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A magyarok összefogása és az anyanyelvi oktatás az előtérben 
2013. augusztus 27. – MTI 

Elsősorban a határon túl élő magyarok összefogásának, illetve az anyanyelvi oktatás 

előtérbe helyezéséről esett szó a 25. Kárpát-medencei Főiskolás Tábor nyitó napjának 

délutánján a szentendrei Pap-szigeten. Az egyhetes programon mintegy 110 határon túli 

főiskolás és egyetemista diák vesz részt. 22 külhoni magyar diákszervezet is képviselteti 

magát. Az egyebek mellett Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról és Délvidékről érkezett 

fiatalok a közélet, a gazdaság, a tudomány és a kultúra különböző területeiről hallhatnak 

előadásokat, de számos szabadidős program is vár rájuk szombatig. 

 

Kövér László: Kelet-Közép-Európa népeinek azonosak a gondjaik és az 
érdekeik 
2013. augusztus 27. – MTI 

A legfontosabb kelet-közép-európai sorskérdések összeköthetik a térség népeit: ezek közül 

a demográfiai helyzet alakulása és a Nyugat-Európából kiinduló agyelszívás közös 

elszenvedése ösztönözhetne az összefogásra - mondta az Országgyűlés elnöke kedden 

Szentendrén. Kövér László a Rákóczi Szövetség által szervezett Kárpát-medencei főiskolás 

táborban tartott előadásán arra hívta fel a figyelmet: „észre kell venni, hogy mi egy egység 

vagyunk ebben a térségben, közös történelmünk által megvert népek, és ezen kihívásokkal 

csak úgy tudunk szembenézni, ha figyelembe vesszük, hogy gondjaink és érdekeink is 

azonosak”. 

 

Megduplázódik a magyar-szlovák határátkelők száma 
2013. augusztus 27. – bumm.sk, hirek.sk, MTI, Új Szó, Felvidék Ma 

Egy fejlesztési program segítségével a következő hét évben megduplázódik a Magyarország 

és Szlovákia közötti határszakaszon átívelő közlekedési kapcsolatok száma - mondta 

Szijjártó Péter a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Zemplénagárdot és a szlovákiai 

Nagytárkányt (Veľké Trakany) összekötő út átadásán kedden. 

 

Szerbia EU-integrációjáról tárgyalt Martonyi János és Boris Tadić 
2013. augusztus 27. – Vajdaság Ma, MTI 

Szerbia európai integrációjáról folytatott megbeszélést Martonyi János magyar 

külügyminiszter Boris Tadić volt szerb köztársasági elnökkel kedden Budapesten - közölte 

a Külügyminisztérium az MTI-vel. A tájékoztatás szerint Boris Tadić, aki a Szent László 

Akadémiáért Alapítvány szervezésében látogatott Magyarországra, nagyra értékelte a 

Szerbia tagjelöltségéhez és a csatlakozási tárgyalások megkezdéséhez nyújtott magyar 

támogatást. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=77444
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=337071&lang=hun#337071
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=337071&lang=hun#337071
http://www.bumm.sk/86022/megduplazodik-a-magyar-szlovak-hataratkelok-szama.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19109/Szerbia-EU-integraciojarol-targyalt-Martonyi-Janos-es-Boris-Tadic.html
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Hölvényi György: a határon túliak segítése az előző kormánynak probléma 
volt, a mostaninak feladat 
2013. augusztus 27. – MTI, bum.sk, hirado.hu, Krónika 

Az egyházügyi államtitkár szerint a szolidaritás felkeltésén túl az anyagi lehetőségek 

feszegetése is nagyon fontos ahhoz, hogy Magyarországról a lehető legtöbb segítség 

érkezzen a határon túl élő magyarokhoz, civil szervezeteikhez. Míg ezt az előző kabinet 

problémaként kezelte, addig a mostani kormány feladatának tekinti - jelentette ki 

Hölvényi György a 25. Kárpát-medencei Főiskolás Táborban kedden Szentendrén. 

Előadásában az egyházügyi államtitkár kijelentette: közös feladat a nemzetpolitika 

tartalommal való megtöltése, hiszen nem lehet mindent egy budapesti irodában kitalálni.    

 

A nemzetpolitikai államtitkárság továbbra sem ad ki információkat az 
állampolgárságot kérelmezőkről 
2013. augusztus 27. – MTI 

A nemzetpolitikai államtitkárság sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta azokat a 

romániai portálon megjelent információkat, amelyek szerint a magyar állampolgárságot 

kérelmezők között szerepel egy volt román miniszter és a Szatmár megyei tanács elnöke is. 

Jelezték: a kérelmezőkről nem adnak ki adatokat. A kolozsvári Új Magyar Szó online 

hétfőn arról írt, hogy tizenkétezer máramarosi és avasi román nyújtott be kérvényt a 

magyar állampolgárság megszerzésére egy erdélyi portál, a transilvaniareporter.ro 

riportere szerint. A nemzetpolitikai államtitkárság kedden az MTI kérdésére azt közölte: 

sajnálatos módon egyes médiumok átvették a maszol.ro internetes oldal által kritikátlanul 

hivatkozott egyik román internetes oldal, a transilvaniareporter.ro egyik bejegyzését, 

amelyben a szerző a magyar állampolgársági eljárással kapcsolatban valótlan állításokat 

tesz. 

 

Hungarológiával az elismertségért 
2013. augusztus 28. – Hrecska Renáta – Magyar Hírlap 

Kétnapos konferenciát szervezett a Balassi Intézet a magyar nyelv és kultúra külföldi 

oktatásáról. Hatos Pál az intézet igazgatója szerint a hungarológia helyzete romlott az 

elmúlt években, az erre szánt források nem bővültek, bár a vendégoktatói hálózat 

bővítésére több pénz áll rendelkezésre. Szerinte a kultúrák megismerésének alapját a 

nyelvtudás adja, aki nem olvas és ért magyarul kevéssé juthat autentikus információkhoz. 

Prőhle Gergely helyettes államtitkár szerint a politikusok kultúrdiplomáciai „kiképzése” is 

fontos lenne, valamint jobban meg kell ismertetni a külföldön élőkkel a hazai 

folyamatokat, valamint az itthoniakkal a külföldön zajló eseményeket. 
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http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=336982&lang=hun#336982
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=336982&lang=hun#336982
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=337066&lang=hun#337066
http://mti.hu/Pages/news.aspx?newsid=337066&lang=hun#337066
http://magyarhirlap.hu/hungarologiaval-az-elismertsegert
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Schiffer András: egy ökopártnak is lehet üzenete az erdélyiek számára 
2013. augusztus 27. – transindex.ro 

A Csíkban választmányi ülésező LMP felelősséget érez a Kárpát-medence kulturális és 

ökológiai egységének fenntartásáért. Károsnak tartják, ha Budapestről akarják 

megmondani, ki magyar és ki magyarabb. 

 

Az erdélyi magyarok szavaznának leginkább a magyarországi választásokon 
2013. augusztus 27. – transindex.ro 

Egy hét alatt Romániából érkezett a legtöbb választási regisztrációs kérés a jövő évi 

magyarországi választásokra. Romániából 2110, Szerbiából 801 és Németországból 211 

kérelem érkezett az első héten, amikor erre megnyílt a lehetőség - írja a Népszavára 

hivatkozva az Origó. 

 

Lemondta a Vásárhelyi Forgatag ellenrendezvényén való fellépést az Edda 
2013. augusztus 27. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Erdély Tv, 

szekelyhon.ro, Szabadság 

Az Edda Művek lemondta vasárnapra, szeptember elsejére a marosvásárhelyi Ligetben 

meghirdetett fellépését. A zenekart a polgármesteri hivatal által megbízott személy 

szerződtette, és az Împreună - Együtt nevű rendezvényen kellett volna fellépniük, amelyet 

a magyar napokként számon tartott Vásárhelyi Forgataggal párhuzamosan szerveznek 

meg. 

 

Tőkés László mégsem pereli be Andrassew Ivánt? 
2013. augusztus 27. – maszol.ro 

Tőkés László vélhetően elállt már attól a szándékától, hogy beperelje Andrassew Ivánt, a 

Népszava publicistáját a Ne vígy minket a kísértésbe című botránykönyv miatt. Legalábbis 

így látja a szerző, aki kedden a maszol.ro kérdésére elmondta: még semmiféle értesítést 

sem kapott arról, hogy az európai parlamenti képviselő pert indított ellene. A lap 

megkereste kedden az EP-képviselő sajtósát is, ám Demeter Szilárd a budapesti ügyvédi 

irodához irányította őket ebben az ügyben. „Információhiányban szenvedünk. Ezt az ügyet 

ügyvédre bíztuk, Futós Barnabást kellene megkérdezni” – mondta Demeter.  

 

Figyelmeztetik a magyarokat, hogy ne tévesszék össze a két vásárhelyi 
rendezvényt  
2013. augusztus 27. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete és a Maros megyei RMDSZ is 

felkéri a város és a megye magyar közösségét, hogy részvételükkel támogassák az 

augusztus 28-szeptember 1. között első alkalommal megrendezésre kerülő Vásárhelyi 

Forgatagot. „Egyértelműen elhatárolódunk az „Împreună-Együtt” augusztus 30-

szeptember 1. között a Miorița Kulturális Egyesület által szervezett ellenrendezvénytől, 
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http://vilag.transindex.ro/?cikk=21105
http://itthon.transindex.ro/?hir=33886
http://itthon.transindex.ro/?hir=33890
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16826-tokes-laszlo-megsem-pereli-be-andrassew-ivant
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/16824-figyelmeztetik-a-magyarokat-hogy-ne-tevesszek-ossze-a-ket-vasarhelyi-rendezvenyt
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/16824-figyelmeztetik-a-magyarokat-hogy-ne-tevesszek-ossze-a-ket-vasarhelyi-rendezvenyt
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mely városunk magyarságának megosztására törekszik” – olvasható az EMNT 

közleményében.  

 

Rekordokat döntöttek a Kolozsvári Magyar Napokon 
2013. augusztus 27. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Annak ellenére, hogy rekordokat döntött, soha nem volt ennyire problémamentes a 

Kolozsvári Magyar Napok megszervezése – értékelték keddi sajtótájékoztatójukon az 

eseményt a rekedtes hangú és a fáradtságtól karikás szemű szervezők: Gergely Balázs 

főszervező, Horváth Anna alpolgármester, Szabó Lilla programigazgató és Sánta Levente 

fesztiváligazgató. 

 

Százhatvanegy programponttal rajtol a forgatag 
2013. augusztus 27. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Bár már néhány esemény hamarabb megkezdődik, szerdán 19 órakor nyílik hivatalosan a 

Vásárhelyi Forgatag. A rendezvénysorozat öt napon át kilenc helyszínen 161 programmal 

várja az érdeklődőket. 

 

Elfogadta a kormány a Verespatak-törvényt 
2013. augusztus 27. – maszol.ro 

A kormány törvénytervezetet fogadott el kedden az erdélyi Verespatak térségében 

megvalósítandó arany és ezüstérc kitermeléssel kapcsolatos intézkedésekről - közölte az 

Agerpres hírügynökség.  

 

Állampolgárság: tízből két kérvényező román 
2013. augusztus 27. – maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szatmárnémeti demokrácia központjához rendszeresen 

fordulnak román emberek segítségért a magyar állampolgárság igényléséhez szükséges 

iratcsomó összeállításához. „Átlagban tíz kérvényezőből kettő román nemzetiségű” – 

tájékoztatta lapunkat az iroda munkatársa, Nagy István.  

 

Akadályozza a városháza a maroshévízi magyarok ünnepét 
2013. augusztus 27. – szekelyhon.ro 

A hétvégén, csütörtöktől vasárnapig tartják meg a Székely-Magyar Napok és a Dr. 

Urmánczy Nándor Emléknap rendezvénysorozatát Maroshévízen. A szervezőknek 

színvonalas, változatos, tartalmas programot sikerült összeállítaniuk, pedig váratlan 

akadályokkal is szembe kellett nézniük. 

 

Zajlik a székelyek nagy menetelésének szervezése – Mindenkire számítanak 
2013. augusztus 28.  Erdély Ma, Háromszék 

Kevésbé látványosan, de javában zajlik a Székely Nemzeti Tanács által október 27-re 

meghirdetett, A székelyek nagy menetelésének szervezése. A kezdeményezők az elmúlt 
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http://eletmod.transindex.ro/?hir=19131
http://szekelyhon.ro/magazin/kilenc-helyszinen-szazhatvanegy-programmal-rajtol-a-forgatag
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/16844-elfogadta-a-kormany-a-verespatak-torvenyt
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16843-allampolgarsag-tizbol-ket-kervenyezo-roman
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/torvenytelenul-akadalyozza-a-hivatal-a-maroshevizi-magyarok-unnepet
http://erdely.ma/autonomia.php?id=148282&cim=zajlik_a_szekelyek_nagy_menetelesenek_szervezese_mindenkire_szamitanak
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időszakban felkeresték az összes település önkormányzatát a 45 kilométer hosszú, 

Kököstől Bereckig terjedő tiltakozó menetoszlop útvonalán. Az önkormányzati vezetők, 

lelkészek mindenütt támogatóan, sőt, lelkesedéssel viszonyultak a kezdeményezéshez – 

mondta a Háromszék érdeklődésére Izsák Balázs SZNT-elnök. 

 

Honosított dákok 
2013. augusztus 28. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A honosultakról sem a magyar hatóságok, sem az erdélyi 

demokráciaközpontok nem szolgáltatnak ki adatokat, információkat Bukarestnek. Viszont 

valaki igazán Titus Corlăţean külügyminiszter orra alá dughatná a Transilvania Reporter 

fent idézett cikkét. És akkor talán megértené, miért kérették be nemrég a magyar 

Külügyminisztériumba a román nagykövetet, tiltakozva egyebek mellett Corlăţean ama 

kijelentése miatt, miszerint a magyar állampolgársági törvény etnikai alapú”. 

 

Antal Árpád (RMDSZ): Az autonómia a románok kormány iránti 
bizalmatlanságára adott megoldás  
2103. augusztus 28. - Ziare.com, Eurocom, Mediafax 

Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi elnöke, Antal Árpád azt állítja, az autonómia a románok 

kormánnyal szembeni bizalmatlanságára adott válasz, azt mondva, hogy egy nemzeti 

kisebbségnek magának kellene eldöntenie, hogy megoldották-e, vagy sem a közösség 

gondjait. „Van jó kormányzás? Nincs – és ezt a románok 85 százaléka mondja. Az 

autonómia pedig a mi válaszunk erre a gondra. Valójában ugyanarról beszélünk. A 

románok 85 százaléka nem bízik a bukaresti kormányban, amire mi azt mondjuk, hogy a 

kormányzást közelebb kell vinni a polgárokhoz, tehát legyen autonómia.” 

 

Szempontok Esterházy János pályájának értékeléséhez 
2013. augusztus 27. – Felvidék Ma 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet szervezésében szeptember 6-án rendezik az Esterházy 

Jánosról szóló konferencia zárónapját. A Visegrádi Alap támogatásával megvalósult 

Esterházy János élete és politikai szerepe a levéltári és sajtóforrások tükrében c. projekt 

zárókonferenciáját szeptember 6-án, pénteken Öllös László (elnök, FKI) és Oborni Teréz 

(tudományos titkár, MTA BTK TTI) nyitja meg. 

 

Dél-Szlovákia mint gazdasági régió 
2013. augusztus 27. – Új Szó 

Gyakran olvasható az a megállapítás, hogy Dél-Szlovákia gazdasági helyzete siralmas. 

Kevés a beruházás, magas a munkanélküliség, az infrastruktúra elmaradott. A lassan 

közhelynek számító kijelentés valós tényeken alapszik, még a gazdasági adatokat sem kell 
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http://kronika.ro/velemeny/honositott-dakok
http://eurocom.wordpress.com/2013/08/28/antal-arpad-rmdsz-az-autonomia-a-romanok-kormany-iranti-bizalmatlansagara-adott-megoldas-ziare-com/
http://eurocom.wordpress.com/2013/08/28/antal-arpad-rmdsz-az-autonomia-a-romanok-kormany-iranti-bizalmatlansagara-adott-megoldas-ziare-com/
http://felvidek.ma/felvidek/kozelet/41334-szempontok-esterhazy-janos-palyajanak-ertekelesehez
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2013/08/27/del-szlovakia-mint-gazdasagi-regio
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hozzá ismerni, elég nyitott szemmel járni. Dél-Szlovákia gazdasági állapotának teljes 

felmérése azonban bonyolult kérdés. 

 

Pártélet nyáron 
2013. augusztus 27. – Tokár Géza – Új Szó 

A nyári politikai élettel kapcsolatban olvashatjuk, hogy „nyáron a Híd – a kormánybiztos 

lemondásának utórezgéseként – teljes passzivitásba vonult, az MKP pedig új, de nem 

feltétlenül egyesítő témákat fogalmazott meg, mint az autonómiakérdés ismételt felvetése, 

nem is beszélve az egyre kínosabbá váló, nyári szórakozás és művelődés helyett 

árokásásról szóló táborháborúról (Gombaszög vagy Martos?). Az oktatási témák, a 

kisiskolák ügyében szorgalmazott közös fellépés válhat az alapjává az őszi ébredésnek”. 

 

Fico: a szlovákok legyenek büszkék a nemzeti felkelésre! 
2013. augusztus 27. – bumm.sk 

Robert Fico miniszterelnök arra kérte a képviselőket - beleértve a kormánypárti és 

ellenzéki politikusokat -, hogy hangsúlyozzák a Szlovák Nemzeti Felkelés antifasiszta 

jellegét, mikor bemutatják az országot. 

 

Érsek Árpád Maďaričon kéri számon a peredi névváltoztatást 
2013. augusztus 27. – bumm.sk, Új Szó 

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője a keddi nap folyamán interpellációt intézett 

Marek Maďarič kulturális miniszterhez, melyben a minisztérium mielőbbi szakmai 

állásfoglalását kéri Pered névváltoztatása kapcsán - tájékoztatott a Híd párt sajtóosztálya. 

„Az érvényes népszavazás óta már több mint másfél év telt el. Szerintem ez elég hosszú 

idő, melynek során a lakosok akarata már teljesülhetett volna,” – nyilatkozta Érsek. 

 

Határ-érték – konferencia a Fórum Intézetben 
2013. augusztus 27. – Új Szó, Felvidék Ma 

A budapesti székhelyű Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 

Szolgálata (rövid nevén: a CESCI), valamint a szlovákiai Somorján működő Fórum 

Kisebbségkutató Intézet közös pályázatot valósított meg a Magyarország–Szlovákia 

Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében. A Határ-érték elnevezésű projekt 

célja annak vizsgálata volt, hogy miként hasznosultak az 1999 óta a magyar–szlovák 

határtérségben felhasznált uniós források. 

 

A kétnyelvűség problémaköréről a szentendrei táborban 
2013. augusztus 27. – Felvidék Ma 

Őry Péter, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) alelnöke a táborlakók 

„kívánságára” elsősorban a kétnyelvűség problémaköréről beszélt. Konkrét példákkal 

érzékeltette, mit tettek eddig az MKP kezdeményezésére, hogy ellensúlyozzák a szlovák 

nyelv kizárólagosságát például azokban a hivatalokban, ahol a magyarok is intézik 
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ügyeiket. Számos űrlapot, illetve a polgármesteri hivatalokba kihelyezett matricát 

fordíttattak le magyarra, s egy 60 oldalas önkormányzati szaklapot is megjelentetnek – 

sorolta a politikus. 

 

Etnopolis kicsiben 
2013. augusztus 27. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A XII. Interetno Fesztivál Szabadka főterén épült fesztiválvárosában, Etnopolisban az 

elmúlt napokban a világ tíz országából érkező vendégek zenés-táncos színpadi játékában 

merülhettek el az érdeklődők, Topolyán a közülük érkező lengyel, olasz és panamai 

fellépők kalauzolták el a világukba közönségüket. 

 

Pótoktatás diákoknak 
2013. augusztus 27. – Magyar Szó 

A Caritas Szabadka a Fáklya Keresztény Ifjúsági Egyesülettel, a Keresztény Értelmiségi 

Körrel és a BBS munkaközvetítő ügynökéggel együttműködve pótoktatást szervez olyan 

általános és középiskolás gyerekek számára, akik anyagilag nem tudják megengedni 

maguknak a különórákat, a tanulásban azonban segítségre szorulnak. Ric Gábor, a Caritas 

Szabadka koordinátora elmondta, akciójuk része az Együtt könnyebb elnevezést viselő 

IPA-projektumnak, melynek célja a civil szektor és a magánvállalkozások közötti 

együttműködés kialakítása, erősítése. 

 

Az ifjúság érték, s nem probléma 
2013. augusztus 27. – Magyar Szó 

Szabadkára látogatott Nenad Borovčanin, az ifjúsági és sportminisztérium ifjúsági 

államtitkára, akit Modest Dulić polgármester és Vjekoslav Ostrogonac, a város ifjúsági 

ügyekkel és idegenfogalommal megbízott tanácsosa fogadott. A polgármester elmondta, az 

államtitkárral ismertették a város ifjúsági politikájával kapcsolatos tevékenységeket, és az 

idén elfogadott ifjúsági akciótervet, melyben meghatározták a fiatalokat érintő 

problémákat, illetve azokat az aktivitásokat, melyekkel a helyzetükön javítani lehetne. 

 

A végéhez közeledik a kormányátalakítás 
2013. augusztus 27. – Pannon RTV 

Pénteken vagy szombaton válhat véglegessé a kormány átalakítása – ezt nyilatkozta hétfőn 

este Nebojša Stefanović, a szerbiai parlament elnöke. Néhány napon belül minden 

káderkérdés megoldódik, a köztársasági képviselőház pedig a hét vége felé szavazhat erről. 

Korábban nem kerülhet sor a személyi kérdések tárgyalására – tette hozzá Stefanović. 

Minden attól függ, hogy milyen javaslatot ismertet a kormány a parlamenti képviselőkkel. 
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Napirenden a módosítási indítványok 
2013. augusztus 28. – Magyar Szó 

A köztársasági parlament ülésén a benyújtott módosítási indítványok megvitatásával 

folytatja a minisztériumokról szóló törvény vitáját, az indítvány lényege, hogy Ivica Dačić 

kormányát a jövőben az eddigi tizenhét helyett tizennyolc minisztérium alkotja majd, mert 

különválasztják a gazdasági és pénzügyi tárcát. A legtöbb módosítási indítványt az 

ellenzéki Demokrata Párt nyújtotta be a parlamentnek. 

 

Városnap – a helyi magyarság mellőzésével 
2013. augusztus 27. – Kárpátinfo 

Csap nevének első említésének 732. évfordulóját az ukrán állami zászló és a függetlenség 

napjával egyetemben ünnepelték pénteken az „ország nyugati kapujában”. Az ünnepség az 

állami lobogó felvonásával vette kezdetét a vasútállomás előtti téren. Az ünnepség 

vendégeit kizárólag ukrán nyelvű, fakult feliratok köszöntötték a lámpaoszlopok között. A 

város polgármestere újabb bizonyságát adta kétoldali magyariszonyának, a magyar ajkú 

vendégek ugyanis hiába kerestek bármilyen utalást arra, hogy Csap lakosságának több 

mint 41 százalékát azok alkotják, akik a magyart tartják anyanyelvüknek, s ily módon 

többséget alkotnak a helyi ukránokkal szemben. 

 

Családi nap Nagydobronyban 
2013. augusztus 27. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Református Egyházkerület augusztus 24-én újra megszervezte családi 

napját. Ez a nagyszabású esemény immár harmadik alkalommal jött létre, melynek 

helyszínét az Ungi Református Egyházmegye legnagyobb református gyülekezetével 

rendelkező Nagydobrony községe biztosította. A több mint hétezer résztvevővel 

büszkélkedő, s eddig a legnagyobb létszámú, sikeresen lebonyolított rendezvény alkalmat 

adott a résztvevőknek, hogy elmélyítsék hitüket, s ezáltal kapcsolatot építsenek Istennel és 

egymással. 

 

Megérkezett a „Szülőföldön magyarul” támogatás 
2013. augusztus 27. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma által működtetett Szülőföldön Magyarul 

Pályázati Iroda tájékoztatója szerint a tavasz folyamán 1028-an igényelték a nevelési-

oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást. Közülük 1016 kérelmet kedvező 

elbírálásban részesítettek, így a szülők hozzájuthatnak a magyar Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. által biztosított egy összegű támogatáshoz. A napokban megtörténik a támogatások 

átutalása is. 
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Fesztivál a néptánc és pálinka jegyében 
2013. augusztus 27. – Új Magyar Képes Újság 

A Várdaróc Magyar Kultúregyesület immár hatodik alkalommal rendezett 

néptáncfesztivált, amelyen a horvátországi együttesek mellett magyarországi és vajdasági 

vendégfellépők is bemutatkoztak. A rendezvényt negyedik éve a várdaróci Helyi 

Választmány által szervezett pálinkafesztivállal együtt tartják, így a látogatók a helyi és 

környékbeli pálinkafőzők kisüstijeit is megkóstolhatták az augusztus 24-i rendezvényen. 

 

Időközi választások Dobronakon 
2013. augusztus 27. – RTV Slovenija Hidak 

Dobronak Község tanácsának 11 tagja van. Tavasszal két tanácstag lemondott. A községi 

tanács teljes létszáma pótválasztásokkal állítható vissza. A helyhatósági törvényekkel 

összehangolva a Dobronaki Községi Választási Bizottság közzé tette a jelöltek listáját, 

amelyekre a 2013. szeptember 1-jei időközi választásokon lehet voksolni. Különstátusú 

magyar nemzetiségi tanácstagi tisztségre egy jelölt indul Varga Edit személyében, aki 

okleveles óvónőkén dolgozik. A harmadik választási körzetben a községi tanácstagi 

tisztségre úgyszintén egy jelölt van. Glavač Simona, aki kommericalistaként marketing 

vezetői munkát végez. 

 

Szülőföldön magyarul: megérkeztek a kifizetések 
2013. augusztus 27. – Népújság 

Szlovéniában a múlt héten megtörtént az oktatási-nevelési támogatások kifizetése a 

„Szülőföldön magyarul" pályázat keretében a magyar nyelvű, illetve a kétnyelvű oktatási 

intézményekben tanuló diákok számára. Az idén, tehát a 2013/14-es tanévre összesen 401 

gyermek nevében kértek támogatást a szülők (311 szülő), ami növekedést jelent az előző 

évekhez viszonyítva. 

 

AMAPED iskola Kismartonban is 
2013. augusztus 27. – Volksgruppen 

Ősztől újabb helyszínen, Kismartonban is kínálna magyar oktatást az Ausztriai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete (AMAPED). A bécsi székhelyű egyesület, mely tehetségpontként 

és akkreditált (ECL) nyelvvizsgahelyként is működik, egyre több fiókfoglalkozást indít 

Bécs környékén és most Észak-Burgenlandban is. 
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Szent István koronája Los Angelesben 
2013. augusztus 27. – Nemzeti Regiszter 

Van egy hely Los Angelesben, ahova szerdánként elmehet az ember, leülhet, hallgathatja a 

zenét, s gyönyörködhet a festett falakban a Cathedral of Our Lady of the Angles-ben. 

 

„Tegnap a Gyimesben jártam” – néprajzi előadás és filmest a Coloradói 
Magyar Filmklubban 
2013. augusztus 27. – Nemzeti Regiszter 

Néprajzi előadáson és filmesten vehettek részt a coloradói magyarok augusztus 21-én, 

Denverben. Az est a távoli gyimesi tájakra röpítette a jelenlevőket, amely nemcsak térben, 

de időben is utazást jelentett azoknak, akik ezzel az archaikus kultúrát őrző népcsoporttal 

még sosem találkozhattak élőben. Régi időket idézhettek egy ma is élő kultúra életképei. 

 

Szent István napi megemlékezés Melbourne-ben 
2013. augusztus 27. – Nemzeti Regiszter 

Hosszú évek után először volt Melbourne városában olyan szintű megemlékezés 

Magyarország államalapítási ünnepén, amely minél szélesebb réteget megszólítva próbálta 

bemutatni a magyarországi ünnepi szokásokat, valamint Szent István király trónra 

kerülését és a világ egyik első alkotmányát. Az augusztus 18-i esemény egyfajta 

iránymutatás is volt a következő évekre a melbourne-i magyarság számára. 

 

Elhunyt Bodó Sándor amerikai magyar festő- és szobrászművész – Ihletője a 
haza és az emberiség volt 
2013. augusztus 27. – Nemzeti Regiszter 

Hazafias történelmi festészetünk nagy alakja távozott közülünk örökre. Életének 94. 

évében meghalt Bodó Sándor képzőművész, aki a rendszerváltás után feleségével, a 

néhány éve elhunyt Bodó Fábián Ilonával több, mint negyven évig tartó amerikai 

emigráció után tért haza Magyarországra. Budán, a Keleti Károly utcában háromszintes 

lakásuk egyik szintje a Bodó Művész Szalon otthona volt. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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