-regionalizacio-ellen
http://kronika.ro/belfold/miko-ugy-az-igazsagugyi-tarca-szerint-nincs-kar
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érmelléki, széki és kalotaszegi néptáncosok, valamint a Csűrős zenekar tagjai is felléptek. A 

helyszínen az érdeklődők egy tájékoztató füzetet is kézhez kaptak, amelyet a Bálványosi 

Intézet adott ki „Európa tündérkertje: Erdély" címmel. 

 

Osztrák döntéshozókkal egyeztetett Borbély László 
2013. június 27. – transindex.ro, maszol.ro 

Az osztrák parlament Nemzeti Tanácsának (alsóházának) parlamenti képviselőivel – 

köztük az osztrák Védelmi Bizottság elnökével, Peter Fichtenbauerrel, a Román-Osztrák 

Baráti Társaság elnökével, Peter Wittmann-nall, valamint az alsóház külkapcsolatokért 

felelős bizottsági alelnökével, Christine Muttonennel, aki az osztrák Szociál-Demokrata 

frakció európai ügyekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős tagja is –, találkozott június 

25-én és 26-án Borbély László, a képviselőház külügyi bizottságának elnöke. A bécsi 

látogatás során Reinhold Lopatkával, a Külkapcsolatok és Európai Uniós ügyek 

minisztériumának néppárti államtitkárával, és Judith Gebetsroithnerrel, az osztrák 

szövetségi kancellár (Werner Faymann) európai ügyekért felelős tanácsadójával is 

egyeztetett. 

 

Nem fogadták el az RMDSZ bírósági anyanyelvhasználatra vonatkozó 
módosító javaslatát 
2013. június 27. – transindex.ro, maszol.ro 

A büntető eljárási törvénykönyv hatályba léptetésével kapcsolatos törvénycsomag vitája 

során több olyan, RMDSZ által benyújtott módosítást fogadtak el, amely megerősíti az 

anyanyelv használatának jogát a büntető eljárásban valamint a büntetés végrehajtása 

során. Nem fogadtak el azonban két olyan javaslatot, amely egyértelművé tenné e jog 

effektív érvényesítésének mikéntjét. Márton Árpád Kovászna megyei parlamenti képviselő 

tartotta fenn az RMDSZ által benyújtott ezen két módosító javaslatot. 

 

Változó Európa, változó Erdély 
2013. június 27. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar közvéleményt leginkább foglalkoztató kérdésekre összepontosít a 

Magyar Ifjúsági Értekezlet, a Kós Károly Akadémia, a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem kolozsvári Természettudományi és Művészeti Karának, valamint az 

RMDSZ Főtitkárságának közös szervezésében július 2–7. között Marosfőn zajló10. EU 

Tábor. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33360
http://itthon.transindex.ro/?hir=33361
http://itthon.transindex.ro/?hir=33361
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/valtozo-europa-valtozo-erdely
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Testvértelepülési szerződést írtak alá Pereden 
2013. június 27. – Új Szó 

Újabb községgel bővült a mátyusföldi Pered testvértelepüléseinek sora. A tizenhetedik 

peredi falunapok alkalmából megtartott ünnepi képviselő-testületi ülésen az erdélyi 

Tusnádfürdővel kötöttek testvérközségi szerződést. 

 

Duray: A mai helyzet az értékrendi és erkölcsi válság következménye  
2013. június 27. – Felvidék Ma 

Duray Miklós a Pátria Rádiónak adott interjújában elmondta, „a Most-Híd párt vezetői 

szakadárok, a szakadárok sosem alkalmasak arra, hogy megtegyék a visszavezető utat. 

Akik megmaradtak a most már Magyar Közösség Pártának nevezett MKP-ban, azokban ott 

a sértődöttség, sértettség, ami ugyan a racionálisan gondolkodó politikusok esetében 

félretehető, , de hogyan lehet összeilleszteni a tüzet a vízzel?”. 

 

„Szerbek és magyarok az élet örökségét adják tovább” 
2013. június 27. – Magyar Szó 

A csúrogi megemlékezést megelőzően Áder János, Magyarország államfője Nebojša 

Stefanovićtyal, a Szerbiai Képviselőház elnökével találkozott, majd a folytatásban 

megszervezett díszülésen a köztársasági parlamenti képviselőkhöz szólt. – Köszönöm. Úgy 

érzem, a mai naphoz ez az egyetlen méltó szó – kezdte felszólalását Áder János, majd 

Magyarország nevében mondott köszönetet, és fejezte ki elismerését a szerbiai házelnök és 

a parlamenti képviselők előtt. 

 

Közelebb kerültünk a sebek begyógyításához 
2013. június 27. – Magyar Szó 

A meghatottság és az öröm jelei láthatók mindazok arcán, akik most itt vannak, s 

számomra is nagy örömöt jelent, hogy végre e közös főhajtásra sor kerülhetett – 

nyilatkozta a Magyar Szónak Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és a 

Vajdasági Magyar Szövetség vezetője. – Hét évtizedet vártunk erre, s bármennyire 

igyekszik szerénynek lenni az ember, nem szabad eltitkolnia, ha elégedett azzal, hogy 

mindez bekövetkezett. Rengetegen dolgoztak a mai megemlékezés beteljesülésén az elmúlt 

hetven évben. Ha másként nem is, akkor úgy, hogy minden családban elmondták a 

felnövekvő nemzedéknek azt, hogy mi történt, s olykor csak úgy merték ezt megtenni, hogy 

előtte bezárták az ajtót. A tragikus események efféle hagyományozása tartotta életben az 

igazságtétel ambícióját – fejtette ki. 
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http://ujszo.com/online/regio/2013/06/27/testvertelepulesi-szerzodest-irtak-ala-pereden
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/40413-duray-a-mai-helyzet-az-ertekrendi-es-erkolcsi-valsag-kovetkezmenye
http://www.magyarszo.com/hu/2016/kozelet_politika/98485/%E2%80%9ESzerbek-%C3%A9s-magyarok-az-%C3%A9let-%C3%B6r%C3%B6ks%C3%A9g%C3%A9t-adj%C3%A1k-tov%C3%A1bb%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2017/kozelet_politika/98484/K%C3%B6zelebb-ker%C3%BClt%C3%BCnk-a-sebek-begy%C3%B3gy%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1hoz.htm
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Történelmi megbékélés, sérelmek orvoslása 
2013. június 27. – Vajdaság Ma 

Jelentős sajtóvisszhangja volt a szerdai csúrogi közös államfői főhajtásnak, nemkülönben  

Áder János köztársasági elnök parlamenti beszédének, amelyben bocsánatot kért a szerbek 

ellen elkövetett bűntettekért. A szerb sajtó is rengeteget írt a közös államfői főhajtásról.  A 

Vreme szerb–magyar megbékélésről ír, s a két államelnök beszédeit, nyilatkozatait idézi, 

valamint a szerb parlament által elfogadott nyilatkozatból is idéznek, hangsúlyozva, hogy 

nem szabad elfelejteni a múltban történt eseményeket, de tanulni kell belőlük. 

 

Délvidéki főhajtás a jövőért 
2013. június 27. – Vajdaság Ma 

A gyűlölködőknek, nacionalistáknak és az örök fanyalgóknak különösen kellemetlen 

napjaik vannak mostanában a határ mindkét oldalán. Múlt pénteken Szerbia parlamentje 

rendkívüli ülésen fogadta el a délvidéki magyarok ellen 1944–45-ben elkövetett 

vérengzéseket elítélő nyilatkozatot, szerdán pedig Áder János köztársasági elnök belgrádi 

kollégájával, Tomislav Nikolićtyal közösen hajtott fejet a vajdasági Csúrogon a második 

világháború szerb és magyar áldozatai előtt. Túlzás, s talán felesleges is ezeket az 

eseményeket történelmi megbékélésnek nevezni, de az vitathatatlan, hogy 

emberemlékezet óta nem folyt ennyire normális mederben mindaz, amit gyűjtőszóval 

magyar–szerb kapcsolatoknak szoktunk nevezni.  

 

Dačić: Feltételek nélkül jelölik ki a dátumot Szerbia számára 
2013. június 27. – Vajdaság Ma 

Ivica Dačić szerbiai miniszterelnök ma kijelentette, Szerbia számára pénteken feltételek 

nélkül jelölik ki az európai uniós csatlakozási tárgyalások kezdési időpontját – írja a Beta. 

„Történelmi nap a holnapi Szerbia és az EU számára is. Szerbia visszafordíthatatlanul 

halad az Európai Unió felé” – mondta Dačić csütörtökön Belgrádban a Szerbia az EU felé 

vezető úton – a gazdaságra tett hatás elnevezésű konferencián. 

 

Szerbia uniós csatlakozásának feltétele a kapcsolatok normalizálása 
Koszovóval 
2013. június 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szerbia első európai uniós csatlakozási tárgyalására már akár 2014 januárjában is sor 

kerülhet, de csak akkor, ha decemberben igazolást nyer a brüsszeli Koszovó-megállapodás 

teljes végrehajtása – jelentette ki a Bundestag előtt tartott beszéde kezdetén Angela Merkel 

német kancellár. Szerbia teljes uniós csatlakozása előtt a kancellár szerint Belgrád és 

Pristina kapcsolatainak teljes normalizálására van szükség. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5647/Tortenelmi-megbekeles--serelmek-orvoslasa.html
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18805/Dacic-Feltetelek-nelkul-jelolik-ki-a-datumot-Szerbia-szamara.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18804/Szerbia-unios-csatlakozasanak-feltetele-a-kapcsolatok-normalizalasa-Koszovoval.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18804/Szerbia-unios-csatlakozasanak-feltetele-a-kapcsolatok-normalizalasa-Koszovoval.html
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A Délvidék Kutató Központ üdvözli a szerb–magyar történelmi főhajtást 
2013. június 27. – Pannon RTV 

A Délvidék Kutató Központ üdvözli a szerb–magyar történelmi megbékélés jegyében 

történt közös főhajtást, amelynek során Áder János magyar államfő és Tomislav Nikolić 

szerb elnök Csúrogon megemlékezett a második világháború során ártatlanul kivégzett 

magyar és szerb áldozatokról. A Délvidék Kutató Központ fontosnak érzi, hogy a szerb 

elnök méltatta a két állam tudományos akadémiái által felállított történész vegyes 

bizottság munkáját. Közleményben fejezik ki helyeslésüket és egyetértésüket azt illetően, 

hogy a témát a jövőben is a lehető legmagasabb fokú tudományos igénnyel és alapossággal 

kell a történész szakma képviselőinek feltárni. A Délvidék Kutató Központ szerint csak így 

juthatunk közelebb a történtek társadalmi szintű feldolgozásához és a megbékéléshez. 

 

Vajdaság egyenrangú köztársaság lesz Szerbiával? 
2013. június 27. – Pannon RTV 

Vajdaság legyen köztársaság Szerbia keretein belül – ezt kérik a IV. Vajdasági Konvenció 

résztvevői. A konvenció politikai tanácsának ma megtartott első ülésén, az alkotmány 

módosítására és Szerbia decentralizációjára szólítottak fel. Vajdaságban nincs szükség 

előrehozott választásokra. Választások akkor lesznek, miután meghozzák az új alkotmányt, 

vagy amikor lejár a mostani kormány mandátuma – hangzott el az ülésen. Đorđe Subotić, 

a IV. Vajdasági Konvenció koordinációs-akciós bizottságának társelnöke azt mondja: ők 

azt javasolják, hogy Vajdaság egyenrangú köztársaság legyen Szerbiával, az ország keretein 

belül. 

 

Hatalomváltás Kishegyesen? 
2013. június 27. – Magyar Szó 

Csütörtök délután kezdődött és várhatóan késő éjszakáig tart a kishegyesi községi 

képviselő-testület tavalyi választásokat követő 7. ülése. A terem zsúfolásig megtelt, a 

levegőben pedig tapintható feszültség. Az ülés elején Marko Rovčanin, a kkt elnöke arról 

tájékoztatta képviselőket, hogy két új napirendi javaslat érkezett hozzá, egyik 

bizalmatlansági szavazást indítványozott a kkt elnök ellen, a másik pedig a polgármester 

ellen. 

 

Tavasszal indulhat a viski magyar óvoda 
2013. június 28. – Kárpátalja 

A leendő viski magyar óvoda megnyitásáról tanácskoztak az illetékesek, a kezdeményezők 

és az érdekeltek múlt pénteken a Huszti Járási Állami Adminisztráció épületében. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=68182
http://pannonrtv.com/web/?p=68190
http://www.magyarszo.com/hu/2017/vajdasag_kishegyes/98514/Hatalomv%C3%A1lt%C3%A1s-Kishegyesen.htm
http://www.karpataljalap.net/2013/06/27/tavasszal-indulhat-viski-magyar-ovoda
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Cserkészképzés felnőtteknek 
2013. június 28. – Kárpátalja 

Lezajlott a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ) által februárban megkezdett 

felnőtteknek szóló cserkészképzési program második része: az eseményre június 21–22-én 

a munkácsi járási Fedelesfalván került sor. 

 

Alapos tudást csak anyanyelvén szerezhet az ember 
2013. június 28. – Kárpátalja 

Interjúsorozatot indított a Kárpátalja hetilap, mellyel a magyar iskolához szeretnének 

kedvet csinálni azoknak a szülőknek, akik mostanában választanak tanintézményt 

gyermekük számára. A mostani interjúalany dr. Kész Margit néprajzkutató, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanára volt, akit a magyar nyelvhez, a magyar 

iskolához fűződő viszonyáról faggatott a lap. 

 

Tanácsülés a Beregszászi járásban  
2013. június 28. – Kárpátalja 

Múlt pénteken a beregszászi járási tanács ülésén felhívást fogadtak el, melyben a tanács 

arra kéri a Kárpátaljai Megyei Tanácsot, hogy utaljon ki pénzt a Beregszászi Magyar 

Gimnázium új épületének befejezésére. A mintegy egy évtizede épülő ingatlan 

befejezéséhez mintegy nyolcmillió hrivnyára volna szükség. 

 

A pótköltségvetésben nem csökken a nemzetiség finanszírozása 
2013. június 27. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén parlament Nemzetiségi Bizottságának mai 1. sürgős ülésén a képviselők 

megvitatták az állami költségvetés módosításának azon tételeit, amelyek az őshonos 

nemzeti közösségek és intézményeik finanszírozására vonatkoznak. Göncz Lászlót, a 

bizottság elnökét arról kérdezték, hogy a módosítás sújtja-e, és ha igen, milyen mértékben 

a magyar nemzetiséget. 

 

Király M. Jutka régi-új felelős szerkesztő 
2013. június 27. – RTV Slovenija Hidak 

A Népújság felelős szerkesztőjének kinevezése és a tájékoztatási intézet 

alapszabályzatának módosítása szerepelt a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet 

Tanácsa ülésének napirendjén. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/06/27/cserkeszkepzes-felnotteknek
http://www.karpataljalap.net/2013/06/27/alapos-tudast-csak-anyanyelven-szerezhet-az-ember
http://www.karpataljalap.net/2013/06/27/tanacsules-beregszaszi-jarasban
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6590
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6588
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Ausztriai Magyarok Kerekasztala 
2013. június 27. – Volksgruppen 

Egy sajtótájékoztató keretében mutatkozott be az Ausztriai Magyar Szervezetek 

Kerekasztala, amely egy új ernyőszervezet szeretne lenni az Ausztriában megalakult 

magyar egyesületek és szervezetek számára. A Kerekasztal a tagszervezetek tevékenységét 

tartja elsődlegesnek. Tagszervezeteinek szócsöve akar lenni a döntéshozók felé az Ausztriai 

Magyar Szervezetek Kerekasztala, egy néhány hónapja bejegyzett új ausztriai 

ernyőszervezet - ezt hangsúlyozták a kerekasztal képviselői a sajtótájékoztatón Bécsben. 

 

Amerikában felépült a tökéletes Magyarország 
2013. június 27. – Origo 

A magyar kultúra a főszereplője a Washington szívében zajló több mint negyvenéves 

múltra visszatekintő Smithsonian Folklife Festivalként ismert népművészeti fesztiválnak. 

A helyszín a hatalmas, Mallnak hívott park, amely hétvégénként mindig megtelik 

helyiekkel és turistákkal. A közel két héten át tartó fesztivál alatt így végig szem előtt lesz 

Magyarország, amely az utóbbi években leginkább csak negatív összefüggésben került 

szóba az Egyesült Államok fővárosában.  
 

Megnyílt a Magyarország kulturális örökségét bemutató washingtoni 
fesztivál 
2013. június 27. – MTI, Nemzeti Regiszter 

Magyar örökség - Az újjáéledés gyökerei című fesztiválprogram a közép-európai régió 

kaleidoszkópszerű sokszínűségét mutatja be - jelentette ki szerdán Washingtonban a 

Smithsonian Folklife Festival (SFF) megnyitóján Navracsics Tibor miniszterelnök-

helyettes. 

 

Semjén Zsolt johannesburgi látogatása 
2013. június 27. –Nemzeti Regiszter 

2013. június 23-án Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest üdvözölhette a dél-afrikai 

magyar közösség, amelyre a Dél-Afrikai Magyar Szövetség székházában, a Pretoria és 

Johannesburg között félúton fekvő Magyar Tanyán került sor. Az eseményen a Magyar 

Tanya nagyterme teljesen megtelt, ahol 180 résztvevő fogadta a díszvendéget. 

 

Hungarikumok nyomában 
2013. június 27. –Nemzeti Regiszter 

A Kőrösi Csoma Sándor Program mellett a Julianus Program ugyancsak kiemelt 

jelentőségű kezdeményezése a magyar kormánynak, amelynek keretében az a nemes cél 

fogalmazódott meg, hogy létesüljön egy olyan regiszter, amely a külhonban lévő magyar 

emlékek, értékek számbavételére szolgál. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/184599/
http://www.origo.hu/itthon/20130627-riport-a-washingtoni-magyar-kulturalis-fesztivalrol.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/megnyilt-a-magyarorszag-kulturalis-orokseget-bemutato-washingtoni-fesztival
http://www.nemzetiregiszter.hu/megnyilt-a-magyarorszag-kulturalis-orokseget-bemutato-washingtoni-fesztival
http://www.nemzetiregiszter.hu/semjen-zsolt-johannesburgi-latogatasa
http://www.nemzetiregiszter.hu/hungarikumok-nyomaban


 

 

 

 

 

 
10 

Élet, harag nélkül 
2013. június 27. –Nemzeti Regiszter 

„Közösen egymásért!“. Egy hétvége a toleranciáról, egymás megismeréséről, elfogadásáról. 

Megtanulni bízni, hinni az emberekben, nyitni feléjük és segítő kezet nyújtani. Ezek voltak 

a céljai a Rákóczi Családi Kör októberi nagytalálkozójának, melyet Felvidék legdélibb 

városában, az Esztergommal szemben fekvő Párkányban rendeztünk meg. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/elet-harag-nelkul
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

