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Balog: Változik a rendszer 
2013. szeptember 24. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Előterjesztés készül az oktatási-nevelési támogatások rendszerének átalakításáról a 

Magyar Állandó Értekezlet novemberi ülésére – közölte Balog Zoltán az Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottságának keddi budapesti ülésén. Szintén előterjesztést 

állítanak össze a nemzeti jelentőségű intézményekről – tette hozzá az emberi erőforrások 

minisztere. Mint mondta, többek között rögzítenék, hogy mely intézmények milyen alapon 

tartozhatnak ebbe a körbe. 

 

Közmeghallgatáson vettek részt a magyar egyházfők Brüsszelben 
2013. szeptember 24. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Hírlap 

Kárpát-medencei magyar egyházi küldöttség érkezett kedden Brüsszelbe Tőkés László EP-

képviselő meghívására, a felvidéki és erdélyi magyar egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása 

ügyében szervezett közmeghallgatásra. A delegáció tagja volt Erdélyi Géza ny. felvidéki 

református püspök, Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke (Budapest), 

Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Bálint Benczédi Ferenc, az 

Erdélyi Unitárius Egyház püspöke, valamint Fazekas László, a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház püspöke. 

 

Winkler: le kell törnünk a kisebbségi kérdéssel kapcsolatos EU-s ellenállást 
2013. szeptember 24. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európai Unió változtassa meg véleményét az államalkotó őshonos nemzeti 

kisebbségekkel kapcsolatban, ismerje el igényeik jogosságát és fogadjon el szabályozást 

védelmükben. Ez marad a legfontosabb európai célkitűzésünk a kisebbségi polgári 

kezdeményezés elutasítását követően is – fogalmazott Winkler Gyula. Az RMDSZ európai 

parlamenti képviselője a MIÉRT idei nyári táborának nyerteseit, a Temes megyei RMDSZ 

tisztségviselőit és bánsági önkormányzati képviselőket látott vendégül Brüsszelben. A 

látogatócsoporttal szervezett keddi találkozón a képviselő ismertette a polgári 

kezdeményezés kialakításának történetét és a továbblépés lehetőségeit. 

 

Vádol a CEMO: gyengén teljesített a marosvásárhelyi RMDSZ iskolaügyekben 
2013. szeptember 24. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Állásfoglalásban reagált a Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) az RMDSZ 

marosvásárhelyi szervezetének közleményére, melyben a helyi RMDSZ-es önkormányzati 

képviselők iskolai tanácsok szintjén kifejtett munkájáról is beszámolt. „Az RMDSZ városi 

tanácsosainak frakciója szeptember 21-i sajtóközleményében számolt be arról, hogy az 

iskolaszékekben az RMDSZ-es városi tanácsosok aktívan és sikeresen tevékenykedtek az 

elmúlt években” - írja a CEMO, és hozzáteszi, a tények és adatok alapján a magyar 

tanácsosok munkájáról korántsem mondható el, hogy eredményes lett volna. 

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://mno.hu/belfold/balog-valtozik-a-rendszer-1186090
http://itthon.transindex.ro/?hir=34169
http://vilag.transindex.ro/?hir=21060
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Vállalkozásfejlesztési tréningsorozat indul magyar vállalkozóknak 
2013. szeptember 24. – hirek.sk 

2013 októberétől a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a Kárpát Régió Üzleti 

Hálózat Zrt. és a Piac&Profit közös rendezvénysorozatot indít, melynek célja, hogy a 

Kárpát-medence kis- és középvállalkozói között hidat képezve segítséget nyújtson a 

határon átívelő kereskedelmi és befektetési kapcsolatok kibővítéséhez és eredményes 

működéséhez. 

 

Időközi választások „csomagban” 
2013. szeptember 24. – Krónika 

A megüresedett parlamenti helyek betöltésére kiírt időközi választásokat egy napon fogják 

megtartani, miután egyes honatyák ügyében bírósági ítélet vagy politikai döntés születik – 

jelentette ki Victor Ponta miniszterelnök. Mint ismeretes, egy magyar mandátum is 

érintett, miután Olosz Gergely Kovászna megyei RMDSZ-es szenátor lemondott 

mandátumáról az ellene felmerült korrupciós vádak miatt. A honatyák jogállását 

szabályozó törvény értelmében azonban – mivel választókerületéből két honatya jutott a 

parlamentbe – elvileg nem lehet időközi választást kiírni, Victor Ponta kijelentései 

azonban ezt megkérdőjelezik. 

 

Plumb: biztonságos a bányaprojekt 
2013. szeptember 24. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Biztonságosan lehet majd bányászni Verespatakon, állította a parlament 

különbizottságának tegnapi meghallgatásán Rovana Plumb környezetvédelmi miniszter, 

aki szerint az új projekt teljes egészében eleget tesz az uniós biztonsági előírásoknak. 

 

Civilek szerint a verespataki beruházást blokkoló információkat rejteget a 
kulturális minisztérium 
2013. szeptember 24. – transindex.ro 

A Pro Patrimonio alapítvány, az Országos Építészkamara és több más civil szervezet kéri 

Daniel Barbu lemondását. Azzal vádolják a tárcavezetőt, hogy eltüntetett egy verespataki 

épített örökséget felmérő tanulmányt. 

 

Közvitán a temesvári „szégyenszobor” 
2013. szeptember 24. – transindex.ro, manna.ro, maszol.ro 

Semmilyen köztéren nem szeretné látni a temesvári városvezetés által a Bălcescu téren 

felállítani kívánt Hűség oszlopát Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei szervezetének 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
E

rd
é

ly
 

http://www.hirek.sk/belfold/20130924160453/Vallalkozasfejlesztesi-treningsorozat-indul-magyar-vallalkozoknak.html
http://kronika.ro/belfold/idokozi-valasztasok-acsomagbana
http://kronika.ro/belfold/plumb-biztonsagos-a-banyaprojekt
http://itthon.transindex.ro/?hir=34162
http://itthon.transindex.ro/?hir=34162
http://itthon.transindex.ro/?hir=34163
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elnöke. Az ügyben aláírásgyűjtés indult, amely már ötszáz aláírásnál tart, és a szervezet 

alternatívák találásával szeretné elkerülni a „szégyenszobornak” nevezett műemlék 

köztérre kerülését. 

 

Szeptember 30-án lesz a magyar tagozt tanévnyitója a BBTE-n 
2013. szeptember 24. – transindex.ro 

Szeptember 30-án kerül sor a tanévnyitóra a Babes-Bolyai Tudományegyetemen, délután 

3 órai kezdettel, a főépület Aula Magna termében.  Az ünnepségen díszelőadást tart 

dr. Szilágyi N. Sándor “Metaforák és elmevírusok” címmel.  

 

Éljünk nyelvi jogainkkal! – Magyar minősítéseket az elemi iskolában 
2013. szeptember 24. – Erdély Ma, Háromszék 

Magyarul jegyezzék be a minősítést az ellenőrző könyvbe az elemi iskolák magyar 

tannyelvű osztályaiban – ezzel a felhívással fordul a sepsiszentgyörgyi székhelyű Civilek 

Háromszékért Szövetség (CIVEK), a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) 

és az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége az oktatókhoz, ugyanakkor a szülőket is 

megszólítják, követeljék jogaik tiszteletben tartását. 

 

A MÚRE-hez fordultak a „tetves” politikusok 
2013. szeptember 24. – maszol.ro 

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) Becsületbíróságának asztalára került 

annak a szatmárnémeti újságírónak az ügye, aki „retkesnek”, „tetvesnek”, „parazitának” 

nevezett a Facebook-oldalára írt szeptember 14-i bejegyzéseiben több politikust. Babos 

Krisztinát a Szatmár megyei RMDSZ panaszolta be a MÚRE etikai testületénél.  

 

Kutatás az erdélyi nyelvhasználatról 
2013. szeptember 24. – Kömény Kamilla – szekelyhon.ro 

Petteri Laihonen finnországi nyelvész, hungarológus a kisebbségben élők nyelvi tájképére 

vonatkozó kutatásairól tartott előadást minap Kolozsváron. Az előadás kapcsán a nyelvi 

tájképről és annak kutatásáról beszélgetett a szekelyhon.ro Tódor Erika Máriával, a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem docensével. 

 

Folytatódik a Kós Károly Akadémia történelmi előadássorozata Kolozsváron 
és Marosvásárhelyen 
2013. szeptember 24. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Történelmi előadássorozatot szervez a Kós Károly Akadémia Alapítvány Kolozsváron és 

Marosvásárhelyen Erdély a 20. Században témakörben. A második előadást Bárdi Nándor 

PhD, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos 

főmunkatársa tartja Erdély és a magyar kormánypolitika a két világháború között címmel 

2013. szeptember 26-án. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34167
http://erdely.ma/autonomia.php?id=149906&cim=eljunk_nyelvi_jogainkkal_magyar_minositeseket_az_elemi_iskolaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18179-a-mure-hez-fordultak-a-tetves-politikusok
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kutatas-az-erdelyi-nyelvhasznalatrol
http://multikult.transindex.ro/?hir=8122
http://multikult.transindex.ro/?hir=8122
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Cseke Attila szerint a kormánynak továbbra is központosító törekvései 
vannak 
2013. szeptember 24. – transindex.ro 

Elutasították a közigazgatási bizottság USL-s tagjai az önkormányzatok hatásköreinek 

növelését célzó törvénymódosító javaslatokat - közölte egy közleményben Cseke Attila 

képviselő. 

 

Facsemetét ültetett Udvarhelyen az autonómiáért futó Juhos Gábor 
2013. szeptember 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

„Az autonómiaharc olyan, mint a maratonfutás: néha kétséges, hogy sikerül véghezvinni, 

de ha kitartunk, sikerül célba érnünk" - fogalmazott Juhos Gábor székelyhídi származású 

atléta az udvarhelyi városi parkban. 

 

Ma rajtolnak a Brassói Magyar Napok 
2013. szeptember 24. – Krónika 

Szerdán rajtol és október 6-án ér véget a Brassói Magyar Napok elnevezésű kulturális 

rendezvény, melynek célja a magyar közösség hagyományainak a bemutatása – jelentette 

be tegnapi sajtótájékoztatóján Kovács Attila, az RMDSZ megyei szervezetének az elnöke. 

 

A Képviselőház bizottságaiban tárgyalják az RMDSZ által javasolt egyházi 
ingatlantörvény-tervezet 
2013. szeptember 24. – Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro 

A Képviselőház Emberjogi, vallás- és kisebbségügyi bizottságának ülésén a képviselők 

szeptember 24-én egyhangú szavazással döntöttek arról, hogy pozitívan véleményezik a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség frakciója által kezdeményezett, az egyházi 

ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvénykezdeményezést. Markó Attila képviselő, a 

bizottság titkára, úgy véli, hogy a Szövetség törvényjavaslatát a lehetetlenből mentette meg 

a mai ülésen. 

 

Máté András Levente szerint politikai okok állnak az őt ért vád mögött  
2013. szeptember 24. – maszol.ro, MTI, Szabadság, Erdély Ma 

Politikai indítékú eljárásnak tekinti Máté András Levente, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség képviselőházi frakcióvezetője az ellene kezdeményezett pert, amelyet 

összeférhetetlenség vádjával a főügyészség indított azért, mert saját feleségét alkalmazta a 

képviselői irodájában. A politikus kedden a román parlamentben tartott sajtótájékoztatón 

kifejtette, hogy elsősorban azért nem kellett volna eljárást indítson ellene az ügyészség, 

mert a törvényhozók nem minősülnek közalkalmazottnak. Hangsúlyozta, ezt egy 

alkotmánybírósági döntés is alátámasztja, amit az ügyészek figyelmen kívül hagytak. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34170
http://itthon.transindex.ro/?hir=34170
http://kronika.ro/szines/facsemetet-ultetett-szekelyudvarhelyen-tegnap-az-autonomiaert-futo-juhos-gabor
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ma-rajtolnak-a-brassoi-magyar-napok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149954&cim=a_kepviselohaz_bizottsagaiban_targyaljak_az_rmdsz_altal_javasolt_egyhazi_ingatlantorveny_tervezet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149954&cim=a_kepviselohaz_bizottsagaiban_targyaljak_az_rmdsz_altal_javasolt_egyhazi_ingatlantorveny_tervezet
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18195-mate-andras-levente-szerint-politikai-okok-allnak-az-ot-ert-vad-mogott
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Tabajdi bírálja a kisebbségvédelmi kezdeményezés elutasítását  
2013. szeptember 24. – maszol.ro 

Rendkívül vitatható az Európai Bizottság azon döntése, amellyel elutasította a Minority 

SafePack elnevezésű kisebbségvédelmi kezdeményezést - állapította meg Tabajdi Csaba 

szocialista európai parlamenti (EP-) képviselő keddi közleményében.  

 

Megalakulhat a kisebbségi tanács Temesváron 
2013. szeptember 24. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ képviselői múlt pénteken arra kérték Nicolae Robu polgármestert, hogy 

alkalmanként konzultáljon a városi tanácsban nem képviselt nemzeti kisebbségek, köztük 

a magyarok képviselőivel is a közösségeiket érintő kérdésekben. A polgármester a hét 

elején bejelentette: október elején létrehozza a kisebbségek képviselőinek tanácsát, 

amellyel a polgármester személyesen tartja majd a kapcsolatot. Robu meghallgatja a 

kisebbségek javaslatait, és megoldja ő maga, vagy a városi tanács elé terjeszti őket.  

 

Ügyvédje képviseli Tőkést a kitüntetések becsületbíróságának ülésén 
2013. szeptember 25. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, nol.hu 

Ügyvédje, Kincses Előd képviseli Tőkés Lászlót a Románia Csillaga érdemrend 

becsületbírósága csütörtöki ülésén, amelyen azt vizsgálják meg, méltó-e a volt püspök a 

román állami kitüntetésre. Tőkés László kedden este elmondta, az európai parlamentbeli 

elfoglaltságai nem teszik lehetővé, hogy csütörtökre Bukarestbe utazzék. 

 

Több százan kísérték utolsó útján Bajnok Istvánt 
2013. szeptember 24. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Több százan búcsúztak el Révkomáromban a 72 éves korában elhunyt Bajnok István 

gyermekpszichiátertől, az Együttélés politikai mozgalom volt parlamenti képviselőjétől, a 

Csemadok egykori országos alelnökétől, s a Magyar Egészségügyi Társaság felvidéki 

tagozatának elnökétől, aki nem csupán orvosi szaktekintélyként, hanem következetes 

nyelvvédőként is munkálkodott a felvidéki magyarságért. 

 

Választási törvény: eltérőek az elképzelések 
2013. szeptember 24. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Nem született megegyezés Robert Kaliňák belügyminiszter és az ellenzéki pártok 

képviselői között a választási törvény tervezett módosítása kapcsán tartott tárgyaláson. 

Kaliňák elmondta, néhány kérdésben sikerült megállapodni, de például a kampánypénzek 

merítése és a szabályok betartását ellenőrző hivatal felállítása kapcsán nagyon eltérő 

álláspontot foglaltak el a felek. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/18198-tabajdi-biralja-a-kisebbsegvedelmi-kezdemenyezes-elutasitasat
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megalakulhat_a_kisebbsegi_tanacs_temesvaron.php
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=149986&cim=ugyvedje_kepviseli_tokest_a_kituntetesek_becsuletbirosaganak_ulesen
http://www.hirek.sk/belfold/20130924172900/Tobb-szazan-kisertek-utolso-utjan-Bajnok-Istvant.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130924171213/Valasztasi-torveny-elteroek-az-elkepzelesek.html
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Rendszerhiba és szigor miatt késik a kisebbségi támogatás 
2013. szeptember 25. – Új Szó 

Bár az utalások már június végén megindultak, még mindig sok az olyan pályázó, aki nem 

kapta meg idén tavasszal megítélt kulturális támogatását a kormányhivataltól. A 

kisebbségi kulturális támogatásokban rendszerhiba van, véli Petőcz Kálmán. A Szlovákiai 

Helsinki Bizottság elnöke, a kormányhivatal volt főosztályvezetője emlékeztet, hogy a 

kulturális támogatásokat egy olyan rendszer alapján kezelik, amelyik más típusú 

támogatásokra lett megalkotva. 

 

A magyar népmese napja Füleken 
2013. szeptember 24. – bumm.sk, hirek.sk 

Immár kilencedik alkalommal rendezi meg A népmese napja - Országos népmese-

konferenciát a Magyar Olvasástársaság. Csütörtöktől szombatig Füleken lesznek a 

központi események. 

 

Elbukott a Híd-MKP választási koalíció 
2013. szeptember 25. – Népszabadság 

A novemberi szlovákiai megyei választásokon nm indul koalícióban a Híd és a Magyar 

Közösség Pártja. Ez alól egyedül Pozsony megye képe kivételt, ahol mindkét párt szlovákiai 

jobboldali pártokkal együtt méretteti meg magát a Smer-SD-vel szemben. 

 

Felkészíteni a tehetséggondozásra, a felzárkóztatásra 
2013. szeptember 24. – Magyar Szó 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar szeretne mesterképzést indítani az 

óvóképző szakos hallgatói számára is Mint dr. Takács Márta megbízott dékán minapi 

tanévnyitó sajtótájékoztatóján elmondta: a fakultás az ősz folyamán készíti elő az 

akkreditáció megszerzését – ezt ötévenként meg kell újítani. A múlt tanévben a megfelelő 

végzettségű oktatói gárda kialakítására helyezték a fő hangsúlyt, és ennek köszönhetően 

megfelelő számú szakemberrel kezdik e tanévet szeptember 30-án. 

 

Szabadka: bizottság interkulturális stratégia kidolgozására 
2013. szeptember 24. – Pannon RTV 

Nyolctagú bizottság alakult Szabadka interkulturális stratégiájának kidolgozására. A 

bizottság feladata, hogy olyan tervet készítsen, ami segíti a nemzetek közötti viszony 

javítását, a többnyelvűséget, a különböző nemzetiségűek bevonását a város életébe. 

Elősegítené továbbá a lakosok nyitottságát a világ felé, a kozmopolitizmust az egyéni 

értékek megőrzésével egyetemben. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20130924082602/A-magyar-nepmese-napja-Fuleken.html
http://www.magyarszo.com/hu/2106/kozelet_oktatas/101794/Felk%C3%A9sz%C3%ADteni-a-tehets%C3%A9ggondoz%C3%A1sra-a-felz%C3%A1rk%C3%B3ztat%C3%A1sra.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=83170
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Zombor: Kihelyezett konzuli fogadónap volt a Magyar Polgári Kaszinóban 
2013. szeptember 24. – Vajdaság Ma 

Sokadik alkalommal tartott kihelyezett konzuli fogadónapot Zomborban Magyarország 

szabadkai főkonzulátusa. Kovács Gábor konzul és munkatársai fogadták a feleket, akiknek 

az állampolgárság kérelemzéséhez szükséges okiratok előkészítésében a zombori CMH-

iroda volt a segítségükre. A fogadónapnak a Magyar Polgári Kaszinó biztosított helyszínt. 

 

Pásztor István: Akkor lesznek tartományi választások, ha Bojan Pajtić lemond 
2013. szeptember 24. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke kijelentette, csak akkor írják ki az 

előrehozott tartományi választásokat, ha Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke 

benyújtja lemondását. 

 

Semjén Zsolt Kijevben: Magyarország szilárdan támogatja Ukrajna európai 
integrációját 
2013. szeptember 24. – Kárpátalja Ma 

Magyarország teljes egészében és szilárdan támogatja Ukrajna európai integrációs 

törekvését - jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden Kijevben Mikola 

Azarov ukrán miniszterelnökkel folytatott megbeszélésén. Semjén Zsolt emellett Budapest 

támogatásáról biztosította Kijevet az Európai Unió november végi vilniusi keleti 

partnerségi értekezletén, amelyen Ukrajna alá kívánja írni a társulási megállapodást az 

EU-val. 

 

A HMDK Gazdakör a legnagyobb magyarországi agrárgazdasági 
rendezvényen 
2013. szeptember 24. – Új Magyar Képes Újság 

Magyarország egyik legnagyobb agrárgazdasági rendezvényét, az OMÉK-et (Országos 

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás és Vásár) szeptember 18-22. között 

tartották. A mezőgazdasági és élelmiszeripari seregszemlén idén először a HMDK 

Gazdakör is képviseltette magát. 

 

Nyári egyetem a kisebbségi jogok jegyében 
2013. szeptember 24. – Új Magyar Képes Újság 

A Zágrábi Politikatudományi Egyetem idén negyedik alkalommal szervezett nyári 

egyetemet kisebbségi jogok témakörben. Az idei rendezvényre az isztriai Medulin 

városában került sor szeptember 16-21. között.  Az eseményre a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége is meghívást kapott. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16055/Zombor-Kihelyezett-konzuli-fogadonap-volt-a-Magyar-Polgari-Kaszinoban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16056/Pasztor-Istvan-Akkor-lesznek-tartomanyi-valasztasok--ha-Bojan-Pajtic-lemond.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/22202-semjen-zsolt-kijevben-magyarorszag-szilardan-tamogatja-ukrajna-europai-integraciojat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/22202-semjen-zsolt-kijevben-magyarorszag-szilardan-tamogatja-ukrajna-europai-integraciojat
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4913-a-hmdk-gazdakoer-a-legnagyobb-magyarorszagi-agrargazdasagi-rendezvenyen
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4913-a-hmdk-gazdakoer-a-legnagyobb-magyarorszagi-agrargazdasagi-rendezvenyen
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4915-nyari-egyetem-a-kisebbsegi-jogok-jegyeben-
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Száz éves az olimpizmus magyar Matuzsáleme 
2013. szeptember 24. – Nemzeti Regiszter 

A tiburoni (San Francisco térsége) Lodge at Tiburon teraszán tartott díszebéddel 

köszöntötte a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Vízilabda Szövetség Tarics Sándort, 

a legidősebb élő olimpiai bajnokot, az 1936-os berlini játékok egyetlen, még az élők 

sorában lévő aranyérmesét. 

 

Új tanév indul Torontóban 
2013. szeptember 24. – Nemzeti Regiszter 

Nemsokára, szeptember 28-án újabb tanév veszi kezdetét a torontói magyar 

gimnáziumban. Mint minden iskolának, a miénknek is a tanulói létszám az egyik fontos 

mozgatórugója. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/szaz-eves-az-olimpizmus-magyar-matuzsaleme
http://www.nemzetiregiszter.hu/uj-tanev-indul-torontoban
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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/

