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Rimaszombatban mondott beszédet Orbán Viktor 
2013. november 17. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A török hódoltság idején éppúgy, mint most a templom és az iskola a magyarság 

megmaradásáért folytatott harc legfontosabb színtere a Kárpát-medencében - jelentette ki 

Orbán Viktor kormányfő vasárnap Rimaszombatban. A magyar miniszterelnök a helyi 

református templom felújításának befejezése alkalmából tartott hálaadó istentiszteleten 

vett részt Rimaszombatban. Orbán Viktor a külhoni magyarság megmaradásáért folytatott 

küzdelem eszközeként jelölte meg a nyelv, a hit és az identitás megőrzését. 

 

Hidvéghi: egyelőre kevesen regisztráltak 
2013. november 17. – Krónika, transindex.ro 

Mintegy hatvanezer külföldön élő magyar állampolgár regisztrált eddig a jövő tavasszal 

esedékes országgyűlési választásokra – mutatott rá Hidvéghi Balázs fideszes országgyűlési 

képviselő, aki szerint ez meglehetősen kevés ahhoz képest, hogy a kedvezményes honosítás 

bevezetése óta hányan kapták meg a magyar állampolgárságot. 

 

Autonómia-konferencia Sepsiszentgyörgyön – Tisztázni kell az 
autonómiaigény fogalmát 
2013. november 17. – Erdély Ma, hirado.hu, Duna Tv, MTI, Kossuth Rádió, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Tisztázni kell az autonómiaigény fogalmát a romániai magyarok és a románok között – 

hangzott el Sepsiszentgyörgyön az ön- rendelkezésről rendezett konferencián. Az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács által szervezett tanácskozáson egyetértettek abban, hogy az 

autonómia elképzelhetetlen a többségi nemzettel történő intézményes párbeszéd nélkül. 

 

 

Fiatal határon túli magyar oktatók kapnak támogatást 
2013. november 15. – MTI, hirek.sk 

Fiatal határon túli magyar oktatókat támogat összesen 40 millió forinttal az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet. A pályázatra december 9-ig lehet 

jelentkezni. 

 

 

Pascan bűnügyi felelősségre vonást követel 
2013. november 15. – Erdély Ma, Népújság 

A székelyek jogkövetelései, a magyarság politikai szervezeteinek feszültségkeltése, a 

magyar nyelv igazságszolgáltatásban való hivatalos használatáról szóló törvénytervezet, a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131117124249/Rimaszombatban-mondott-beszedet-Orban-Viktor.html
http://kronika.ro/kulfold/hidveghi-egyelore-kevesen-regisztraltak
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153043&cim=autonomia_konferencia_sepsiszentgyorgyon_tisztazni_kell_az_autonomiaigeny_fogalmat_video
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153043&cim=autonomia_konferencia_sepsiszentgyorgyon_tisztazni_kell_az_autonomiaigeny_fogalmat_video
http://www.hirek.sk/oktatas/20131115112647/Fiatal-hataron-tuli-magyar-oktatok-kapnak-tamogatast.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=152933&cim=pascan_bunugyi_felelossegre_vonast_kovetel
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megyei tanács elnökének kifigurázása, valamint a kormány bírálata volt a témája Marius 

Paşcan szenátor tegnapi sajtótájékoztatójának. A szenátor szerint „a szélsőségeseknek és 

Románia enklávésítására uszítóknak bűnügyi felelősségük van és a törvény előtt kell 

felelniük, ugyanis az utóbbi időben „a szeparatista, irredenta, uszító és Románia 

alkotmányának ellentmondó akciók aggasztó módon elszaporodtak”. A szenátor a 

Székelyek Nagy Menetelésére utalt, amely „a középkort idézte”, erődemonstrációnak 

nevezte, akárcsak az Izsák Balázs által felolvasott kiáltványt, amely önrendelkezést követel 

a Székelyföldnek. 

 

Izsák Balázs: Nem tabu az autonómia 
2013. november 18. – Magyar Hírlap  

Ma már román szövetségesek is segítik a székelység önrendelkezési törekvéseit – mutatott 

rá Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a lapunknak adott interjúban. A 

pénteken Bethlen Gábor-díjjal kitüntetett politikus szerint elismerése munkatársainak is 

szól. Mint Izsák Balázs fogalmazott, az SZNT által október 27-re szervezett nagy 

menetelésen székelyföldi léptékkel mérve megismételték a néhány héttel korábbi példát, 

amikor a katalánok négyszáz kilométeren vonultak fel függetlenségük eléréséért.  

 

Tamás Sándor: megduplázódik a megyéhez tartozó közintézmények száma  
2013. november 15. 

A decentralizálással Háromszéken megduplázódik a megyei önkormányzat 

alárendeltségébe tartozó közintézmények száma – közölte pénteken Tamás Sándor. A 

háromszéki tanácselnök szerint eddig 13 alárendelt intézmény volt, a kormány által 

elfogadott tervezet szerint ezek száma megduplázódik, ha január elsejétől többek között a 

közegészségügyi intézetek, mezőgazdasági igazgatóságok, munkaügyi felügyelőségek, 

sportlétesítmények, kulturális igazgatóságok kerülnek megyei, illetve települési 

önkormányzatok hatáskörébe.  

 

Megvan a székelyföldi régiós referendum választási irodájának elnöke 
2013. november 16. – transindex.ro, maszol.ro 

Kinevezte a Kovászna megyei törvényszék székelyföldi fejlesztési régió létrehozását célzó 

népszavazás választási irodájának elnökét Nicolae Orăsteanu bíró személyében. A 

háromszéki önkormányzatban jelen lévő pártok hétfőig nevezhetik ki képviselőjüket a 

megyei választási bizottságba. Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök a Sláger 

rádiónak nyilatkozva elmondta, nem tudja, hogy a prefektus megtámadja-e vagy sem a 

népszavazási határozattervezetet. A rádió értesülése szerint Dumitru Marinescu prefektus 

kiemelt figyelmet szentel az ügynek. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/20864-tamas-sandor-megduplazodik-a-megyehez-tartozo-kozintezmenyek-szama
http://itthon.transindex.ro/?hir=34707
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Demeter Ferenc lett az európai Régiók Ifjúsági Hálózatának alelnöke 
2013. november 16. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Erdélyi lett az Európai Régiók Szövetsége mellett működő Regionális Ifjúsági Hálózat 

(Assembly of European Regions Youth Regional Network) alelnöke, akit a hálózat 

Sepsiszentgyörgyön megtartott soros plenáris ülésén választottak meg, egyhangúlag a 

regionális szinten működő ifjúsági szervezetek küldöttei. Demeter Ferenc a magyar 

kisebbség és Közép-Kelet Európa érdekeit kívánja képviselni a régiós ifjúsági szervezet 

elnökségében. 

 

Markó Attila: a párbeszédhez megértés, tisztelet és elfogadás szükséges 
2013. november 16. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

“Egymás megértése, tisztelete és elfogadása nélkül nem jöhet létre valós és eredményes 

párbeszéd többség és kisebbség között" – mutatott rá Markó Attila Sepsiszentgyörgy 

parlamenti képviselője az Európai Régiók Szövetsége (Assembly of European Regions - 

AER) mellett működő Ifjúsági Regionális Hálózat (Youth Regional Network - YRN) soros 

plenáris ülésén megtartott előadásában. Az eseményt a Kovászna Megyei Tanács 

támogatásával szervezték meg az Árkosi Tanulmányi Központban november 15-16 között. 

 

Nyilvánosan bocsánatot kért a román közösségtől Antal Árpád 
2013. november 16. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Antal Árpád András polgármester nyilvánosan bocsánatot kért a sepsiszentgyörgyi román 

közösségtől egy, a 2012-es novemberi választási kampányban tett, a „románveszélyre” 

utaló kijelentése miatt, amely arra vonatkozott, hogy azok a választók, akik nem az 

RMDSZ-re szavaznak, hanem az EMNP jelöltjére, a románok megerősödésére szavaznak. 

A MaghiaRomania blog egyik szerzője azon az autonómia-kerekasztalon szembesítette a 

polgármestert egy évvel ezelőtt tett kijelentésével, amelyet az EMNT szervezett azzal a 

céllal, hogy az autonómiáról párbeszéd induljon a román és magyar közösségek képviselői 

között. 

 

Tisztújító közgyűlés az AESZ-nél 
2013. november 17. – Krónika 

Sepsiszentgyörgyön tartotta tisztújító közgyűlését a hét végén az Anyanyelvápolók Erdélyi 

Szövetsége (AESZ). Az elnök, a két alelnök és az anyanyelvi versenyek szervezőinek, 

irányítóinak beszámolói után megválasztották, illetőleg újraválasztották az egyetemi 

oktatókból és magyar szakos tanárokból álló hét tagú elnökséget. Az AESZ elnöke Péntek 

János kolozsvári nyelvész akadémikus, egyetemi tanár, ügyvezető alelnök Ördögh-Gyárfás 

Lajos Sepsiszentgyörgyről, programfelelős alelnök Erdély Judit szintén 

Sepsiszentgyörgyről. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34709
http://itthon.transindex.ro/?hir=34710
http://itthon.transindex.ro/?hir=34711
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tisztujito-kozgyules-az-aesznel
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Alulról mentenék a szórványt 
2013. november 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Népújság, Duna Tv, maszol.ro, 

Nyugati Jelen 

Helyi és regionális oktatási tervek kidolgozását javasolták megoldásként a szórványbeli 

magyar oktatás problémáira az RMDSZ pénteken tartott nagyenyedi 

szórványkonferenciáján. A tömbmagyarság és a szórvány közötti együttműködést 

magyarországi testvérkapcsolatok bevonásával fűznék szorosabbra. 

 

Húszéves a temesvári Szórvány Alapítvány 
2013. november 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Kossuth Rádió, maszol.ro 

A szórványban élők vannak a legnehezebb helyzetben a magyar nemzet tagjai közül, ők 

jelentik a magyar nemzet végvárait, és nekik van szükségük leginkább segítségre – 

hangsúlyozta Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken 

Temesváron, a Szórvány Alapítvány működésének húszéves évfordulója alkalmából 

rendezett ünnepségen. A Szórvány Alapítvány az évforduló alkalmából Pro Minoritate 

díjjal tüntette ki Répás Zsuzsanna helyettes államtitkárt, Halzl Józsefet, a Rákóczi 

Szövetség elnökét és Kántor Zoltánt, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatóját. 

 

Decentralizáció: módosítana az RMDSZ 
2013. november 17. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ-elnök pénteki nagyenyedi sajtótájékoztatóján elmondta, a szövetség azt 

szeretné, hogy az oktatás, az egészségügy, és a rendőrség is kerüljön az önkormányzatok 

irányítása alá, és ezek finanszírozását is a készülő törvényben rendeznék. Megjegyezte, 

hogy a 2014-es költségvetés tervezetében a kormány biztosítja a finanszírozást, de a 

szövetség hosszú távon is kiszámíthatóvá szeretné tenni a rendszert. Mint mondta, a 

decentralizációs törvénytervezet kidolgozása során a kormány az RMDSZ szakembereivel 

is tanácskozott, és sok javaslatukat be is építette a tervezetbe. „Mi többet akartunk, de 

ellenzékből is támogatjuk a kormány decentralizációs tervét” – jelentette ki. 

 

További műemlékeket fogadtak örökbe dévai diákok a Magyar Szórvány 
Napján 
2013. november 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Szombaton, november 16-án a Hunyad megyei RMDSZ, az RMDSZ Hunyad megyei 

Nőszervezete, valamint a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceum szervezésében sor került a 

Magyar Szórvány napjának különleges megünneplésére. Az eseményen részt vett Hegedüs 

Csilla, az RMDSZ kulturális főtitkár-helyettese, az RMDSZ országos női szervezetének 

alelnöke is. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/alulrol-mentenek-a-szorvanyt
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/huszeves-a-temesvari-szorvany-alapitvany
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/decentralizacio-modositana-az-rmdsz
http://itthon.transindex.ro/?hir=34712
http://itthon.transindex.ro/?hir=34712
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Borbély: "az RMDSZ egy jól bevált brand" 
2013. november 17. – transindex.ro, maszol.ro 

A Szilágy Megyei RMDSZ tisztújító küldöttgyűlésén vett részt november 15-én Borbély 

László, a szövetség politikai alelnöke. A szilágykrasznai kultúrotthonban Borbély László a 

Magyar Szórvány Napjáról, a kormány felelősségvállalással elfogadott decentralizációs 

tervéről, valamint a közelgő európai parlamenti választásokról beszélt. Borbély szerint 

nincs olyan megye ahol ne élne szórványban is a magyarság, és mindenhol harcolni kell 

azért, hogy ne szűnjenek meg magyar osztályok. 

 

Jövőbe látó múltidézés 
2013. november 18. – Krónika  

Születésének és halálának, valamint fejedelemmé választásának évfordulóján emlékeztek 

Bethlen Gáborra pénteken Nagyváradon. Tőkés László európai parlamenti képviselő a 

Petőfi parkban tartott koszorúzáson arra emlékeztetett, hogy tíz évvel ezelőtt csak nagy 

nehézségek árán avathatták fel a Kós András által készített Bethlen-szobrot, a román 

hatóságok  ugyanis kifogásolták,hogy az ismert jelmondat – „Ha  Isten velünk, kicsoda 

ellenünk?”– kizárólag magyar nyelven szerepel az alkotáson. 

 

 

Megyei választások: megosztja a jobboldalt Berényi 
2013. november 15. – hirek.sk 

Nem számíthat az összes jobboldali párt támogatására a nagyszombati megyefőnöki 

tisztségért folyó küzdelem második fordulójában Berényi József, egyre inkább érezni az 

MKP és az SDKÚ-DS, valamint a KDH közötti nézeteltérés negatív hatásait. 

 

Érsekújvár kétnyelvűsítését célozták meg az újváriak 
2013. november 15. – bumm.sk 

A hiányos magyar nyelvű utcanévtáblák pótlására szólította fel az érsekújvári Városi 

Hivatalt az Érsekújvári Magyarok nevű csoport, egy helyi ügyvéd segítségével. 

 

Szlovákiába látogatott Áder János 
2013. november 16. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Magánlátogatás keretében szombaton Pálócon és Nagykaposon tartózkodott Áder János 

magyar köztársasági elnök. A magyar köztársasági elnököt szlovákiai útjára neje és több 

családtagja is elkísérte. Valamennyien részt vettek a családi sírnál tartott egyházi 

szertartáson, majd koszorút helyeztek el Dr. Herczegh Károly nyughelyén. 
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Elemző: a Híd is az SDKÚ konkurenciája 
2013. november 16. – bumm.sk 

Ján Baránek politikai elemző szerint méltatlan, hogy az SDKÚ csak a megyei választásokra 

koncentrál. Véleménye szerint a Híd is komoly konkurenciát jelent az egykor kormányzó 

pártra. „Bár együtt vannak a Népi Platformban, ám ez nem jelenti azt, hogy nem 

jelentenek konkurenciát egymás számára” – vélekedett. 

 

A Markízától igazolt új szóvivőt a Híd 
2013. november 16. – bumm.sk 

A Markíza televíziótól érkezett a Híd új szóvivője, Gabriel Gilányi. Gilányi tömör, kizárólag 

szlovák nyelvű sajtóhírben értesítette a sajtóorgánumokat arról, hogy november elejétől ő 

tölti be a Most-Híd párt régóta megüresedett szóvivői posztját. 

 

Bauer Pered ügyében beadvánnyal fordult az EU magyar biztosához 
2013. november 17. – MTI, bumm.sk 

Beadványokkal fordul a napokban Bauer Edit, az MKP EP-képviselője Andor László 

foglalkoztatáspolitikáért és társadalmi befogadásért felelős uniós biztoshoz. Első 

beadványának témája a műsorszórás nyelvi szabályozása Szlovákiában. Bauer beadványt 

nyújt be a történelmi magyar nevének visszaszerzéséért küzdő és azt referendummal is 

megerősítő Pered község ügyében. Az MKP politikusának meggyőződése, hogy a szlovák 

kormánynak nem volt joga felülírni a peredi népszavazás eredményét. 

 

 

Magyarkanizsa: Korai fejlesztési program az óvodákban 
2013. november 15. – Vajdaság Ma 

Az október 14-től december 20-ig a magyarkanizsai község óvodáiban folyamatban lévő 

korai fejlesztési programról tartottak sajtótájékoztatót a projektben érintett intézmények, 

a projekthordozó Szociális Védelmi Szolgáltató Központ és partnerei, a Gyöngyszemeink 

Iskoláskor Előtti Intézmény valamint a Vöröskereszt községi szervezete illetve a projektet 

támogató önkormányzat képviselői. 

 

Megkoszorúzták Iványi István és Bíró Károly felújított síremlékét 
2013. november 15. – Vajdaság Ma 

Iványi István történész a 19. században megjelenő két átfogó monográfiájával 

megteremtette Szabadka város történetírásának alapjait, Bíró Károly egykori szabadkai 

polgármester pedig kialakította a város máig meghatározó szecessziós arculatát. 

Meghatározó történelmi alakjaink végső nyughelye a városi Bajai úti temetőben 

helyezkedik el. Az évek óta elhanyagolt síremlékekre Czékus Géza egyetemi tanár hívta fel 

a város vezetőinek figyelmét, ennek köszönhetően novemberben minkét sírt felújították. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16311/Megkoszoruztak-Ivanyi-Istvan-es-Biro-Karoly-felujitott-siremleket-.html
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Válságban a koalíció Szabadkán 
2013. november 15. – Vajdaság Ma 

Nem titok, hogy Szabadkán hetek óta folynak a háttértárgyalások egy esetleges új hatalmi 

koalíció létrehozásáról – nyilatkozta Maglai Jenő, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai 

szervezetének elnöke, aki sajtótájékoztatón számot be a VMSZ álláspontjáról a kérdésben. 

A témát két aktuális probléma vezette fel, egyrészt az egyházi tulajdonokat érintő 

ingatlanadó, másfelől a távhőszolgáltatás elszámolásának felülvizsgálati kérelme. 

 

Kacin: Vajdaság Szerbia legnagyobb titkos aduja 
2013. november 15. – Vajdaság Ma 

Jelko Kacin, az Európai Parlement jelentéstevője topolyai látogatása alkalmából 

kijelentette, „a törvény betűit kell tiszteletben tartani”, amikor Vajdaság finanszírozásának 

kérdéséről van szó. Szavai szerint Vajdaság Szerbia legnagyobb és leghatásosabb titkos 

aduja az országnak az unióba vezető úton és lassan itt az ideje, hogy ezt az adut ki is 

használja. 

 

Topolya: Átadták a Tolerancia díjakat 
2013. november 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Jelko Kacin, az Európa Parlament képviselője, Pásztor István, a Tartományi Képviselőház 

elnöke, valamint a csantavéri Hunyadi János Általános Iskola képviseletében Szedlár 

Erika igazgatónő vehette át az idén a Tolerancia díjat azon az ünnepi ülésen, amelyet 

szombaton tartottak Topolyán a Tolerancia Nemzetközi Napja alkalmából. Pásztor István 

a magyar-szerb történelmi megbékélésért tett erőfeszítéseiért, valamint a vajdasági 

értékek megőrzéséért kifejtett munkásságáért, a társadalom érzékeny kérdéseinek 

kezeléséért, a demokratikus párbeszéd fontosságáért való kiállásáért, a csantavéri iskola 

pedig roma programjáért, a roma gyerekek, fiatalok példaértékű integrációjáért részesült 

ebben a rangos elismerésben. 

 

„Versenyképes tudással rendelkező magyar orvosokra, jogászokra, 
közgazdászokra, mérnökökre van szükségünk” 
2013. november 16. – Magyar Szó 

Minden jel szerint jövő őszre végre beköltözhetnek az egyetemi hallgatók az Újvidéki 

Európa Kollégiumba. Ezt erősítette meg Pásztor István, a VMSZ elnöke, aki a beruházás 

jelentőségéről, az építkezés jelenlegi állásáról, a késedelem okairól is beszélt. Az Európa 

Kollégiummal kapcsolatban az utóbbi években gyakran hangzott el az a megállapítás, hogy 

az elmúlt 70 évben a vajdasági magyarság, a magyar oktatás szempontjából nem történt 

ilyen fontos beruházás. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16313/Valsagban-a-koalicio-Szabadkan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16317/Kacin-Vajdasag-Szerbia-legnagyobb-titkos-aduja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16318/Topolya-Atadtak-a-Tolerancia-dijakat.html
http://www.magyarszo.com/hu/2159/kozelet_oktatas/104051/%E2%80%9EVersenyk%C3%A9pes-tud%C3%A1ssal-rendelkez%C5%91-magyar-orvosokra-jog%C3%A1szokra-k%C3%B6zgazd%C3%A1szokra-m%C3%A9rn%C3%B6k%C3%B6kre-van-sz%C3%BCks%C3%A9g%C3%BCnk%E2%80%9D.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2159/kozelet_oktatas/104051/%E2%80%9EVersenyk%C3%A9pes-tud%C3%A1ssal-rendelkez%C5%91-magyar-orvosokra-jog%C3%A1szokra-k%C3%B6zgazd%C3%A1szokra-m%C3%A9rn%C3%B6k%C3%B6kre-van-sz%C3%BCks%C3%A9g%C3%BCnk%E2%80%9D.htm
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Érdekházasság uniós előnyökért 
2013. november 17. – Magyar Szó 

A héten robbant ki az a botrány, miszerint szerbiai férfiak magyarországi hölgyekkel 

érdekházasságot kötnek, annak reményében, hogy a feleségek után tartózkodási és 

munkavállalási engedélyt kapnak nyugaton. A magyarországi rendőrségi nyomozás 

jelenlegi állása szerint mintegy 100 olyan esetről tudnak, amelyben névházasság köttetett. 

A menyasszony hozománya a magyar állampolgárság és az azzal járó uniós előnyök voltak, 

a férfiak pedig ezért – a gyanú szerint – 100-150 000 forintot fizettek a 

menyasszonyoknak. 

 

Átadták a Kristálygömb Díjat 
2013. november 17. – Pannon RTV 

Átadták az idei Kristálygömb Díjat Kiss Ferencnek a Vajdasági Magyar Tudományos 

Diákköri Konferencián. Az elismerést a konferencián felmutatott rendkívüli tudományos-

művészeti eredményekért ítélik oda. Kiss Ferenc a kezdetek óta jelen van a Vajdasági 

Magyar Tudományos Diákköri Konferencián. Az ifjú kutatónak az agrárközgazdasági 

tudományok terén elért eredményeiért ítélték oda a Kristálygömb Díjat. 

 

 

Emlékkonferencia a népirtásról 
2013. november 16. – Kárpáti Igaz Szó 

A malenykij robotra hurcolt magyarok és németek népirtásának 69. évfordulója 

alkalmából nemzetközi emlékkonferenciát rendeztek Beregszászban, az Európa–Magyar 

Házban. Zubánics László, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) elnöke szerint 

a tanácskozás méltó folytatása lesz annak a körútnak, amit a Pécsi Német Kör küldöttsége 

Galíciában tett az elmúlt napokban. 

 

Húsz éves lett az Irka 
2013. november 16. – Kárpátalja Ma 

November 14-én ünnepelte 20. születésnapját Kárpátalja – a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) által kiadott – egyetlen magyar nyelvű gyermeklapja, az 

Irka. A nagyszabású születésnapi ünnepségre a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán került sor. 

 

Nem várható uniós döntés az ukrán társulási megállapodásról 
2013. november 17. – MTI, hirado.hu 

Nem várható döntés az EU-országok hétfőn Brüsszelben tanácskozó külügyminisztereitől 

arról, hogy aláírhatják-e a november végén Vilniusban tartandó keleti partnerségi 
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http://www.magyarszo.com/hu/2160/hetvege/104089/%C3%89rdekh%C3%A1zass%C3%A1g-uni%C3%B3s-el%C5%91ny%C3%B6k%C3%A9rt.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=92543
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15783
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/23301-husz-eves-lett-az-irka
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/17/14/Nem_varhato_unios_dontes_az_ukran_tarsulasi_megallapodas.aspx
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csúcstalálkozón az átfogó szabadkereskedelmi egyezményt is magában foglaló EU-ukrán 

társulási megállapodást. 

 

 

„Magyar kultúra nélkül nincs magyarság” – az MNMI 20 éve 
2013. november 15. – RTV Slovenija Hidak 

Kétnapos programsorozattal ünnepeli a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet két 

évtizedes fennállását. Az Egy és Más Vándorszínház csütörtöki színielőadását követően 

pénteken szakmai kerekasztal-beszélgetéssel, este ünnepi gálával folytatódott a program. 

 

Hasznos terepfelmérés miniszter nélkül 
2013. november 16. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet ünnepel, ennek kapcsán jelentette be lendvai 

látogatását a szlovén kulturális miniszter is. A pénteki találkozó és terepszemle végül 

nélküle zajlott le, de így sem volt haszontalan. Ez derült ki azon a péntek délutáni 

sajtótájékoztatón, amit a Bánffyban tartottak. 

 

Huszárszobrot avatott a magyar és a szlovén honvédelmi miniszter 
2013. november 16. – Nemzeti Regiszter 

Hende Csaba magyar és Roman Jakic szlovén honvédelmi miniszter együtt avatta fel 

pénteken a szlovéniai Budanjéban a 200 éve ott elhunyt Rostás Pál magyar huszár 

közadakozással felújított szobrát. Az olasz-szlovén határ közelében tartott 

megemlékezésen Hende Csaba büszkeségét fejezte ki azért, hogy „olyan szomszédjaink 

vannak, akik 200 évig nem felejtették el egy magyar huszár emlékét”. 

 

 

Nyílt nap a kéttannyelvű gimnáziumban 
2013. november 17. – Volksgruppen 

A felsőőri Kéttannyelvű Szövetségi Gimnázium nyílt napján átfogó képet kaptak az 

érdeklődők tartományunk egyetlen kéttannyelvű gimnáziumában folyó munkáról. Az 

érdeklődés töretlen a magyar és a horvát nyelv iránt. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7429
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7435
http://www.nemzetiregiszter.hu/huszarszobrot-avatott-a-magyar-es-a-szloven-honvedelmi-miniszter
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2615328/
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Felavatják Janus Pannonius emléktábláját Narniban szombaton 
2013. november 15. – Nemzeti Regiszter 

Szombaton avatták fel az olaszországi Narni városában Janus Pannonius (1434-1472) 

emléktábláját, az eseményt a Magyar-Olasz Kulturális Évad keretében rendezték meg- 

tájékoztatott a Balassi Intézet. 

 

Aláírták az isztambuli magyar intézetről szóló megállapodást 
2013. november 16. – Nemzeti Regiszter 

Aláírta az isztambuli Magyar Kulturális Intézet létrehozásáról szóló megállapodást 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes Bekir Bozdag török miniszterelnök-helyettessel 

a török metropoliszban - tájékoztatta a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az MTI-

t. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/felavatjak-janus-pannonius-emlektablajat-narniban-szombaton
http://www.nemzetiregiszter.hu/alairtak-az-isztambuli-magyar-intezetrol-szolo-megallapodast
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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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