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Nyelvtudás-függő honosulás 
2013. augusztus 29. – Krónika 

Elenyésző arányban igényelnek magyar állampolgárságot román anyanyelvű személyek a 

könnyített honosítási eljárás keretében, pontos kimutatást ugyanakkor nem vezetnek a 

kérvényezők nemzetiségéről – nyilatkozták a Krónikának a demokrácia-központok 

illetékesei annak nyomán, hogy az elmúlt időszakban több román sajtótermék is arról 

számolt be, hogy több ezer román anyanyelvű személy igényelt már magyar 

állampolgárságot. 

 

Székely-Magyar Napok Maroshévízen – Zavar a magyar rendezvény? 
2013. augusztus 30. – Erdély Ma, Háromszék, Magyar Hírlap 

A román nyelv ünnepére hivatkozva módosíttatta a városháza Maroshévízen a hétvégén 

tartandó Székely-Magyar Napok programját. A Székely-Magyar Napok kezdete előtt 

néhány nappal azonban Dumitru Olariu alpolgármester írásban figyelmeztette az 

érintetteket, hogy augusztus 31-én, szombaton kizárólag olyan eseményeket lehet 

szervezni, amelyek kapcsolódnak az idén első alkalommal megtartandó román nyelv 

napjához. 

 

Magyarország újranyitja a Santiago de Chile-i nagykövetségét 
2013. augusztus 29. – kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

Martonyi János külügyminiszter javaslatára a Kormány 2013. augusztus 28-i ülésén 

döntést hozott a 2009-ben bezárt Santiago de Chile-i nagykövetségünk újranyitásáról. A 

Külügyminisztérium haladéktalanul megkezdte az előkészítő munkálatokat annak 

érdekében, hogy a külképviselet még ebben az évben újraindítsa működését. A 

nagykövetség újranyitásának célja, hogy a Kormány globális nyitás politikájával 

összhangban erősödjön hazánk latin-amerikai jelenléte. 

 

Creţu akciója Tőkés ellen 
2013. augusztus 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Háromszék 

Brüsszel után Bukarestben is offenzívát indított Tőkés László ellen Corina Creţu, 

hivatalosan kérve az EMNT elnöke román érdemrendjének visszavonását. A 

szociáldemokrata EP-képviselő maga is birtokosa a Románia Csillaga érdemrendnek. 

 

Összehangolt tüntetést szerveznek vasárnap a verespataki bányanyitás ellen 
2013. augusztus 29. – Krónika, transindex.ro 

Országszerte összehangolt tüntetést szerveznek vasárnap 17 órától a Mentsétek meg 

Verespatakot aktivistái a Fehér megyei településen tervezett ciános arany- és ezüstbánya 

megnyitása és a palagáz-kitermelés ellen. Az aktivisták közleménye szerint az ország 

"megszállás alatt áll", és azt kérik, szeptember elsején minél többen vonuljanak az utcára. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nyelvtudas-fuggo-honosulas
http://erdely.ma/autonomia.php?id=148405&cim=szekely_magyar_napok_maroshevizen_zavar_a_magyar_rendezveny
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyarorszag-ujranyitja-a-santiago-de-chile-i-nagykovetseget
http://kronika.ro/belfold/creau-akcioja-tokes-ellen
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/osszehangolt-tuntetest-szerveznek-vasarnap-a-verespataki-banyanyitas-ellen
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A Mentsétek meg Verespatakot tervei szerint Bukarestben, Bârladon, Kolozsváron, 

Temesváron, Brassóban, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen, Iaşi-ban, Brüsszelben és 

Bécsben egy időben zajlanak majd tiltakozási akciók. 

 

Idő-idézés kolozsvári terekben 
2013. augusztus 29. – Krónika 

A Kolozsvári Magyar Napok alatt a magyarság kilépett a privát vagy magyar jellegű, de 

szűkre szabott intézményi találkozási felületekből, és a rendezvények helyszíneit összekötő 

egész térséget egy, a magyar közösségiség szempontjából működő nyilvános térré 

változtatta – állapította meg a Krónikának adott interjúban Horváth István szociológus. A 

kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet elnöke szerint Dorin Floreának a 

marosvásárhelyi Forgatag iránti berzenkedése nem föltétlenül a magyaroknak szól, hanem 

üzenet a románságnak. 

 

Dévai és csángó gyerekek táboroznak Háromszéken 
2013. augusztus 29. – Krónika, maszol.ro 

Ötödik alkalommal biztosít táborozási lehetőséget szórványban elő gyerekek számára 

Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatala. Augusztus 26–31. között 46 gyerek táborozik a 

Sepsiszentgyörgy közelében levő Benedek-mezőn. 

 

Ellenzi az EMNP a verespataki-tervezetet 
2013. augusztus 29. – transindex.ro, Erdély Ma 

„Az Erdélyi Magyar Néppárt határozottan ellenzi a kormány által elfogadott 

törvénytervezetet, amely a verespataki arany- és ezüstkitermelést engedélyezné” - áll a 

párt sajtóközleményében. Az Erdélyi Magyar Néppárt támogatja a Mentsük meg 

Verespatakot mozgalom által szervezett szeptember elsejei tüntetéssorozatot, amely több 

városban összehangoltan, 17 órától zajlik. 

 

Brassai: a polgármester manipulálja Marosvásárhely közvéleményét 
2013. augusztus 29. – Erdély Ma, Népújság 

Véleményem szerint nagyon veszélyes az, amit a polgármester csinál, amit, azt hiszem, 

nem lehet büntetlenül hagyni, hiszen nemcsak a magyar közösség megosztására törekszik, 

de felidéz olyan idejétmúlt, több mint két évtizedes, anakronisztikusnak bizonyult 

gondolatokat és üzeneteket, amelyek a román és a magyar lakosság között ismét 

konfliktusokat generálhatnak. Meggyőződésem, hogy ezt nem lehet büntetlenül elkövetni, 

egyértelmű szándékom, hogy megteszem a megfelelő lépéseket: a Diszkriminációellenes 

Tanácsnál feljelentést fogok az ügyben tenni, illetőleg a prefektúra figyelmét is felhívom 

erre a nemkívánatos jelenségre – jelentette ki tegnap, helyi tanácsosokkal közösen tartott 

sajtótájékoztatón Brassai Zsombor, az RMDSZ megyei elnöke. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ido-idezes-kolozsvari-terekben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/devai-es-csango-gyerekek-taboroznak-haromszeken
http://itthon.transindex.ro/?hir=33912
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148366&cim=brassai_a_polgarmester_manipulalja_marosvasarhely_kozvelemenyet
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Magyar-magyar szájkaraté: érdemben a semmiről 
2013. augusztus 29. – manna.ro 

„Milyen az erdmagyar politikai párbeszéd? Semmilyen, mert nincs. Süketelés van. Nem 

lesz összefogás a jövő évi Európai Parlamenti választásokon” – írja a manna.ro. 

 

Cernea számít az RMDSZ-re Verespatak-ügyben 
2013. augusztus 29. – maszol.ro 

Azzal a felhívással készül fordulni a honatyákhoz Remus Cernea képviselő, a Zöld Párt 

elnöke, hogy lelkiismeretük szerint, „ne pártutasításra” szavazzanak a jövő héten kezdődő 

ülésszakban a verespataki beruházásról szóló törvényről. A kormány kedden fogadta el a 

jogszabály tervezetét, amely országos tiltakozáshullámot váltott ki. A zöld párti képviselő 

elmondta, reményei szerint felhívására pozitív választ adnak majd az RMDSZ frakciói. 

Emlékeztetett arra, hogy a ciántechnológia betiltásáról szóló törvénytervezetét korábban 

több RMDSZ-es politikus aláírta.  

 

Hupka Félix: ferdít a sajtó a magyar állampolgárság ügyében  
2013. augusztus 29. – maszol.ro 

Kifogásolta a maszol.ro-hoz csütörtökön eljuttatott állásfoglalásában Hupka Félix, a 

nagybányai demokrácia központ irodavezetője, hogy korábban több sajtóorgánum – 

köztük cikkében a maszol.ro is – olyasmit adott a szájába, amit soha nem nyilatkozott. 

Tájékoztatása szerint a romániai, illetve a magyarországi sajtó egy része „óvatlanul és 

ellenőrizetlenül vette át” a Máramaros és Szatmár megyékben élők által igényelt 

egyszerűsített honosítással kapcsolatos információkat, amelyeket korábban a 

transilvaniareporter.ro közölt.  

 

A kutatói szerepről és az aktuális kérdésekre adott válaszokról 
2013. augusztus 29. – Simó Márton – szekelyhon.ro 

Idén tizedik alkalommal rendeztek társadalomtudományi tábort a Szentegyháza melletti 

Szeltersz-fürdőn. Bárdi Nándor történész-kutatóval, egyetemi oktatóval, az MTA 

Társadalomtudományi Központja Kisebbségkutató Intézetének munkatársával 

tudományról, társadalomról és a magyarság helyzetéről beszélgetett a szekelyhon.ro. 

 

Világnemzet 
2013. augusztus 29. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke feltette a kérdést: „Cătălinról mi csak annyit tudunk, hogy nem 

Katalin, de már magyar állampolgár. Mégis, tegyük fel, hogy ízig-vérig román atyafi, 

ahogyan a felmenői is azok voltak a "magyar világban" – mielőtt felháborodottan 

szentségtörést kiáltanánk, gondoljunk csak bele, ha ez a fiatalember (és vélhetően több 

ezer társa) csak egy kicsit is átgondolja, átértékeli magában a magyarsághoz való 

viszonyát, nem válhat valamilyen módon a mi hasznunkra is? Még akkor is, ha csak tíz év 

múlva tér haza Kanadából”. 
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http://manna.ro/kozter/magyar-magyar-szajkarate:-erdemben-a-semmirol-2013-08-29.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16912-cernea-szamit-az-rmdsz-re-verespatak-ugyben
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16931-hupka-felix-ferdit-a-sajto-a-magyar-allampolgarsag-ugyeben
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-kutatoi-szereprol-es-az-aktualis-kerdesekre-adott-valaszokrol
http://kronika.ro/velemeny/vilagnemzet
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Dolgoznak a helyi referendumok tervén az RMDSZ-nél 
2013. augusztus 29. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A lakosságnak felteendő kérdések kidolgozásánál tart az RMDSZ kezdeményezte helyi 

népszavazások megszervezése. Tamás Sándor a háromszéki szervezet elnöke szerint az 

SZNT „székely menetelésére” egyenesbe kerülnek. 

 

Szuverenitás és arany 
2013. augusztus 29. – Farcádi Botond – Háromszék 

A Háromszék szerint „nem véletlen, hogy Băsescu első, marosfői kirohanása az október 

27-ére meghirdetett nagyszabású autonómiatüntetés bejelentése után néhány nappal 

hangzott el. Mindez azt is jelentheti, Bukarest számít arra, hogy immár nemzetközi 

visszhangja is lesz az autonómiatörekvéseknek, és a legjobb védekezés a támadás elve 

alapján készíti elő a terepet: szélsőségesnek bélyegezve az autonomistákat, élesen bírálva 

az Európában amúgy is sokak szemében szálkának számító magyar kormányt”. 

 

Újabb betelepítés előtt Marosvásárhely? – interjú Csegzi Sándor 
önkormányzati tanácsadóval 
2013. augusztus 29. – Erdély Ma, Központ 

Alig pár napja annak, hogy Vásárhely polgármestere, Dorin Florea és Mircea Duşa védelmi 

miniszter a város által korábban átvett ingatlanügyeiről tárgyalt. Tekintettel arra, hogy ez 

egy hivatalos tanácskozás volt, a sajtó képviselői ezen nem vehettek részt. Dióhéjban 

annyi, hogy Marosvásárhely 200 lakást biztosít. No de, nem akárkiknek. Katonáknak, és 

azok családjainak. Mi tagadás, ez a kép akarva-akaratlan egy bizonyos korszakra, és ezen 

belül is egy bizonyos betelepítésre emlékeztet. A Központ Csegzi Sándorral készített 

interjút. 

 

Izsák Balázst Bethlen Gábor-díjjal tüntetik ki 
2013. augusztus 30. – Erdély Ma, Népújság 

A Bethlen Gábor Alapítvány névadója erdélyi fejedelemmé választásának 400. évfordulója 

jegyében hirdette meg 2013-ban a Bethlen Gábor-emlékévet. Az emlékév egyik 

programpontja a jubileumi díjátadó ünnepség, amelyre Budapesten kerül sor november 

15-én, Bethlen Gábor fejedelem születésének és halálának évfordulóján. Az egyik 

kitüntetett Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke lesz. 

 

Nemzeti ügyekben összefogást – Az MPP mozgósít az októberi tüntetésre 
2013. augusztus 30. – Erdély Ma, Háromszék 

A Magyar Polgári Párt mozgósítja híveit a Székely Nemzeti Tanács által október 27-re 

meghirdetett nagyszabású autonómiatüntetésre, az alakulat háromszéki szervezete is 

minden eszközzel azon dolgozik, hogy minél többen vegyenek részt a nagy menetelésen – 

jelentette be tegnapi sajtótájékoztatóján Kulcsár-Terza József, az MPP háromszéki elnöke. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/dolgoznak-a-helyi-referendumok-terven-az-rmdsz-nel
http://www.3szek.ro/load/cikk/62951/szuverenitas_es_arany
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=148368&cim=ujabb_betelepites_elott_marosvasarhely_interju_csegzi_sandor_onkormanyzati_tanacsadoval
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=148368&cim=ujabb_betelepites_elott_marosvasarhely_interju_csegzi_sandor_onkormanyzati_tanacsadoval
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=148410&cim=izsak_balazst_bethlen_gabor_dijjal_tuntetik_ki
http://erdely.ma/autonomia.php?id=148404&cim=nemzeti_ugyekben_osszefogast_az_mpp_mozgosit_az_oktoberi_tuntetesre
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Tömeges honosítási kérvényezés Háromszéken 
2013. augusztus 30. – Bús Ildikó – szekelyhon.ro 

Több mint 50 személy honosítási kérelmének összeállításában segítettek az RMDSZ 

Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai Zalánpatakon. A Málnás községhez 

tartozó kistelepülés magyar lakosai tömeges honosítással kívánnak tisztelegni az október 

6-án tartandó megemlékezésen, ahol az országzászlónak helyt adó felújított talapzat 

ünnepi átadására kerül sor. Csütörtökön a 120 fős Zalánpatak teljes lakosságának 42%-a 

indította el a magyar állampolgárság kérvényezését. 

 

Ovidiu Silaghi 
2013. augusztus 30. – Bayer Zsolt – Magyar Hírlap 

A Népszabadsággal szemben intéz kirohanást a Magyar Hírlap vezércikke. Bayer Zsolt ki 

maga is dolgozott rövid ideig a lapnál felháborítónak tartja, hogy az lap, amely Duray 

Miklóst gazembernek nevezte és nacionalizmus vádjával illette, most azon aggódik, hogy 

vajon mennyire beszélnek jól magyarul a honosítást kérelmezők. 

 

Csak a nyers politikai erő számít 
2013. augusztus 30. – Szőcs Levente – Népszabadság 

Tőkés László az EMNT elnöke szerint nincs semmilyen mögöttes cél abban, hogy 

Magyarország védhatalmi státuszát javasolta. Szerinte mind Basescu, mind Ponta és Crin 

Antonescu egy meghatározott forgatókönyv szerint cselekedtek, aminek csupán az volt a 

célja, hogy „valamibe belekötnek”, azonban, hogy kihez tartozik ez a forgatókönyv nehéz 

megállapítani. A közeledő választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy le kell ülni ismét az 

Erdélyi Egyeztető Fórum asztalához, mint 2009-ben ahol sikerült közös parlamenti listát 

összeállítani, bár szerinte az RMDSZ mindent megtesz azért, hogy továbbra is mint 

„egyeduralkodó” szerepeljen. 

 

Az elveszett állampolgárság visszaszerzésének rögös útja 
2013. augusztus 29. – bumm.sk, Új Szó, Felvidék Ma 

A jelenlegi jogszabályok alapján is visszaszerezhetik szlovák állampolgárságukat azok a 

személyek, akik például a magyar állampolgárság felvétele miatt veszítették azt el. Ehhez 

sok év türelem, és idegenrendészeti hercehurca szükséges. 

 

Magyarok és szlovákok fognak össze a kettős állampolgárságért 
2013. augusztus 29. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A Via Nova Ifjúsági Csoport mozgósítja támogatóit a kettős állampolgárság érdekében 

meghirdetett kassai tüntetés kapcsán.  „Az alkotmánybíróság két éve halogatja a döntést a 

több mint 40 képviselő által aláírt állampolgársági beadvány ügyében. Ez indokolja a 

kettős állampolgárság munkacsoport által szeptember 1-jén, 15 órakor Kassán, az 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/tomeges-honositasi-kervenyezes-haromszeken
http://magyarhirlap.hu/ovidiu-silaghi
http://nol.hu/kulfold/20130830-csak_a_nyers_politikai_ero_szamit
http://www.bumm.sk/86091/az-elveszett-allampolgarsag-visszaszerzesenek-rogos-utja.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130829115210/Magyarok-es-szlovakok-fognak-ossze-a-kettos-allampolgarsagert.html
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Alkotmánybíróság épülete elé szervezett tüntetést, amelyhez több politikai erő is jelezte 

csatlakozását” – közölte Samu István, a munkacsoport elnöke hozzáfűzve: a beadvány 

kezdeményezőihez és aláíróihoz intézett felhívás értő fülekre talált. 

 

Ugye találkozunk Kassán? Tamás Ilonka néni felhívása 
2013. augusztus 29. – Felvidék Ma 

A kettős állampolgárság ügye csak egy ügy a sok közül, amiért ki kell állnunk – véli Tamás 

Ilonka néni, aki ott lesz a szeptember 1-jei kassai tüntetésen. 

 

Új mikrobusz szállítja majd az adahatári diákokat 
2013. augusztus 29. – Vajdaság Ma 

Szeptembertől új mikrobusszal utazhatnak majd az iskolába az adahatári tanyavilágban 

élő kisdiákok, annak köszönhetően, hogy a zentai Stevan Sremac Általános Iskola a zentai 

önkormányzat jóvoltából új járművel gazdagodott. Az a jármű, amely a gyermekeket az 

adahatári tanyavilágból nap mint nap szállította az iskolába, rossz állapota miatt igen 

gyakran szorult javításra, éppen ezért az általános iskola és az önkormányzat illetékesei 

úgy vélték, összességében többe kerülne a folyamatos javíttatás, mint az új jármű 

megvásárlása. 

 

Bácsföldváron három óvodai csoport szeptembertől 
2013. augusztus 29. – Magyar Szó 

Augusztus közepén kelt szárnyra a hír, hogy fennáll annak lehetősége, hogy szeptembertől 

bezárják a bácsföldvári Telepen levő óvodát, ahova 16 magyar ajkú gyerek jár. Később a hír 

annyiban módosult, hogy marad a telepi óvoda, ám a falu központjában egy csoportot 

megszüntetnek, mert a korábbi 6 helyett csak 5 csoportra elegendő gyerek van. Ugyanígy 

arról értesült augusztus második felében a közvélemény, hogy a gyermeklétszám miatt 

Óbecsén, a Gerberék utcai épületet bezárják, és más helyszínen is ehhez hasonló lépések 

történnének. A valóság, hogy sem az óvoda igazgatója, sem az igazgatóbizottság részéről 

nem volt végleges döntés a bácsföldvári telepi tagozat bezárásáról. 

 

Ismert a kormány mind a 19 miniszterének neve 
2013. augusztus 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A kormányátalakítás személyi kérdéseivel foglalkozó parlamenti ülés előtti napon a 19-ből 

már mind a 19 miniszter és miniszterjelölt neve ismert, utolsóként az oktatási 

miniszterjelöltet nevezték meg dr. Tomislav Jovanović személyében. Az SPS közölte, a 

közlekedési miniszteri posztra Aleksandar Antićot jelölik, Branko Ružić az 

eurointegrációért felelős tárca nélküli miniszterjelöltjük, tegnap pedig közölték, Ivan 

Tasovacot, a Belgrádi Filharmónia igazgatóját helyeznék a kulturális és tájékoztatási 

minisztérium élére. Ugyanakkor már azt is tudni, hogy Vanja Udovičić lesz a Szerb Haladó 
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http://felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/41370-ugye-talalkozunk-kassan-tamas-ilonka-neni-felhivasa
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15941/Uj-mikrobusz-szallitja-majd-az-adahatari-diakokat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2080/kozelet_oktatas/100842/B%C3%A1csf%C3%B6ldv%C3%A1ron-h%C3%A1rom-%C3%B3vodai-csoport-szeptembert%C5%91l.htm
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19121/Ismert-a-kormany-mind-a-19-miniszterenek-neve.html
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Párt (SNS) és a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) közös jelöltje az ifjúsági és sportügyi 

minisztérium élére. 

 

Közös értékeink 
2013. augusztus 29. – Magyar Szó 

A Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében három 

játszóházat tartanak a Szabadkai Városi Múzeumban. A gyerekek Kiss Anikónak, a 

szabadkai Zeneiskola zongoratanárnőjének vezetésével a zenével ismerkedtek, többek 

között a hangokkal és a kottával. A tanárnő táskájából csörgő hangszerek is előkerültek, 

amelyeket érdeklődve vizsgáltak meg a gyerekek, sőt különböző, a zenével nehezen 

összeegyeztethető tárgyakat – hungarocellből készült tálcákat, a háromszögsajt kör alakú 

dobozait – is a kezükbe adott, amikkel hangokat hoztak létre.  

 

Ingyenes iskolabusz, tanszercsomagok, ösztöndíjprogramok 
2013. augusztus 29. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájának legjelentősebb eredményeiről 

sajtótájékoztatón számolt be. Az MNT célja, hogy segítő jobbot nyújtson a családoknak, az 

iskolába induló gyerekeknek és az egyetemistáknak is. 1863 magyar elsős 25 vajdasági 

községből és városból, 70 iskolában. 25 magyar kisdiákkal többen kezdik meg idén az első 

osztályt Vajdaságban. Az MNT szeptember 2-tól ellátogat minden olyan iskolába, ahol 

magyar tagozat nyílik, és tanszercsomaggal támogatja a kicsik iskolakezdését. Korhecz 

Tamás, az MNT elnöke elmondta, hosszútávú célja és prioritása van az oktatás 

fejlesztésének térségünkben. 

 

Szeptember 3-án nyílik meg újra az eszéki magyar főkonzulátus 
2013. augusztus 28. – Új Magyar Képes Újság 

Az első Orbán-kormány idején, 2002. január 26-án nyílt meg az eszéki magyar 

főkonzulátus Magyar József vezetésével. 2006-ban a Gyurcsány-kormány „ideiglenesen” 

bezáratta a külképviseletet. Azóta a horvátországi magyarok többször is kezdeményezték a 

főkonzulátus újranyitását. A magyar kormány az eszékin kívül idén külképviseletet nyit 

Krakkóban és Torontóban (főkonzulátus), valamint Melbourne-ben, Marosvásárhelyen és 

Nagyváradon (konzuli iroda). Az eszéki főkonzulátus szeptember 3-án nyílik. A főkonzul 

De Blasio Antonio lesz, akivel ennek kapcsán beszélgetett az újság. 

 

Kérje névjegyzékbe vételét! 
2013. augusztus 29. – Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 1-jével megkezdődött a magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező 

határon túli magyar választópolgárok választási regisztrációja. Több száz horvátországi 

magyar vette át 2011 márciusa óta a magyar állampolgárságot igazoló dokumentumot. Ők 

az elmúlt hetekben már megkapták a választási regisztrációhoz szükséges levelet is. Jakab 
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http://www.magyarszo.com/hu/2080/vajdasag_szabadka/100833/K%C3%B6z%C3%B6s-%C3%A9rt%C3%A9keink.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=78313
http://www.huncro.hr/huncro.hr/riportok/4837-szeptember-3-an-nyilik-meg-ujra-az-eszeki-magyar-fkonzulatus
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4842-kerje-nevjegyzekbe-vetelet
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Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke arra buzdítja 

magyar állampolgársággal rendelkező honfitársait, hogy éljenek a történelem adta 

lehetőséggel és voksoljanak a 2014-es magyarországi országgyűlési választásokon. 

 

Nemes szolgálat 
2013. augusztus 29. – RTV Slovenija Hidak 

Magyar Érdemkeresztet vehetett át Budapesten Nemes László festőművész 

alkotómunkájáért, és a határokon átnyúló oktatói, szervezői munkájáért a magyar nemzeti 

ünnep alkalmából. A művésszel Botka Ágnes beszélgetett. 

 

Ízek, Táncok - Táncízek a Melbourne-i Magyar Központban 
2013. augusztus 29. – Nemzeti Regiszter 

Az elmúlt négy hónapban szinte minden este magyar néptánc próbáktól volt hangos a 

melbourne-i Magyar Központ Ifjúsági terme. Az itt működő együttesek új táncaikat, 

koreográfiáikat gyakorolták, hiszen tudták, hamarosan a nagyközönség előtt mutatják be 

frissen szerzett tudásukat. A melbourne-i Magyar Központ 2013. augusztus 17-én rendezte 

meg az Ízek, Táncok  - Táncízek című táncgálát, amelyben valamennyi melbourne-i 

néptáncegyüttes fellépett. Csakúgy, mint a tavaly bemutatott Életfordulók című 

előadásban, idén is bemutatkoztak a Magyar Központ Gyermek- és Ifjúsági csoportja, a 

Gyöngyösbokréta táncegyüttes és a Kultúr Kör néptáncosai.  

 

Szent Istvánra emlékeztek Texasban 
2013. augusztus 29. – Nemzeti Regiszter 

Augusztus 25-én Irvingben (Dallas külvárosában) a magyar alapítású ciszterci apátság és 

iskola égisze alatt került megrendezésre a Szent István tiszteletére tartott ünnepség. Mint 

minden hónap utolsó vasárnapján, úgy ezen a délelőttön is magyar misén vehettek részt a 

hívők az apátság templomában, majd ezt követően az iskola éttermében folytatódott a 

rendezvény. Az ilyen magyar ebédek alkalmával szokásos „batyus bál” ezúttal is jól 

sikerült, a kiváló magyaros ételek sokaságának köszönhetően senki sem maradt éhesen. S 

ami a legszebb az egészben, hogy a magyar közösség minden tagja részt vállal ennek 

megvalósításában. 
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http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6932
http://www.nemzetiregiszter.hu/izek-tancok-tancizek-a-melbourne-i-magyar-kozpontban
http://www.nemzetiregiszter.hu/szent-istvanra-emlekeztek-texasban
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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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