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Decentralizáció: döntött az USL az intézmények listájáról 
2013. október 8. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika 

Az önkormányzati hatáskörbe kerülő, jelenleg a kormánynak alárendelt intézmények 

listájáról döntött kedden az USL. Egyebek között a jelenleg minisztériumi 

alárendeltségében működő közegészségügyi intézetek, mezőgazdasági igazgatóságok, 

munkaügyi felügyelőségek, sportlétesítmények, kulturális igazgatóságok, folyami kikötők 

kerülnek megyei, illetve települési önkormányzatok hatáskörébe - közölte Liviu Dragnea 

szociáldemokrata miniszterelnök-helyettes, miután négy órán át egyeztetett a liberális 

koalíciós partner Klaus Johannis elnökhelyettes vezette küldöttségével. 

 

Pásztor István szerint már októberben megvalósulhat Mrkić ígérete  
2013. október 8. – Pannon RTV 

Halottak napja előtt megszülethet az a szerbiai kormányrendelet, amely megszünteti a 

csúrogi, mozsori és zsablyai magyarok kollektív bűnösségét. Ezt Pásztor István, a VMSZ és 

a vajdasági parlament elnöke nyilatkozta Budapesten. A szerb-magyar történelmi 

megbékélés részeként a szerb képviselőház június második felében fogadta el azt a 

deklarációt, amely elítéli a vajdasági magyarok ellen 1944-45-ben elkövetett atrocitásokat. 

Ezt követően a szerb és a magyar államfő közösen hajtott főt Csúrogon, az 1942-es magyar 

razzia szerb, és a titói partizánmegtorlások magyar áldozatainak emléke előtt. A szerb 

kormányrendelet viszont azóta várat magára. Mivel a katonai közigazgatás hozta meg a 

három falu magyarságának kollektív bűnösségét kimondó határozatot, a szerb 

kormányrendelet helyezheti azt hatályon kívül. 

 

Solymos László: akadályt gördítenek a nem szlovák nyelvű műsorsugárzás 
útjába 
2013. október 8. – hirek.sk, Új Szó 

Továbbra sem lehet majd szabadon kisebbségi nyelvű rádió és tévéadásokat indítani, 

kötelező marad a feliratozás, a kulturális bizottság kormánypárti többsége ugyanis 

elutasította a Híd módosító indítványait. Solymos László, a Híd frakcióvezetője szerint a 

Smer mindent megtesz azért, hogy a kisebbségek nyelvén ne lehessen tévé- vagy rádióadót 

indítani, még akkor sem, ha ez a nyelv történetesen az unió egyik hivatalos nyelve, a 

magyar. 

 

A jövő évi kulturális és oktatási programokról tárgyalt a Máért szakbizottsága 
2013. október 8. - MTI 

A jövő évi kulturális és oktatási programokról tárgyalt a Magyar Állandó Értekezlet 

(Máért) oktatási és kulturális szakbizottsága. A testület keddi ülésén Hoffmann Rózsa 

köznevelésért felelős államtitkár beszámolt arról, hogy már idén is az előző évhez képest 

több pénz állt rendelkezésre a külhoni magyar nyelvű oktatás megerősítésére, és jövőre ezt 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34298
http://pannonrtv.com/web/?p=85048
http://www.hirek.sk/belfold/20131008170253/Solymos-Laszlo-akadalyt-gorditenek-a-nem-szlovak-nyelvu-musorsugarzas-utjaba.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131008170253/Solymos-Laszlo-akadalyt-gorditenek-a-nem-szlovak-nyelvu-musorsugarzas-utjaba.html
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tovább szeretnék növelni. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

kiemelte, hogy a 2013 - a külhoni magyar kisiskolások éve program körútja során 

huszonkét helyszínen több mint ötezer gyerekkel találkoztak. Pályázatokat írtak ki a 

közösségépítés témájában, és hamarosan elkészül módszertani csomagjuk, amelyet a 

régióspecifikus továbbképzések követnek - olvasható a közleményben. 

 

Határon túli bőkezűség 
2013. október 8. - Molnár Richárd – Népszava 

Két év alatt 11 milliárd forintba került az anyaországi adófizetőknek a határon túli magyar 

diákok, iskolák és felsőoktatási intézmények támogatása. A gond nem az összeggel van; 

míg például bármelyik, magyarul tanuló felvidéki kisiskolás tanévkezdéskor alanyi jogon 

22.400 forinthoz juthat, addig Magyarországon a támogatások rászorultsági alapon 

járnak. A hazai felsőoktatási megszorítások ellenére pedig milliárdok jutnak határon túli 

egyetemeknek. 

 

A jövő évi kulturális és oktatási programokról tárgyalt a Máért szakbizottsága 
2013. október 8. - MTI 

A jövő évi kulturális és oktatási programokról tárgyalt a Magyar Állandó Értekezlet 

(Máért) oktatási és kulturális szakbizottsága. A testület keddi ülésén Hoffmann Rózsa 

köznevelésért felelős államtitkár beszámolt arról, hogy már idén is az előző évhez képest 

több pénz állt rendelkezésre a külhoni magyar nyelvű oktatás megerősítésére, és jövőre ezt 

tovább szeretnék növelni. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

kiemelte, hogy a 2013 - a külhoni magyar kisiskolások éve program körútja során 

huszonkét helyszínen több mint ötezer gyerekkel találkoztak. Pályázatokat írtak ki a 

közösségépítés témájában, és hamarosan elkészül módszertani csomagjuk, amelyet a 

régióspecifikus továbbképzések követnek - olvasható a közleményben. 

 

A határon túli magyarok zsebében kotorásznak a magyar baloldalon 
2013. október 8. – Szűcs Dániel - felvidek.ma 

A Népszavában megjelent cikkre reagálva írja a cikk, hogy „amellett, hogy végtelenül aljas 

és gyomorforgató, lévén a legocsmányabb emberi tulajdonságra, az irigységre próbál 

építeni, még jókora öngól is. Mert miközben a magyar baloldal néhány évnyi fáziskéséssel 

nekiállt szeretni a határon túli magyarokat, addig hűséges szócsövük most lényegében 

éhenkórász haszonlesőknek állította be az anyaország határain kívül élőket.” 

 

Elhunyt Tőzsér József 
2013. október 8. – Krónika, szekelyhon.ro, Szabadság 

Életének 69. évében hétfőn elhunyt Tőzsér József könyvkiadó, aki 1991-ben Domokos 

Gézával együtt létrehozta a Kriterion Alapítványt, majd 1993-ban megalakítja a 

csíkszeredai Pallas–Akadémia könyvkiadót, amelynek igazgató-tulajdonosa volt. Tőzser 

 
E

rd
é

ly
 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 

http://nepszava.hu/cikk/1000006-hataron-tuli-bokezuseg
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/42000-a-hataron-tuli-magyarok-zsebeben-kotorasznak-a-magyar-baloldalon
http://kronika.ro/kultura/elhunyt-tozser-jozsef
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József négy évvel ezelőtt vonult nyugdíjba, de a kiadó munkájában továbbra is aktív 

maradt. A családnak, barátoknak, tisztelőknek Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és 

Zsigmond Barna Pál csíkszeredai magyar főkonzul is részvétét fejezte ki. 

 

Cseke Attila: a decentralizációs törvénytervezetbe korrekt finanszírozási 
megoldásokat is bele kell foglalni 
2013. október 8. – transindex.ro, maszol.ro 

„A decentralizációs törvénytervezetnek korrekt finanszírozási megoldásokat is kell 

tartalmaznia” ‒ nyilatkozta Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei parlamenti képviselője 

Bukarestben. A képviselő elmondta, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

programjában több mint húsz éve szerepel a decentralizáció elve. 

 

Tisztújító közgyűlést tartott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei 
szervezete 
2013. október 8. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Bihar megyei szervezete 2013. október 7-én tartotta 

meg éves közgyűlését Nagyváradon. A tagság egyöntetűen megszavazta, hogy a következő 

évben kilenctagú legyen a Bihar megyei EMNT elnöksége. Az elnöki tisztségre csak Török 

Sándort jelölték, majd egyhangúlag, újabb egy évre megválasztották Bihar megyei 

elnöknek. 

 

20 ezer marosszékit várnak a Székelyek Nagy Menetelésére 
2013. október 8. – Erdély Ma, Duna Tv 

A székely közösségnek tudatára kell ébrednie, hogy nagy erőt képvisel, most kell 

százezreknek megmozdulnia a közösségi akarat érvényesítése érdekében – jelentette ki 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke a Duna Tv munkatársának. Brassai 

Zsombor, a RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke pedig azt mondta: jelen lesznek, 

mozgósítanak, mert fontosnak tarják, hogy egy erős, tömeges demonstrációval jelezzék 

ami a Székelyföldet illeti. 

 

Székelymenet az autonómiáért 
2013. október 9. – Szencz Dóra – Demokrata 

A közigazgatási rendszer átszervezése nem először merült fel a román belpolitikában. 

Jelenleg a román kormány azzal indokolja az átszervezés szükségességét, hogy a kevésbé 

fejlett területek nem tudtak felzárkózni. Azonban az új tervek szerint nem lenne egyetlen 

magyar többségű régió sem, így ha ez megvalósulna a magyarság számára végzetes 

következményekkel járna. Izsák Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnöke többször vitába 

szállt a régióátalakítással megbízott miniszterelnök-helyettessel figyelmeztetve őt arra, 

hogy még Ceausescu sem mert meglépni hasonlót. Az átszervezés ellen és az autonómia 

mellett már sokan tüntettek, azonban az október 27-re meghirdetett Székelyek Nagy 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34293
http://itthon.transindex.ro/?hir=34293
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150736&cim=tisztujito_kozgyulest_tartott_az_erdelyi_magyar_nemzeti_tanacs_bihar_megyei_szervezete
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150736&cim=tisztujito_kozgyulest_tartott_az_erdelyi_magyar_nemzeti_tanacs_bihar_megyei_szervezete
http://erdely.ma/autonomia.php?id=150738&cim=20_ezer_marosszekit_varnak_a_szekelyek_nagy_menetelesere_video
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Menetelése mindezeknél nagyobb létszámmal fog megvalósulni. Elsődleges célja, hogy 

tudatosítsa mindenkiben, hogy Székelyföld egységes és oszthatatlan. 

 

A magyar óvodások javára döntöttek 
2013. október 8. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Bár nem szerepelt a keddi testületi ülés napirendjén, végül sürgősségi napirendi pontként 

az önkormányzati képviselők elfogadták, hogy meghosszabbítják a városháza és a 

református egyház közötti bérleti szerződést, így a magyar óvodáscsoport nem kell 

visszaköltözzön a garzonlakásba. 

 

A decentralizálástól fél a románok fóruma 
2013. október 8. – Erdély Ma 

Félnek a decentralizálástól a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil 

Fórumának tagjai. A magyarellenes szervezet nyílt levélben fordult a kormányhoz és a 

parlamenthez, kérve, hogy a rendőrség ne kerüljön a helyi önkormányzatok hatáskörébe, 

mert szerintük „ennek súlyos következményei lehetnek Kovászna és Hargita megyékben, 

ahol a helyi önkormányzat a nyíltan területi autonómiáért harcoló RMDSZ kezében van”. 

 

Ismét halasztottak a sepsiszentgyörgyi városzászló perében  
2013. október 8. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Népszabadság 

Újra halasztott a brassói táblabíróság a sepsiszentgyörgyi városzászló perében. Ezúttal 

azért nem kezdődött el az ügy érdemi tárgyalása, mert a Hargita, Kovászna és Maros 

megyei románok civil fóruma beszállt a perbe a háromszéki prefektúra oldalán, 

tájékoztatta a maszol.ro-t Antal Árpád.  

 

Egységes fellépés a Székelyek Nagy Menetelésében 
2013. október 8. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Udvarhelyszékről legalább 35 autóbusz indul az október 27-ei Székelyek Nagy 

Menetelésére, melynek célja, megmutatni az itt élő nép akaratát a román kormány 

régióátszervezési tervei ellen. A széki politikai pártok mindegyike részt vesz a 

szervezésben, irodáik ajtaja nyitva áll a jelentkezők előtt – hangzott el a kedden délelőtt 

tartott sajtótájékoztatón, a Gondűző étteremben. 

 

Akadály a székely menetelés útjában 
2013. október 8. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Akadályokat próbál gördíteni az úttársaság a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által október 

27-re meghirdetett székelyek nagy menetelése útjába – közölte kedden az SZNT. 

Az egységes és autonóm Székelyföld követelésének képviseletére kezdeményezett október 

végi felvonulás szervezői közölték, hogy az Országutak és Autópályák Országos Társasága 

Részvénytársaság egy miniszteri rendeletre hivatkozva bizonyos díj befizetéséhez köti a 45 

kilométeres tiltakozó felvonulás engedélyezését. Az SZNT közölte, hogy a gyülekezési 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-magyar-ovodasok-javara-dontottek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=150725&cim=a_decentralizalastol_fel_a_romanok_foruma
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18863-ismet-halasztottak-a-sepsiszentgyorgyi-varoszaszlo-pereben
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/egyseges-fellepes-a-szekelyek-nagy-meneteleseben
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/akadaly-a-szekely-meneteles-utjaban
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törvény valamennyi előírásának eleget tett. Leszögezte, a gyülekezési jog gyakorlása 

alapvető emberi jog, azt nem kötheti egy részvénytársaság anyagi juttatáshoz. 

 

Marosvásárhely: tiltakozásként magyarul szólaltak fel a tanácsülésen az 
RMDSZ-es tanácsosok 
2013. október 8. – transindex.ro, maszol.ro 

Egy kétnyelvű feliratokat osztogató nő megbírságolása miatt magyarul szólaltak fel a 

marosvásárhelyi önkormányzat keddi ülésén az RMDSZ-es tanácsosok. Peti András, a 

város RMDSZ-es alpolgármestere az MTI-nek elmondta, valamennyi RMDSZ-es képviselő 

előbb magyarul fejtette ki álláspontját az ülésen, aztán - tolmács hiányában - románul is 

összefoglalta az elmondottakat. 

 

Exkluzív interjú Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi elnökével 
2013. október 8. – Balta János – Nyugati Jelen 

Megragadva az alkalmat, hogy az RMDSZ szövetségi elnöke, Kelemen Hunor vasárnap 

részt vett az aradi megemlékezésen, a Nyugati Jelen exkluzív interjúban próbálta 

áttekinteni a romániai magyarságot jelenleg foglalkoztató legfontosabb kérdéseket. 

 

Sepsiszentgyörgyi imádság Markóékért 
2013. október 9. – Krónika, Szabadság 

Imádkozásra kéri az Erdélyi Református Egyházkerület „hívő népét, és a világ öt 

kontinensén élő magyar nemzettársait” csütörtökön, a Mikó-per következő tárgyalási 

napján Kató Béla püspök. Tegnapi felhívásában az erdélyi református püspök arra buzdít, 

hogy a világ magyarsága imádságban sorakozzék fel „a sepsiszentgyörgyi Református 

Székely Mikó Kollégium ügyében igazságtalanul meghurcolt” három vádlott mellett. 

„Kiáltsunk együtt a mindenható Istenhez a gyalázatos jogfosztás miatt, amit református 

anyaszentegyházunk és a székely nép ellen a fennálló világi hatalom elkövetett, és 

véglegesíteni kíván” – áll Kató Béla felhívásában. 

 

Román zászlókat hiányol a hargitai prefektus 
2013. október 9. – Krónika 

Vegyék le Magyarország lobogóját és tűzzék ki a román zászlót – szólította fel Adrian Jean 

Andrei Hargita megyei prefektus az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszeredai vezetőségét. A 

csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár esetében eközben azt kifogásolta, hogy a 

székházra szintén nincs kitűzve a piros-sárga-kék lobogó. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34301
http://itthon.transindex.ro/?hir=34301
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Még idén a kormány elé kerülhet az állampolgársági törvény módosítása 
2013. október 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Várhatóan még idén megtárgyalja Robert Fico kabinetje a szlovák állampolgársági törvény 

módosításának tervezetét - közölte kedden a belügyminisztérium. A tárca tájékoztatása 

szerint a tervezet már augusztusban elkészült, de csak azután kerül majd a kormány 

asztalára, ha lezárulnak vele kapcsolatban a nemzetközi intézményekkel folytatott 

egyeztetések. Az egyelőre nem világos, hogy milyen változtatások szerepelnek a módosító 

javaslatban. 

 

Államfőválasztás - Egymást üthetik ki az ellenzéki jelöltek 
2013. október 8. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha szeptember-október fordulóján zajlott volna le az államfőválasztás, Robert Fico kapta 

volna a legtöbb szavazatot - derül ki az MVK felméréséből. Fico az első fordulóban a 

leadott szavazatok 37,9 százalékát szerezte volna meg. Őt Radoslav Procházka követné, a 

szavazatok 18,1 százalékával, és Pavol Hrušovský, 17,6 százaléknyi szavazattal. 

 

Pavol Hrušovský nem vár tovább 
2013. október 8. – hirek.sk 

Pavol Hrušovský, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) frakcióvezetője akkor is indul 

az államfőválasztáson, ha a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió (SDKÚ) nem 

támogatja. Hrušovský nyáron azt mondta: csak akkor hajlandó indulni az 

államfőválasztáson, ha a Népi Platform mindhárom pártja, a KDH, a Most-Híd és az 

SDKÚ-DS is felsorakozik mögé. 

 

Kossuth-emléktábla Pozsonyban 
2013. október 9. – Új Szó 

Kossuth-emléktáblát helyeznének el a magyar nagykövetség pozsonyi óvárosi épületén, ám 

az engedélyeztetési eljárás akadozik. A tábla elhelyezésének a pozsonyi hivatalok 

hozzáállása miatt húzódik. Eredetileg március 17-én szerették volna leleplezni az 

emléktáblát, majd szeptember 19-én, Kossuth születésnapján. 

 

A tartományi kormány sürgős vizsgálatot követel a temerini incidens kapcsán 
2013. október 8. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tartományi kormány azt kérte az illetékes intézményektől, sürgősen vizsgálják ki a 

legutóbbi temerini incidens körülményeit, amely során egy 16 éves fiút állítólag azért 

támadtak meg az Újvidék-Temerin vonalon közlekedő autóbuszban, mert magyar. A 

kormány azt követeli az illetékesektől, hogy vizsgálják meg a körülményeket és állapítsák 

meg, a fiú elleni támadás valóban nemzeti indíttatású volt-e. A tartományi kormány 
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mélyen elítélte a „tapintható káoszt a közbiztonság terén” valamint Újvidék város területén 

tapasztalható bizonytalanság légkörét, amely az elmúlt egy évben tapasztalható. 

 

Pásztor: Az elmúlt egy évben hatalmas előrelépés történt az EU irányába 
2013. október 8. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke Budapesten kijelentette, Szerbia az elmúlt 

egy évben „hatalmas előrelépést” tett eurointegrációja irányába. „Megelégedéssel tölt el, 

hogy kijelenthetem, országunk olyan eredményt ért el, amely lehetővé teszi, hogy a 

következő év elején, szívből reméljük, formálisan is megkezdődjön a csatlakozási 

tárgyalások folyamata” – mondta Pásztor azon a konferencián, amelyen a szerb parlament 

elnöke, Nebojša Stefanović is részt vett. Úgy értékelte, az EU felé vezető út voltaképpen 

minden társadalom szembesítése saját kihívásaival, tájékoztatott Pásztor kabinetje. 

 

Újabb kihelyezett konzuli fogadónap Csókán  
2013. október 8. – Pannon RTV 

Ezúttal rekordszámú érdeklődő, 192 ember adta át honosítási kérelmét. A fogadónapok 

alkalmával mostmár az elkészült magyar útleveket is át lehet venni, mondta Kovács Gábor, 

a Szabadkai Magyar Főkonzulátus konzulja. A fogadónapon a magyarországi választási 

regisztrációs űrlapokat is lehetősége van kitölteni annak, aki még ezt nem tette meg. 

 

Tehetségnap Szabadkán 
2013. október 8. – Magyar Szó 

Tehetségnapot szervezett a gyermekhét keretében a szabadkai Majsai Úti iskola a 

Vajdasági Tehetségsegítő Tanács támogatásával. 14 standon mutatkoztak be a tehetséges 

diákok, a felsősök, akik egy-egy standon egy-egy tantárgyhoz kötődő bemutatókat 

tartottak, játékokat szerveztek iskolatársaiknak a szaktanárok koordinálásával. 

 

A választói névjegyzékről szóló törvény új rendelkezéseiről 
2013. október 8. – RTV Slovenija Hidak 

A szlovén parlamentben tárgyalás alatt van a választói névjegyzékről szóló törvény. Ez 

azért fontos az őshonos magyar és az olasz nemzeti közösségek számára, mert jelenleg csak 

azok a 18. életévüket betöltők kerülhetnek fel a nemzetiségi választói névjegyzékre, akik 

ezt külön kérelmezik, illetve aláírnak egy nyilatkozatot. A törvénytervezet értelmében ez 

ezentúl másként lesz. 

 

Batthyányra és kortársaira emlékeztek 
2013. október 8. – Népújság 

A ljubljanai vár börtönében felállított emléktábla az idén is helyszínül szolgált az 1849. 

október 6-ai megemlékezéshez. Az ünnepi beszédet Göncz László nemzetiségi parlamenti 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19353/Pasztor-Az-elmult-egy-evben-hatalmas-elorelepes-tortent-az-EU-iranyaba.html
http://pannonrtv.com/web/?p=85936
http://www.magyarszo.com/hu/2120/kozelet_oktatas/102404/Tehets%C3%A9gnap-Szabadk%C3%A1n.htm
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/7178
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/7415-batthyanyra-es-kortarsaira-emlekeztek
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képviselő mondta, aki kiemelte az első felelős miniszterelnök és a nemesség előremutató 

szerepvállalásának a jelentőségét, amelyet azonban a progresszív erők letörtek, majd 

Batthyány, az aradi tábornokok és számos forradalmár kivégzésével ért véget. 

 

A legmagyarabb kárpátaljai város 
2013. október 9. – Kovács Elemér – Demokrata 

A napokban ünnepli 950. évfordulóját Beregszász, mely a korábbi időszakban inkább arról 

volt híres, hogy rossz az ivóvízellátás, magas a munkanélküliség, szünetel a közvilágítás és 

gyakoriak az áramszünetek. Azonban napjainkra ez megváltozott, magyar gimnáziumot 

működtet, erős az egyházközösség és a Rákóczi főiskola a szellemi élet legfontosabb 

kárpátaljai központjává nőtte ki magát. Mindezen változásoknak köszönhetően Beregszász 

egyre inkább a kárpátaljai magyarság kulturális központjaként működik. 

 

Háromtánc Felsőpulyán 
2013. október 8. – Volksgruppen 

Az idén immár kilencedik alkalommal került megrendezésre Felsőpulyán a Szent Ferenc 

napi búcsú, az úgynevezett „Háromtánc“. A Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

szervezésében vasárnap, október 6-án egy színes magyar programot láthattak és 

élvezhettek az érdeklődők és vendégek. 

 

A toledói magyarok és a közösség ereje 
2013. október 8. – Nemzeti Regiszter 

Idén 39. alkalommal került megrendezésre a Birhmingam Ethnic Festival. A kétnapos 

fesztivál mára kinőtte magát, évente 25 000 látogatója van. A főszervezők a Szent István 

katolikus templom, a Toledói Magyar Klub, valamint a helyi református templom, a Calvin 

United Church of Christ. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/

