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Máért: a külhoni magyar értéktárról tárgyaltak 
2013. október 9. – MTI, hirado.hu 

Az idei év sikeres kezdeményezéseiről, a jövő évi tervekről és a külhoni magyar értéktárról 

tárgyalt többek között a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) gazdaságfejlesztési és 

önkormányzati szakbizottsága szerdán. Az ülésen elhangzott, hogy újabb irodák 

megnyitását tervezik a Kárpát Régió Üzleti Hálózat keretében. 

 

Törvényt sértenek a magyar nyelvű óriásplakátok? 
2013. október 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Most-Híd párt és Radoslav Procházka államfőjelölt állítólag törvényt sért azzal, hogy 

óriásplakátjaikon csak apró betűvel vagy egyáltalán nem szerepel a reklámszöveg szlovák 

fordítása. A Markíza kereskedelmi televízió riportban foglalkozott az óriásplakátokkal, 

rámutatva, hogy azok a hatályos jogszabályokkal ellentétesek. A jogszabály betartását a 

kulturális minisztérium ellenőrzi. A kulturális tárca a nyelvtörvény megsértése miatt akár 

650 eurós büntetést is kiszabhat. 

 

Egyszerűsített honosításhoz egzotikus nyelvekről is kérnek hiteles fordítást 
2013. október 9. – MTI, transindex.ro 

Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda (OFFI) nálunk egzotikusnak számító 

nyelvekről is fordított az egyszerűsített honosításhoz szükséges okiratokat. A törvény 

három évvel ezelőtti elfogadása óta 27 ezer megrendelés keretében mintegy százezer 

dokumentum lefordítását kérték az irodától. A nyilvántartásból kitűnik, hogy a beadott 

okmányok forrásnyelve leggyakrabban a román volt, az összes megrendelés 62 százaléka. 

Volt 11 arab, 7 latin, 3-3 mongol és grúz, 2 kazah, 2 thai, valamint egy-egy örmény, perzsa, 

urdu, vietnami, rutén, üzbég és japán nyelvű is. 

 

Négy külföldi magyar intézet nyílik idén 
2013. október 9. – MTI 

Még idén megnyílhat az Isztambuli Magyar Intézet, és az év vége előtt Zágrábban, 

Pekingben, valamint Belgrádban is magyar intézetek létesülnek. A kormány kedden 

rendelte el 219,6 millió forint átcsoportosítását az Isztambuli Magyar Intézet 

létrehozásához a Balassi Intézet javára a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 

tartalékból. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/09/17/Maert_a_kulhoni_magyar_ertektarrol_targyaltak.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20131009084632/Torvenyt-sertenek-a-magyar-nyelvu-oriasplakatok.html
http://vilag.transindex.ro/?hir=21169
http://www.hirek.sk/kulfold/20131009154357/Negy-kulfoldi-magyar-intezet-nyilik-iden.html
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EMNP: európai állásfoglalást kérhetnek a külhoni magyar pártok az 
autonómiáról 
2013. október 9. – MTI 

Közösen kérhetnek európai szintű állásfoglalást az EU intézményeitől a külhoni magyar 

pártok a magyarlakta területek autonómiájának kérdésében - jelentette be Toró T. Tibor, 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke és Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja 

elnökségi tagja a Hitel-est elnevezésű sorozat kettős állampolgárságról és autonómiáról 

szóló kerekasztal-beszélgetésén szerdán Budapesten. Toró T. Tibor az MTI-nek elmondta, 

október 18-án Lendván tárgyalnak erről a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács  

keretében, ahol minden, a kérdésben illetékes határon túli magyar szervezet jelen lesz, és 

minden bizonnyal kidolgoznak egy közös stratégiát. 

 

Marosvásárhelyi tanács: magyar felszólalás „tiltakozásképpen” 
2013. október 9. – Krónika, MTI, Erdély Ma, manna.ro, szekelyhon.ro 

A kétnyelvű termékfeliratokat osztogató Lakó Péterfi Tünde megbírságolása miatti 

tiltakozásként magyarul szólaltak fel a marosvásárhelyi önkormányzat keddi ülésén az 

RMDSZ tanácsosai. Az MTI ama kérdésére, nem tartja-e visszásnak, hogy 

tiltakozásképpen folyamodtak az anyanyelvhasználathoz, Peti András az RMDSZ korábbi 

helyi vezetőit hibáztatta. „2008-ig a marosvásárhelyi tanácsban többségi RMDSZ-frakció 

működött, és soha nem éltek a 2001 óta törvényben szavatolt joggal” – magyarázta az 

alpolgármester. Hozzátette, elvesznek azok a jogok, amelyeket a közösség nem gyakorol. 

 

Ilyenre még az ügyvédi kamara elnöke sem emlékszik 
2013. október 9. - Szucher Ervin – Krónika 

Példátlan esetnek nevezte a Romániai Ügyvédi Kamarák Egyesületének elnöke a Románia 

Csillaga Nemzeti Érdemrend Becsületbíróságának azt a döntését, miszerint Tőkés 

Lászlónak saját magát kell megvédenie a testület előtt, meghatalmazott ügyvédje nem 

biztosíthat jogi képviseletet. A Krónikának nyilatkozó Gheorghe Florea elmondta, nem 

emlékszik olyan esetre, hogy Romániában valakinek megtiltották volna a védekezéshez 

való jogot. 

 

Lebontaná a Szabadság-szobrot az Új Jobboldal 
2013. október 9. – Pap Melinda – Krónika 

Az aradi Szabadság-szobor lebontását kezdeményezi a helyi önkormányzatnál az Új 

Jobboldal (Noua Dreaptă). Ezt jelentették be a román szélsőséges szervezet képviselői 

vasárnap, az október 6-i megemlékezéssel párhuzamosan tartott tüntetésük alkalmával. Az 

actualitati-arad.ro hírportál beszámolója szerint a nacionalista szervezet aláírásokat is 

készül gyűjteni javaslata alátámasztása érdekében. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyi-tanacs-magyar-felszolalas-atiltakozaskeppena
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-frontokon-az-erdemrend-mizeria
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/lebontana-a-szabadsag-szobrot-az-uj-jobboldal
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Az európai polgári kezdeményezések elutasításáról tárgyal az EP kisebbségi 
frakcióközi csoportja 
2013. október 9. – transindex.ro 

A FUEN és a Székely Nemzeti Tanács által benyújtott európai polgári kezdeményezések 

elutasításáról beszélnek az Európai Parlament kisebbségi frakcióközi csoportjának e heti 

tanácskozásán Strasbourgban. A találkozóra október 10-én délelőtt kerül sor. 

 

Florea: tíz nyelvet is beszélhetnek a magyar képviselők, úgyis képmutatók 
2013. október 9. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Olyannal vállalnak szolidaritást, aki egy konfliktusos Marosvásárhely eszméjét terjeszti - 

vetette a magyar városi tanácsosok szemére Dorin Florea marosvásárhelyi polgármester - 

tudósít a Mediafax. A polgármester hozzátette, "tíz nyelvet is beszélhetnek" a magyar 

képviselők, ezzel csak a "képmutatásukat és a demagógiájukat" bizonyítják. Florea szerint 

a konfliktusos Marosvásárhely már nem pályázhat eséllyel az Európa kulturális fővárosa 

címre. 

 

Vincze Loránt: Ki kell mozdítani a holtpontról a székelyföldi autonómia és az 
európai kisebbségek ügyét 
2013. október 9. – transindex.ro, maszol.ro 

Kiegészítik egymást Székelyföld önigazgatását követelő erdélyi törekvések és az európai 

kisebbségvédelmi erőfeszítések - fogalmazott Vincze Loránt a Magyar Országgyűlés 

autonómia albizottságának kedd délutáni budapesti ülésén. Az RMDSZ külügyi titkára 

szerint az október végére tervezett, autonómiát követelő nagy székely menetelést és a 

három székely megyét egyesítő fejlesztési régió létrehozását célzó aláírásgyűjtést kiegészíti 

és megerősíti a kisebbségi keretszabályozást sürgető brüsszeli érdekérvényesítés. 

 

Markó Attila: nincs B-terv, igazság kell legyen 
2013. október 9. – maszol.ro 

Csak az „A-tervvel”, a felmentő ítélettel számol Markó Attila a Mikó-per utolsó, csütörtöki 

tárgyalása előtt egy nappal. „Nincs B-terv. Igazság kell, hogy legyen” – jelentette ki a 

maszol.ro-nak szerdán az RMDSZ-es képviselő, akit Marosán Tamással, az Erdélyi 

Református Egyházkerület volt jogi tanácsadójával együtt három-három év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélt első fokon a buzăui törvényszék a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégium visszaszolgáltatásának ügyében.  

 

Rímekbe szedik a románt a székely gyerekeknek 
2013. október 9. – maszol.ro 

Román órát tartanak kisiskolásoknak Kézdivásárhelyen a Szín-Ész Kuckóban. A délutáni 

iskola azért döntött a román órák bevezetése mellett, mert több szülő jelezte a városban, 

hogy bár egész délutános programjaikra nem tart igényt, szívesen elhozná gyermekét, hogy 

román tudását fejlessze, szókincsét bővíteni tudja.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34305
http://itthon.transindex.ro/?hir=34305
http://itthon.transindex.ro/?hir=34308
http://itthon.transindex.ro/?hir=34317
http://itthon.transindex.ro/?hir=34317
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18917-marko-attila-nincs-b-terv-igazsag-kell-legyen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/18909-rimekbe-szedik-a-romant-a-szekely-gyerekeknek
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Szimpátiatüntetéseket szerveznek a Nagy Menetelés kapcsán 
2013. október 9. – Barabás Hajnal – szekelyhon.ro 

A Kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetek is bekapcsolódnak az október 27-i 

Székelyek Nagy Menetelésébe, többek között szimpátiatüntetéseket szerveznek – közölte 

Tőke Ervin, a Minta elnöke, miután részt vett szombaton a magyarországi Fidelitas ifjúsági 

szervezet nemzetpolitikai konferenciáján Budapesten. 

 

Együttműködő megyék 
2013. október 9. – Bálint Eszter – Krónika 

Közös pályázatokat indít a következő uniós költségvetési ciklusban a Beszterce-Naszód és 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – erről szerdán állapodott meg a két megyei önkormányzat 

vezetője. 

 

„Ismét tisztelnünk kellene egymás nyelvét” 
2013. október 9. – maszol.ro 

„Ha a régi Marosvásárhelyen egy román és egy magyar ember találkozott, a román 

magyarul, a magyar pedig románul szólt a beszélgetőtársához. El kell jutnunk oda, hogy 

ismét tiszteljük egymás nyelvét” – nyilatkozta a maszol.ro-nak adott interjúban Lakó 

Péterfi Tünde, akit megbírságolt a rendőrség kétnyelvű árcédulák osztogatásáért.  

 

Fakultatív a magyar szó 
2013. október 9. – Krónika, Magyar Nemzet 

A legtöbb magyar többségű székelyföldi település kivételével az erdélyi és partiumi 

önkormányzatok fakultatív jellegűnek tekintik az anyanyelv használatára vonatkozó 

előírásokat a helyi és a megyei tanácsüléseken. 

 

Összegyűlt Maros megyében a népszavazáshoz szükséges aláírás  
2013. október 9. – maszol.ro, MTI, transindex.ro, Erdély Ma 

Maros megyében összegyűlt a szükséges aláírás ahhoz, hogy polgári kezdeményezéssel 

tűzzék a Maros Megyei Tanács napirendjére a székelyföli fejlesztési régió ügyében kért 

népszavazás ügyét - közölte szerdán az MTI-vel Brassai Zsombor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség Maros megyei elnöke.  

 

Via Nova ICS: Nem egyedül menetelnek a székelyek 
2013. október 9. – hirek.sk 

A Via Nova ICS is csatlakozik ahhoz a szimpátia-megmozduláshoz, amelyet a külhoni 

magyar ifjúsági szervezetek tartanak a székelyek nagy menetelésének támogatására. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szimpatiatunteteseket-szerveznek
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyuttmukodo-megyek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/18940-ismet-tisztelnunk-kellene-egymas-nyelvet
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/fakultativ-a-magyar-szo
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/18944-osszegyult-maros-megyeben-a-nepszavazashoz-szukseges-alairas
http://www.hirek.sk/belfold/20131009113237/Via-Nova-ICS-Nem-egyedul-menetelnek-a-szekelyek.html
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Hírlappá és magazinná bővül a Szabad Újság 
2013. október 9. – MTI, Szabad Újság, hirek.sk 

Heti két alkalommal megjelenő „hétközi hírlappá”, valamint egy hétvégi magazinná bővül 

novembertől a Szabad Újság közéleti-kulturális hetilap. A heti két alkalommal megjelenő 

hírlap terjedelme 16 oldal lesz. A kiadó a lap tartalmát tekintve egy olyan, napilap jellegű, 

ugyanakkor a szlovákiai piacot egy új profillal bővítő, a felvidéki magyarságot érintő 

témákat kiemelt terjedelemben megjelenítő termék létrehozásával számol, amelynek 

törzsét politikai, gazdasági, közéleti és a régiókat érintő hírek képezik. A hétvégi magazin 

48 oldalon jelenik majd meg minden pénteken, tartalmilag pedig részint átveszi a 

hetilapban már megszokott közéleti rovatokat. 

 

Hol hibázott a belügy?  
2013. október 9. – Felvidék Ma 

Őry Péter, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke a belügyminisztérium által 

készített választási értesítők kapcsán jegyzetében írja: „Mintha az értesítő készítői 

alapjaiban sem ismernék a szlovák jog vonatkozó szabályozását. Hatnyelvű 

formanyomtatványt küldenek ki akkor, amikor a törvény értelmében kétnyelvűt kellene 

kiadni.  A kisebbségi nyelvű szövegből kihagynak részeket, holott a törvény szerint szó 

szerint mindent szerepeltetni kell rajta. Kisebb betűt használnak a kisebbségi nyelven 

kiadott szövegben, miközben kormányrendelet szól arról, hogy egyenlő méretű betűt kell 

használni. A fordítás minősége pedig helyenként vetekszik a Google translator által 

produkált gépi fordításokkal.” 

 

Roppant hiányos kétnyelvűség 
2013. október 10. – Új Szó 

A belügyminisztérium nem volt képes a törvénynek megfelelő, kétnyelvű választási 

értesítőket írni. A magyarlakta települések önkormányzatai viszont még gyászosabban 

állnak a kétnyelvűség terén: alig található olyan weboldal, mely megfelel a jogszabályi 

kritériumoknak – írja az Új Szó. 

 

Egy első osztály nyitását engedélyezték Kassán 
2013. október 10. – Új Szó 

A Kassa megyei önkormányzat döntése értelmében egy gimnáziumi első osztályt nyithat a 

következő tanévben a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola. 

 

Öt év az igazság útján 
2013. október 10. – Új Szó 

Öt év az igazság útján – Egy kiállítás létrejötte és utóélete címmel jelent meg a napokban 

az a kötet, amely a 2004 és 2008 közti időszak Beneš-dekrétumokkal kapcsolatos 

politikai-társadalmi történéseit eleveníti fel a Magyar kálvária 1945–1948 tárlat komáromi 
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http://www.hirek.sk/kultura/20131009184304/Hirlappa-es-magazinna-bovul-a-Szabad-Ujsag.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/42011-hol-hibazott-a-belugy
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bemutatójától kezdve az ötvenezer aláírást tartalmazó petíció benyújtásáig az Európai 

Parlamentben. 

 

„Időnként bele kell menni a csatákba” 
2013. október 10. – Új Szó 

Berényi Józseffel, az MKP elnökével készített interjút az Új Szó. Elmondta, nem tartja 

hibának, hogy pártelnökként jelöltette magát a Nagyszombati megyeelnöki posztra. Célja: 

az MKP továbbra is kormányzati pozícióban maradjon a régióban. 

 

Pásztor: Sürgős megoldást kell találni a Vajdasági RTV problémájára 
2013. október 9. – Vajdaság Ma 

Haladéktalanul meg kell oldani a Vajdasági RTV-t érintő pénzügyi problémákat, de választ 

kell találni az egyéb nyílt kérdésekre is, szögezte le Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke, aki ma megbeszélést folytatott Srđan Mihajlovićtyal, a médiaház 

vezérigazgatójával. Pásztor figyelmeztetett a vajdasági közszolgálati médium 

megőrzésének és fennmaradásának fontosságára is. 

 

Szerbia megérdemli, hogy már decemberben megkezdődjenek az uniós 
csatlakozási tárgyalások 
2013. október 9. – Pannon RTV 

Még ebben a hónapban az Európai Parlament képviselői elé kerül a Szerbiáról szóló 

országjelentés. A Tanjug szerint ebben azt írják, hogy Szerbia a reformtörekvései és a 

brüsszeli megállapodás megvalósításában kifejtett tevékenysége miatt megérdemli, hogy 

már decemberben megkezdődjenek az uniós csatlakozási tárgyalások. A hatoldalas 

jelentésben az áll, hogy Szerbia jelentős előrelépést tett az európai integráció tekintetében, 

a szerbiai hatalom pedig nyitott a társadalmi és gazdasági reformok irányába. 

 

Személyi adatokat árul valaki? 
2013. október 9. – Magyar Szó 

Turzai Ferenc a .Most Egyesület elnökségi tagja szerint több kérdés is felmerül annak 

kapcsán, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség aktivistái megkezdték a magyar nemzetiségű 

polgárok személyi adatainak összegyűjtését. – Nem ellenezzük, hogy a VMSZ 

együttműködjön a polgárokkal, azzal azonban már nem értünk egyet, hogy ezeket az 

adatokat saját politikai érdekeikhez használják fel. Információink szerint egy olyan lista 

alapján dolgoznak, amely a CMH irodából származik. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16130/Pasztor-Surgos-megoldast-kell-talalni-a-Vajdasagi-RTV-problemajara.html
http://pannonrtv.com/web/?p=85968
http://pannonrtv.com/web/?p=85968
http://www.magyarszo.com/hu/2121/vajdasag_szabadka/102428/Szem%C3%A9lyi-adatokat-%C3%A1rul-valaki.htm
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Az MNT demográfiai akciótervének megvalósulásáról 
2013. október 10. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács 2013 őszén hetedik stratégiai dokumentumaként fogadta el az 

MNT Népesedési Akcióterv 2013–2017 időszakra szóló dokumentumot, amely a vajdasági 

magyarság demográfiai helyzetelemzése mellett konkrét ajánlásokat is megfogalmaz 

annak érdekében, hogy a vajdasági magyar közösségre is jellemző népességfogyást 

mérsékelni tudjuk. A Demográfiai Akcióterv megvalósításában az MNT szoros 

együttműködést alakít ki azokkal az intézményekkel, szervezetekkel és médiumokkal, 

amelyeknek fontos szerepük van a Demográfiai Akciótervben megfogalmazott 

intézkedések gyakorlati megvalósításában. 

 

Kéz a kézben 
2013. október 9. – Népújság 

Kéz a kézben, közös akarattal, együttes erővel túljutni a válságon, megtalálni a 

lehetőségeket a mezőgazdaságban – ez a gondolat jelentette a fő vonalat Dejan Židan 

miniszter lendvai tárgyalásain. Ha a készség mindkét oldalon meglesz – amint erre 

gyakorlati példa a Rábavidéken már akadt, és ahogy ez Lendván is célként fogalmazódott 

meg –, van remény a jobb jövőre. De ehhez a fiatal gazdákat kell aktivizálni megfelelő 

támogatásokkal. 

 

2014-es és 2015-ös költségvetés – csökkenést terveznek a nemzetiség 
támogatásánál is 
2013. október 9. – Népújság 

A legújabb kormányjavaslat szerint a 2014-es pótköltségvetésben 7,5 százalékkal, míg a 

2015-ös költségvetésben mintegy 9,4 százalékkal csökken a Nemzetiségi Hivatal 

támogatása, ami közvetlenül hat a nemzetiségi közösségek és a nemzetiségi média 

finanszírozására. A nemzetiségi képviselők módosító javaslatot nyújtanak be. A tervezett 

megvonásokról Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő még Alenka Bratušek 

miniszterelnök által a költségvetés javaslatának keddi ismertetése és a javaslat bizottsági 

tárgyalásai (a nemzetiségi bizottság október 18-i ülésén tárgyalja) előtt tájékoztatta a 

nemzetiségi sajtót. 

 

Dr. Szász Pál Tanulmányi Pályázat: két ösztöndíj a szlovéniai magyaságnak 
2013. október 9. – Népújság 

Megjelent a Dr. Szász Pál Tanulmányi Ösztöndíj 2013/14-es tanévre szóló pályázati 

felhívása. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

együttműködése által az immár második évben meghirdetett ösztöndíj célja, hogy olyan jól 

képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti szaknyelvet 
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http://www.magyarszo.com/hu/2122/kozelet/102482/Az-MNT-demogr%C3%A1fiai-akci%C3%B3terv%C3%A9nek-megval%C3%B3sul%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.htm
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7445-kez-a-kezben
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7447-2014-es-es-2015-oes-koeltsegvetes--csoekkenest-terveznek-a-nemzetiseg-tamogatasanal-is
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7447-2014-es-es-2015-oes-koeltsegvetes--csoekkenest-terveznek-a-nemzetiseg-tamogatasanal-is
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7449-dr-szasz-pal-tanulmanyi-palyazat-ket-oesztoendij-a-szloveniai-magyasagnak
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egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászokkal rendelkezzenek a 

külhoni magyar közösségek, akik hozzájárulnak a magyarság jogi megerősítéséhez. 

 

Felfüggesztettek hat vukovári rendőrt a kétnyelvű táblák leszedése miatt 
2013. október 9. – MTI 

Felfüggesztettek az állásából hat vukovári rendőrt és egyikük ellen bűnvádi eljárást 

indítottak a hatóságok a kelet-horvátországi város kétnyelvű tábláinak eltávolításával 

összefüggésben - jelentette a horvát sajtó szerdán, a vukovári-szerémségi megyei rendőrég 

közlésére hivatkozva. 

 

Egyre több magyar tanul Angliában és Skóciában 
2013. október 9. – Kossuth Rádió 

Egyre többen tanulnak külföldön, ma már az egyik legnépszerűbb célpont Anglia és 

Skócia. Összesen tízezer fölött lehet a külföldön tanuló magyar diákok száma. Az UNESCO 

adatai szerint 2010-ben majdnem nyolcezren tanultak külföldön, akkor még Németország 

és Ausztria volt az első számú célország. 

 

Magyarságról Uppsalában 
2013. október 9. – Nemzeti Regiszter 

Az uppsalai magyar-svéd egyesület 1994 óta működik, és fő célja a magyar 

hagyománykincs ápolása, valamint a magyar és svéd kultúra találkozásának elősegítése. A 

társaság nagyon sokszínű programokat szervez, melyben az előadásoktól a borkóstolókig, 

a főzőtanfolyamtól a nótaestekig, a nemzeti ünnepek megtartásától a különféle szabadtéri 

programokig minden megtalálható, ami magyar ill. svéd szempontból érdekes és jó. 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20131009151643/Egyre-tobb-magyar-tanul-Angliaban-es-Skociaban.html
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyarsagrol-uppsalaban
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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/

