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Ukrán-magyar parlamenti bizottsági találkozót tartottak Beregszászon 
2013. október 2. – MTI, Kárpátalja Ma 

Elsősorban a kárpátaljai magyarság helyzetét tekintette át szerda beregszászi találkozóján 

az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának küldöttsége és az ukrán parlament 

emberi jogi, kisebbségi és nemzetiségközi kapcsolatokkal foglalkozó bizottsága. Potápi 

Árpád, az országgyűlés bizottság elnöke elismerően szólt az Ukrajnában elfogadott 

kisebbségbarát nyelvtörvényről, de sajnálattal állapította meg, hogy annak rendelkezéseit 

nem megfelelő mértékben alkalmazzák a kárpátaljai magyarok esetében. Andrij 

Sevcsenko, az ukrán parlamenti bizottság első elnökhelyettese a találkozón szóvá tette a 

magyar kettős állampolgárság kérdését, megemlítve, hogy Kárpátalján több ezer ukrán 

állampolgárnak magyar állampolgársága is van, jóllehet ez sérti az ukrán alkotmányt. 

 

Nem diszkrimináltak a román politikusok 
2013. október 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI, Magyar 

Hírlap 

Nem diszkriminatívak a román politikusok régióátszervezés kapcsán tett, a többségi 

székely régió ellen irányuló nyilatkozatai. Így döntött egyhangúlag az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). Mint ismeretes, Traian Băsescu államfő, Victor 

Ponta miniszterelnök, Liviu Dragnea kormányfő-helyettes és Crin Antonescu, a szenátus 

elnökének korábbi kijelentései miatt Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

elnöke tett panaszt „a székely nép nevében”, aki a bukaresti testülettől az ügy kivizsgálását 

és a szükséges lépések megtételét kérte. 

 

Sapientiás épületavató Orbán Viktor nélkül 
2013. október 2. – Rostás Szabolcs – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

A korábbi tervekkel ellentétben nem Orbán Viktor miniszterelnök avatja fel október 4-én, 

pénteken a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem új kolozsvári épületét. A 

felsőoktatási intézmény szerdán a Krónikát arról tájékoztatta, hogy a napokban 

elszenvedett sérülése miatt a kormányfő nem utazhat a kincses városba, ezért videó-

üzenetben köszönti majd az ünneplőket. A Sapientia Természettudományi és Művészeti 

Kara új székhelyéül szolgáló ingatlana hivatalos átadásának díszvendége Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettese lesz. 

 

Hazatérés a végekről 
2013. október 3. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Két argentínai magyar Szalma Gizella és Botka Gyula először léphetett magyar földre a 

közmédia jóvoltából. Ők már Argentínában születtek ott is nevelkedte, azonban nagyon jól 

beszélik a magyar nyelvet és budapesti tartózkodásuk alatt szinte minden nevezetességet 

ismertek. Szüleik sorsa nem a klasszikus nyugatra kivándorolt magyarok sorsát tárja 

elénk. A Chacóba kikerülő magyarok a háború elől menekülve embertelen körülményeket, 
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nehezen elviselhető időjárást és kemény munkát találtak. A két hazalátogató ígéretet 

kapott arra, hogy a Kőrösi Csoma Sándor-program folytatódni fog, hiszen ők is a magyarul 

tanulás mellett, tanulhattak néptáncot, volt történelem- és magyarságismeret-óra és 

természetesen rengeteg személyes beszélgetés. A külföldre távozó, vagy ott születő 

magyarok kapcsot jelentenek a két ország között és ennek értéke felbecsülhetetlen. 

 

Itthon, Magyarországon 
2013. október 3. – Halász Csilla – Heti Válasz 

Az Argentínából hazaérkezett Szalma Gizellának szülei és nagyszülei meséltek 

Magyarország szépségeiről, ami valóságban sokkal szebb, mint a képeken. Bár 

Argentínában született mégis mindig magyaros dolgokat készített, hat gyermeke, nyolc 

unokája és két dédunokája már ismeri a magyar szokásokat, az étkezést és nyelvet is 

ismeri, érti bár nem beszéli. 

 

Újabb halasztás a 77 éves perben 
2013. október 2. – Krónika 

Újabb halasztást rendelt el szerdán a bukaresti legfelsőbb bíróság a nagyváradi székhelyű 

Várhegyfoki Premontrei Kanonokrendi Prépostság immár 77 éve zajló, jogerősen soha be 

nem fejezett telekkönyvi törlési perének felülvizsgálati kérelmében. 

 

Temesvár: összefogtak a nemzeti kisebbségek 
2013. október 2. – Krónika 

Összesen nyolc nemzetiség képviselője csatlakozott a kisebbségek konzultatív tanácsához 

Temesváron Nicolae Robu polgármester meghívására. A testület megalakítását egyébként 

Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei elnöke kezdeményezte. A szervezet működési 

szabályzatát a jövőben fogják kialakítani, a következő találkozóig hátra levő tíz napban a 

nemzetiségek képviselőinek írásban kell ismertetniük, hogy közösségük milyen specifikus 

problémákkal szembesül. Ezeket a polgármester elmondása szerint a későbbiek összesítik, 

s kialakítanak egy prioritáslistát a gondok orvoslására. 

 

Ellenzi a néppárt a reptérkeresztelőt 
2013. október 2. – Krónika, Erdély Ma 

Határozottan elítéli az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei szervezete a Kolozs megyei 

önkormányzat döntését, amellyel Avram Iancuról nevezik el Kolozsvár nemzetközi 

légikikötőjét. Mint rámutatnak, a néppárt helyi vezetői nem fogadják el Horia Uioreanu 

tanácselnök magyarázatát, aki szerint közvélemény-kutatás és több hónapos közvita előzte 

meg a döntést, mert ebből teljesen kihagyták a magyar közösséget. Ezért azt kérik a 

megyét vezető testülettől, hogy vonják vissza a névadást rögzítő határozatot, és 

szervezzenek közvitát a témában. 
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Minority SafePack: minden jogi eszközzel fellép a FUEN az EB elutasításával 
szemben 
2013. október 2. – transindex.ro 

A Minority SafePack kisebbségi polgári kezdeményezés elindítói valamennyien 

egyetértenek abban, hogy az Európai Bizottság elutasítása elfogadhatatlan, ezért jogi és 

politikai eszközök bevetését egyaránt fontolgatják; a kisebbségi közösségek mindegyike 

folytatni kívánja a közös vállalkozást - idézi Vincze Lorántot, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniójának (FUEN) alelnökét az RMDSZ hírlevele. 

 

Borboly: jöhet a decentralizáció, de rendeljenek mellé forrásokat is 
2013. október 2. – transindex.ro 

Másképp vetődik fel a felelősség kérdése, más lesz a hatékonyság - véli a decentralizáció-

tervezetről a tanácselnök, de tart attól, hogy csak politikai porhintés. 

 

A képviselők döntésére vár az óvoda igazgatója 
2013. október 2. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi Egyesülés lakótelepen működő óvoda igazgatónője az önkormányzati 

képviselők döntésére vár, s annak függvényében maradhatnak a magyar gyermekek az 

egyház épületében, vagy kénytelenek visszaköltözni a garzonlakásba. 

 

Az USL 57,5%-kal vezet a választók között az INSCOP szerint 
2013. október 2. – transindex.ro 

Ha vasárnap szerveznének választásokat az USL 57,5%-ot kapna, a PDL 15,5%-ot, a PPDD 

6,8%-ot, a Népi Mozgalom Párt (PMP) 5,3 %-ot, míg az RMDSZ 5,3%-ot az INSCOP 

Research felmérése szerint. A PNTCD és a Polgári Erő (FC) szövetsége, az ADA (4,8%), 

illetve a PRM (3,9%) nem jutna be a parlamentbe.  

 

Antal Árpád: decentralizációval részben megvalósulna Székelyföld 
autonómiája 
2013. október 2. – Erdély Ma 

Antal Árpád szerint, ezzel a csomaggal és a fejlesztési régiók átszervezésével 70 

százalékban megvalósulna Székelyföld autonómiája, hiszen az éppen a hatáskörökről szól. 

Az elöljáró ugyanakkor hozzátette, nem egyértelmű, hogy a hatáskörökkel együtt milyen 

mértékben kapnak finanszírozást, mekkora terhet ró az önkormányzatokra. 

 

Johannis: jövőre sem lesz semmi a régiósításból 
2013. október 2. – maszol.ro 

Sem idén, sem jövőre nem lehet végrehajtani Románia közigazgatási átszervezését, mert 

erre az alkotmány egyelőre nem ad lehetőséget – emlékeztetett kedd este Klaus Johannis, 

a Nemzeti Liberális Párt (PNL) első alelnöke. Johannis elmondta, a liberálisok még nem 

alakították ki álláspontjukat a tervezetről. Arról sem született még döntés a PNL-ben, hogy 
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hány régióra kellene osztani Romániát. Megjegyezte azonban, hogy még „bőven van idő” 

erről véleményt alkotni az alkotmánymódosítás csúszása miatt.  

 

Dâncu: az RMDSZ-nek orrvérzésig kellene alkudoznia a régiókról  
2013. október 2. – maszol.ro 

A közigazgatási átszervezés valódi tétje nem a régiók megrajzolása, hanem a 

decentralizáció, csakhogy ezt a bukaresti politikusok rosszul kommunikálják – jelentette ki 

Vasile Dâncu, a kormány régiósítási terveinek egyik kidolgozója az Erdélyi Riportnak adott 

interjúban. Dâncu fölöslegesnek tartja az RMDSZ által tartott népszavazásokat a fejlesztési 

régiókról. „Az RMDSZ-nek szerintem népszavazások helyett orrvérzésig kellene a 

bukaresti politikusokkal alkudoznia a régiók kialakításának kritériumairól. A 

referendumok a választóknak szólnak, közelednek ugyanis az európai parlamenti 

választások” – jelentette ki a kolozsvári szociológus.  

 

Újult erővel folytatják a szórványprogramot a Bánságban  
2013. október 2. – maszol.ro, Erdély Ma 

A temesvári Magyar Hagyományok Napjáról, a szórványösztöndíj-rendszerről, helyi 

kirendeltség létrehozásáról, a Bánátikum márkanévről, a Temes és Hargita megyei 

önkormányzati találkozó megszervezéséről egyeztettek az elmúlt hét végén Temes és 

Hargita megye képviselői. Zonda Erika, Hargita Megye Tanácsa Programok és Alárendelt 

Intézmények Vezérigazgatóságának vezetője, az Összetartozunk közösségépítő program 

felelőse Molnár Zsolt Temes megyei RMDSZ-es parlamenti képviselővel, Halász Ferenc, a 

Temes megyei RMDSZ elnökével és Sütő-Udvari Magda, a Reconstructio 2005 Egyesület 

elnökével tárgyalt.  

 

A marosvásárhelyi „új” RMDSZ meg kellett volna hallgassa a „régieket” 
2013. október 2. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ vezetőségének féléves tevékenységi beszámolójára reagált Pap 

Mária, aki a kilencvenes években a szervezet egyik alelnöke volt, majd tíz évig vezette a 

hatos körzetet és négy évig ugyanott volt alelnök. 

 

Decentralizáció: hatáskör mellé forrást is adjanak 
2013. október 2. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Noha Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke üdvözli a kormány frissen 

nyilvánosságra került decentralizációs elképzelését, a vezető elsősorban arra kíváncsi, 

hogy van-e elképzelés arról, honnan lesz mindenre pénz. 

 

Újabb egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról döntöttek  
2013. október 2. – maszol.ro, Erdély Ma 

Több egyházi ingatlan visszaszolgáltatásáról döntött keddi ülésén az Országos Restitúciós 

Bizottság – idézte szerdán az RMDSZ hírlevele Laczikó Enikő Katalint, az Etnikumközi 
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Kapcsolatok Hivatalának vezetőjét. Négy természetbeni visszaszolgáltatásról döntöttek, 

egy ingatlant az ortodox egyház, egyet Erdélyi Református Egyházkerület, egyet Római 

Katolikus Érsekség és egyet unitárius egyház kap vissza. Ugyanakkor három kártérítési 

döntés is született, két római katolikus és egy református tulajdont illetően.  

 

Gyűjtik az aláírásokat 
2013. október 2. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában is elkezdte az RMDSZ a támogató aláírások összegyűjtését egy referendum 

megszervezésére a gazdasági-fejlesztési régiók átszervezéséről. Közben az MPP 

Csíkszeredai Városi Szervezete is csatlakozott az aláírásgyűjtéshez.  

 

Melyik előbb: fejlesztési régió vagy autonómia? 
2013. október 2. – Erdély Ma 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke kedden este, a Marosszéki Tanács ülését 

követően kijelentette, hogy egyetértenek az aláírásgyűjtéssel és támogatják azt, de az SZNT 

nem fejlesztési régióban, hanem Székelyföld autonómiájában gondolkodik. Mint mondta, 

az RMDSZ-szel számos kérdésben közös az álláspontjuk, de a népszavazáson 

megfogalmazott kérdésben nem egyezik. Brassai Zsombor, az RMDSZ megyei elnöke 

szerint realistának kell lenni, mert egyelőre nincs szó közigazgatási régiókról, az 

alkotmányban sem szerepel, ellenben a fejlesztési régiók átszervezése napirenden van. 

 

Diszkriminációra panaszkodnak 
2013. október 2. – szekelyhon.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál tett panaszt szerdán a csíkszeredai 

önkormányzat ellen egy helyi lakos, mivel az egyik felújított téren az újonnan kihelyezett 

padokon csak magyarul szerepel a város neve. 

 

EMNP: visszavont ünnepségi engedély 
2013. október 3. – Krónika 

Közigazgatási per indítását fontolgatja az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Szatmár 

megyei szervezete, mivel a szatmárnémeti önkormányzat – azt követően, hogy szeptember 

13-án jóváhagyta területfoglalási kérelmüket – két hét elteltével visszavonta az október 6-

ára tervezett ünnepség megszervezésének az engedélyét. 

 

A kisebbségi minimumot értékelte a Kerekasztal 
2013. október 2. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Egy év telt el az ún. kisebbségi minimum, a Szlovákiai Magyarok Alapdokumentumának 

aláírása óta. A Szlovákia Magyarok Kerekasztala értékelte az azóta végbement 

változásokat, elemezte a hiányosságokat és az előrelépés lehetőségeket. 
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Solymos: a Vízió 2016-ban nincs szó területi autonómiáról 
2013. október 2. – TASR, hirek.sk 

A Vízió 2016, amelyben a Most-Híd oktatási és kulturális önkormányzásáról beszél, egy 21 

századi, európai színvonalú dokumentum. Szó sincs benne a területi autonómiáról – 

jelentette ki Solymos László, a Most-Híd alelnöke. Solymos Rafael Rafaj, Szlovák Nemzeti 

Párt (SNS) alelnökének nyilatkozatára reagált, aki szerint a Híd programszerűen Szlovákia 

déli részének elszakításán, nyelvi megszállásán és kultúrájának privatizációján dolgozik. 

 

Nyolc éves a Pázmaneum társulás 
2013. október 2. – hirek.sk 

Megalakulásának 8. évfordulóját ünnepli október 2-án a dunaszerdahelyi székhelyű 

Pázmaneum polgári társulás. A civil szervezet azzal a céllal alakult, hogy tagjai az alapvető 

emberi értékek és a nemzeti identitás megerősítését szolgálják a keresztény erkölcs 

szellemében a Felvidéken és szerte az egész világban. 

 

Megmaradhat a magyar osztály a rozsnyói gimnáziumban? 
2013. október 2. – Felvidék Ma 

A rozsnyói gimnázium igazgatója, Mgr. Jozef Matis szerint csupán a döntési folyamatban 

bekövetkezett hibáról van szó, amelyet minél előbb szeretnének korrigálni, miután 

elterjedt a hír az osztályok számának csökkentéséről. A gimnázium igazgatója elmondta: 

„Iskolánk a négyéves gimnáziumban egy szlovák, egy magyar tannyelvű és egy 

kéttannyelvű (angol) osztályok indítására, valamint a nyolcéves gimnáziumban szintén egy 

szlovák tanítási nyelvű osztály indítására adta le a kérvényét.” 

 

Elmaradt a magyar összeborulás a megyékben 
2013. október 2. – Új Szó 

Nem hoztak áttörést a novemberi megyei választások jelöltállító tárgyalásai az MKP és a 

Híd kapcsolatában. A jelöltlistákat hétfő éjfélig kellett leadni, így már nyilvánvaló: az öt, 

magyarok által is lakott megye közül mindössze kettőben tudott megállapodni a két párt a 

képviselőjelöltek kérdésében, megyei szintű koalíció csak Pozsonyban született. 

 

 

Nyugat-bácskai megemlékezések 
2013. október 2. – Vajdaság Ma 

Több, mint két évtizedes hagyomány szerint az idén is az aradi emléknap előestéjén, 

október 5-én tartják Zomborban a Kegyeleti nap elnevezésű rendezvényt, amellyel nem 

csak az 1848/49-es, hanem a mindekori szabadságharcok, forradalmak, világháborúk 

mártírjaira, áldozataira, neves és névtelen hőseire emlékeznek a Magyar Polgári Kaszinó 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131002151228/Solymos-a-Vizio-2016-ban-nincs-szo-teruleti-autonomiarol.html
http://www.hirek.sk/hitelet/20131002184326/Nyolc-eves-a-Pazmaneum-tarsulas.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/41884-megmaradhat-a-magyar-osztaly-a-rozsnyoi-gimnaziumban
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/10/02/elmaradt-a-magyar-osszeborulas-a-megyekben
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16088/Nyugat-bacskai-megemlekezesek.html


 

 

 

 

 

 
8 

szervezésében. A kegyeletadás16 órakor koszorúzással kezdődik a Szent Rókus temetőben, 

az 1848/49-es emlékobeliszknél és a honvédsíroknál. 

 

10 éves a Szerbiai Mária Rádió 
2013. október 2. – Vajdaság Ma 

Példaértékű összefogás valósult meg a délvidéki Mária Rádió magyar nyelvű adásának 

fennmaradása érdekében. A szeptember 27-28-án megvalósuló Mariathon elnevezésű 

adománygyűjtési akció keretein belül közel ezer hallgató tárcsázta az adományvonalat 

vagy vitte be személyesen adományát a keresztény szellemiségű rádió budapesti 

stúdiójába, összesen 6 millió 80 ezer forintot. Az erdélyi magyar nyelvű Mária Rádió 1 

millió 40 ezer forintot gyűjtött össze a délvidéki rádió javára. 

 

Multidiszciplináris tehetséggondozó tudományos műhely 
2013. október 2. – Magyar Szó 

Óbecsén a Than emlékházban október 5-én és 6-án kétnapos tehetséggondozó gyakorlati 

foglalkozás lesz, melyre elsősorban a tudományok iránt érdeklődő egyetemistákat várják. 

A zentai székhelyű Pro Scientia Naturae Alapítvány a GENIUS tehetséggondozó 

mozgalommal együttműködve nagyszabású programsorozat megvalósításán dolgozik, 

melynek soron lévő rendezvénye egy kétnapos multidiszciplináris tehetséggondozó 

tudományos műhely lesz. 

 

Kivégzett hódsági svábokat rehabilitáltak 
2013. október 3. – Magyar Szó 

Történelmi jelentőségű bírósági döntés született minap a zombori Felső Bíróságon, 113 

olyan hódsági németet rehabilitáltak egyszerre, akiket a partizánok 1944 őszén ártatlanul 

kivégeztek. Ez az első olyan rehabilitációról szóló bírósági határozat, amely nem 

egyénekre, hanem kivégzettek csoportjára vonatkozik. A Kossuth Rádió újságírójának 

nyilatkozó Matuska Márton, az 1944/45-ös atrocitások legszakavatottabb kutatója 

kijelentette: – A történtek jó példával szolgálhatnak az 1944–45-ös délvidéki magyar 

áldozatok ügyében is. Egy német civil szervezet kezdeményezte a rehabilitációt a 

bíróságon, és Magyarországon is létezik ilyen szervezet, ezért mindenképpen lépni kell. 

Ehhez azonban arra van szükség, hogy a pártok vezetői közösen segítsenek egy ilyen 

szervezetnek. 

 

„Az erős, szervezetten támogatott, innovatív gazdaság a megmaradás 
záloga” 
2013. október 2. – Népújság 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat lendvai irodájának szervezésében hétfőn a Bánffy 

Központban megtartották a Wekerle Vállalkozói Kör első muravidéki találkozóját. A M
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16091/10-eves-a-Szerbiai-Maria-Radio.html
http://www.magyarszo.com/hu/2114/kozelet_oktatas/102166/Multidiszciplin%C3%A1ris-tehets%C3%A9ggondoz%C3%B3-tudom%C3%A1nyos-m%C5%B1hely.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2115/kozelet/102178/Kiv%C3%A9gzett-h%C3%B3ds%C3%A1gi-sv%C3%A1bokat-rehabilit%C3%A1ltak.htm
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7393-az-ers-szervezetten-tamogatott-innovativ-gazdasag-a-megmaradas-zaloga
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7393-az-ers-szervezetten-tamogatott-innovativ-gazdasag-a-megmaradas-zaloga


 

 

 

 

 

 
9 

hivatalos program mellett a jelenlévők kötetlen beszélgetés formájában vitatták meg a 

felvezetett témakört. A Bánffy Központban Héra József, a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 

lendvai irodájának vezetője mondott köszöntőt, ismertette az első ízben most bemutatkozó 

Wekerle Vállalkozói Kör programját, majd átadta a szót Radetzky Jenőnek, a Kárpát Régió 

Üzleti Hálózat Zrt. vezérigazgatójának, aki a Wekerle Terv gyakorlati értelmezéséről, 

szükségességéről, leginkább a Wekerle Vállalkozói Kör várható pozitív hatásairól tartott 

rövid előadást. 

 

Végre elfogadható volt az ösztöndíjazási szabályzat 
2013. október 2. – Népújság, RTV Slovenija 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) Tanácsa kedden 

ismét napirendre tűzte az ösztöndíjazásról szóló szabályzatot. A nyári időszakban 

beérkezett javaslatokat az illetékes jogi bizottság véleményezte, cikkelyekbe szedte, majd 

ismét megvitatásra továbbította a tanácstagokhoz, akik már nem tettek erre lényeges 

megjegyzést. 

 

Oral History – zárás előtti sajtótájékoztató 
2013. október 2. – Népújság 

Az Oral History cím alatt futó, „Kézfogások a magyar–szlovén határon innen és túl" 

projekt megvalósulásáról, a 2011 és 2013 szeptembere között zajló kétéves programról 

tartottak sajtótájékoztatót csütörtökön a Bánffy Központban. A partnerek – a Lenti 

Lámfalussy Sándor Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Lendva Községi MNÖK – 

megállapították: a céloknak megfelelően a két ország diákjainak, egymás kultúrájának és 

történelmének, valamint szokásaiknak közös rendezvények általi jobb megismerése, 

kölcsönös megismertetése sikeresen végződött. 

 

Tiltakozott egy tervezett linzi kiállítás miatt a magyar nagykövet 
2013. október 3. – Magyar Hírlap 

Az osztrák államfőnek és Linz város vezetésének írt levélben tiltakozott egy tervezett 

plakátkiállítás miatt Magyarország bécsi nagykövete, aki Magyarország-ellenesnek és 

rasszistának tartja a tárlatot. Linz kulturális igazgatója szerint a követség félreértette a 

kiállítás célját. Szalay-Bobrovniczky Vince úgy vélekedett, hogy az október 7-én a Régi 

Városházán nyíló kiállítás „ócska provokáció, nyíltan rasszista és Magyarország-ellenes, 

vét az európai értékek és a kisebbségek, elsősorban a romák méltósága ellen”. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7407-vegre-elfogadhato-volt-az-oesztoendijazasi-szabalyzat
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7406-oral-history--zaras-eltti-sajtotajekoztato
http://magyarhirlap.hu/magyarellenes-provokacio-keszult-linzben
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Magyar Kaleidoszkóp a calgari egyetemen 
2013. október 2. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember 22-én a calgari egyetemen magyar szótól, magyar daloktól zengett a Rozsa 

Centre a Calgary Egyetemen. Az est házigazdái: Szántó Judit magyarul, Ian Harvey angol 

nyelven köszöntötte a nézőket, bemutatták kik bábáskodtak a magyar értékeket bemutató 

Magyar Kaleidoszkóp életre hívásán. 
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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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