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A közigazgatási képzés részévé vált a nemzetpolitika 
2013. november 4. – MTI, Kormány.hu 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Nemzetpolitikai alapismeretek című kötet hétfői 

budapesti bemutatóján kifejtette: a közigazgatási képzés részévé vált a nemzetpolitika. A 

kormányfő nemzetpolitikáért felelős helyettese azt mondta, a világon elsőként született 

olyan tankönyv, ami a nemzetpolitikáról szól. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár azt hangsúlyozta, hogy a könyv része annak a megújulásnak, amely az 

elmúlt három és fél évben történt Magyarországon. A nemzetpolitika is megújult, nyitva a 

külhoni nemzettársak, a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarsága felé. 

 

A honosításról és a választási felkészülésről tárgyal a Diaszpóra Tanács és a 
MÁÉRT 
2013. november 4. – MTI, Kormány.hu 

A kedvezményes honosítás eddigi eredményei és a jövő évi választásra való felkészülés is 

szerepel a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet ezen a héten tartandó 

ülésein - mondta el Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár hétfőn az MTI-

nek. Répás Zsuzsanna elmondta, ezek azok a fórumok, amelyek a legmagasabb szinten 

egyeztetik az anyaországi és a külhoni magyarság legfontosabb problémáinak megoldási 

lehetőségeit. A tanácskozásokon az elmúlt év történéseinek áttekintése mellett megkezdik 

a felkészülést a következő esztendőre is. 

 

Per indulhat a felvidéki jogfosztottak érdekében 
2013. november 4. – MTI, hirek.sk 

Az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága elítéli az Európai Parlament petíciós 

bizottságának döntését, amellyel levette napirendjéről a felvidéki magyarokat ért 

jogsértésekről szóló beadványt - mondta Potápi Árpád, a testület elnöke hétfői budapesti 

sajtótájékoztatón. Lomnici Zoltán közölte: keresetlevelet fogalmazott meg, ennek célja, 

hogy ha nem megy politikai eszközökkel, akkor jogi úton kényszerítsék az Európai 

Parlamentet arra, hogy a szlovák hatóságok jogsértéseit vizsgálja ki. 

 

November 15. körül a kormány felelősséget vállal a decentralizációért 
2013. november 4. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Victor Ponta sajtóértekezleten bejelentette: a kormány november 15. környékén 

felelősséget vállal a decentralizációs törvényért, így a 2014-es költségvetés felépítése során 

figyelembe veszik, mely intézmények kerülnek át a minisztériumoktól a helyi ható- 

ságokhoz. 
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-kozigazgatasi-kepzes-reszeve-valt-a-nemzetpolitika
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-honositasrol-es-a-valasztasi-felkeszulesrol-targyal-a-diaszporatanacs-es-a-maert
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-honositasrol-es-a-valasztasi-felkeszulesrol-targyal-a-diaszporatanacs-es-a-maert
http://www.hirek.sk/kulfold/20131104145619/Per-indulhat-a-felvideki-jogfosztottak-erdekeben.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152268&cim=november_15_dike_korul_a_kormany_felelosseget_vallal_a_decentralizacioert
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Meg kell szólítani a román társadalmat 
2013. november 4. – Krónika 

Kántor Zoltán, a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója a székely menetelés 

sikeréről, az autonómia kérdésének reneszánszáról számol be a Krónikával készült 

interjúban. 

 

Összefogás erőltetett menetben 
2013. november 4. – Krónika 

Egyelőre nem tűnik valószínűnek, hogy a romániai magyar politikai szervezetek meg 

tudják ismételni a Székelyek Nagy Menetelése alkalmával létrejött példátlan összefogást a 

jövő évi európai parlamenti választásokra. 

 

Frunda György: nem hiszem, hogy egy különleges státus jó lenne a 
székelyeknek 
2013. november 4. – Erdély Ma 

Egy nappal a Székelyek Nagy Menetelése, s Borbély László ama kijelentése után, miszerint 

az RMDSZ egy törvényjavaslatot tervez a területi autonómiáról, Frunda György a magyar 

közösség igényeiről beszélt a Digi24 egyik műsorának meghívottjaként. „Nem igényelek 

különleges státuszt Székelyföldnek, szerintem nem tenne jót a székelyeknek. Decentralizált 

közigazgatást, területi autonómiát kérnék, hogy ugyanolyan széles hatáskörrel 

rendelkezzen, mint Dobrudzsa, Bukovina vagy a Bánság” – mondta a miniszterelnök 

tanácsosa. 

 

Korodi Attila: készül az autonómiatörvény 
2013. november 4. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv székelyföldi stúdiójában Száva Enikő Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti 

képviselővel beszélgetett. Korodi elmondta, hogy már több mint egy hónapja dolgoznak a 

dél-tiroli autonómiát szabályzó jogi keret mintájára felépülő törvénytervezeten, és még 

körülbelül két hónap szükséges ahhoz, hogy ez bekerülhessen az erdélyi magyar közvitába 

a parlamentbe való beterjesztése előtt. 

 

Már csak Băsescura vár az új magyar nagykövet 
2013. november 4. – maszol.ro, Erdély Ma, Szabadság, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Már csak Traian Băsescu államfőn múlik, hogy elfoglalhassa posztját a román fővárosban 

a leendő bukaresti magyar nagykövet, Zákonyi Botond, a román külügy ugyanis már 

megadta a diplomatának az úgynevezett agrément-t. Ezt Titus Corlăţean külügyminiszter 

nyilatkozta a România liberă napilapnak adott interjúban.  
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-kell-szolitani-a-roman-tarsadalmat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/osszefogas-eroltetett-menetben
http://erdely.ma/autonomia.php?id=152263&cim=frunda_gyorgy_nem_hiszem_hogy_egy_kulonleges_status_jo_lenne_a_szekelyeknek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=152263&cim=frunda_gyorgy_nem_hiszem_hogy_egy_kulonleges_status_jo_lenne_a_szekelyeknek
http://erdely.ma/autonomia.php?id=152259&cim=korodi_attila_keszul_az_autonomiatorveny_video
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20242-mar-csak-basescura-var-az-uj-magyar-nagykovet
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Erdély és Muravidék: régiók közeledése 
2013. november 4. – szekelyhon.ro 

Régiók közeledése címmel szervezi meg Magyarország Kulturális Központja 

Sepsiszentgyörgyön a Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület estjét a Lábas Házban. 

 

Erdélyben is megünneplik a Magyar Tudomány Napját 
2013. november 4. – Krónika, szekelyhon.ro 

Erdélyben is megünneplik a Magyar Tudomány Napját, többek közt Kolozsváron, 

Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában is szerveznek a jeles naphoz kapcsolódó 

rendezvényeket. 

 

A digitális átállást segítik 
2013. november 4. – Krónika 

A magyarországi digitális átállásban érintett romániai magyarokat segíti a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt., amely pályázatot hirdetett a szükséges vevőkészülék beszerzésére. A 

programban elsősorban Temes, Arad, Bihar és Szatmár megyében élő, magukat 

magyarnak valló, magyarországi állandó lakhellyel nem rendelkező személyek 

jelentkezhetnek, akik kizárólag olyan készülékkel rendelkeznek, amelyet hagyományos 

szoba- vagy tetőantennával használnak. 

 

Az '56-os forradalom leverésének emléknapján szónokolt Tőkés  
2013. november 4. – maszol.ro, Krónika 

Egyszer és mindenkorra szakítani kell az intézményes felejtés és hazugság gyakorlatával - 

mondta Tőkés László európai parlamenti (EP) képviselő az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leverésének 57. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen hétfőn 

Budapesten, a XVIII. kerületi Hargita téren. 

 

Nagy Mihály Zoltánt választották az ICR elnökhelyettesévé  
2013. november 4. – maszol.ro, Szabadság 

A parlament felsőháza hétfőn Nagy Mihály Zoltán történészt választotta a Román 

Kulturális Intézet (ICR) elnökhelyettesévé - közölte a Mediafax hírügynökség. A romániai 

kultúra külföldi bemutatását szolgáló intézmény vezetőségében első alkalommal kapott 

erdélyi magyar kultúrember szerepet. Nagy Mihály Zoltán a nagyváradi levéltár 

főlevéltárosi beosztását cseréli az ICR elnökhelyettesi tisztségére. A Boc-kormány idején 

Románia Országos Levéltárának az igazgatóhelyettesi tisztségét töltötte be.  

 

Hazánk az erdélyi magyarok védőállama? 
2013. november 5. - Zétényi Zsolt – Magyar Hírlap 

Magyarország, mint az erdélyi magyarság védőállama? Erről a bonyolult jogi és politikai 

kérdésről írt tanulmányt Zétényi Zsolt ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, megemlítve 

Dél-Tirol példáját is. A nyáron elhangzott erdélyi felvetés, amely szerint Magyarország 
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http://szekelyhon.ro/muvelodes/erdely-es-muravidek-regiok-kozeledese
http://kronika.ro/szines/erdelyben-is-megunneplik-a-magyar-tudomany-napjat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-digitalis-atallast-segitik
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/20278-az-56-os-forradalom-leveresenek-emleknapjan-szonokolt-tokes
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/20281-nagy-mihaly-zoltant-valasztottak-az-icr-elnokhelyetteseve
http://magyarhirlap.hu/hazank-az-erdelyi-magyarok-vedoallama
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legyen az ottani magyarság védőállama, megdöbbentette és felingerelte Bukarestet. Pedig 

a nemzetközi szerződések, megállapodások írott betűi szerint Magyarország kiterjedt 

lehetőségekkel rendelkezik a határainkon túli magyarokkal kapcsolatosan. Kérdés, 

mennyire használja ki ezeket a lehetőségeket. 

 

Kaliňák: Tešedíkovo márpedig nem lesz Pered 
2013. november 4. – bumm.sk, Új Szó 

„Kétségtelen, hogy a község neve a nemzeti kisebbség nyelvén Pered. Ez tehát a 

megnevezése a kisebbségi nyelven. A név eredete olyan dolog, ami ezzel semmilyen módon 

sem függ össze” – jelentette ki hétfőn Robert Kaliňák. A belügyminiszter szerint azok az 

emberek, akik a település nevének megváltoztatását kezdeményezték, tudták, hogy ez 

ellentétes a törvénnyel. 

 

Öt évvel ezelőtt volt a dunaszerdahelyi rendőrattak 
2013. november 4. – Új Szó 

Öt évvel ezelőtt támadták meg a rohamrendőrök a DAC–Slovan ligameccsen a hazai 

szektort. A hivatalos szervek azóta sem bizonyították az attak jogosságát. Az Új Szó 

exkluzív felvételei a támadásról. 

 

Fórumok zajlanak a magyar iskolák érdekében 
2013. november 4. – hirek.sk 

Az iskolák hatékony működtetéséről és a kistérségi iskolákat érintő változásokról rendez 

fórumokat ezekben a hetekben a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Szlovákiai 

Magyar Szülők Szövetségével karöltve. 

 

Nem érdeklődnek a lakosok a megyei választások iránt 
2013. november 4. – bumm.sk, hirek.sk 

Szlovákia választásra jogosult lakosainak közel fele nem tulajdonít jelentőséget a közelgő 

megyei választásoknak – derül ki a Polis Slovakia ügynökség friss közvélemény-

kutatásának eredményeiből. A felmérés megerősíteni látszik azt, a több éves statisztikák 

által is alátámasztott vélekedést, miszerint a Szlovákiában november 9-én tartott megyei 

választásokon várhatóan alacsony lesz a részvételi arány. A legutóbbi, 2009-ben tartott 

megmérettetésen a részvételi arány csupán 20 százalék körül alakult. 

 

Zúzni fog a Smer-úthenger? 
2013. november 4. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Polis felmérése alapján a válaszadók nagy része úgy véli, a megyei választásokon a Smer 

jelöltjei lesznek a befutók. 52 százalék gondolja úgy, hogy a kormánypárt megyefőnök-

jelöltjeinek van a legnagyobb esélye megnyerni a megyei választásokat. Arra a kérdésre, 
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http://www.bumm.sk/88643/kalinak-tesedikovo-marpedig-nem-lesz-pered.html
http://ujszo.com/foto/2013/11/01/nagykep-ot-evvel-ezelott-volt-a-dunaszerdahelyi-rendorattak
http://www.hirek.sk/oktatas/20131031223022/Forumok-zajlanak-a-magyar-iskolak-erdekeben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131104135034/Nem-erdeklodnek-a-lakosok-a-megyei-valasztasok-irant.html
http://www.bumm.sk/88622/zuzni-fog-a-smer-uthenger.html
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hogy mely párt jelöltjeinek van a legnagyobb esélye a megyei képviselői posztokra a Most-

Híd és az MKP fej-fej mellett végeztek: a megkérdezettek 4,6 százalék szerint a Híd 

jelöltjei, 4,5 százalék szerint pedig az MKP jelöltjei lesznek sikeresek. 

 

Parlamentbe küldi az MKP-t a Polis is 
2013. november 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha október végén zajlottak volna le a parlamenti választások, némileg átrendeződött volna 

a politikai színtér. A kormánypártnak kevesebb képviselője lenne, és a szavazatok 5,3 

százalékával mandátumhoz jutott volna a Magyar Közösség Pártja is. 

 

Elmaradnak a Híd–MKP ütközetek 
2013. november 5. – Új Szó 

Tegnap másfél órával az első vita kezdete előtt jelezte a Magyar Közösség Pártja (MKP), 

hogy nemet mond a Híd felkérésére, és nem vesz részt a három helyszínre meghirdetett 

nyilvános vitán a megyei választások előtt. 

 

2016-ban befejeződhet az oroszvári kastély felújítása 
2013. november 4. – bumm.sk, hirek.sk, Magyar Hírlap 

2016 júliusáig, Szlovákia EU-elnökségének kezdetére fejeződhet be a korábban a Lónyay 

család birtokában lévő oroszvári kastély felújítása. A kastélyt reprezentációs célokra 

kívánja használni a szlovák kormány. Az évtizedek óta romló állagú ingatlan 

tulajdonjogáért több mint egy évtizede kezdett pereskedni az örökös magyar bencés rend a 

szlovák állammal. 

 

Senki nem sértheti az elhunytak kegyeleti jogát 
2013. november 4. – Magyar Szó 

A temerini Nyugati temetőben levő nagy tömegsírnál szombaton immár 24. alkalommal 

emlékeztek meg szabadon az 1944/45-ben a tömegsírba lövöldözött, vagy a község más 

helyein eltemetett, illetve a terrorban ártatlanul máshol megölt temerini magyarokról. 

Több mint háromszázan lennének, ha mindannyiuk nevét felsorolnánk. A sírszentelés 

szertartását követően Csorba Béla, a VMDP elnöke, majd Gulyás Gergely, a Fidesz 

parlamenti képviselője, az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának alelnöke szólt a megjelentekhez. 

 

A megbékélésnek folytatódnia kell 
2013. november 4. – Magyar Szó 

November 2-án a szabadkai Zentai úti temető 44-es parcelláján és Bajmokon, az Akácfánál 

lévő emléktemetőben is az 1944/45-ös, ártatlanul kivégzett áldozatokra emlékeztek. A 

bajmoki Hagyományápoló és Kegyeleti Bizottság, valamint a Dózsa György Magyar 
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Művelődési Központ immár huszadik alkalommal szervezte meg a megemlékezést, melyen 

Tóth Anikó, Magyarország szabadkai főkonzulátusának konzul asszonya a megbékélés 

fontosságát hangsúlyozta. 

 

Az isterbáci áldozatokra emlékeztek 
2013. november 4. – Magyar Szó 

A Bezdán melletti Isterbácnál 1944. november 3-án száznál több férfi életét oltották ki a 

faluba bevonuló partizánok. Az áldozatok közül százat, később még hármat azonosítottak. 

A megtorlás mártírjaira az idén is a gyászos emlékű nap évfordulóján emlékeztek a 

bezdáni Alsótemetőben. A Vajdasági Magyar Demokrata Párt nyugat-bácskai szervezete, 

valamint a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének körzeti szervezete által 

rendezett megemlékezésen az 1944-es Isterbáci Áldozatok Emlékkeresztjénél koszorút 

helyeztek el a Magyar Nemzeti Tanács, a Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 

Alapítvány, a VMDP, a VMDK, a VMSZ, a DP és a bezdáni helyi közösség képviselői. 

 

A gyilkosokat is meg kell nevezni 
2013. november 4. – Magyar Szó 

Vasárnap délután a járeki emlékkeresztnél rótták le kegyeletüket az emlékezők a 

gyűjtőtábor több ezer német és több száz áldozata előtt. Csorba Béla, a VMDP elnöke az 

egybegyűlteknek szólt arról a küzdelemről, amelyet a temerini magyar pártok azért vívnak, 

hogy a mintegy 6,5 ezer áldozatról, akik a táborban lelték halálukat, méltó helyen 

emlékezhessünk meg. 

 

Koszorúzás Újvidéken 
2013. november 4. – Magyar Szó 

Szombaton délután az 1944/45-ös ártatlan magyar áldozatok emléke előtt hajtottak főt 

Újvidéken. Az eseményt a megszokott helyen, az újvidéki Futaki úti temetőben, a 

katonatemető területén, a csonka turulszobornál tartották meg. Az egybegyűltek a Petőfi 

Sándor MMK kórusával együtt elénekelték a Himnuszt. A megemlékezésen jelen volt 

Gulyás Gergely, a Magyar Országgyűlés tagja, Varga Haszonits Zoltán követségi tanácsos, 

Milivoj Vrebalov, Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházának képviseletében, és 

Vanja Vučenović alpolgármester. 

 

Mindannyiunk halottjai 
2013. november 4. – Magyar Szó 

Moholon halottak napján emlékeztek meg az 1944/45-ben ártatlanul meghurcolt és 

kivégzett áldozatokról a katolikus temetőben lévő emlékműnél. A megemlékezés kezdetén 

Mester Dániel moholi plébános imát mondott és megszentelte a kivégzettek névsorát 

tartalmazó emléktáblát és a nagy keresztet. A moholi plébánia, a VMSZ helyi szervezete és 

Csobolyó Művelődési Egyesület által szervezet megemlékezésen ezt követően Madarász 
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http://www.magyarszo.com/hu/2147/vajdasag_zombor/103485/Az-isterb%C3%A1ci-%C3%A1ldozatokra-eml%C3%A9keztek.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2147/vajdasag_temerin/103489/A-gyilkosokat-is-meg-kell-nevezni.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2147/vajdasag_ujvidek/103491/Koszor%C3%BAz%C3%A1s-%C3%9Ajvid%C3%A9ken.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2147/kozelet/103479/Mindannyiunk-halottjai.htm
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Kinga és Kiss Anikó, a Novak Radonjić Általános Iskola diákjai, valamint a csókai II. 

Rákoczi Ferenc Férfikórus tagjai adtak alkalmi műsort. 

 

Papírtigrisek helyett valós költségvetés 
2013. november 4. – Magyar Szó 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke szerint alaptalanok azok a jóslatok, 

amelyek szerint a javasolt, a tartomány finanszírozásáról szóló törvénykeret újabb politikai 

feszültségpontok kialakulására adna okot Vajdaság és a köztársasági kormány között. 

Szerinte a dokumentum valójában megoldást kínál arra, hogy az alkotmánnyal szavatolt 

módon lehessen segíteni a tartomány működését, és hogy az alkotmányellenes, 2006-óta 

fennálló kérdésekkel megbirkózhassunk.  

 

Több alapfokú bíróság lesz Szerbiában, a VMSZ támogatja a javaslatot 
2013. november 4. – Pannon RTV 

Az eddigi 34 helyett 66 alapfokú bíróság lesz Szerbiában a bíróságok és az ügyészségek 

székhelyéről szóló törvényjavaslat elfogadásával. Varga László, a VMSZ parlamenti 

képviselője felszólalásában elmondta, a párt támogatja a javaslatot, melynek értelmében 

ismét lesz alapfokú bíróság Zentán és Óbecsén, de több módosító javaslatot is benyújtott. 

 

Az SDS képviselőcsoportja a MMÖNK-nél 
2013. november 4. – Népújság 

Az SDS – a Szlovén Demokrata Párt képviselőcsoportja hétfőn a Muravidéken tett 

munkalátogatást. Ennek keretében a küldöttség a párt lendvai területi szervezetének 

képviselőivel meglátogatta a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösséget is. A 

vendégeket Horváth Ferenc, a szervezet elnöke fogadta. 

 

„Hol vagy, autonómia?...” 
2013. november 4. – Kárpáti Igaz Szó 

A külhoni magyar közösségek megmaradásának egyik legfontosabb pillére az 

önrendelkezés, melyhez két feltételnek kellene teljesülnie: az egyik, hogy ehhez meg 

kellene győzni az adott ország elitjét, a másik feltétel, hogy maguk a közösségek, illetve 

ezek vezető szervezetei olyan bátrak legyenek, hogy ha kell, „kényszerítsék” a többséget az 

autonómia megadására – áll a Kárpáti Igaz Szó publicisztikájában. 

 

Ülésezett az UMDSZ elnöksége 
2013. november 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Kibővített ülést tartott az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöksége. 

Kiemelt témaként vitatta meg az elnökség azt a kérdést, hogyan érvényesül a nyelvtörvény 
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http://www.magyarszo.com/hu/2147/kozelet_politika/103487/Pap%C3%ADrtigrisek-helyett-val%C3%B3s-k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=90576
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7359
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15610
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15614
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az oktatásban. A jelenlévők vázolták azokat a lépéseket, melyeket meg kell tenni ahhoz, 

hogy a magyar tannyelvű iskolákban kétnyelvű bizonyítványokat kapjanak a gyerekek, 

hogy a tanintézményekben anyanyelven folyjon az ügyvitel. Döntöttek arról is, 

szorgalmazni fogják, hogy minél több iskola vegye fel a magyar történelem olyan 

nagyjainak nevét, akik szorosan kötődnek vagy az adott településhez, vagy az adott 

tájegységhez. 

 

Németh Zsolt: Nemsokára befejeződik a kárpátaljai partnerségi fejlesztési 
program 
2013. november 5. – Kárpátalja Ma 

Nemsokára befejeződik Kárpátalján a keleti partnerségi fejlesztési program, amelyhez 

Magyarország és Ukrajna egyaránt egymillió dollárral járult hozzá - mondta a 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Budapesten. Németh Zsolt beszámolt arról, 

hogy a tavaly nyáron a kárpátaljai megyei tanáccsal megkötött szerződés alapján 56, 

magyarok által használt oktatási, kulturális és közművelődési intézményt újítottak fel. 

 

Kossuth Amerikában töltött időszakáról szóló filmsorozatot készítenek 
2013. november 4. – Nemzeti Regiszter 

Az utolsó remény című film arról a hét és fél hónapról, amikor egy Ausztria elleni új 

szabadságharc reményével lépett Kossuth Lajos az Egyesült Államok földjére 1851 

decemberében. A szabadságharc eltiprása után a megtorlás elől külföldre menekült 

politikusok – élükön Kossuth Lajossal – hittek abban, hogy a szabadságszerető nemzetek 

támogatásával és kellő anyagi segítséggel egy új szabadságharc indítható Ausztria ellen. 

Ezzel a reménnyel lépett Kossuth az Egyesült Államok földjére 1851 decemberében. 

 

Érdekel Közép-Európa? Tanulj róla Kanadában! 
2013. november 4. – Nemzeti Regiszter 

Az Alberta Egyetem Osztrák és Közép-Európai Tanulmányok Wirth Intézete (Wirth 

Institute for Austrian and Central European Studies) 1998-as megalapítása óta Észak-

Amerikában a közép-európai tanulmányok egyik legfőbb központjának számít. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/23080-nemeth-zsolt-nemsokara-befejezodik-a-karpataljai-partnersegi-fejlesztesi-program.
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/23080-nemeth-zsolt-nemsokara-befejezodik-a-karpataljai-partnersegi-fejlesztesi-program.
http://www.nemzetiregiszter.hu/kossuth-amerikaban-toltott-idoszakarol-szolo-filmsorozat
http://www.nemzetiregiszter.hu/erdekel-kozep-europa-tanulj-rola-kanadaban
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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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