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Fókuszban a történelem - Létrejön egy magyar-szlovák munkacsoport 
2013. július 3. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Martonyi János magyar és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter keddi budapesti 

találkozóján megállapodott abban, hogy közös szakértői munkacsoportot hoznak létre a 

kiemelkedő történelmi személyiségek szerepének megvitatására. A külügyminiszterek 

hasonló eszmecsere elindítását javasolják a két országban élő kisebbségi közösségek 

oktatási és nyelvhasználati lehetőségeinek javításáért. 

 

Öt elöljárót pereltek be a székely zászló miatt 
2013. július 3. – Krónika, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Szabadság 

Öt polgármestert perelt be az elmúlt napokban Dumitru Martinescu, Kovászna megye 

prefektusa amiatt, hogy a felszólítása ellenére sem távolították el a polgármesteri 

hivatalokról a székely zászlót. A kormánymegbízott a Mediafax hírügynökségnek 

elmondta, hétfőn Barót, valamint Lemhény és Árkos községek polgármesteri hivatalát 

perelte be a székely zászló kitűzése miatt, májusban pedig a kézdivásárhelyi és a kökösi 

polgármesteri hivatalt hívta perbe ugyanezért. 

 

November 9-én lesznek a megyei választások 
2013. július 3. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Pavol Paška házelnök döntése értelmében november 9-én, szombaton zajlanak majd 

Szlovákiában a megyei önkormányzati választások. Azokban a megyékben, ahol egyetlen 

megyei elnökjelölt sem szerzi meg az érvényes szavazatok abszolút többségét, november 

23-án tartják a 2. fordulót. 

 

Több mint ezer diákot táboroztat a Rákóczi Szövetség 
2013. július 3. – MTI, hirek.sk 

Több mint ezer Kárpát-medencei magyar diákot és tanárt táboroztat az idén nyáron a 

Rákóczi Szövetség. Kilenc rendezvényük között találhatók általános iskolásoknak szóló 

anyanyelvi táborok, középiskolás és főiskolás tábor, valamint történelem és magyar 

irodalom szakos tanároknak szóló rendezvények. 

 

Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet rendez az ELTE  
2013. július 3. – Felvidék Ma 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem július 9–14. között harmadik alkalommal – a 15 éves 

sikeres múlttal rendelkező budapesti nyári egyetem folytatásaként – rendezi meg a 

határon túli magyar anyanyelvű egyetemisták számára az ELTE Kárpát-medencei Magyar 

Nyári Egyetemet. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130703181242/Fokuszban-a-tortenelem-Letrejon-egy-magyar-szlovak-munkacsoport.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ot-eloljarot-pereltek-be-a-szekely-zaszlo-miatt
http://www.hirek.sk/belfold/20130703142928/November-9-en-lesznek-a-megyei-valasztasok.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130703075747/Tobb-mint-ezer-diakot-taboroztat-a-Rakoczi-Szovetseg.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/40511-karpat-medencei-magyar-nyari-egyetemet-rendez-az-elte
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„A karrier csúcspontján” 
2013. július 4. – Prőhle Gergely – Heti Válasz 

Nem véletlenül nem értesült sem a magyar kormány, sem az aradi magyarság Skultéty 

László huszártiszt kihantolásáról, hiszen akkor talán megakadályozhatta volna azt. Persze 

azt sem lehet állítani, hogy igaz magyar huszár lett volna Skultéty, de az, hogy „Szlovákia 

hadtörténetének jelentős személyisége” lett volna szintén nem állja meg a helyét.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. július 4-i számában olvasható.) 

 

Külföldiek mentenék meg a kastélyokat 
2013. július 3. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Belgiumi és nagy-britanniai intézményektől is kapott ajánlatot a Beszterce-Naszód megyei 

önkormányzat a meglehetősen leromlott állapotban levő paszmosi és komlódi Teleki-

kastélyok átvételére. A csekély magyar lakossággal rendelkező észak-erdélyi Beszterce-

Naszód megyében az egykori magyar nemesi családok 14 kastélyát tartják számon A 

kategóriás műemlékként. 

 

Új vezetők a vásárhelyi Rebreanu iskolában 
2013. július 3. – Szucher Ervin – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Gheorghe Nistor történelemszakos és Péterfy Erika fizika-kémia szakos tanár személyében 

új vezetőket nevezett ki a Maros megyei tanfelügyelőség a marosvásárhelyi Liviu Rebreanu 

általános iskola élére. A tanintézet két tanára az évadzáró incidens után lemondott Adina 

Maria Chirilă és leváltott helyettese, Demeter-Erdei Zoltán helyére került. Illés Ildikó 

főtanfelügyelő-helyettes elmondta, hogy a vezetőcserétől a béke, csend és kiegyensúlyozott 

légkör visszaállását várja. 

 

Brassai Zsombor nem ért egyet a Kultúrpalota és Cifra palota nagytermeinek 
elnevezésével 
2013. július 3. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke átiratban fordult a 

Maros Megyei Tanácshoz, melyben azt javasolja, hogy a Kultúrpalota és Közigazgatási 

palota nagytermeit ne nevezzék el, illetve arra kéri a tanács elnökét, hogy vonja vissza az 

erre vonatkozó határozatot. 

 

Lehet jelentkezni a Diákönkormányzati Szabadegyetemre 
2013. július 3. – transindex.ro 

2013. szeptember 2–7. között kerül sor a XIX. Romániai Magyar Diákönkormányzati 

Szabadegyetemre (DÖKSZAB) a Romániai Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ), 

a Szatmár Megyei Magyar Diáktanács (Szamedt) közös szervezésében. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kulfoldiek-mentenek-meg-a-kastelyokat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-vezetok-a-vasarhelyi-rebreanu-iskolaban
http://itthon.transindex.ro/?hir=33406
http://itthon.transindex.ro/?hir=33406
http://itthon.transindex.ro/?hir=33405
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Vitaindító gondolatok az EU-táborban 
2013. július 3. – Gergely Imre – szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro, Szabadság 

Változó Európa, változó Erdély: ez a mottója a szerdán megnyílt EU-tábornak. A mottó 

időszerűsége vitathatatlan, számos olyan változás körvonalazódik, amely komolyan 

befolyásolhatja majd Erdély, ezen belül a magyarság sorsát, például az 

alkotmánymódosítás és a régiósítás. 

 

Előkelő helyen a magyar iskolák Kolozs megyében 
2013. július 3. – maszol.ro 

A nyolcadikosok szakaszzáró vizsgáját követően a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség 

rangsorolta a megye 64 városi és 94 vidéki tanintézetét, írja a kolozsvariradio.ro az 

Agerpresre hivatkozva. Ennek alapján a magyar tannyelvű iskolák a középmezőnyben 

helyezkednek el. A legjobb eredményt a Báthory István Elméleti Líceum érte el 8,36-os 

átlaggal, amivel Kolozs megyében a 18. helyen áll. Ezt követi a János Zsigmond Kollégium 

a 25. helyen, majd következik a Brassai-líceum a 48. és az Apáczai-líceum az 51. helyen. 

 

EU-tábor: partnerként kell tekinteniük egymásra az ifjúsági szervezeteknek 
2013. július 3. – Sólyom István – transindex.ro 

A közigazgatási régiók elfogadása katasztrófát jelentene az erdélyi magyarságra nézve - 

hangzott el Marosfőn. Azt is kijelentették, hogy a politikának tudni kell visszavonulni 

bizonyos területekről. 

 

Sógor Csaba: a Tavares-jelentés az erdélyi magyaroknak is jól foghat  
2013. július 3. – maszol.ro 

Az RMDSZ két európai parlamenti képviselője közül Sógor Csaba nemmel szavazott 

szerdán a magyar kormányt elmarasztaló Tavares-jelentésre, Winkler Gyula pedig objektív 

okokból nem vett részt a szavazáson. „Túl azon, hogy magyar vagyok és az RMDSZ az 

Európai Néppárt tagja, ezt a jelentést szakmai okokból nem lehetett megszavazni, mert 

túlzott következtetéseket vont le olyan labilis állításokról, amelyeket nem tudott igazolni, 

az ajánlásai pedig nem csak pontatlanok, hanem végrehajthatatlanok is” – magyarázta 

Sógor Csaba.  

 

Tüntetést szervez az Erdélyi Magyar Néppárt 
2013. július 3. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

A régióátszervezés ellen és az autonómia mellett szervez megmozdulásokat az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP), valamint az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). Az első 

tüntetést július 20-án tartják. A szervezők szeretnének minél több szervezetet és 

intézményt bevonni az tiltakozó akcióba, partnerséget ajánlottak többek között az 

RMDSZ-nek is. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/vitaindito-gondolatok-az-eu-taborban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/14569-elokelo-helyen-a-magyar-iskolak-kolozs-megyeben
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20709
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/14585-sogor-csaba-a-tavares-jelentes-az-erdelyi-magyaroknak-is-jol-foghat
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tuntetest-szervez-az-erdelyi-magyar-neppart
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Csúszik az RMDSZ polgári előterjesztése 
2013. július 4. – Krónika  

Késik az RMDSZ európai polgári kezdeményezésének hivatalos elindítása, holott a 

szövetség nemrég a dél-tiroli Brixenben tartott ünnepélyes ceremóniáján jelentette be a 

folyamat startját. Az alakulat szakértői szerint a brüsszeli iktatásra a jövő héten kerül sor. 

 

Kifogásolt vezetők 
2013. július 4. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kifogásolják a Kovászna megyei RMDSZ-es önkormányzati vezetők munkáját a Magyar 

Polgári Párt (MPP) háromszéki képviselői. Bálint József, Sepsiszentgyörgy korábbi 

alpolgármestere és Nagy István, Barót volt polgármestere tegnap sajtótájékoztatón hívták 

fel a figyelmet az elöljárók vélt tévedéseire. 

 

Vélemények a magyar-szlovák kormányfői találkozóról 
2013. július 3. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Kételkedik a pozsonyi sajtó abban, hogy tartósan jó viszonyt jelez-e a magyar és szlovák 

kormány keddi, budapesti tárgyalása, ugyanakkor kedvezően értékeli annak gyakorlati 

hozadékát. 

 

Kiállt Hégli mellett a Kerekasztal 
2013. július 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szerint indokolatlanul menesztik Hégli Dusant, az Ifjú 

Szívek vezetőjét. „A szlovákiai magyar kultúra ápolásának kérdése pártok és világnézetek 

feletti közös ügy, ezért kiemelten fontos, hogy az intézmények vezetését kompetens és 

megfelelő szakértelemmel rendelkező szakemberek lássák el, s tisztségük sorsa ne a 

politikai széljárástól, hanem a szakmai teljesítményüktől függjön” – áll a közleményben. 

 

Magyarul is kampányol Radoslav Procházka 
2013. július 3. – hirek.sk 

Magyar nyelvű óriásplakátokon is kampányol Szlovákia déli járásaiban Radoslav 

Procházka, a jövő tavasszal sorra kerülő államfőválasztások egyik szlovák jelöltje, erre 

szlovák elnökjelölt részéről még nem volt példa. Procházka az MTI érdeklődésére 

elmondta, természetesnek tartja, hogy azokon a területeken, ahol nem csupán szlovák 

anyanyelvű lakosság él, saját nyelvükön is megszólítsa az embereket. 

 

Elhunyt Sidó Zoltán 
2013. július 3. – bumm.sk 

Elhunyt Sidó Zoltán pedagógus, képzőművész, a Csemadok korábbi országos vezetője. 

Hosszan tartó betegség után 74 éves korában érte a halál. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/csuszik-az-rmdsz-polgari-kezdemenyezesenek-hivatalos-elinditasa
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-fejlesztes-modjat-biralja-az-mpp-haromszeken
http://www.hirek.sk/belfold/20130703143854/Velemenyek-a-magyar-szlovak-kormanyfoi-talalkozorol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130703110534/Kiallt-Hegli-mellett-a-Kerekasztal.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130703142323/Magyarul-is-kampanyol-Radoslav-Prochazka.html
http://www.bumm.sk/84150/elhunyt-sido-zoltan.html


 

 

 

 

 

 
6 

Gombaszög: Több mint száz program 
2013. július 3. – bumm.sk, Új Szó 

Két hét múlva nyitja kapuit az újjáépülő krasznahorkai vár alatt a Gombaszögi Nyári 

Tábor, melynek elkészült a részletes programja. 

 

Őszre tárgyalnak a vajdasági demokraták alkotmánymódosítási javaslatáról? 
2013. július 3. – Vajdaság Ma 

Őszre a vajdasági parlament elé kerülhet az az alkotmánymódosítási javaslat, amelyet a 

Demokrata Párt (DS) vajdasági parlamenti képviselői terjesztenek majd elő – írja a Danas 

napilap. Milivoj Vrebalov, a vajdasági parlament demokrata párti alelnöke bejelentette, 

hogy szeptemberben tárgyal majd a DS tartományi koalíciós partnereivel az 

alkotmánymódosító kezdeményezés kapcsán. 

 

A módosítás után csökken a vajdasági költségvetés 
2013. július 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Az idei vajdasági költségvetés a módosítást követően 3,5 milliárd dinárral lesz kisebb az 

előirányzottnál – jelentette be Bojan Pajtić tartományi kormányfő. „Ma azért módosítjuk a 

költségvetést, mert kötve van a köztársaságihoz, s a szerencsétlen körülmények miatt egy 

olyan mechanizmuson alapul, mely lehetetlenné teszi a tartomány finanszírozását az 

alkotmányban foglaltaknak megfelelően” – mondta Pajtić a vajdasági parlamentben. 

 

Magyarkanizsa: Kedvezményekre jogosító kártyát igényelhetnek a fiatalok 
2013. július 3. – Vajdaság Ma 

Az ifjúsági kártya kiadásának és használatának feltételeiről Volenter Takarics Anasztázia, a 

községi tanács ifjúsággal megbízott tagja, valamint Krekuska Róbert, az Ifjúsági Tanács 

elnöke és Bödő Marianna, az ifjúsági iroda koordinátora tájékoztatta az újságírókat. A 

falvakban élő fiatalok számára kevés a szórakozási, kikapcsolódási lehetőség, ezért, hogy 

csökkentsék a költségeiket, hogy megkönnyítsék a közlekedésüket, az Ifjúsági Tanács az 

önkormányzattal közösen ifjúsági kártyákkal támogatja a fiatalokat. 

 

Átadták a község elismeréseit Adán 
2013. július 3. – Magyar Szó 

A községi képviselő-testület díszülésével és a község nyilvános elismeréseinek átadásával 

zárult Adán a községnapi rendezvénysorozat. A rangos elismerések között az 

önkormányzat egy díszoklevelet és egy emlékérmet, valamint hét díszoklevelet és egy 

posztumusz elismerést adományozott azoknak a polgároknak és jogi személyeknek, akik és 

amelyek jelentős mértékben hozzájárultak a község fejlődéséhez, hírnevének 

öregbítéséhez. 
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http://www.bumm.sk/84132/gombaszog-tobb-mint-szaz-program.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15697/Oszre-targyalnak-a-vajdasagi-demokratak-alkotmanymodositasi-javaslatarol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15699/A-modositas-utan-csokken-a-vajdasagi-koltsegvetes.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15701/Magyarkanizsa-Kedvezmenyekre-jogosito-kartyat-igenyelhetnek-a-fiatalok.html
http://www.magyarszo.com/hu/2023/vajdasag_ada/98661/%C3%81tadt%C3%A1k-a-k%C3%B6zs%C3%A9g-elismer%C3%A9seit-Ad%C3%A1n.htm
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Hatodszor is sikeres kihelyezett fogadónap Kúlán 
2013. július 4. – Magyar Szó 

Hatodik alkalommal tartottak Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai 

kihelyezett fogadónapot Kúlán, amely eseménynek a Népkör MMK adott otthont. Annak 

ellenére, hogy ez már a hatodik alkalom, hogy helyben adhatják át Kúla és a környező 

települések polgárai a könnyített úton történő magyar állampolgárságra vonatkozó 

igényléseket, a kérelmezők száma nem csökken. A héten megtartott fogadónapon 125 

polgárt élt a lehetőséggel és kérelmezte a magyar állampolgárságot, összesen pedig a hat 

alkalommal mintegy 657 egyén. 

 

Egyszerűbb lett a névfelvétel 
2013. július 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalján korábban több magyar tanintézmény is úgy döntött, hogy felveszi valamely 

történelmi nagyságunk nevét. Gajdos István parlamenti képviselő az oktatási és az 

igazságügyi tárcákhoz fordult, kérve, adjanak pontos útmutatást a nevek felvételének 

mikéntjéről. A napokban az illetékes minisztériumokból megérkezett a válasz, mely 

alapján az UMDSZ kész segítséget nyújtani a tanintézeteknek a formaságok elintézésében. 

 

Kétnyelvű emléktáblát helyeztek el Ács Gedeon sírjánál 
2013. július 3. – Új Magyar Képes Újság 

Ács Gedeon felújított síremlékénél június 28-án magyar és horvát nyelvű emléktáblát 

helyeztek el. Kossuth tábori lelkészének az emlékhelyét a HMDK újíttatta fel a magyar 

Külügyminisztérium támogatásával. A március 15-én felavatott emlékhely felújítása a 

kétnyelvű emléktábla elhelyezésével fejeződött be – nyilatkozta Jankovics Róbert, a 

HMDK ügyvezető elnöke. 

 

Római alapokon nyugszik a csúzai református templom 
2013. július 3. – Új Magyar Képes Újság 

Az Eszék-Baranya megyei régészeti hivatal szakemberei a múlt év őszén heteken keresztül 

kutakodtak a csúzai református templom környékén. Ennek célja az volt, hogy minél 

átfogóbb képet kapjanak a templom történetéről. A szakemberek arra az eredményre 

jutottak, hogy a jelenlegi templom a negyedik ezen a helyen. A mai templom helyén már a 

rómaiak korában is épület állt. Ennek az alapjait részben sikerült a régészeknek feltárniuk, 

viszont funkcióját már nem tudták pontosan megállapítani. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2024/kozelet/98709/Hatodszor-is-sikeres-kihelyezett-fogad%C3%B3nap-K%C3%BAl%C3%A1n.htm
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=14012
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4694-ketnyelv-emlektablat-helyeztek-el-acs-gedeon-sirjanal
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4693-romai-alapokon-nyugszik-a-csuzai-reformatus-templom
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Összetartozás és honismeret 
2013. július 3. – Népújság 

Jóformán még be sem fejeződött az iskola, s már indulnak is a nyári táborok: 

Horvátország uniós csatlakozása adta az apropóját az első itthoni olvasótábornak, de a hét 

végén Gébárton a Hazádnak rendületlenül táborban is kapunyitásra került sor, ahogy a 

velemi középiskolások részére szervezett tábor is elindult, ahova a Kárpát-medence 

régióiból várják a diákokat. Ezeknek a táboroknak a lényege az új barátságok és egymás 

megismerésén kívül a magyar–magyar összetartozás-érzés erősítése. 

 

Nem nyúlnak a kisebbségi költségvetésekhez 
2013. július 3. – Népújság 

A szlovén parlament Nemzetiségi Bizottságának múlt heti 1. sürgős ülésén a képviselők 

megvitatták az állami költségvetés módosításának azon tételeit, amelyek az őshonos 

nemzeti közösségek és intézményeik finanszírozására vonatkoznak. Emellett a bizottság 

megtette módosítási javaslatait a 2014–2018-as időszak nyelvpolitikájáról szóló nemzeti 

programhoz. 

 

A tanszék bezárása visszalépést jelentene 
2013. július 3. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának (MMÖNK) ülésén 

elhangzott, hogy a maribori Magyar Tanszék jövőbeli működése egyáltalán nem biztos. A 

kérdés összetett és az egyetemi autonómia tükrében nem könnyű probléma. A cél viszont 

változatlan: mindenképpen meg kell tartani a tanszéket. Az ülésen a 13. ülés 

jegyzőkönyvének elfogadásakor Kovács Attila tanácstag megjegyzése nyomán a tanács 

arról határozott, hogy felkéri az RTV nemzetiségi programbizottságát, hogy ígéretüknek 

megfelelően mondjanak véleményt az MMR tudósításáról a Koren–Kardinar ügyben. 

 

Vietnamiak és fehéroroszok a cseh kisebbségi tanácsban 
2013. július 3. – bumm.sk 

Hivatalos képviselőjük lesz a cseh kormány mellett működő kisebbségi tanácsban az 

országban élő vietnamiaknak és fehéroroszoknak. Erről a cseh kormány döntött szerdai 

ülésén. Mindkét kisebbség ezáltal hivatalos lehetőséget kap arra, hogy részt vegyen a 

kisebbségeket érintő törvények kidolgozásában, illetve véleményezze a kisebbségeket is 

érintő kormányzati intézkedéseket. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6887-oesszetartozas-es-honismeret
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6890-nem-nyulnak-a-kisebbsegi-koeltsegvetesekhez
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6886-a-tanszek-bezarasa-visszalepest-jelentene
http://www.bumm.sk/84142/vietnamiak-es-feheroroszok-a-cseh-kisebbsegi-tanacsban.html
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Flashmob – magyar módra 
2013. július 3.- Nemzeti Regiszter 

Hozzávalók: egy jó nagy közterület, egy csapat lelkes ember, élőzene, jó zenészek, közös 

érdeklődés és egy nagy adag összefogás. Június 10-én hétfőn délelőtt minden összetevő 

megvolt egy fantasztikus program megvalósulásához Ausztráliában, Sydney-ben. 

 

Ez a tánc a… - mindenkié! 
2013. július 3. – Nemzeti Regiszter 

Június 27-én tartotta évadzáró táncházát a zürichi Táncház Egyesület. Az Egyesület 11. éve 

szervez néptánc tanfolyamokat, zenei, illetve irodalmi összejöveteleket és filmesteket 

minden második csütörtökön. Alapítói az egykori néptánccsoport tagjai, akik, bár a 

néptánccsoport feloszlott, nem hagyták, hogy Zürichben ismét megszűnjön a néptánc 

lehetősége. 

 

„Magyar nap” Hannoverben 
2013. július 3. – Nemzeti Regiszter 

Istentisztelettel, finom magyaros gulyáslevessel és fergeteges, hajnalig tartó táncházzal 

„búcsúztatták el” Csákvári Dániel református lelkészt több mint nyolcéves szolgálata után. 

Bár maga a „búcsúzás” szó sem feltétlenül helytálló – derülhetett ki legkésőbb a nap 

végére; az embernek úgy tűnt, inkább el- és megköszönésről van szó, hiszen a barátságok, 

az emlékek és a kötődések megmaradnak. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/flashmob-magyar-modra
http://www.nemzetiregiszter.hu/ez-a-tanc-a-mindenkie
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-nap-hannoverben
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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.blikk.hu/
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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/

