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Ülésezett a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság – Napirenden a diaszpóra 
tanács és a Máért ülései 
2013. november 5. – MTI, Kormány.hu 

A jövő évi választásról, a külhoni magyarok regisztrációjáról, a Magyar Állandó Értekezlet 

és a Magyar Diaszpóra Tanács üléseinek előkészítéséről, illetve a kiemelt jelentőségű 

nemzetpolitikai programokról volt szó a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság keddi 

budapesti ülésén. Az ülésen Semjén Zsolt összegezte az elmúlt három év nemzetpolitikai 

sikereit, és elmondta, az egyszerűsített honosítás bevezetése „történelmi sikertörténet”, 

amelynek segítségével több mint félmillió külhoni magyar szerezhette meg a magyar 

állampolgárságot. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár az 

ülésen ismertette az ezen a héten megrendezendő Magyar Diaszpóra Tanács és MÁÉRT 

üléseinek főbb napirendi pontjait. A következő MÁÉRT-ülés főbb témájaként Répás 

Zsuzsanna kiemelte az előző évek mintájára induló 2014-es tematikus programot. Ez a 10-

14 éves külhoni magyar diákokat célozza majd meg, segítve őket az útkeresésben, a 

karrierválasztásban és a tehetséggondozásban. Kántor Zoltán a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet igazgatója elmondta, hogy hasonlóan a 2012. és 2013. évi tematikus 

programokhoz rendkívül komoly előkészítő munkát igényelt a 2014-es program 

megfogalmazása. 

 

KMKF: napirenden a magyar oktatás megerősítése 
2013. november 5. – MTI, hirado.hu 

A kivándorolt magyarok szerepe a diaszpórában, és a magyar oktatás megerősítése 

szerepelt egyebek között a Kárpát-medencei Képviselők Fóruma szórvány-diaszpóra 

munkacsoportjának keddi budapesti ülésén. Révész Máriusz társelnök az ülés után 

újságíróknak elmondta: a tanácskozáson áttekintették az elmúlt évtizedekben kivándorolt 

magyarok szerepét a diaszpórában. A testület előadást hallgatott meg a veszélyeztetett 

szórványiskolákról Kántor Zoltántól, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatójától. 

 

Segítséget nyújt a magyarországi választási regisztrációban az EMNP és az 
EMNT 
2013. november 5. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A jövő tavaszi magyarországi országgyűlési választások kapcsán nyújt segítséget az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) azoknak az 

erdélyi magyaroknak, akik a könnyített honosítás révén magyar állampolgársággal 

rendelkeznek. Egyrészt az EMNP-EMNT a mozgósítást vállalta magára, másrészt a 

regisztrációban segít a hozzájuk fordulóknak. 
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/ulesezett-a-nemzetpolitikai-tarcakozi-bizottsag-napirenden-a-diaszpora-tanacs-es-a-maert-ulesei
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/ulesezett-a-nemzetpolitikai-tarcakozi-bizottsag-napirenden-a-diaszpora-tanacs-es-a-maert-ulesei
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/05/19/KMKF_napirenden_a_magyar_oktatas_megerositese_.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=34594
http://itthon.transindex.ro/?hir=34594
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Borboly: fizessünk akár többet érte, de vásároljunk helyi terméket! 
2013. november 5. – transindex.ro 

Naponta, apró cselekedetekkel is lehet tenni az autonómiáért - írja Borboly Csaba, a 

Hargita Megyei Tanács elnöke blogbejegyzésében, ahol a Nagy Székely Menetelés kapcsán 

egy másfajta, "mindennapi menetelés" fontosságára hívja fel a figyelmet, a helyi termékek 

vásárlására. "A gondolkodásmódon kell változtatnunk ahhoz, hogy hajlandók legyünk akár 

többet is fizetni a székely termékért, mint az olcsóbb, ám gyengébb minőségű külföldi 

áruért. 

 

Transylvanicum: erdélyi magyar értéktárat hozna létre a Kulturális 
Autonómia Tanács 
2013. november 5. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

November 9-én, szombaton 11 órától a kolozsvári Bánffy-palota nagytermében ülésezik a 

Kulturális Autonómia Tanács (KAT). A KAT ülésén bemutatásra kerül a Transylvanicum – 

Erdélyi Magyar Értéktár program, amely az erdélyi magyarság teljesítményeit, 

eredményeit, védett- és kiemelt értékeit fogja csoportosítani. 

 

Újabb szórvány-székely együttműködés: összefog Krassó-Szörény és Hargita 
megye 
2013. november 5. – transindex.ro, maszol.ro 

Oktatáspolitikai kérdések és újabb szórvány-székely együttműködés lesz terítéken a 

harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Magyar Szórvány Napja programjában. Az 

RMDSZ november 15-én, Nagyenyeden szervezi meg a Magyar Szórvány Napját. 

 

A Noua Dreapta referendumot kezdeményez Aradon a Szabadság-szobor 
lebontására 
2013. november 5. – Erdély Ma, maszol.ro 

Tartja magát ígéretéhez a Noua Dreaptă (ND) szélsőséges ro- mán nacionalista szervezet, 

hogy le akarja bontatni a Szabadság-szobrot, mert november 4-én határozattervezetet 

iktattak erre vonatkozólag a városi önkormányzatnál. „Érthetetlen aberráció ez a 

kezdeményezés egy uniós tagállam- ban, ahol mi, magyarok a megbékélés hívei vagyunk” 

– jellemezte az ügyet Bognár Levente alpolgármester, hozzátéve, hogy a referendum-

törvény értelmében helyi nép- szavazás témáját a polgármester kezdeményezésére, a 

városi tanács kell megszavazza. 

 

Konferenciát tartottak Venczel József emlékére Csíkban  
2013. november 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Magyar Tudomány Ünnepe és a tudós születésének centenáriuma alkalmából szervezte 

meg a Venczel József Emlékkonferenciát a csíkszeredai Sapientia EMTE. A kétnapos 

rendezvény társszervezője volt Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, támogatója a 

Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő Hargita Megyei Kulturális Központ.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34596
http://itthon.transindex.ro/?hir=34597
http://itthon.transindex.ro/?hir=34597
http://itthon.transindex.ro/?hir=34598
http://itthon.transindex.ro/?hir=34598
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152337&cim=a_noua_dreapta_referendumot_kezdemenyez_aradon_a_szabadsag_szobor_lebontasara
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152337&cim=a_noua_dreapta_referendumot_kezdemenyez_aradon_a_szabadsag_szobor_lebontasara
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/20336-konferenciat-tartottak-venczel-jozsef-emlekere-csikban
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Prefektusi támadás utcanévtáblák miatt 
2013. november 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

A kétnyelvű utcanévtáblák kicserélésére szólította fel a csíkszeredai polgármesteri hivatalt 

Adrian Jean Andrei. A Hargita megye prefektusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a táblákon 

felül szerepel az utcák magyar megnevezése, alul pedig a román megnevezés. „A kisebbségi 

nyelvhasználatra vonatkozó törvény betartását kértem a városházától: a vonatkozó 

jogszabály kimondja, az útjelző közlekedési táblák és az utcanévtáblák esetében először 

román nyelven kell feltüntetni a megnevezést” – nyilatkozta az Agerpresnek a 

kormánymegbízott. 

 

Vitafórumot tartottak a történelemtanárok 
2013. november 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Hargita megyében oktató történelemtanárok voltak a meghívottjai annak a 

vitafórumnak, amelyet november 5-én a csíkszeredai megyeháza márványtermében, az egy 

éve kiadott A székelység története című kötet kapcsán tartottak. A kézikönyvként is 

használható nyomtatványnak szeretnék elkészíteni a második kiadását, erről is 

beszámoltak a szerzők.  

 

Megkérdezik a magyarokat 
2013. november 6. – Krónika 

Nyilvános felmérést készít a Hunyad megyei RMDSZ a helyi magyarság körében, az akció 

célja, hogy meghatározzák a politikusok legfőbb feladatait a következő időszakra nézve – 

jelentette be Winkler Gyula európai parlamenti képviselő Déván. 

 

Román kutató: kisebbségi törvény kell 
2013. november 6. – Krónika, Szabadság 

A kisebbségek jogállását rögzítő törvényre lenne szükség Romániában, mivel a jelenlegi 

törvények alkalmazása nehézkes – jelentette ki tegnap Bukarestben Sergiu Constantin, az 

olaszországi Nemzeti Kisebbségjogi Intézet kutatója egy konferencián. 

 

Autonómiabizottságot Erdélyben!  
2013. november 6. – Zárug Péter Farkas – Demokrata 

Európa nagy államai saját kisebbségi kérdéseik megoldását egy integráns Európában 

kívánják feloldani, ahol az egyéni szabadságjogok fontosak és az abszolút kollektív jellegű 

jogokat is a személyes szabadságba ágyazzák, vagyis a például a nyelvhasználat joga nem 

egy közösségi kulturális jogalapjaiból származnak, hanem az egyén joga arra vonatkozóan, 

hogy a nagy európai démoszon belül úgy szólaljon meg, ahogy akar. Az EU az integritást 

szereti és nem az autonómiákat és ezt a román kormányzat nagyon jól tudja, olyannyira, 

hogy saját elrománosítási politikájukat is az EU-modernitás mögé kívánják bújtatni, 

amikor a jelenlegi régiók átszervezésekor arra hivatkoznak, hogy ez egy magasabb EU-

integrációs megfelelés. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/prefektusi-tamadas-utcanevtablak-miatt
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(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2013. november 6-i számában olvasható.) 

 

Tömeges beadvánnyal fordult a kormányhivatalhoz a Pro Civis 
2013. november 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Tömeges beadvánnyal fordult a szlovák kormányhivatalhoz a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény megsértése miatt a Pro Civis polgári társulás, amely így szeretné felhívni a 

figyelmet arra, hogy a kisebbségek nyelvhasználati jogait rögzítő törvényt az illetékesek 

nem tartatják be. A civil szervezet 34 egyedi beadvánnyal fordult a kormányhivatalhoz. 

Ezekben konkrét példákat hoz fel arra, hogy Szlovákiában alig vagy egyáltalán nem tartják 

be a jogszabály azon részét, amely azt lenne hivatott biztosítani, hogy a veszélyre vagy 

egyéb fenyegetettségre figyelmeztető feliratokat az államnyelv mellett kisebbségi nyelven 

is fel kell tüntetni, ott ahol az adott kisebbség aránya eléri a húsz százalékot. 

 

Pered-botrány ismét a szlovák médiában 
2013. november 5. – bumm.sk 

Lassacskán a szlovák sajtó is rendszeresen foglalkozik a kétnyelvűség ügyével, hétfőn este 

a Markíza kereskedelmi televízió számolt be arról, hogy az aktivisták postán elküldték a 

belügyminiszternek Pered szlovák nyelvű névtábláit. Borsányi Gyula, Pered polgármestere 

azt nyilatkozta a Markízának, hogy továbbra is küzdeni fognak a község eredeti nevének 

visszaállításáért. A tévé által megszólaltatott helybéli lakosok is elítélően nyilatkoztak a 

kormány hozzáállásáról, és támogatólag az aktivisták tevékenységéről. 

 

Két százalékra csökkent az Új Szó olvasottsága 
2013. november 5. – hirek.sk 

A Median Sk közvéleménykutató-ügynökség 271 nyomtatott médiatermék, 49 rádióadó, 73 

televíziós csatorna és 4 teletext adás nézettségét vizsgálta meg. A napilapok közül az 

olvasók  két százaléka preferálja az Új Szót. 

 

Újabb közvéleménykutatás: az SNS bejutna, az MKP nem 
2013. november 5. – Új Szó 

A Median által közölt felmérés szerint a választásra jogosultak mintegy 54 százaléka járult 

volna az urnákhoz, ha szeptember végén vagy október elején került volna sor a 

választásokra. Magyar Közösség Pártja a felmérés szerint 0,3 százalékkal maradna el az 5 

százalékos parlamenti küszöbtől. 

 

Új orvosszakértői véleményt kér Hedvig ügyében a főügyészség 
2013. november 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Új orvosszakértői jelentést készíttet a főügyészség Malina Hedvig sérüléseiről. A 

vizsgálatot július óta felügyelő ügyész, Katarína Sonderlich Roskoványi egy ortopéd 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131105192127/Tomeges-beadvannyal-fordult-a-kormanyhivatalhoz-a-Pro-Civis.html
http://www.bumm.sk/88674/pered-botrany-ismet-a-szlovak-mediaban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131105134653/Ket-szazalekra-csokkent-az-Uj-Szo-olvasottsaga.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131105143702/Ujabb-kozvelemenykutatas-az-SNS-bejutna-az-MKP-nem.html
http://www.bumm.sk/88649/uj-orvosszakertoi-velemenyt-ker-hedvig-ugyeben-a-fougyeszseg.html
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szakorvost bízott meg ezzel, holott Hedvig esetében neurológus, sebész és traumatológus 

volna illetékes. Ügyvédje, Roman Kvasnica kedden panaszt emelt az ügyész határozata 

ellen. 

 

Felelősségre vonják a magyar betegét elutasító bolgár orvost? 
2013. november 5. – hirek.sk 

Nagy felháborodást keltett annak a beteg lánynak az esete, aki nem részesült szakszerű 

orvosi ellátásban az érsekújvári kórház sürgősségi ügyeletén. Kivizsgálását arra hivatkozva 

utasította el a szolgálatot teljesítő bolgár orvos, hogy páciense nem tud szlovákul. A 

beteget végül a révkomáromi kórház sebészeti osztályán vizsgálták ki. 

 

„Kárpát-medencei mércével” siker az MNT létrehozása 
2013. november 5. – Pannon RTV, MTI 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök „Kárpát-medencei mércével” sikerként könyvelte el a 

Magyar Nemzeti Tanács létrehozását, és a legfontosabbnak azt tartja, hogy az erről szóló 

jogszabályban meghatározott lehetőségeket a tanács teljes mértékben ki tudja használni. 

Orbán Viktor ezt a jobbikos Szávay Istvánnak válaszolta. A képviselő azt kérdezte, hogy a 

magyar miniszterelnök szerint lehet-e a koszovói szerbek autonómiája példa a délvidéki 

magyarság számára, és tervezi-e, hogy ennek megvalósítását Szerbia uniós 

csatlakozásának feltételéül szabja.  

 

Szabadságunkért harcoltak  
2013. november 5. – Pannon RTV 

A Kárpát-medencei magyarság egységes és oszthatatlan – üzeni a Szabadságunkért 

harcoltak című kiállítás. Ma nyitották meg a tárlatot a szabadkai Magyar Ház 

dísztermében. Fekete-fehér és színes képek sorakoznak egymás mellett. Az 1848-as és az 

1956-os hősök egyaránt a magyar szabadságért harcoltak. Kozma Huba, a magyarországi 

Ötvenhatos Történelmi Alapítvány elnöke az arcképcsarnok ötletgazdája. „Akik egy 

közösségért akár életüket is kockáztatják, elismerést érdemelnek, így kerültek egymás 

mellé” – mondta. 

 

Óbecsei kezdeményezés: Emléktábla is kerül a kopjafa mellé 
2013. november 5. – Vajdaság Ma 

Sajtótájékoztatót tartott a Vajdasági Magyar Demokrata Párt (VMDP) óbecsei körzeti 

szervezete. Kiss Igor a szervezet helyi elnöke elmondta: a Hazahúzó Polgári Kör és a 

Magyar Ifjúsági Akció Polgári Egyesület kezdeményezésére, az ügy mellé állva, támogatják 

azt az ötletet, hogy a jövő évi 44/45-ös megemlékezésen már a kopjafa mellett egy 

emléktábla is álljon, melyen a kivégzettek nevei szerepelnek majd.  
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http://www.hirek.sk/belfold/20131105133613/Felelossegre-vonjak-a-magyar-beteget-elutasito-bolgar-orvost.html
http://pannonrtv.com/web/?p=90815
http://pannonrtv.com/web/?p=90630
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16261/Obecsei-kezdemenyezes-Emlektabla-is-kerul-a-kopjafa-melle.html
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Magyarkanizsa: Pályázat-elszámolási képzés civileknek 
2013. november 5. – Vajdaság Ma 

Civil szervezetek részére szervezett képzést a magyarkanizsai Tisza Menti Információs 

Fejlesztési Központ, az ICR. Az egynapos képzést, amelyre különféle tevékenységeket 

folytató civil szervezetek 27 képviselője jelentkezett a község településeiről, a Cnesa 

Oktatási és Művelődési Intézmény képzőközpontjában tartották. 

 

Muzslyán találkoztak a bánsági iskolaigazgatók 
2013. november 5. – Vajdaság Ma 

Évente többször is találkoznak a közép- és dél-bánáti iskolák igazgatói, képviselői, hogy 

megbeszéljék a tanintézményeikben felvetődött gondokat, hogy tapasztalatot cseréljenek, 

összegezzék az elért eredményeket, a jövőbeni terveket ismertessék. Ezekre az 

összejövetelekre a tartományi oktatási titkárt is meghívják. Deli Andor fontosnak tartja az 

ilyen találkozókat, hisz a terepen szerzett tapasztalatokból sok hasznos tudnivalóra derül 

fény. 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe Vajdaságban 
2013. november 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából hirdetett diákpályázatot Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti Tanács. A Szabadkán megrendezett 

ünnepségen a tudományos diákpályázat legjobbjai könyvcsomagot, publikációs 

lehetőséget és jutalomkirándulást nyertek. 

 

Magyarország támogatja Szerbia eurointegrációját 
2013. november 5. – Vajdaság Ma 

Ódor Bálint Magyarország támogatásáról biztosította Szerbiát az európai uniós 

csatlakozási tárgyalások tekintetében. A magyar külügyminisztérium EU-ügyekért felelős 

helyettes államtitkára Nataša Vučkovićtyal, a szerbiai parlament eurointegrációs 

bizottságának elnökével tárgyalt. Ódor Bálint kijelentette, arra törekszenek majd, hogy az 

integrációval kapcsolatos megoldatlan kérdéseket kétoldalú kapcsolatok révén oldják meg. 

 

Az (együtt) éneklés öröme 
2013. november 5. – Magyar Szó 

Semmihez sem fogható élményt ad a közös éneklés, a közös körjátékok, a közös 

mondókázás, tapsolás. Ezt tapasztalták meg azok a tanítók is, akik részt vettek az MNT 

által szervezett A zenei nevelés szerepe a kisiskolások mindennapjaiban elnevezésű 

képzésen, amelyen Gállné Gróh Ilona énektanár, karvezető, a Ringató zenei nevelés 

kitalálója tartott sok énekléssel, körjátékkal, mondókázással, visszhangjátékkal, 

ritmusgyakorlatokkal és sok hasznos tanáccsal gazdagított előadást Szabadkán.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16262/Magyarkanizsa-Palyazat-elszamolasi-kepzes-civileknek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16263/Muzslyan-talalkoztak-a-bansagi-iskolaigazgatok.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16264/A-Magyar-Tudomany-Unnepe-Vajdasagban.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19523/Magyarorszag-tamogatja-Szerbia-eurointegraciojat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2148/kozelet_oktatas/103555/Az-(egy%C3%BCtt)-%C3%A9nekl%C3%A9s-%C3%B6r%C3%B6me.htm
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Beutazták a Kárpát-medencét 
2013. november 5. – Magyar Szó 

A Vajdasági Nagycsaládos-egyesületek Szövetsége, a Vancsesz az idén is folytatta korábban 

megkezdett széles körű együttműködését más, főként Kárpát-medencei magyar 

szervezetekkel – tudtuk meg Krizsán Vilmos elnöktől. Így jutottak el a szlovákiai Tallósra a 

Mátyusföldi Nagycsaládos-egyesület jubileumi ünnepségére, majd a bosznia-hercegovinai 

Banja Lukába az ikrek nemzetközi találkozójára, ahova vajdasági ikrekkel utaztak. Utána a 

Vancsesz megszervezte az első délvidéki családkongresszust, amelyre hét országból 

érkeztek vendégek. 

 

Ösztöndíj zentai egyetemistáknak 
2013. november 5. – Magyar Szó 

A zentai önkormányzat hamarosan kiírja a pályázatot a hallgatói ösztöndíjak kiosztására. 

Az idén kisebb módosítások történtek a pályázat szabályzatában – nyilatkozta Kormányos 

Katona Gyöngyi, a községi tanács oktatási ügyekkel foglalkozó tagja. Az ösztöndíj 

kiosztásánál a leglényegesebb változtatás az, hogy az elkövetkezőkben a pályázók 

visszatérítési kötelezettség nélkül kérelmezhetik az önkormányzat támogatását, vagyis a 

kérdéses összeget ezentúl nem kell visszatéríteniük azoknak az egyetemistáknak, akik 

valamilyen oknál fogva kénytelenek megszakítani tanulmányaikat, vagy elveszítik hallgatói 

jogosultságukat. 

 

Megemlékezés Szenttamáson 
2013. november 5. – Magyar Szó 

Az előző évekhez hasonlóan a szenttamási magyarság halottak napján idén is 

megemlékezett az 1944/45-ben meggyilkolt ártatlan magyar áldozatokról. Nádalján, az 

ottani ártatlan áldozatok temetőben elhelyezett keresztjénél a kegyelet virágait a VMSZ és 

a VMDP helyi szervezeteinek képviselői helyezték el. A szenttamási római katolikus 

temetőben a megemlékezés a bejáratnál lévő keresztnél kezdődött, ahol 1996-ban 

emléktáblát helyeztek el az 1944/45-ben ártatlanul kivégzett, több száz magyar polgári 

áldozat emlékére. 

 

Eltitkolt milliós támogatások nyomában 
2013. november 5. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

Miért utasíthatják vissza a MESZ által alapított és vezetett intézmények olyan lezserül az 

anyaországi támogatásokat? Miért olyan kevés nekik az 1 millió forint (kb. 26 ezer kuna)? 

Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke lapunknak elmondta, hogy a Magyar 

Egyesületek Szövetsége a zágrábi Kisebbségi Tanácsnál nyilvános pályázati úton elnyert 

támogatás mellett, amelynek összege 2 millió 750 ezer kuna volt erre az évre (több mint 

egymillió kunával több, mint a HMDK-é) , több százezer kuna támogatásban részesült 

2012-ben és 2013-ban is. H
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http://www.magyarszo.com/hu/2148/vajdasag_ada/103537/Beutazt%C3%A1k-a-K%C3%A1rp%C3%A1t-medenc%C3%A9t.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2148/vajdasag_zenta/103535/%C3%96szt%C3%B6nd%C3%ADj-zentai-egyetemist%C3%A1knak.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2148/vajdasag/103511/Megeml%C3%A9kez%C3%A9s-Szenttam%C3%A1son.htm
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5042-eltitkolt-millios-tamogatasok-nyomaban
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Megszépült az iskola Várdarócon 
2013. november 5. – Új Magyar Képes Újság 

A várdaróci iskola épületét és parkját a helyi választmány által toborozott önkéntesek 

csapata tette rendbe az elmúlt napokban. Kovacsevity Anna igazgatónő szerint több mint 

húsz éve nem volt kifestve az iskola, így igencsak ráfért már a felújítás. 

 

Továbbképzésen a tánccsoport-vezetők 
2013. november 5. – Új Magyar Képes Újság 

Az Alba Regia Táncegyesület kihelyezett néptánccsoport-vezetői tanfolyamot szervez 

Pécsett mindazoknak, akik gyermekek táncoktatásával, néptánccsoport vezetésével 

kívánnak foglalkozni. A kétéves képzésen a szentlászlói Palizs-Egyed Mária és a várdaróci 

Botos Krisztián is részt vesz. 

 

Ausztriai magyarok a Duna TV-n 
2013. november 4. – Volksgruppen 

A magyarországi központú Duna Tv célja a közösség építése és a nemzeti identitás 

erősítése. Munkatársai igyekeznek a diaszpóra, a szórvány, és az egy tömbben élő 

magyarságot bemutatni. Legutóbb a Collegium Pazmaneum 1956-os megemlékezésén 

Bécsben, továbbá a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Őrvidéki karácsony című 

lemezének felvételén, az ORF kismartoni stúdiójában jártak, de akár Tirolig is elmennek, 

ha filmezni való programra hívják őket a magyarok. Riportjaik utólag az interneten is 

megtekinthetőek. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5041-megszepuelt-az-iskola-vardarocon
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5040-tovabbkepzesen-a-tanccsoport-vezetk
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2612951/
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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.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
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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/

