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Választási törvény - Bővülhet a kétnyelvűség gyakorlata 
2013. augusztus 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Várhatóan bővíteni fogja a magyar és a többi kisebbségi nyelv használatának gyakorlatát a 

választásokon az új szlovák választójogi törvény, mivel a Magyar Közösség Pártja ígéretet 

kapott ezen irányú javaslatai figyelembe vételére a jogszabályt előkészítő belügyi tárcától - 

közölte Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának elnöke. Azon felül, hogy a 

választóknak a választásokat megelőzően küldött tájékoztatók a magyarlakta településeken 

továbbra is kétnyelvűek maradnak, a szavazólapok is részben kétnyelvűek lesznek. 

Továbbá az államfőválasztásokon, a helyhatósági és megyei választásokon, valamint a 

népszavazásokon a jelöltek jegyzéke részben, a választási helység megjelölésével és a 

választás folyamatáról szóló helyszíni tájékoztatással, illetve a népszavazás kérdése pedig 

egészében két nyelven lesz feltüntetve. Emellett a választói igazolványokat is két nyelven 

állítják majd ki az igénylő kérése alapján. 

 

Hivatalos: jövőre halasztják a régióátszervezést és az alkotmány 
felülvizsgálatát 
2013. augusztus 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Crin Antonescu PNL-elnök hivatalosan bejelentette, hogy a régióátszervezés és az 

alkotmány felülvizsgálata jövő évre halasztódik – írja az Adevarul. „Ez egy sajnálatos 

halasztás. Azt szerettük volna, ha hamarabb megtehetjük ezeket a dolgokat, főképp a 

regionalizációt. De gondolom, világos mindenki számára, nem az USL, nem mi, a 

szövetség vezetői határoztunk úgy, hogy elhalasztjuk ezeket a projekteket” – nyilatkozta 

Antonescu, aki szerint a Traian Basescu elnök befolyása alatt álló alkotmánybíróság 

„aberráns” módon döntött úgy, hogy a referendumtörvény új formájában alkotmányos 

ugyan, de csak egy éven belül alkalmazható. 

 

Érdektelen népszavazás 
2013. augusztus 7. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Nem kapná meg a hatályba lépéshez szükséges támogatást a módosított alkotmány, 

amennyiben az eredeti tervek szerint, idén ősszel tartanák meg a róla szóló népszavazást – 

derül ki egy szerdán nyilvánosságra hozott közvélemény-kutatásból. Az INSCOP Research 

által készített felmérés szerint csupán a polgárok 38,8 százaléka venne részt a 

referendumon, miközben annak érvényességéhez az szükséges, hogy a választói 

névjegyzékben szereplő összes választópolgár 50 százaléka plusz egy fő éljen szavazati 

jogával. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130807125008/Valasztasi-torveny-Bovulhet-a-ketnyelvuseg-gyakorlata.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33704
http://itthon.transindex.ro/?hir=33704
http://kronika.ro/belfold/erdektelen-nepszavazas
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A SRI megerősítette, az ő alkalmazottjuk követte Rádulyt, de „nem 
munkaidőben” 
2013. augusztus 7. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A Ráduly Róbertet követő H.C. a SRI tisztje – nyilatkozta a Romania Liberanek Sorin 

Sava, a titkosszolgálat szóvivője, aki a 46 éves férfi teljes nevét nem árulta el a lapnak. A 

SRI első ízben fedte fel egy olyan munkatársa identitását, aki egy kisebbségi párt vezetőjét 

próbálta megfélemlíteni – kommentál a lap a csíkszeredai polgármester „szekusfogó” ügye 

kapcsán. 

 

Magyar professzorok tiltakoznak a marosvásárhelyi urológiarészleg 
beolvasztása ellen 
2013. augusztus 7. – transindex.ro 

Egy közleményben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Szenátusának és 

Kari Tanácsainak tagjai tiltakoznak az ellen a nem hivatalosan már elfogadottnak vélt 

intézkedés ellen, ami az önálló Urológia-Kőtörő Részleg más részlegbe való beolvasztását 

célozza. 

 

Nagyszalonta is segít a választási regisztrációban 
2013. augusztus 7. – Erdély Ma 

A nagyszalontai RMDSZ 2011 januárjától folyamatosan segítséget nyújt a magyar 

állampolgárság megszerzésében. Ennek eredményeként Nagyszalontán és környékén több 

mint tízezren kérték és kapták is meg a magyar állampolgárságot. Az RMDSZ a jövőben is 

odaáll a nagyszalontai emberek mellé, és amikor Magyarországon a választásokra készülve 

regisztrálásra van lehetőség, a szervezet felvállalja azt, hogy segíti az ügyfeleket abban, 

hogy a névjegyzékbe történő regisztrációhoz szükséges kérelmeiket úgy töltsék ki, hogy az 

megfeleljen minden elvárásnak, ugyanakkor abban is segíteni kíván, hogy a kitöltött 

kérvény internetes vagy postai úton eljusson az illetékesekhez. 

 

Pedagógusoknak hirdetnek állást Csángóföldön 
2013. augusztus 7. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) versenyvizsgát hirdet a Moldvai 

Csángómagyar Oktatási Program megüresedett, illetve újonnan létrejött pedagógusi 

állásaira mindazok számára, akik a 2013/2014-es iskolai évben szeretnének tanítani, 

oktatói és nevelői képességeiket a gyakorlatban kipróbálni.  

 

Tabukat döntögetnek az EMI-táborban 
2013. augusztus 7. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI 

A székely zászló botrány volt a fő témája az EMI-tábor szerdai nyitónapjának, az Erdélyi 

Magyar Ifjak (EMI) egyesülete által szervezett rendezvény vasárnapig zajlik a székelyföldi 

Borzonton. Soós Sándor főszervező nemzeti ifjúsági fesztiválként jellemezte a tábort, 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33703
http://itthon.transindex.ro/?hir=33703
http://itthon.transindex.ro/?hir=33705
http://itthon.transindex.ro/?hir=33705
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146870&cim=nagyszalonta_is_segit_a_valasztasi_regisztracioban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/16056-pedagogusoknak-hirdetnek-allast-csangofoldon
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tabukat-dontogetnek-az-emi-taborban
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amelyen a hét végéig napközben „tabukat döntögetnek" az előadósátrakban, 

nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetéseket tartanak, kulturális és szabadidős 

programokat ajánlanak, esténként pedig népszerű zenekarok szórakoztatják a 

táborlakókat. 

 

Szent László tér ügyben állásfoglalásra készül a nagyváradi RMDSZ-frakció 
2013. augusztus 7. – transindex.ro 

Ismét terítékre kerül a nagyváradi Szent László tér átalakításának ügye az augusztus 

közepére összehívott rendkívüli tanácsülésen. Az RMDSZ-frakció egy állásfoglalással 

készül fellépni a Horia Gavriş műépítész által tervezett, majd módosított terv ellen, 

amelyet a műépítész szakma, a civil társadalom és a nagyváradiak egy része egyaránt 

kritizál. 

 

Így várják ők a magyarországi választásokat 
2013. augusztus 7. – maszol.ro 

A maszol.ro által megkeresett erdélyi politikusok, közéleti személyiségek többsége 

regisztrálni kíván – vagy már regisztrált – a magyarországi választásokra. A lap azt is 

megkérdezte: fennáll-e szerintük a veszélye annak, hogy a visszaélnek a határon túliak 

szavazataival?  

 

Borbély: végre megjött az esze a kormánykoalíciónak 
2013. augusztus 7. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

„Végre megjött az esze a kormánykoalíciónak, és belátja, hogy a regionalizálás erőltetése 

idén elhamarkodott döntés lett volna” – reagált az RMDSZ politikai alelnöke Crin 

Antonescu, a Szociálliberális Szövetség (USL) liberális társelnökének azon tegnap esti 

nyilatkozatára, miszerint mind Románia területi felosztása, mind pedig az 

alkotmánymódosítás jövő évre halasztódik. Borbély hangsúlyozta, figyelembe véve azt, 

hogy a szövetségen kívül – amely 3 évvel ezelőtt letette a 16 régiós változatát – egyetlen 

román politikai alakulatnak sem volt egy kialakult, következetes álláspontja a 

regionalizációról, ez egy ésszerű döntés, amely időt ad további tárgyalásokra, és ez 

mindenképp jó. 

 

Egyelőre nem tolonganak a szervezetek a Külhoni Magyar Sajtószolgálat 
oldalán 
2013. augusztus 7. – transindex.ro 

Egy hete működik az MTVA határon túli magyarok sajtókommunikációját segítő felülete, 

amelynek indulásához mintegy 200 partnert kértek fel, de még alig egy tucatnyian 

használják. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33707
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16065-igy-varjak-ok-a-magyarorszagi-valasztasokat
http://itthon.transindex.ro/?hir=33708
http://vilag.transindex.ro/?cikk=20961
http://vilag.transindex.ro/?cikk=20961


 

 

 

 

 

 
5 

Népszavazás régióügyben 
2013. augusztus 7. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Támogatja a régióátszervezés ügyében kezdeményezett helyi népszavazások kiírását az 

RMDSZ. A szövetség szerint a gazdasági és fejlesztési régiókról azok kell döntsenek, akiket 

közvetlenül érint ez a kérdés. Az RMDSZ szerint a kormány nem dönthet a közigazgatási 

átszervezésről úgy, hogy nem kérdezi meg az egyes régiók lakósait. A szövetség ezért 

támogatja a helyi népszavazások kiírását. Ennek érdekében politikai-társadalmi akciót 

indít még ebben a hónapban. 

 

Régiósítási tervek Romániában – a szándékok kereszttüzében 
2013. augusztus 7. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Traian Băsescu államfő nemrég egyik nyilatkozatában elutasította a nemzetiségi alapon 

történő régiósítást, és ugyanakkor bírálta Victor Ponta kormányát, amiért az idénről 

elhalasztotta a közigazgatási reform végrehajtását az új régiók létrehozásával. Az RMDSZ 

álláspontja szerint a sok rossz régiósítási terv közül legjobb a haladék. Ezzel kapcsolatosan 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára kijelentette, hogy az erdélyi magyarság számára az 

lenne a legjobb, ha nem történne meg a régióátszervezés. 

 

„Úgy akarják átszervezni az országot, hogy nekünk rossz legyen”  
2013. augusztus 7. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Románia 20-30 év múlva szétesik magától, ha a hatalmon lévő politikusok nem kezdenek 

a valós problémákkal foglalkozni, hanem inkább a magyar-veszélyre alapozva lesik a 

szavazatokat, jelentette ki Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, a helyi RMDSZ 

elnöke. Rámutatott, hogy 2013-ban született romániai gyerekek 40 százaléka mély 

szegénységbe jön a világra, illetve az ország másik nagy problémája az elvándorlás. „Ezek a 

nemzetbiztonsági kockázatok, nem pedig a romániai magyarok”, véli a sepsiszentgyörgyi 

polgármester.  

 

Jövőre állhat már a Sapientia bentlakása 
2013. augusztus 7. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem licitet hirdetett a marosvásárhelyi kar 

bentlakásának elkészítésére. A dékán szerint a 2014–2015-ös tanévre már állhat a 240 

férőhelyes internátus.  

 

Borboly: feljelentőimmel közös az anyanyelvünk 
2013. augusztus 7. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

Több mint hatezer aláírás gyűlt össze Gyergyószéken, 16 ezer fölötti Udvarhelyszéken, Csík 

vidékén pedig pénteken összesítik, hányan kérik, hogy Borboly Csaba újra gyakorolhassa 

tanácselnöki tisztségét. Az aláírásgyűjtő ívek még nem jutottak el a támogatotthoz, aki 

látatlanban is köszöni a melléállást és a vizsgálat folyamatáról, hátteréről is beszélt. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146904&cim=nepszavazas_regiougyben_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146907&cim=regiositasi_tervek_romaniaban_a_szandekok_kereszttuzeben_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16082-ugy-akarjak-atszervezni-az-orszagot-hogy-nekunk-rossz-legyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/jovore-allhat-mar-a-sapientia-bentlakasa
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/borboly-feljelentoimmel-kozos-az-anyanyelvunk
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Kollégiumot építenének a németek 
2013. augusztus 7. – Krónika 

Húszezer férőhelyes kollégiumot építene Kolozsváron az egyik legnagyobb német 

ingatlanbefektető-csoport, a mamutvállalat képviselői várhatóan augusztus második 

felében érkeznek a kincses városba a Kolozs megyei MPP közvetítésével – jelentette be 

szerdai sajtótájékoztatóján Keizer Róbert, a Magyar Polgári Párt Kolozs megyei 

szervezetének elnöke. 

 

Regisztráció egy kávészünet alatt 
2013. augusztus 7. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Első látszatra eléggé bonyolultnak tűnt a kettős állampolgársággal rendelkezők számára a 

postás által hozott „névjegyzékbe vételi kérelem”, ezért a szekelyhon.ro arra kérte Farkas 

Balázst, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulját, hogy segítsen kitölteni 

azt. Mint utólag kiderült, csak a papíron lévő sok kocka volt elsőre ijesztő. 

 

Székely zászló: köszönet a támadásokért 
2013. augusztus 7. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

A székelyzászló-botrány szerepelt napirenden az EMI -tábor első előadásán. A  

megszólalók leszögezték, semmilyen törvénybe nem ütközik a zászló kitűzése, minden 

hatósági felszólítás, támadás ellenére. A telt házas előadáson Árus Zsolt, a Sékely Nemzeti 

Tanács gyergyószéki alelnöke, Mezei János, Gyergyószentmiklós polgármestere, illetve 

Tőke Ervin, Hargita megye tanácsa EMNP-s képviselője osztották meg gondolataikat a 

zászlóüggyel kapcsolatosan. 

 

Megszólalt a „szekusügyben” Ráduly Róbert polgármester  
2013. augusztus 8. – maszol.ro 

„Ez már valami, hogy a titkosszolgálat elismerte: az ő emberük az, aki engem követett, 

megfigyelt és fotózott” – kommentálta Ráduly Róbert a maszol.ro-nak szerdán azt, hogy a 

Román Hírszerző Szolgálat (SRI) megerősítette: az alkalmazottjuk az a férfi, aki hetekig 

megfigyelés alatt tartotta és fényképezte Csíkszereda polgármesterét, és akit zaklatásért az 

elöljáró szombaton feljelentést tett a rendőrségen.  

 

Újítások az autonómiakampányban 
2013. augusztus 8. - Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Rendhagyó infokommunikációs stratégiát alkalmaz az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a 

magyarországi székhelyű IJ Kommunikációs Kft. javaslatára és közreműködésével, ennek 

egyik eleme az az „autonómialabirintus” is, amely az idei, 24. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor színfoltja volt – mondta a Magyar Hírlapnak Kató Lenke, a 

cég PR-szakértője. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kollegiumot-epitenenek-a-nemetek
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/regisztracio-egy-kaveszunet-alatt
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/szekely-zaszlo-koszonet-a-tamadasokert
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16087-megszolalt-a-szekusugyben-raduly-robert-polgarmester
http://magyarhirlap.hu/ujitasok-az-autonomiakampanyban
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Mintegy 130 kisiskola létét veszélyezteti Čaplovič listája 
2013. augusztus 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Hospodárske Noviny gazdasági lap birtokába jutott azon kisiskolák listája, amelyektől az 

oktatási minisztérium megvonná a többlettámogatást. A szaktárca ezzel a lépéssel 

valószínűleg halálra ítélné az intézményeket. A felsorolásban összesen 129 település 

szerepel, többek között Baka, Izsa, Alsóbodok, Deáki, Felbár, Nagycétény.  

 

Szeptemberben folytatódhat a Csatáry-per Kassán 
2013. augusztus 7. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság 

Szeptember 26-ra tűzte ki a kassai kerületi bíróság Csatáry László ügyének tárgyalását. A 

kassai kerületi bíróságnak ebben a kérdésben eredetileg még júliusban kellett volna 

döntenie, ám az akkori nyilvános ülést elnapolták, mivel Csatáry László nem jelent meg a 

tárgyaláson, és a bíróság arról sem értesült, hogy Csatáry átvette-e az idézést. 

 

Nyáron aligha jön a támogatás 
2013. augusztus 8. – Új Szó 

Úgy tűnik, idén is átcsúszik a Bethlen Gábor Alap oktatási-nevelési támogatásainak 

utalása a következő tanévre – írja címlapján az Új Szó. Tavasszal június végére ígérték a 

2012/13-as tanévért járó összeget, a szülők azonban csak az őszi tanévkezdéskor 

számolhatnak vele. A lap hozzáteszi: idén körülbelül 15 euróval kevesebbet kapnak kézhez 

a szülők. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Szenttamáson 
2013. augusztus 7. – Magyar Szó 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartott kedden Szenttamáson Magyarország szabadkai 

főkonzulátusa. Plank Zoltán konzul elmondta, a közép-bácskai városba immár harmadik 

alkalommal jöttek el, hogy az érdeklődő ügyfelektől átvegyék az egyszerűsített honosítási 

kérelmeket. Ezúttal 100 kérelmező jelentkezett és ebből 95 kérelmet vettek át a 

főkonzulátus munkatársai. Mint mondta, öt esetben azért nem fogadták el a honosítási 

eljáráshoz szükséges dokumentációt, mivel a kérelmezők még alapszinten sem beszélik a 

magyar nyelvet. 

 

„Csak külföldi mentheti meg Szerbiát” 
2013. augusztus 7. – Pannon RTV 

Külföldi szakértők irányíthatnak több szerbiai minisztériumot a kormányátalakítás után. 

Aleksandar Vučić első kormányalelnök napok óta brit és más európai szakemberekkel 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.hirek.sk/oktatas/20130807172722/Mintegy-130-kisiskola-letet-veszelyezteti-Caplovic-listaja.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130807131311/Szeptemberben-folytatodhat-a-Csatary-per-Kassan.html
http://www.magyarszo.com/hu/2058/vajdasag/100042/Kihelyezett-konzuli-fogad%C3%B3napot-tartottak-Szenttam%C3%A1son.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=74519
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tárgyal a lehetséges szerepvállalásukról. Az idegen szellemi tőke bevonása ellen látszólag 

Ivica Dačić kormányfőnek sincs kifogása. 

 

Szabadka: Minden befektetés halasztódik, de a színházból nem enged a 
polgármester 
2013. augusztus 7. – Vajdaság Ma 

Nem hajlandó kompromisszumokra a szabadkai Népszínház kiépítésének ügyében Modest 

Dulić, Szabadka polgármestere – derült ki a YuEconak adott nyilatkozatából. Megjegyezte, 

ugyanez vonatkozik azokra a projektumokra is, amelyeknek a támogatását kérte a 

képviselőktől, ezek pedig a városközpont rendezése, a befektetők bevonzása és a palicsi 

turizmus fejlesztése. Hangsúlyozta, a színház építésének folytatásával kapcsolatos új 

tervjavaslat valódi próbatétel lesz a jelenlegi városi hatalom számára. 

 

Közzétették az elektronikus médiáról és a közszolgálati sajtóról szóló 
törvényt 
2013. augusztus 7. – Vajdaság Ma 

A szerbiai kulturális és tájékoztatási minisztérium közzétette honlapján az elektronikus 

médiáról és a közszolgálati sajtóról szóló törvények tervezetét, amelyekkel kapcsolatban 

majd közvitát tartanak. A közszolgálati médiáról szóló törvény tervezete előirányozza, 

hogy Szerbiában két közmédium működjön: a Szerbiai Rádió és Televízió (RTS) és a 

Vajdasági Rádió és Televízió (RTV), és hogy előfizetés helyett az állami költségvetésből 

történjen a finanszírozásuk. 

 

Abakusz tábor Beregszászban 
2013. augusztus 8. – Kárpátinfó.net 

Tizenhatodik alkalommal szervezte meg az idén augusztus 5-ei kezdettel induló Abakusz 

tábort a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ). A matematika tábornak a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II.RF KMF) ad otthont. Idén 55 gyerek üdül 

az Abakusz táborban, akik érdekesebbnél érdekesebb matematikai témakörökkel 

bővíthetik tudásukat. 

 

Rákóczi-főiskola – idén több a felvételiző 
2013. augusztus 8. – Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a 2013/2014. tanévre kilenc 

szakirányban (óvodapedagógia, tanítói, történelem, magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv 

és irodalom, angol nyelv és irodalom, biológia, földrajz, matematika) hirdetett felvételt 

nappali és levelező tagozaton alapképzésre. A továbbtanulni szándékozó kárpátaljai 

magyar fiatalok nehéz helyzetben voltak és vannak, hisz az érvényben lévő felvételi 

rendszer hátrányos helyzetbe hozza őket ukrán társaikkal szemben. A felvételi szabályzat 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15848/Szabadka-Minden-befektetes-halasztodik--de-a-szinhazbol-nem-enged-a-polgarmester.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15848/Szabadka-Minden-befektetes-halasztodik--de-a-szinhazbol-nem-enged-a-polgarmester.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19020/Kozzetettek-az-elektronikus-mediarol-es-a-kozszolgalati-sajtorol-szolo-torvenyt.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19020/Kozzetettek-az-elektronikus-mediarol-es-a-kozszolgalati-sajtorol-szolo-torvenyt.html
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/abakusz-tabor-beregszaszban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/21158-rakoczi-foiskola-iden-tobb-a-felvetelizo
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szerint a minisztérium által előírt szaktárgyból legalább 140, a másik két tantárgyból 

minimum 124 pontot kellett elérniük a jelentkezőknek. Azonban kedvező az a körülmény, 

hogy ha a profil tantárgyból legalább 170 pontot ért el a felvételiző, akkor a nem 

szaktárgyak egyikéből (tehát vagy ukránból, vagy pedig az adott szakra előírt harmadik 

tárgyból) 124-nél kevesebb ponttal is jelentkezhetett a főiskolára. 

 

Tudományt könnyedén – az Aranymetszés 2013 kutatás beszámolója 
Tusnádfürdőn 
2013. augusztus 8. – Kárpátalja.Ma 

A 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor július 23. és 28. között zajlott. A 

közéleti vitafórumokat ifjúsági fesztivállal ötvöző Tusványosra szinte az egész Kárpát-

medencéből érkeztek résztvevők, akik érdekesebbnél érdekesebb politikai és egyéb 

programokon vehettek részt. A táborban számolt be az Aranymetszés 2013 kutatás 

eredményeiről Ferenc Viktória Momentum Doctorandus korábbi elnöke. 

 

Játékos drámatábor Lendván 
2013. augusztus 7. – RTV Slovenija Hidak 

Mindazok az általános iskolások, akik e tikkasztó napokat nem a tévé vagy a számítógép 

előtt kívánják eltölteni, a Lendván megszervezett – ingyenes – drámatáborban új 

élményekkel gazdagodnak. Az interakciós játékokra épülő drámatábort a héten a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség szervezte meg. 

 

Magyar zarándokmise Boldogasszony ünnepén 
2013. augusztus 7. – Volksgruppen 

Immár 24. éve gyűlnek össze a magyarok a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének 

ünnepe alkalmából rendezett zarándokmisén Burgenlandban, a Boldogasszony 

bazilikában augusztus 15-én. Az idei ünnepen a szentmisét celebráló aranymisés Kozma 

Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, a Betegápoló Irgalmasrend 

magyarországi vezetője köszönti a magyarországi és a határon túli magyar zarándokokat.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/21104-tudomanyt-konnyeden-az-aranymetszes-2013-kutatas-beszamoloja-tusnadfurdon
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/21104-tudomanyt-konnyeden-az-aranymetszes-2013-kutatas-beszamoloja-tusnadfurdon
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6810
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2596957/
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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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