
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2013. november 14. 



 

 

 

 

 

 
2 

Vizsgálóbizottságot akar a PSD az ingatlan-visszaszolgáltatások ügyében 
2013. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, 

Magyar Nemzet 

Parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi a PSD az erdélyi ingatlan-

visszaszolgáltatások ügyében - közölte szerdán Victor Ponta miniszterelnök a PSD 

képviselőházi és szenátusi frakcióinak együttes ülése után. "Erdélyben mindenféle hamis 

dokumentumok és a különböző törvények félreértelmezése alapján oda jutottunk, hogy 

egész falvakat szolgáltattak vissza, földekkel, erdőkkel együtt" - indokolta a 

kezdeményezést a kormányfő. 

 

Elutasítja az RMDSZ Ponta erdélyi visszaszolgáltatások felülvizsgálatára 
vonatkozó tervét 
2013. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség határozottan elutasítja a kormányfő tervét egy 

parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, amely az Erdélyben lezajlott ingatlan-

visszaszolgáltatásokat vizsgálná felül. „Teljes mértékben elfogadhatatlan ez számunkra, 

hiszen egyrészt diszkriminatív csupán az erdélyi ingatlan-visszaszolgáltatásokról beszélni, 

másrészt 2013-ban Romániában arról kellene beszélnünk, hogy a kárpótlás, a 

visszaszolgáltatás folyamata befejeződött” – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök. 

 

Az ötvenezredik vajdasági magyar tette le az állampolgársági esküt 
2013. november 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírklap, 

Népszabadság 

Az ötvenezredik vajdasági magyar vehette át az állampolgárságát igazoló okmányokat a 

2011 januárja óta érvényben levő egyszerűsített honosítási eljárásnak köszönhetően. Az 

ünnepélyes eskütétel díszvendége volt Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára, aki egész politikai tevékenységével hozzájárult az egyszerűsített 

állampolgársági eljárás megvalósításához – mondta Korsós Tamás szabadkai főkonzul. 

 

Állami Trianon Múzeum 
2013. november 14. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Múltértelmezési offenzívában a kormányzat, az elmúlt egy évben öt intézetet alapított, 

hogy a kettős állampolgársághoz vagy a Szent Korona értékeléséhez hasonlóan más 

témákban is a jobboldali értelmezés legyen az új konszenzus. 

 

Egy a nemzet 
2013. november 14. – Demeter Szilárd – Heti Válasz 

A politika alakítóinak kellene tanulmányoznia a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által 

készített Nemzetpolitikai alapismeretek tankönyve és akkor sok fölös vitát 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34672
http://itthon.transindex.ro/?hir=34678
http://itthon.transindex.ro/?hir=34678
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16297/Az-otvenezredik-vajdasagi-magyar-tette-le-az-allampolgarsagi-eskut.html
http://hetivalasz.hu/itthon/allami-trianon-muzeum-orbanek-ezt-akarjak-70284/
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megspórolnának. Két évtizedes vajúdás után ott tartunk, hogy a nemzetpolitika 

intézményesült, létrejött a Nemzetpolitikai Államtitkárság, újra ülésezik a Magyar Állandó 

Értekezlet és számtalan intézmény és fórum szolgálja már a „nemzetegyesítést”. Azonban a 

közjogi egység megalkotásával vannak problémák, sokan nem értik, hogy ez 

munkahelyeket, vagy szavazati jogot jelent-e és így rengeteg indulatos kommentár 

olvasható, amik „a süketek párbeszédét illusztrálják.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. november 14-i számában olvasható.) 

 

„Elmaradhat az eufória” a Székelyek Nagy Menetelése kapcsán 
2013. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

A Székelyek Nagy Menetelése kapcsán az eufória elmaradhat, hiszen bármennyire is jól 

sikerült, nem kell arról elfeledkezni, hogy ez az akció csupán egy állomása volt az 

autonómia-küzdelemnek - vonták le a konklúziót a Járosi Andor Keresztyén Kulturális 

Műhely és az Erdélyi Napló által szervezett nyilvános beszélgetésen résztvevő erdélyi 

magyar politikai szervezetek képviselői. 

 

Titokzatos névtábla a Mátyás király utcán 
2013. november 13. – transindex.ro 

A madeincluj.org a kezdeményezője annak a projektnek, amelynek keretében kikerültek 

Kolozsvár belvárosának utcáiba a történelmi utcaneveket is tartalmazó névtáblák. A 

madeincluj.org projekt keretében egy 3D makett is készült a belvárosról. Az építésük 

időszakára reprezentatív műemlékeket választották ki a projekt kivitelezői. A 

kezdeményezésben civil aktivisták, szociológusok, művészek vesznek részt. A projektet a 

Romániai Építészkamara és a Román Kulturális Alap (AFCN) finanszírozta. 

 

Brassai Zsombor szerint jóváhagyják a megyei népszavazás kiírását 
2013. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Jóváhagyja csütörtökön a régiós népszavazás kiírását a Maros megyei tanács Brassai 

Zsombor szerint. Az RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke az Erdély FM-nek 

nyilatkozva elmondta, nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy jelentős polgári 

támogatása van ennek a kezdeményezésnek. Brassai Zsombor szerint a román pártok 

képviselői tudatában vannak annak, hogy amennyiben ezt az ügyet érvek és párbeszéd 

nélkül elutasítják, azzal politikai válságot idéznek elő a megyében. 

 

Elfogadták Brüsszelben az anyanyelvi felsőoktatás tervezetét  
2013. november 13. – maszol.ro 

Egyhangúlag elfogadta a Régiók Bizottságának (RB) Oktatás, ifjúság és kutatás (EDUC) 

szakbizottsága Az európai felsőoktatás a világban című véleménytervezetet november 13-i 

ülésén Brüsszelben. A Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, a bizottság 

jelentéstevője által előterjesztett dokumentum egyik legfontosabb megállapítása, hogy a 
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soknyelvű és soknemzetiségű Európában kiemelt szerephez kell jutniuk azon felsőoktatási 

intézményeknek, amelyek valamely kisebbség nyelvén is képzést nyújtanak.  

 

A multikulturalitást sürgeti Lakó-Péterfi Tünde 
2013. november 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Újabb civil akcióba kezdett Lakó-Péterfi Tünde, a kétnyelvűségért küzdő marosvásárhelyi 

civil aktivista: a multikulturalitás jegyében kétnyelvű kérvényeket osztogat a Színház-

téren. A maszol.ro érdeklődésére elmondta, míg korábban megkapta az engedélyt ezeknek 

a kétnyelvű kérvényeknek a szétosztására a Színház-téren, kedden reggel visszavonták azt 

tőle.  

 

Háromszéken is napirendre tűzték a népszavazást 
2013. november 13. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A korábbi bejelentéseknek megfelelően a december 8-án megszervezendő referendumra 

vonatkozó határozattervezet is szerepel Kovászna Megye Tanácsának november 14-én, 

azaz csütörtökön megrendezendő soros ülésének napirendi pontjai között. Tamás Sándor 

elnök múlt héten jelezte, hogy a tervezet mindenképp a testület elé kerül, és felszólította 

mások mellett a román nemzetiségű testületi tagokat is, hogy amennyiben lehetséges, 

támogassák azt. 

 

Értesítik az idei pályázókat 
2013. november 13. – szekelyhon.ro, Krónika 

A napokban megkapják az értesítőket a bankszámlanyitásról, illetve a bankkártya 

felvételéről a Szülőföldön magyarul program keretében azok a pályázók, akik idén először 

igényelték az oktatási, nevelési, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást. 

 

Magyar-román üzleti fórumot tartanak pénteken Kolozsváron 
2013. november 13. – Krónika 

Magyar–román üzleti fórumot tartanak pénteken Kolozsváron, a nagyszabású találkozóra 

mintegy kétszáz erdélyi és magyarországi vállalkozót várnak a szervezők – derült ki a 

Kárpátia Magyar–Román Kereskedelmi és Iparkamara szerdai sajtótájékoztatóján. 

 

Ötven helyszínen ültet fát az EMNP a Magyar Szórvány Napján  
2013. november 13. – maszol.ro, Erdély Ma, Szabadság 

Több mint ötven helyszínen tart rendezvényt és ültet fát az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) az elkövetkező napokban a pénteki 

Magyar Szórvány Napja alkalmából - jelentette ki Toró T. Tibor EMNP-elnök egy szerdai 

kolozsvári sajtótájékoztatón. A pártelnök szerint a szórvány kérdését távol kell tartani a 

pártpolitikától, de valamennyi politikai szervezetnek felelőssége a szórvánnyal foglalkozni. 

Az EMNP szemléletében a szórványközösségek a nemzet határait jelzik. „Évről évre 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/20755-a-multikulturalitast-surgeti-lako-peterfi-tunde
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/haromszeken-is-napirendre-tuztek-a-nepszavazast
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ertesitik-az-idei-palyazokat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/magy-roman-uzleti-forumot-tartanak-penteken-kolozsvaron
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/20752-otven-helyszinen-ultet-fat-az-emnp-a-magyar-szorvany-napjan
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megnézzük majd a nemzethatáron ültetendő fákat, és számba vesszük a 'határőröket', 

segítünk nekik abban, hogy el tudják végezni a szolgálatot” - fogalmazott Toró T. Tibor.  

 

Külön ünneplik a szórványt 
2013. november 13. – Krónika 

Külön rendezvényekkel ünneplik pénteken, november 15-én a Magyar Szórvány Napját az 

erdélyi magyar politikai alakulatok. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) több mint ötven településen szervez kulturális műsort, az 

RMDSZ Nagyenyeden tartja központi rendezvényét, de számos más szórványbeli 

településen is szervez programokat. 

 

ANI: Árus Zsolt „tiszta” 
2013. november 13. – Krónika 

Az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) átiratban értesítette Árus Zsolttot arról, 

hogy megyei önkormányzati képviselőként nem szegte meg a köztisztségviselőkre 

vonatkozó törvényes előírásokat. 

 

Egymás kezén 
2013. november 13. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikkében Benkő Levente feltette a kérdést: “Az autonómia ügyében való 

továbbmenetelés lehetõségeirõl kedd este Kolozsváron lezajlott vitaest a klasszikus kérdés 

elé állított bennünket: félig tele vagy félig üres a pohár?”. 

 

A háromszéki románok nem lesznek autonómiapártiak 
2013. november 13. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A háromszéki románok zömét nehéz lesz meggyőzni arról, hogy a magyar közösség 

képviselői által szorgalmazott területi autonómia hasznos lesz számukra és nem az 

elszigetelődésüket eredményezi, mondta Liviu Comăneci. A Demokrata-Liberális Párt 

(PDL) háromszéki szervezetének alelnöke „megalapozottnak” tartja a román közösség 

félelmét. Példaként a tanintézmények etnikai alapon történő szétválasztását, és egyes 

önkormányzati magyar vezetők magatartását, álláspontját említette. 

 

Nyílt levél Édler András rasszista kijelentései kapcsán 
2013. november 13. – transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, Krónika 

Nyílt levélben fordul Magyari Nándor László és Gáspárik Attila Kelemen Hunor RMDSZ-

elnökhöz és Tamás Sándorhoz, az RMDSZ háromszéki területi elnökéhez annak kapcsán, 

hogy Édler András volt RMDSZ-es képviselő korábban romaellenes és homofób 

megjegyzéseket tett. A levélírók azt kérdezik az RMDSZ-es politikusoktól, hogy 

összeegyeztethetőnek tartják-e a jelzett megszólalásokat az RMDSZ programjának 

preambulumával. 
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Válaszolt Kelemen Hunor az Édler Andrással kapcsolatos nyílt levélre 
2013. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, manna.ro 

Válaszolt Gáspárik Attila és Magyari Nándor nyílt levelére Kelemen Hunor szövetségi 

elnök. Az Édler András volt RMDSZ-es képviselő rasszista és homofób kijelentései kapcsán 

megszólított Kelemen válaszában kiemelte, hogy Édler „mandátuma lejárta után 

magánemberként folytatja tevékenységét, nem tagja az RMDSZ egyetlen országos vagy 

helyi struktúrájának sem. Értelemszerűen a különböző felületeken, fórumokon elhangzott 

véleménye nem tükrözi a Szövetség álláspontját”. 

 

Édler: van véleményem 
2013. november 13. – Krónika 

A szólásszabadsághoz való joggal indokolta Édler András volt Kovászna megyei parlamenti 

képviselő a rasszizmussal vádolt Rareş Buglea gyulafehérvári tanácsossal vállalt 

szolidaritást. 

 

Számon kért trikolór vállpánt 
2013. november 14. – Krónika 

Bíróságon fellebbezte meg Thiesz János, Kovászna város polgármestere a prefektusi 

megrovást, amit azért kapott, mert nem viselte a román trikolór vállpántot. Az elöljáró 

tegnap a Krónika megkeresésére elmondta, a helyi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium 55. 

évfordulóján nem viselte a szalagot, viszont azért fellebbezett a bíróságon, mert kíváncsi, 

milyen esetekben kötelező viselnie azt. 

 

Megegyezett a Híd és az MKP 
2013. november 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Szerda délután Dunaszerdahelyen tárgyaltak a Híd és az MKP nagyszombati kerületi 

elnökségének tagjai és egyeztettek a megyei választások második fordulójával 

kapcsolatban. „A Híd kerületi vezetése felajánlotta Berényi Józsefnek, az MKP megyei 

elnökjelöltjének a támogatását, amelyet az MKP kerületi elnöksége elfogadott. A Híd 

támogatásként kínálta fel Berényi József, illetve az MKP irányába, hogy saját költségére 

tájékoztathat a Híd óriásplakátjain. Az MKP ezt a kínálatot elfogadta” - áll a két párt közös 

közleményében. 

 

Az MKP nem támogatta a Híd felvételét az EPP-be 
2013. november 13. – bumm.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Felvételt nyert a Híd kedden az Európai Néppártba (EPP) a szervezet brüsszeli 

közgyűlésén - jelentette be Bugár Béla, a párt elnöke. Bugár elmondta, az EPP 

munkacsoportja november 6-i ülésén olyan ajánlást fogadott el, amelyben az EPP soron 

következő közgyűlésének a Most-Híd tagfelvételi kérelmének elfogadását javasolta. 
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„Ennek a munkacsoportnak az ülésén a Magyar Közösség Pártját (MKP) Csáky Pál 

képviselte, ő az ajánlás ellen voksolt, akárcsak a Fidesz és az RMDSZ képviselete” - 

mondta a Most-Híd politikusa, hozzátéve: ezt a viszonyulást sajnálatosnak tartja, mert az 

nem az együttműködésről, hanem pártjuk ellehetetlenítéséről szól. 

 

Berényi: egyetlen szavazat a magyar kisebbségnek? 
2013. november 13. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az MKP elfogadhatatlannak tartja, hogy az egyes kisebbségeknek ezentúl csak egy 

szavazata lesz a szlovák kisebbségi kormánybiztos hivatalának kisebbségi és etnikai 

bizottságában. „Ez az újabb lépés még inkább ront a szlovákiai magyarok helyzetén. A 

kulturális támogatások nyújtása már a múltban sem volt arányos, az új szavazási lehetőség 

további hátrányos intézkedéseket jelenthet számunkra” – áll a közleményben. 

 

Solymos: Federič beerősített a kisebbségek elleni hadjáratában 
2013. november 13. – bumm.sk 

Kedden látott napvilágot a hír, hogy döntés születetett a Szlovák Kormány Kisebbségi 

Tanácsában, miszerint a tanácsban ezentúl minden kisebbség csak egyetlen szavazattal fog 

rendelkezni. „A döntés deformálja az egyensúlyt, és hátrányosan érinti mindhárom nagy 

létszámú szlovákiai kisebbséget. Egyre nyilvánvalóbb, hogy Igor Federič és a kormány 

hadjáratot indított a kisebbségek ellen. Ezzel megint megsértik a kormány status quora 

tett ígéretét” - áll Solymos László (Most-Híd) közleményében. 

 

Nyoma sincs a magyar nyelvnek a rimaszombati autóbusz-állomáson 
2013. november 13. – bumm.sk 

Júliusban még javában zajlottak a tárgyalások a felújítás alatt álló rimaszombati autóbusz-

pályaudvar kétnyelvűsítéséről. Az állomást azóta átadták az utazóközönségnek, ám 

magyarul egy betű sem olvasható. 

 

Felvidéki magyar szervezetekkel bővült a Kárpát-medencei Családlánc 
2013. november 14. – Felvidék Ma 

„A család a nemzet alappillére” címmel november 8.-án Rozsnyón konferenciát szervezett 

a Szövetség a Közös Célokért társulás (SZAKC) és a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége (KCSSZ). A konferencia egyik programpontja volt, hogy a KCSSZ által 

létrehozott Családlánchoz ünnepélyesen csatlakoztak az új felvidéki szervezetek. 

 

Németh Zsolt szerint jelentős húzóerő a VMSZ kampánya  
2013. november 13. – Pannon RTV 

A vajdasági magyar lakosság toronymagassan vezet a lélekszámához viszonyítva a kettős 

állampolgárság és a választási regisztráció szempontjából is - nyilatkozta Németh Zsolt a 
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http://www.bumm.sk/88926/nyoma-sincs-a-magyar-nyelvnek-a-rimaszombati-autobusz-allomason.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/42612-felvideki-magyar-szervezetekkel-bovult-a-karpat-medencei-csaladlanc
http://pannonrtv.com/web/?p=92185
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Pannon RTV Szubjektív című műsorában. A magyar külügyi államtitkár kiemelte, a 

legnagyobb elismerés illeti azokat, akik ebben segítettek: a CMH Irodát, valamint a 

Vajdasági Magyar Szövetséget és a párt elnökét, Pásztor Istvánt. Németh Zsolt szerint 

nagyon jelentős húzóerő, az a kampány, amit a VMSZ elindított.  

 

Tehetséggondozás, de hogyan? 
2013. november 13. – Pannon RTV 

Szakmai kerekasztalbeszélgetést szervezett a családról és a tehetséggondozásról, valamint 

ezek összefonódásáról a Magyar Nemzeti Tanács. A kerekasztal alapvető kérdései között 

szerepel egyebek mellett az, hogy hogyan felfigyelni a tehetségekre, hogyan gondozni a 

tehetségeket, hogy azok kibontakozhassanak. Az MNT meghívott vendégeivel, vajdasági 

egyházi személyekkel, valamint a szociológia és a pszichológia szaktekintélyeivel erről a 

témáról folytat gondolatébresztő beszélgetést, amelynek folyományaként az azt reméli, 

hogy sikeresen valósíthatja meg a Népesedési Akciótervet. 

 

Pásztor továbbította Dačićnak a Vajdaság pénzeléséről szóló törvényre 
vonatkozó platformot 
2013. november 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke elküldte Ivica Dačić szerbiai kormányfőnek a 

Vajdaság pénzeléséről szóló törvény kidolgozásához alapul szolgáló platform szövegét, 

amelyet a november 8-án megtartott ülésén fogadott el a tartományi parlament – áll 

Pásztor kabinetjének közleményében. A platform szövegével együtt küldött levelében a 

tartományi házelnök javasolja, hogy a szerbiai kormány és az illetékes minisztérium a 

lehető legrövidebb időn belül nevezze ki annak a munkacsoportnak a tagjait, amely a 

tartomány képviselőivel együtt készítené el a Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény 

tervezetét.  

 

Megerősítették a vádiratot Kasza József ügyében 
2013. november 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A belgrádi különleges bíróság megerősítette a harmadik vádiratot az Agrobankban történt 

visszaélések ügyében, amelyben érintett Kasza József is, aki korábban a bank szabadkai 

kirendeltségének igazgatója volt. A vádirat még 13 embert említ, akiket azzal terhelnek, 

hogy visszaélések során 6,7 milliárd dinárral károsították meg az Agrobank szabadkai 

kirendeltségét. 

 

Rendőrkézen az álházasságokat szervező, szerbekből és magyarokból álló 
bűnszervezet tagjai 
2013. november 13. – Vajdaság Ma, MTI 

Szerb férfiak és magyar nők álházasságát szervező, szerbekből és magyarokból álló 

bűnszervezet tagjait fogták el októberben a Bács-Kiskun megyei rendőrök - tájékoztatta a 

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-t. Gál Kristóf közleménye 
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http://pannonrtv.com/web/?p=92178
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16294/Pasztor-tovabbitotta-Dacicnak-a-Vajdasag-penzeleserol-szolo-torvenyre-vonatkozo-platformot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16294/Pasztor-tovabbitotta-Dacicnak-a-Vajdasag-penzeleserol-szolo-torvenyre-vonatkozo-platformot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16299/Megerositettek-a-vadiratot-Kasza-Jozsef-ugyeben.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19567/Rendorkezen-az-alhazassagokat-szervezo--szerbekbol-es-magyarokbol-allo-bunszervezet-tagjai-.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19567/Rendorkezen-az-alhazassagokat-szervezo--szerbekbol-es-magyarokbol-allo-bunszervezet-tagjai-.html
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szerint a megyei rendőr-főkapitányság migrációs ügyekkel foglalkozó osztálya 

embercsempészés megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást egy 56 éves szerb 

állampolgár és társai ellen, mert azzal gyanúsíthatók, hogy 2013 márciusa óta anyagi 

ellenszolgáltatásért több szerb férfi és magyar nő házasságkötését szervezték meg. 

 

Felkerült a világhálóra az Itt Magyarul Is mozgalom Kárpátalján 
2013. november 13. – MTI, hirek.sk 

A magyar nyelvet is használó kárpátaljai intézményeket egybegyűjtő honlapot indított a 

magyar nyelv hivatalos használatának Kárpátalján történő elősegítésére alakult Itt 

Magyarul Is (IMI) mozgalom szerdán Beregszászon. 

 

Szeretetszolgálat lett a MESZ-ből? 
2013. november 13. – Új Magyar Képes Újság 

A múlt héten megírta az Új Magyar Képes Újság, hogy a Magyar Egyesületek Szövetsége 

(MESZ) plusztámogatást kap a horvát költségvetésből, és a HMDK ügyvezető elnöke, 

Jankovics Róbert akkor még nem tudta megmondani, milyen célból és mire költötte az 

egyesület a több millió kunát. Az interneten való kutakodás következtében azután új 

dokumentumot talált, amelyből egyértelműen kiderül, a kormány humanitárius célokra, a 

MESZ saját tagságának megsegítésére kapott a kormánytól milliókat. 

 

„Határozottabb lépésekre is szükség lesz” 
2013. november 13. – Népújság 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő múlt hét pénteken a hatáskörébe tartozó 

és a muravidéki magyar nemzeti közösséget érintő fontosabb kérdésekről, az állami 

pótköltségvetés nemzetiségi vonzatairól, valamint a következő időszakban javasolt, 

elsősorban a kultúrát érintő törvényekről tájékoztatta a nemzetiségi médiát. 

 

Magyar filmfesztivál kezdődik Los Angelesben 
2013. november 14. – MTI, hirek.sk, Nemzeti Regiszter 

A nagy füzet című film vetítésével ma kezdődik a 15 játékfilmet és rövidfilmeket 

felvonultató 13. Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál a Laemmle's Royal filmszínházban. A 

november 21-ig tartó fesztivált Halász János kulturális államtitkár nyitja meg. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20131113191044/Felkerult-a-vilaghalora-az-Itt-Magyarul-Is-mozgalom-Karpataljan.html
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5071-szeretetszolgalat-lett-a-mesz-bl
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7640-hatarozottabb-lepesekre-is-szuekseg-lesz
http://www.hirek.sk/kultura/20131113075631/Magyar-filmfesztival-kezdodik-Los-Angelesben.html
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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.magyarhirlap.hu/
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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/
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