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Farkas Iván: precedens értékű döntés születhet a Baťa-örökség ügyében 
2013. szeptember 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az MKP politikusai figyelemmel követik az Antonín Baťa örökösei által támasztott 

kárpótlási igény elbírálásának folyamatát és elvárják az államigazgatástól vagy az 

igazságszolgáltatástól, hogy tartsa be az egyenlő elbírálás elvét, s egyértelmű, általánosan 

érvényes döntéseket hozzon. Antonín Baťa örökösei tavaly jogerősen megnyerték a 

Csehországgal szemben 2005-ben benyújtott kárpótlási perüket. A per tétje a felmenőik 

állam által elkobzott vagyona utáni kártérítés volt, mivel első lépésben kárpótlási 

kérvényüket a cseh állam elutasította, hivatkozva a Beneš-dekrétumok rendelkezéseire. 

Ehhez hasonlóan, most Szlovákiával szemben tették meg az első lépést. 

 

Nyárasdon járt Kövér László 
2013. szeptember 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A haza újjáépítése csak akkor lehet sikeres, ha szomszédainkkal nem követjük el újra a 

huszadik század hibáit - hangsúlyozta Kövér László, az országgyűlés elnöke Nyárasdon, a 

település első írásos említésének 900. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. A 

házelnök beszédében kifejtette: „az országhatároktól függetlenül, egyenlő méltósággal 

élhető, a nyelvi és kulturális önazonosságot szavatoló életfeltételeket biztosítunk minden 

nemzeti közösségnek a Kárpát-medencében”. Hozzátette, a magyar és a szlovák haza csak 

a kölcsönös tiszteletre épülve nyújthat gazdaságilag biztonságos, a szülőföldön megélhető, 

emberhez méltó életet magyarnak és szlováknak egyaránt. 

 

Semjén: minden nemzetnek joga van a létezéshez 
2013. szeptember 19. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, Szabadság, Krónika 

Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke 

részételével adták át Nagykárolyban a Kalazanci Szent József Líceum új épületszárnyát. 

Minden nemzetnek joga van a létezéshez és értékei, kultúrája megerősítéséhez - mondta 

Semjén Zsolt. A politikus úgy fogalmazott: minden nemzetet és minden kultúrát tisztelni 

kell, de nekünk csak a mi kultúránk megerősítése a feladatunk, mi ezt adhatjuk az 

emberiségnek. Ennek teszünk eleget a magyar anyanyelvű oktatást biztosító katolikus 

iskola átadásával - hangsúlyozta, hozzáfűzve: az egyházi iskolák értékét a nevelő munkájuk 

„szellemi többlete” adja.  

 

A PSD kezében Tőkés kitüntetése 
2013. szeptember 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Gyakorlatilag a Szociáldemokrata Párt (PSD) holdudvarából áll az a Románia Csillaga 

érdemrend közgyűlése által csütörtök délután megválasztott  becsületbíróság, amelynek 

arról kell döntenie, hogy megvonják-e Tőkés Lászlótól a kitüntetést: a testület tagjainak 

elsöprő többsége a párt politikusa, vagy a PSD kormányzása alatt kapta meg a kitüntetést. 
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Borbély: a Minority SafePack elutasítása nem kudarc 
2013. szeptember 19. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az Európai Bizottság negatív válaszáról, illetve az RMDSZ és partnerei további lépéseiről 

Borbély László kifejtette: sajnos, ez nem bizonyít mást, mint, hogy az Európai Unió nem 

akar foglalkozni ezzel a kérdéssel és legalább ilyen szempontból világosan látjuk, hogy nem 

partner ezekben a kérdésekben.  

 

Kelemen Hunor szerint is vissza kellene vonnia a kormánynak a Verespatak-
tervezetet 
2013. szeptember 19. – transindex.ro, maszol.ro, MTI 

A kormánynak vissza kellene vonnia a Verespatak-törvénytervezetet – nyilatkozta az 

RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor szerint a tervezet több alkotmányellenes elemet 

tartalmaz, és a nemrég megalakított különbizottság nem tudja megoldani ezeket az 

alapproblémákat. 

 

Kelemen Hunor ellenzi Tőkés kitüntetésének a visszavonását 
2013. szeptember 19. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, Szabadság 

Ellenzi Tőkés László EP-képviselő román állami kitüntetésének a visszavonását Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök. Az RMDSZ elnöke csütörtökön az RFI rádiónak adott interjúban 

hangsúlyozta, hogy senkitől nem lehet megtagadni a szólásszabadságot, amit a román 

alkotmány szavatol. Emlékeztetett arra, hogy az EP-képviselő a román forradalomban 

játszott szerepéért kapta az elismerést, és azt nem lehet visszavonni az 1989-es érdemeivel 

kapcsolatba sem hozható egyéb okok miatt. 

 

Lopás a visszaszolgáltatás, ha magyar volt a tulajdonos 
2013. szeptember 19. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Gheorghe Funar, Vadim Tudor után Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere is úgy 

véli, a visszaszolgáltatások révén az ügy- védek „szétlopkodják” városát, és a továbbiakban 

nem hajlandó részt venni a restitúciós bizottságban sem. Szerinte a Felső-Maros mentén 

több ezer hektárnyi erdőt adtak oda olyanoknak, akiknek „semmilyen közük nem volt az 

eredeti tulajdonoshoz”. 

 

Szekérkaraván indul Marosszékről a székelyek nagy menetelésére  
2013. szeptember 19. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

A Magyar Polgári Párt (MPP) szekérkaravánt indít a Maros megyei Makfalváról a 

székelyek október 27-re tervezett nagy menetelésére – közölte csütörtökön Biró Zsolt, a 

párt elnöke. Biró Zsolt elmondta, a szekérkaraván napokkal a nagy menetelés előtt vág 

neki Makfalváról a mintegy 150 kilométeres útnak, és az érintett településeken arra 
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buzdítja a székelyeket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az egységes, önálló és 

autonóm Székelyföldért meghirdetett tömegdemonstráción.  

 

Oktatási támogatást nyújt a Studium Alapítvány 
2013. szeptember 19. – maszol.ro, Erdély Ma 

A Studium Alapítvány, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum és a Református Kollégium vezetői 

közös sajtótájékoztatón számoltak be csütörtökön Marosvásárhelyen arról, hogy az 

alapítvány 700 ezer forint értékben nyújt támogatást iskolai felszerelésekre. A pénzt a 

Bethlen Gábor Alap által meghirdetett pályázaton nyerték, azzal a céllal, hogy iskola 

felszereléssel lássák el a Bolyai Farkas Elméleti Líceumot és a Református Kollégiumot – 

ismertette Vass Levente, a Studium Alapítvány vezetője, hozzátéve azt is, hogy a 

marosvásárhelyi civil szervezet az elsők között volt az összeg és mennyiség szempontjából 

a támogatottak sorában.  

 

MPP: a Székelyek Nagy Menetelése sikertörténet lehet 
2013. szeptember 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Székelyföld autonómiaigényének nyomatékosítására október 27-én szervezendő 45 

kilométeres élőlánc nagy siker lehet az önrendelkezésért folytatott küzdelemben – véli 

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke, mivel a Székely Nemzeti Tanács által 

kezdeményezett eseményt támogatja az MPP mellett az Erdélyi Magyar Néppárt és az 

RMDSZ is. Az összes romániai magyar politikai alakulat megértette, hogy a nemzeti 

érdekért közösen kell fellépni – fogalmazott az MPP elnöke –, és a székelyek október 27-ei 

Nagy Menetelését az egyházak és a civil szféra is felkarolta.  

 

Kerékpártúra lesz a partiumi önrendelkezésért 
2013. szeptember 19. – transindex.ro, Krónika 

Az október 27-re tervezett székely meneteléshez hasonló megmozdulást szerveznek a 

Partiumban szeptember 28-án, szombaton – tájékoztatott Kristófi Kristóf, a Néppárt 

váradi elnöke. Több éves hagyománya van a partiumi önrendelkezésért hirdetett 

kerékpártúrának, amelyen évről évre egyre többen vesznek részt. Idén Margitta lesz a 

célpont, ahova Szatmár, Szilágy és Bihar megyéből egyaránt érkeznek kerékpározók. A 

túrát a Partiumi Autonómia Tanács és az EMNP szervezi. 

 

Sztárügyvédet fogadott Borboly Csaba tanácselnök 
2013. szeptember 19. – maszol.ro 

Románia egyik legjobb ügyvédje látja el Borboly Csaba jogi képviseletét abban a bűnvádi 

perben, amelyet a korrupcióellenes ügyészség indított Hargita Megye Tanácsának elnöke 

ellen. Egy szakmai blogon tavaly közölt top tízes országos rangsorban a 39 éves Sergiu 

Bogdan a második helyen szerepel.  
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Aradi Magyar Napok – a mi rendezvényünk! 
2013. szeptember 19. – Nyugati Jelen 

Egyfajta vissza-, majd előre tekintő sajtótájékoztatót tartott csütörtök reggel az RMDSZ 

Arad megyei székházában Bognár Levente megyei elnök, Hadnagy Dénes választmányi 

elnök és Faragó Péter ügyvezető elnök. Visszatekintő, mert a tájékoztató első részében az 

idei év elmúlt időszakának megvalósításairól volt szó mind közügyi, mind oktatási szinten. 

A sajtótájékoztató második felében a hétvégén kezdődő, a magyarság számára egyik 

legfontosabb eseménysorozatról, az Aradi Magyar Napokról beszélt Faragó Péter 

ügyvezető elnök. 

 

Dolgoznak a székelység háromkötetes történetén 
2013. szeptember 19. – Simó Márton – szekelyhon.ro 

Ez év tavaszán jelentette ki Székelyudvarhely polgármestere, hogy 2014 őszére megjelenik 

egy reprezentatív munka, amely a székelység történetét foglalja majd össze. A köteten 

dolgoznak már a szerkesztők. 

 

Főtér Fesztivál Nagybányán: magyar ünnep a megyeszékhelyen 
2013. szeptember 19. – Krónika, Erdély Ma 

Idén is több ezer résztvevőt várnak a nagybányai magyarok közös ünnepére, a Főtér 

Fesztivára a hétvégén.  

 

Pert veszített az uzoni önkormányzat 
2013. szeptember 19. – Krónika 

A brassói táblabíróság visszavonhatatlan döntése értelmében az uzoni önkormányzat 

törvénytelenül tûzte ki a székely zászlót a községháza homlokzatára. A Kovászna megyei 

prefektúra indította per utolsó tárgyalására szeptember 11-én került sor, a döntést 

csütörtökön, indoklás nélkül hozta nyilvánosságra honlapján a bíróság. Ráduly István 

Uzon polgármestere a Krónikának elmondta, egyértelmû, hogy nem szakmai, hanem 

politikai döntés született az ügyben. Az elöljáró elmondta: megvárja, míg a táblabíróság 

közli az indoklást, és annak függvényében dönti el a további lépéseket. 

 

Folytatódik a palotapuccs Kolozsváron 
2013. szeptember 19. – Krónika 

Pénzbeli kártérítéssel rendezné a Kolozs megyei önkormányzat a kolozsvári Bánffy-palota 

visszaszolgáltatásának ügyét. Vákár István megyei alelnök a Krónika kérdésére cáfolta 

Daniel Barbu művelődési miniszter erre vonatkozó kijelentéseit, rámutatva: egyelőre nincs 

szó arról, hogy a testület átadja a Kolozsvári Szépművészeti Múzeumnak otthont adó 

épület kétharmadát idős Bánffy Dénes egykori gondozója leszármazottjának, Paraschiva 

Roşcának. 
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Nincs összhang Vásárhelyen 
2013. szeptember 20. – Krónika, Erdély Ma 

A Studium Alapítvány fennállásának 15. évfordulója alkalmából lép fel Marosvásárhelyen a 

népszerű Budapest Bár zenekar, és nem a Kultúrpalota megépítésének 100 éves 

évfordulójára szervezett rendezvény keretében, mint ahogy azt az RMDSZ megyei 

önkormányzatának frakcióvezetője, Kelemen Márton augusztusban bejelentette. 

 

Magyar sziget Brüsszelben 
2013. szeptember 20. – Krónika 

A Magyar Katolikus Misszió tulajdonában lévő Magyar Ház a legfontosabb találkozóhelye 

a szépszámú brüsszeli magyar közösségnek. Az évtizedek során az idős helyiek által az 

egykori tulajdonosa nevéről Saintenoy-házként is emlegetett műemléképület számos, 

Brüsszelbe menekült magyarnak nyújtott lelki és szellemi menedéket. Havas István, a 

katolikus misszió elnöke elmondta, körülbelül 3000 főre tehető jelenleg az unió 

fővárosában élő magyarok száma. „Virágzó, népes, sokgyerekes közösség vagyunk” – 

jelenti ki a plébános. 

 

Median: parlamentben a Híd és az MKP is 
2013. szeptember 19. – bumm.sk 

A Median közvélemény-kutatása szerint nyolc politikai párt is bejutna a parlamentbe, 

köztük a Magyar Közösség Pártja is. A Bugár Béla vezette Híd 7,1, a Berényi József által 

irányított MKP 5,4 százalékon áll. 

 

Újraöntötték Krasznahorka várának tönkrement harangját 
2013. szeptember 19. – hirek.sk 

Örömteli hírt közölt a Gömöri Kézművesek Társulása. A leégett krasznahorkai vár 

legkisebb tönkrement harangját Magyarországon újraöntötték. 

 

A több nem jelenti azt, hogy elég 
2013. szeptember 19. – hirek.sk 

A statisztikák azt mutatják, hogy egyre több a kiselsős a magyar iskolákban, ám sok 

esetben a "több" sajnos nem jelenti azt, hogy elég. Míg a 2004/2005-ös tanévben csupán a 

magyar nemzetiségű kisdiákok 78%- kezdte meg a tanulást magyar iskolában, a tavalyi 

tanévben már 86%. Ez mindenképpen siker, de a szórványvidékeken nem oldja meg a 

magyar tanintézetek gondjait. 
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Nehéz az élet Párkány körzetében 
2013. szeptember 19. – hirek.sk 

A helyi államigazgatás átalakítását célzó törvény értelmében Nyitra megyében megszűnik a 

Párkányi Körzeti Hivatal, s egy új járási hivatal jön létre Aranyosmaróton. „A miheztartás 

végett: tizenegy olyan járása van Szlovákiának, melyeknek kevesebb lakosa van, mint a 23 

településből álló párkányi körzetnek. Párkány mégsem lehet járási központ. Hogy miért, 

csak találgathatjuk” – írja a hirek.sk. 

 

Szabadka: A jövő nyár előtt befejeződhet a Népszínház védett részének 
felújítása 
2013. szeptember 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pénteken Szabadkára látogat Nebojša Malenković, a Vajdasági Nagyberuházási Alap 

igazgatója, és egy 85 millió dinárról szóló megállapodást ír alá Modest Dulić 

polgármesterrel. A pénzt a Népszínház építési munkálatainak folytatására szánja a 

tartomány, s ebből még a jövő nyár előtt teljes mértékben sikerülhet felújítani a színház 

épületének régi, védett részét – írja a Grad Subotica portál. 

 

Vajdaság elszakadása és a józan ész 
2013. szeptember 19. – Magyar Szó 

Elképzelhetetlen Vajdaság Szerbiától való elszakadása, bármilyen erre vonatkozó ötletnek 

semmi köze a józan észhez – jelentette ki Aleksandar Vučić a kormány első alelnöke. A 

Jelko Kacin uniós jelentéstevővel közösen tartott sajtótájékoztatóján Vučić elmondta, 

biztos benne, hogy Kacin nem tartozik azok közé, akik az elszakadást támogatják, és akik 

így magyarázták minapi kijelentését, miszerint meg kell oldani Vajdaság helyzetét. 

 

Az MTTK a hátrányos helyzetű diákokért 
2013. szeptember 19. – Pannon RTV 

A hátrányos helyzetű diákok felzárkóztatására képzi hallgatóit a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar. Közös Kárpát-medencei tanévnyitóval várja az elsőéveseket a szabadkai 

intézmény, amely nemrégiben hivatalosan is Tehetségpont státuszt kapott. Az első fevételi 

körben minden szabad hely betellt a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. 

Szeptember 30-tól 35 tanító és 20 óvópedagógus hallgató kezdheti meg tanulmányait. 

 

Gyűlöletszító falfirka Szeghegyen 
2013. szeptember 19. – Pannon RTV 

Kishegyes községben, Szeghegyen szombatra virradó hajnalban gyűlöletszító falfirka jelent 

meg a Duna menti svábok egyesülete Szekitsch – Feketitsch tagozatának elnöke, Helga 

Eisele és férje által megvásárolt és felújított ház falán. A Vajdasági Magyar Szövetség 
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http://www.magyarszo.com/hu/2101/kozelet_politika/101662/Vajdas%C3%A1g-elszakad%C3%A1sa-%C3%A9s-a-j%C3%B3zan-%C3%A9sz.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=82253
http://pannonrtv.com/web/?p=82292
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Kishegyes Községi Szervezete mélységesen elítél az ilyen és ehhez hasonló támadást, ami 

nemzeti, faji és vallási kisebbségek ellen irányul. 

 

Össze kell nőjön, ami összetartozik 
2013. szeptember 20. – Kárpátalja 

Rahó és Visk után idén Técsőn szervezték meg a Felső-Tisza-vidéki Szórványmagyarság 

III. Találkozóját (FELTISZA), ahol a Huszti, Técsői és Rahói járások magyar lakossága 

mellett a ma Romániához tartozó egykori máramarosi koronavárosokból, 

Máramarosszigetről és Hosszúmezőről is jöttek magyarok. 

 

A vesztfáliai rendszertől az ismeretlen jövőig 
2013. szeptember 20. – Kárpátalja 

2013. szeptember 14-én nagyszámú hallgatóság gyűlt egybe a KMKSZ Nagyszőlősi 

Középszintű Szervezete és Városi Alapszervezete székházban, hogy meghallgassák Kovács 

Miklósnak, a KMKSZ elnökének, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

tanárának A nemzetközi viszonyok működésének logikája című előadását.  

 

Soron kívüli KMKSZ-közgyűlés Verbőcön  
2013. szeptember 20. – Kárpátalja 

Szeptember 15-én a KMKSZ Verbőci Alapszervezetének soron kívüli közgyűlésére került 

sor Verbőcön, a helyi középiskola üléstermében. A közgyűlés célja az volt, hogy a nyár 

folyamán elhunyt addigi alapszervezeti elnök, Füzesi Klára helyére új elnököt, s egyúttal új 

elnökséget válasszanak. 

 

Hit- és hagyományőrzés Hetyenben 
2013. szeptember 20. – Kárpátalja 

Szeptember 15-én a beregszászi járási Hetyenben a helyi református gyülekezet, valamint a 

KMKSZ Hetyeni Alapszervezetének közös szervezésében hagyományőrző és hitéleti napra 

került sor. A fogyatékkal élő gyermekek napközis otthonának udvarán hagyományteremtő 

célzattal megrendezésre került esemény mögött valójában egy családi nap rejlett számos 

programmal. Az esemény istentisztelettel vette kezdetét, majd énekkarok, ifjúsági zenekar, 

sport- és kulturális események, valamint népzene, illetve táncház várta a látogatókat. 

 

Ingyenes jogsegélyszolgálat a horvátországi magyaroknak 
2013. szeptember 19. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége jelentkezett a budapesti székhelyű 

Kisebbségi Jogvédő Intézet által kiírt pályázatra. A szervezet Matijević Olivér jogászt bízta 

meg a sérelmet szenvedett horvátországi magyarok jogvédelmével. A Kisebbségi Jogvédő 
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http://www.karpataljalap.net/2013/09/19/ossze-kell-nojon-ami-osszetartozik
http://www.karpataljalap.net/2013/09/19/vesztfaliai-rendszertol-az-ismeretlen-jovoig
http://www.karpataljalap.net/2013/09/19/soron-kivuli-kmksz-kozgyules-verbocon
http://www.karpataljalap.net/2013/09/19/hit-es-hagyomanyorzes-hetyenben
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4906-ingyenes-jogsegelyszolgalat-a-horvatorszagi-magyaroknak
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Alapítvány 2012 júniusában alakult, és ezzel párhuzamosan jött létre az alapítvány 

operatív szerve, a Kisebbségi Jogvédő Intézet is, amely abból a célból alakult, hogy 

hozzájáruljon a határon túli magyarság jogvédelmének erősítéséhez.  

 

Újabb adomány a pélmonostori magyar könyvtárnak 
2013. szeptember 19. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

A horvátországi magyarok központi könyvtára a napokban újabb könyvadománnyal lett 

gazdagabb. A körülbelül 50 kötetes könyvcsomagot a bajai Ady Endre Városi Könyvtár 

képviselői adták át kedden. A Pélmonostori Városi Könyvtár szerves részeként működő 

Horvátországi Magyarok Központi Könyvtára 3800 magyar nyelvű kötettel rendelkezik.  

 

A gyerekek nevelése minden fáradtságot megér 
2013. szeptember 19. – Új Magyar Képes Újság 

Az, hogy a laskói magyar iskola megmaradjon, mindannyiunk közös érdeke. Az iskola 

bástya, veteményeskert, a túlélés szimbóluma, éppen ezért sohasem fogadhatjuk el, hogy 

egy tanintézmény megszűnjön, ezért kell közösen dolgoznunk, közösen vállalnunk a 

feladatokat – mondta Kovacsevity Anna, a laskói iskola új igazgatója, akivel a tanév 

kezdetén az újdonságokról beszélgetett az újság.  

 

Janko Veber Budapesten 
2013. szeptember 19. – RTV Slovenija Hidak 

Janko Veber, a szlovén országgyűlés elnöke kedden utazott kétnapos hivatalos látogatásra, 

Magyarországra. Kedden mások mellett a magyarországi szlovén szervezetek vezetőivel 

találkozott a Rába-vidéken, szerdán pedig Áder János magyar köztársasági elnök és Kövér 

László magyar házelnök fogadta. Délután Orbán Viktor miniszterelnökkel és Martonyi 

János magyar külügyminiszterrel folytatott megbeszélést. 

 

Kiss Norbert a Magyar Ifjúsági Konferencia tagjait látogatja 
2013. szeptember 19. – RTV Slovenija Hidak 

Lendvára látogatott Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és 

Ifjúságért Felelős Államtitkárság helyettes államtitkára és kísérete. A küldöttség tagjai 

találkoztak a magyar nemzeti közösség képviselőivel, meglátogatták a nemzetiségi 

intézeteket és a lendvai kétnyelvű általános iskolát. Mindenütt elbeszélgettek az 

intézmények vezetőivel. Kiss Norbert látogatásuk céljáról a nemzetiségi médiának a 

Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójában nyilatkozott.  
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4905-ujabb-adomany-a-pelmonos-tori-magyar-koenyvtarnak
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4904-a-gyerekek-nevelese-minden-faradtsagot-meger
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7056
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7055
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Kit érdekelnek a népcsoportok?  
2013. szeptember 19. – Volksgruppen 

A népcsoportok helyzetének javulását várja a választások után a „Népcsoportérdekeltségek 

Népcsoporti Intézmények Bécsi Munkaközössége. A pártok érdeklődése az autochton 

népcsoportok iránt azonban egyelőre meglehetősen marginális - derült ki a 

munkaközösség által rendezett csütörtök délelőtti sajtótájékoztatón Bécsben. 

 

Évadnyitó Táncház Stockholmban 
2013. szeptember 19. – Nemzeti Regiszter 

Az idei évad első táncháza szeptember 7-én került megrendezésre a stockholmi Magyar 

Házban. Az eseményre sokan voltak kíváncsiak, körülbelül ötven ember látogatott el 

Brommába (Stockholm egyik városrésze) ahol a SMOSZ (Svédországi Magyarok Országos 

Szövetsége) tulajdonában lévő Magyar Ház található. 

 

Akik soha nem feledték gyökereiket – a coloradói magyarság magyarországi 
segélyakciói és hazai kulturális szerepvállalása 
2013. szeptember 19. – Nemzeti Regiszter 

Kicsiny közösség a denveri magyarság, akiknek döntő többségét az ’56-os magyarok 

alkotják. De bármennyire kicsi is, amit az évtizedek során az otthoni magyarságért tettek, 

bizony nagyságát mutatja. Rendszeres segélyakciók, gyűjtések, családok támogatása, 

testvérfalu program, kiállításban való közreműködés – ezek csak példák a hosszú listáról, 

melyekkel nemzeti összetartozásunkat erősítették tengeren innen és túl. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2604668/
http://www.nemzetiregiszter.hu/evadnyito-tanchaz-stockholmban
http://www.nemzetiregiszter.hu/akik-soha-nem-feledtek-gyokereiket-a-coloradoi-magyarsag-magyarorszagi-segelyakcioi-es-hazai-kulturalis-szerepvallalasa
http://www.nemzetiregiszter.hu/akik-soha-nem-feledtek-gyokereiket-a-coloradoi-magyarsag-magyarorszagi-segelyakcioi-es-hazai-kulturalis-szerepvallalasa
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

