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Egységre van szükség Európa sikerességéért 
2013. november 6. – MTI, Nemzeti Regiszter, Kormány.hu, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap, Krónika, Erdély Ma, Felvidék Ma, Szekelyhon.ro 

A miniszterelnök szerint Magyarországnak az elmúlt három évben sikerült olyan 

teljesítményt elérnie, amelyet az ellenfelek is sikeresnek minősítenek. Orbán Viktor ezt 

szerdán mondta a Magyar Diaszpóra Tanács III. ülésén, a Parlamentben, ahol a 

tanácskozás képviselőin keresztül a jövő évi országgyűlési választáson való részvételre 

biztatta a diaszpórában élő magyarokat. A kormányfő szavai szerint így közjogi értelemben 

visszakapcsolódhatnak majd a nemzet vérkeringésébe. Üdvözölte továbbá, hogy fontos 

nemzetpolitikai kérdésekben egyetértés mutatkozik a magyar politikai élet meghatározó 

szereplői között. Példaként említette a kettős állampolgárságról szóló törvényt és a 

közelmúltban tartott Székelyek nagy menetelését. 

 

Diaszpóra tanács: történelmi siker az egyszerűsített honosítási eljárás 
2013. november 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai az egyetemes magyarság történelmi sikereként értékelik 

az egyszerűsített honosítási eljárást, amelynek köszönhetően az alaptörvény által is 

deklarált egységes magyar nemzet valóban közjogilag is egyesült - áll a testület szerdai 

ülését követően kiadott zárónyilatkozatban. Üdvözölték, hogy az Országgyűlés tavaly 

novemberben úgy módosította a választójogi törvényt, hogy a magyar állampolgársággal 

rendelkező külhoni magyarok is részt vehessenek a magyarországi választásokon. A 

testület azt is üdvözölte, hogy 2014-ben folytatódik a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi 

Csoma Sándor ösztöndíjprogram. Egyúttal kiemelt támogatásukról biztosították a 

Julianus programot, amely a világban fellelhető magyar értékeink és emlékeink 

összegyűjtését célozza. 

 

Semjén: Duplájára nő az ösztöndíjasok száma 
2013. november 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Duplájára növeli a kormány a diaszpórának indított Kőrösi Csoma Sándor program 

ösztöndíjasainak számát - jelentette be Semjén Zsolt a Magyar Diaszpóra Tanács ülésének 

szünetében. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes elmondta: így mintegy 

száz ösztöndíjas utazik majd a diaszpóra területeire, hogy az ott élő magyarságot segítse. 

Semjén Zsolt bejelentette azt is: Mikes Kelemen-program indul, amelynek célja, hogy a 

diaszpóra területein fellelhető, a megsemmisülés, elkallódás által fenyegetett könyvtári 

hagyatékot összegyűjtsék. 

 

Zákonyi utazhat Bukarestbe 
2013. november 7. – Krónika, Magyar Nemzet 

A román balliberális kormány és a jobboldali államfő közötti politikai ellentétek 

befolyásolták Magyarország új bukaresti nagykövetének kinevezését. Miközben a 

külügyminisztérium szokatlan módon hónapokig halogatta a döntést, az államelnöki 
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hivatal mindössze néhány nap alatt beleegyezett, hogy Zákonyi Botond elfoglalhassa 

állomáshelyét Bukarestben. Bogdan Oprea, Traian Băsescu szóvivője tegnap a Krónikát 

úgy tájékoztatta: az államfő november 6-ai hatállyal megadta a beleegyezést (agrément) 

ahhoz, hogy az új magyar nagykövet megkezdhesse misszió. 

 

A nagybányai művésztelep Brüsszelben 
2013. november 6. – Krónika 

A nagybányai művésztelep alkotásaiból nyílik kiállítás Brüsszelben a Balassi Intézetben 

november 12-én Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselője támogatásával. A 

mintegy 70 festmény, grafika és szobor Böhm József gyűjteményéből származik, a 

megnyitón Murádin Jenő kolozsvári művészettörténész mond köszöntőt. 

 

Hogyan válik egy levéltáros történész kultúrdiplomatává? 
2013. november 6. – transindex.ro 

Nagy Mihály Zoltán az első magyar vezetője az ICR-nek. Szerinte nem ízlések és pofonok 

kérdése, hogy Románia mit mutat meg külföldön a kultúrájából, és főleg nem a politikum 

döntése kellene legyen. 

 

Intolerancia-ellenes flashmob lesz Marosvásárhelyen 
2013. november 6. – transindex.ro 

A Divers Egyesület november 8-án a Fasizmus és Antiszemitizmus Elleni Nemzetközi Nap 

alkalmából intolerancia-ellenes villámcsődületet szervez délután 16.00 órakor a 

holokauszt-emlékműnél a Malom utca és Kossuth utca kereszteződésénél. Az esemény 

csatlakozik a UNITED for Intercultural Action európai hálózat Iktasd ki a Gyűlöletet 

kampányához. 

 

Ingyenes érettségi felkészítőket tart a csíkszeredai Sapientia 
2013. november 6. – transindex.ro, maszol.ro 

Idén is ingyenes érettségi felkészítőket tart a csíkszeredai Sapientia. Az idei első felkészítő 

román nyelv és irodalomból november 9-én, szombaton lesz. 

 

Székely zászló-ügy: csütörtökre várható ítélethirdetés a csíki 
intézményvezetők ügyében 
2013. november 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Csütörtök reggelre várható ítélethirdetés a székely zászló kitűzése miatt feljelentett csíki 

intézményvezetők ügyében. A 22 iskolaigazgatót, önkormányzati és közintézmény-vezetőt 

a maroshévízi Ilie Şandru nyugalmazott pedagógus jelentette fel idén márciusban. Szerinte 

azzal, hogy a székely zászlót az intézményvezetők kitűzték az általuk vezetett 
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közintézményre, nem tartották tiszteletben azt a bírósági döntést, amely kimondja, hogy a 

székely zászló nem lehet Hargita megye zászlója. 

 

Vitafórum lesz a székely menetelés utáni összefogás esélyeiről Kolozsváron 
2013. november 6. – transindex.ro 

A Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely és az Erdélyi Napló szervezésében 

Továbbmenetelés - A magyar összefogás esélyei és kihívásai a Székelyek Nagy Menetelése 

után címmel szervez vitafórumot november 12-én, kedden 18 órakor  

a lutheránus püspökség Reményik Sándor Galériájában. Vendégek: Izsák Balázs, a Székely 

Nemzeti Tanács elnöke, Toró T. Tibor, az erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Kovács Péter, az 

RMDSZ főtitkára, Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke, moderátor: Csinta Samu 

újságíró, az Erdélyi Napló főszerkesztője. 

 

A belügyminiszterhez fordult Korodi és Tánczos a Székelyek Nagy Menetelése 
túlbuzgó rendőrei miatt 
2013. november 6. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

Hivatalos levelében fordult Korodi Attila és Tánczos Barna, az RMDSZ Hargita megye 

törvényhozói a Székelyek Nagy Menetelésének során tapasztalt rendellenességek kapcsán 

a Belügyminisztériumoz. A Korodi és Tánczos által megfogalmazott levél arra a szokatlan 

jelenségre kér magyarázatot a Belügyminisztériumtól, amely a bérelt vonat mozdonyának 

meghibásodását követő mozgósítás során merült fel. 

 

RMDSZ: nincs veszélyben az aradi Szabadság-szobor 
2013. november 6. – maszol.ro 

övő hétfőn kezdik gyűjteni az aradi Szabadság-szobor eltávolítását támogató aláírásokat az 

Új Jobboldal (Noua Dreaptă) tagjai – tudta meg a maszol.ro a szélsőségesen nacionalista 

alakulat Arad megyei szervezetének elnökétől. Bognár Levente, Arad RMDSZ-es 

alpolgámestere emlékeztetett arra, hogy a Szabadság-szobor köztérre helyezése 

éppenséggel a megbékélést szolgálta, nem véletlenül került az alkotás a Megbékélés 

parkjába. „A francia-német megbélés szolgált modellként a szobor köztérre helyezésekor. 

Remélem, nem történhet meg az eltávolítása egy olyan városban, amely pályázik az 

Európa Kulturális Fővárosa címre, és ahol példásan éltek együtt eddig a románok és a 

magyarok” – jelentette ki a maszol-ro-nak.  

 

Ellentmondással folytatódik a Mikó-per 
2013. november 6. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A ploieşti-i táblabíróságon folytatódik a Mikó-per, az ítélőszék november 22-re tűzte ki az 

első tárgyalást, miután a legfelsőbb bíróság visszautalta az ügyet alsóbb szintre. Markó 

Attila szerint máris furcsa a helyzet. 
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Markó Attila: az Egyesült Államok változatlanul kiáll az egyházi restitució 
mellett 
2013. november 6. – Erdély Ma, maszol.ro 

Markó Attila, Sepsiszentgyörgy parlamenti képviselője szerda délután találkozott Douglas 

Davidson rendkívüli követtel, az Egyesült Államok Külügyminisztériumának Holokauszt- 

és restitúciós ügyekért felelős megbízottjával. A magas rangú diplomata idén második 

alkalommal látogat Romániába azzal a céllal, hogy az egyházi és közösségi javak 

visszaszolgáltatásának helyzetéről és a Mikó-ügyről érdeklődjön. 

 

Laczikó Enikő: a kisebbségeket a saját igényeik mentén kell kezelni 
2013. november 6. – Erdély Ma, maszol.ro 

„Romániában a kisebbségvédelmi rendszer korántsem tökéletes és számos kiegészítésre 

szorul. Bár nagyon sok a közös elvárás, de minden kisebbséget a saját igényei mentén kell 

kezelni” – mutatott rá Laczikó Enikő Katalin, az Etnikumközi Hivatal vezetője, tegnap, 

november 5-én azon a konferencián, amelyet az Olaszok Romániai Egyesülete, az 

Etnikumközi Hivatal és az Európai Demokraták Intézetének támogatásával szerveztek 

meg Románia Parlamentjében. 

 

Kérvény-akcióval folytatja a küzdelmet a kétnyelvűségért Lakó Péterfi Tünde  
2013. november 6. – maszol.ro 

Két nyelven megszerkesztett kérvényt tett közzé blogján Lakó Péterfi Tünde, a 

marosvásárhelyi Itthon vagyunk csoport aktivistája. Ezt bárki letöltheti, aláírhatja és 

leadhatja a Cuza Vodă piac igazgatóságán, ha azt szeretné, hogy érvényesüljön a 

kétnyelvűség az árusok asztalain. Lakó maga is kérvényezte már a kétnyelvű feliratokat, 

ám hétfőn kitérő választ kapott a piacigazgatóságtól, a piacon pedig továbbra sincsenek 

kétnyelvű feliratok.  

 

Nacionalizmusa miatt bírálja a szociáldemokrata pártot Preda 
2013. november 7. – Krónika 

Nacionalizmusa – többek között a Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke ellen indított hadjárat – miatt bírálta tegnap a 

kormányzó Szociáldemokrata Pártot (PSD) Cristian Preda európai parlamenti képviselő, 

akit az ellenzéki Demokrata-Liberális Párt (PDL) színeiben választottak EP-honatyává,  de 

a belső konfliktusok miatt felfüggesztették párttagságát. Preda szerint a nacionalizmus a 

román politikai paletta baloldalán kapott újra szárnyra, és az Európai Bizottsággal 

szembeni bírálatokban és a magyarellenes diskurzus feltámasztásában nyilvánul meg. 
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Rétvári: a Beneš-dekrétumok ellentétesek az EU jogával 
2013. november 6. – MTI, bumm.sk hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Rétvári Bence igazságügyi államtitkár szerint a felvidéki magyarság második világháború 

utáni jogfosztását eredményező 1945-ös Beneš-dekrétumok ellentétesek az unió jogával, 

Szlovákia és Csehország mégis fenntartja azokat. A kereszténydemokrata politikus 

előadása a KDNP és a Konrad Adenauer Alapítvány közös rendezvényén hangzott el 

Budapesten, szerdán. Rétvári Bence úgy véli, hogy a dekrétumok hátráltatják a visegrádi 

együttműködést. 

 

Célba ért az egyik Tešedíkovo-tábla 
2013. november 6. – bumm.sk, hirek.sk 

Megkapta a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom aktivistái által október végén leszerelt 

Tešedíkovo feliratú helységnévtáblát Jana Dubovcová ombudsman. A Kétnyelvű Dél-

Szlovákia mozgalom aktivistái október 27-én cserélték le a helységnévtáblákat. Az egyik 

leszerelt táblát a belügyminisztériumba, a másikat pedig az ombudsmannak küldték el. A 

mozgalom akciójával a kormány azon döntésére reagált, amely a sikeres népszavazás 

ellenére elutasította, hogy Pered visszakapja történelmi nevét. 

 

Nemzetközi összeesküvéstől tart az SNS 
2013. november 6. – hirek.sk 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) alelnöke szerint közös gyökerekre vezethető vissza a Vona 

Gábor, a Jobbik elnökének révkomáromi politikai fóruma, a Peredi „táblaháború” vagy az 

erdélyi magyarok autonómiatüntetései, illetve a Székelyek nagy menetelése. „Ismét aktívvá 

válnak a Magyarországgal szomszédos államokban élő radikálisok. Feltételezem, hogy ez 

egy nemzetközi tervvel függ össze. A jó szomszédi kapcsolatokhoz semmi esetre sem járul 

hozzá” – mondta Rafael Rafaj. 

 

Szavazásra buzdít a Kerekasztal 
2013. november 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala szerint a jelenlegi hangulatban és körülmények között 

szükséges hangsúlyozni, hogy mindannyiunk érdeke a hétvégén esedékes megyei 

választásokon való részvétel. 

 

Tartományi kormány: Vajdaság fejlett régió 
2013. november 6. – Vajdaság Ma 

Vajdaság a bruttó hazai termék értéke szerint Szerbia fejlettebb régiói közé tartozik, és 

nem pedig a fejletlenek közé, amint azt a régió fejlettségéről szóló 2013-as évi rendeletben 

írták – áll a vajdasági kormány mai közleményében. A kormányülést követően kiadott 
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közlemény szerint Vajdaság a 483 000 dináros egy főre jutó GDP-vel a köztársasági átlag 

felett áll három százalékkal. 

 

A vajdasági képviselőház elnöke ellenzi a helyi televízió- és rádióadók 
privatizálását 
2013. november 6. – Vajdaság Ma 

Ellenzi a helyi televízió- és rádióadók privatizálását Pásztor István, a vajdasági 

képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke. A politikus a Szabadkai 

Rádióban beszélt a magánosításról éppen az adott rádióadó privatizációja kapcsán. 

Pásztor szerint nem igaz, hogy a helyi adók privatizációja európai uniós gyakorlat. A 

politikus magyarországi példákat hozott fel állítása bizonyítására, és azt mondta, hogy 

Magyarországon több mint 300 helyi médium alapítója a helyi önkormányzat. 

 

Pék Zoltán: Jövőre 16 milliárd dinárral rövidítik meg Vajdaságot 
2013. november 6. – Vajdaság Ma 

A 2014-re vonatkozó költségvetési tervezet szerint Vajdaságot ismét megfosztják annak a 

pénzösszegnek egy részétől, amely az alkotmány szerint megilletné – figyelmeztetett az 

Újvidéki Rádiónak nyilatkozva Pék Zoltán, a parlamenti pénzügyi bizottság tagja. "Ami 

Vajdaságot illeti, sajnos eszerint a törvénytervezet szerint Vajdaság nem kapja meg azt a 

hét százalékot, ami jár neki. A tervezet szerint Vajdaság 40 milliárd dinárt kap majd, 

holott mintegy 56 milliárdot kellene kapnia." – magyarázta Pék Zoltán. 

 

Magyar külügyminisztérium: A voksolás fontos eleme a koszovói-szerb 
megbékélésnek 
2013. november 6. – Vajdaság Ma 

A magyar külügyminisztérium álláspontja szerint a koszovói önkormányzati választások 

demokratikus lebonyolítása fontos lépés a Belgrád és Pristina közötti megbékélési 

folyamatban. A tárca szerdai közleményében kiemelte: a vasárnapi koszovói helyhatósági 

választások, amelyek meghatározóak voltak az ország jövője szempontjából, összességében 

rendben zajlottak le. A Külügyminisztérium elismerésre méltónak tartja és üdvözli, hogy a 

koszovóiak nagy számban éltek választójogukkal, és az ország előrelépett a demokratikus 

szabályok betartásában. 

 

Több magyar osztály Nagybecskereken? 
2013. november 6. – Magyar Szó 

Hagyománnyá vált, hogy minden év őszén – az aktuális tanév megkezdése után – 

találkoznak a közép- és dél-bánáti magyar iskolaigazgatók, hogy beszámoljanak a 

gondjaikról és felmérjék, mi is várható a következő tanévben. Az egyik legfontosabb kérdés 

mindig az, hogy a régióban működő általános iskolákban hány magyar nyolcadikos 

érettségizik majd, mert az alapján lehet kérni decemberben a nagybecskereki magyar 

középiskolai tagozatok megnyitását a következő tanítási évre. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16269/A-vajdasagi-kepviselohaz-elnoke-ellenzi-a-helyi-televizio--es-radioadok-privatizalasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16269/A-vajdasagi-kepviselohaz-elnoke-ellenzi-a-helyi-televizio--es-radioadok-privatizalasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16265/Pek-Zoltan-Jovore-16-milliard-dinarral-roviditik-meg-Vajdasagot.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19536/Magyar-kulugyminiszterium-A-voksolas-fontos-eleme-a-koszovoi-szerb-megbekelesnek.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19536/Magyar-kulugyminiszterium-A-voksolas-fontos-eleme-a-koszovoi-szerb-megbekelesnek.html
http://www.magyarszo.com/hu/2149/kozelet_oktatas/103596/T%C3%B6bb-magyar-oszt%C3%A1ly-Nagybecskereken.htm
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Nyolc ösztöndíj a médiában dolgozóknak 
2013. november 6. – Magyar Szó 

A tavalyi öthöz képest hárommal nőtt a Magyar Nemzeti Tanács által odaítélt, a vajdasági 

magyar médiában foglalkoztatott egyetemi hallgatók ösztöndíjasainak a száma. A kedd 

délelőtti szerződés-aláíráson, amelyre az MNT székházában került sor, a nyolc 

ösztöndíjasból heten voltak jelen, őket az MNT képviseletében Várkonyi Zsolt, a 

Közigazgatási Hivatal elnöke és Kuti Andrea fogadta. Várkonyi elmondta, hogy az MNT a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával ezzel az ösztöndíjprogrammal próbálja 

segíteni a vajdasági magyar médiumokban dolgozók továbbtanulását, hozzájárulva ezzel a 

vajdasági magyar tájékoztatás színvonalának emeléséhez. 

 

MPSZ: Magyarország támogatja-e a vajdasági magyarok 
autonómiatörekvéseit? 
2013. november 6. – Vajdaság Ma 

Magyarország támogatja-e a vajdasági magyarok autonómiatörekvéseit, tette fel a kérdést 

zentai sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László, a zentai Magyar Polgári Szövetség elnöke, 

aki emellett beszélt a november 9-én esedékes, az 1944 őszén Zentán elkövetett 

magyarellenes atrocitások áldozatainak tiszteletére szervezendő megemlékezésről is. 

 

VMDP: Jövőre emléktábla örökíti meg az 1944–45-ös áldozatok névsorát 
2013. november 6. – Magyar Szó 

Régi adósságot szeretnének törleszteni jövőre Óbecsén az 1944–45-ös ártatlan magyar 

áldozatokra emlékezve: a Magyar Ifjúsági Akció Polgári Egyesület és a Hazahúzó Polgári 

Kör kezdeményezésére a Vajdasági Magyar Demokrata Párt támogatásával a tragikus 

események hetvenedik évfordulóján emléktáblán örökítenék meg a kivégzettek névsorát – 

jelentette be tegnap Kiss Igor, a VMDP óbecsei körzeti szervezetének az elnöke, és arra 

kérte a civil szervezetek, valamint a többi párt képviselőit is, hogy álljanak a 

kezdeményezés mögé. 

 

 

Küzdelem a Vajdaságnak járó pénzért  
2013. november 6. – Pannon RTV 

Platform meghozatalával szeretné megoldani Vajdaság pénzelését a tartományi parlament. 

A javaslat szerint Vajdaságban az adót a tartományi intézmények szednék be addig, amíg a 

begyűjtött eszközök értéke nem éri el az alkotmányban előírt 7 százalékot, a többletpénzt 

pedig továbbítanák Belgrádba. Az ellenzék alkotmányrombolónak nevezte a 

kezdeményezést. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2149/kozelet/103600/Nyolc-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj-a-m%C3%A9di%C3%A1ban-dolgoz%C3%B3knak.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16267/MPSZ-Magyarorszag-tamogatja-e-a-vajdasagi-magyarok-autonomiatorekveseit.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16267/MPSZ-Magyarorszag-tamogatja-e-a-vajdasagi-magyarok-autonomiatorekveseit.html
http://www.magyarszo.com/hu/2149/vajdasag_obecse/103564/VMDP-J%C3%B6v%C5%91re-eml%C3%A9kt%C3%A1bla-%C3%B6r%C3%B6k%C3%ADti-meg-az-1944%E2%80%9345-%C3%B6s-%C3%A1ldozatok-n%C3%A9vsor%C3%A1t.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=90985
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A példamutató cserkészet 
2013. november 6. – Kárpátinfo 

„Mi egy olyan közösségbe „csábítjuk” be a fiatalokat, ahol fontos az Isten-haza-család 

egységének megtartása, a nemzetmegőrzés, a magyar kultúra, a magyar nyelv ápolása. 

Éppen ezért indítottuk útjára (többi magyar cserkészszövetséggel közösen kialakítva) a 

Minden magyarul beszélő gyerek találkozzon a cserkészettel nevű programot, s ebben 

stratégiai partner a magyar kormány is, amely forrásokat nyitott meg a magyarországi és a 

határon túli cserkészet támogatására” – mondta el Popovics Pál, a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség elnöke a Kárpátinfó lapnak. 

 

Navracsics: Most a legjobbak a magyar–ukrán kapcsolatok 
2013. november 7. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Az utóbbi húsz évben most a legjobbak, problémamentesek a magyar–ukrán kapcsolatok – 

állapította meg Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes kijevi látogatása alatt folytatott 

megbeszélései alapján szerdán az MTI-nek nyilatkozva. A kormányfő helyettese előadást 

tartott a Világgazdasági Fórum szervezésében tartott konferencián, s megbeszéléseket 

folytatott Mikola Azarov ukrán kormányfővel, Olena Lukas igazságügy-miniszterrel és 

Vitalij Zaharcsenko belügyminiszterrel. Az ukrán miniszterelnökkel egyetértettek abban, 

hogy a horvát–magyar–ukrán közös gázfolyosó létrehozásáról mihamarabb írja alá a 

három ország az egyezményt a stabil energiaellátás biztosítása érdekében. 

 

Újabb pályázati lehetőség 
2013. november 6. – Új Magyar Képes Újság 

Novembertől új pályázati lehetőség nyílik a horvátországi egyetemekre járó magyar 

nemzetiségű hallgatók részére – erről Prosszer Szanella ösztöndíjreferens tájékoztatott. 

Évente körülbelül tíz horvátországi magyar diák iratkozik magyarországi felsőoktatási 

intézménybe. A kezdetekben nagy segítségükre van Prosszer Szanella, aki 2009 óta 

dolgozik horvátországi magyar ösztöndíjreferensként. Feladatai közé tartozik többek 

között az is, hogy tájékoztassa a magyarországi felsőoktatásban tanuló horvátországi 

magyar hallgatókat a beiratkozásról, felsőoktatási intézményekről és a kollégiumi 

lehetőségekről. 

 

A reformáció napja a Drávaszögben 
2013. november 6. – Új Magyar Képes Újság 

A drávaszögi magyarság számára a 16. században megjelenő reformáció meghatározó 

történelmi folyamatnak számított ezen a vidéken, mivel biztosította a magyarság szellemi 

felemelkedését és megmaradását. Sztárai Mihály 1544-ben érkezett a területre, prédikátori 

munkája következményeként 120 református gyülekezetet alapított a Drávaszögben és 

Szlavóniában. Az egyházközségekben minden évben megemlékeznek a reformáció 
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http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/peldamutato-cserkeszet
http://magyarhirlap.hu/navracsics-most-a-legjobbak-a-magyar-ukran-kapcsolatok
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5048-ujabb-palyazati-lehetseg
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5047-a-reformacio-napja-a-dravaszoegben
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napjáról. Október 30-án az eszéki Jó Pásztor református imateremben Református 

templomok és kegytárgyak címmel rendezett kiállítást a vörösmarti egyházközség. 

 

2014-ben 1%-kal alacsonyabb támogatás a nemzetiségi programokra 
2013. november 6. – RTV Slovenija Hidak 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának október 21-re 

összehívott ülését határozóképtelenség miatt lemondták. Ezen az ülésen szerepelt a 

Lendvai Könyvtár jövő évi programtervének jóváhagyása, amit a finanszírozás miatt 

időben el kell juttatni a szlovén Művelődési Minisztériumhoz. Dr. Halász Albert 

könyvtárigazgató tudomása szerint az intézet nemzetiségi programjainak támogatása az 

ideihez képest 1%-kal csökken. 

 

Határon túli fejlesztések magyar tőkével 
2013. november 6. – RTV Slovenija Hidak 

A Wekerle Vállalkozói Kör második muravidéki találkozóját tartották meg a múlt héten a 

lendvai Bánffy Központban. A találkozón a Kárpát Régió Üzleti Hálózat (KRÜH) lendvai 

irodája szervezésében ezúttal az Exim Bank és a Corvinus Zrt. képviselői adtak útmutatót a 

vállalkozások lehetséges finanszírozásához. 

 

A Bánffyak is támogatták Luther törekvéseit 
2013. november 6. – RTV Slovenija Hidak 

A címben szereplő történelmi tény hangzott el azon a kiállítás-megnyitón, amelyet a 

reformáció napjának előestéjén rendeztek a lendvai Színház- és Hangversenyterem 

folyosóján. Šimonka Tanja, az intézmény vezetője köszöntőjében kiemelte: ha 

reformációról beszélünk, akkor Lendvát nagybetűs címszóként kell kiemelnünk, hiszen 

három gyülekezet, két templom és egy zsinagóga hirdeti, hogy itt nem csak a különböző 

népek, hanem a vallási felekezetek is jól megfértek egymás mellett. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7372
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7593-hataron-tuli-fejlesztesek-magyar-tkevel
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/7596-a-banffyak-is-tamogattak-luther-toerekveseit
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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