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Orbán: a kormány az erdélyi magyarság mögött áll 
2013. november 25. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

A Közép-Kelet-Európa–Kína csúcstalálkozón Bukarestben tartózkodó Orbán Viktor 

kormányfő hétfő délután megbeszélést folytatott Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. 

Havasi Bertalannak, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetőjének tájékoztatása szerint a 

magyar nagykövetség épületében tartott találkozón az RMDSZ elnöke tájékoztatta a 

miniszterelnököt a román kormányzat decentralizációs döntéséről és annak 

következményeiről. Emellett egyeztettek a jövő évi európai parlamenti választásokra való 

felkészülésről, amellyel kapcsolatban Kelemen Hunor fontosnak nevezte, hogy a 

magyarság és ezen belül a romániai magyarság erős képviselete megmaradjon 

Strasbourgban. 

 

Kiáll Tőkés mellett a nemzeti összetartozás bizottsága is 
2013. november 25. – Krónika, MTI, transindex.ro, Szabadság 

A romániai magyarságnak a demokratikus átmenetben betöltött szerepét és a 

szólásszabadság érvényesülését kérdőjelezi meg Tőkés László kitüntetésének visszavonása 

az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága szerint. A testület hétfőn fogadta el az 

üggyel kapcsolatos, ezt is tartalmazó állásfoglalását. Potápi Árpád (Fidesz), a testület 

elnöke újságíróknak úgy fogalmazott, remélik, a román államfő mérlegel, és nem fog 

hozzájárulni a kitüntetés elvételéhez. Azt mondta, az erre irányuló javaslat mindenki 

számára, aki a demokratikus alapjogokhoz ragaszkodik, elfogadhatatlan, ezt tükrözi a 

bizottság állásfoglalása is. 

 

Tőkés kitüntetése - Az amerikai Helsinki Bizottsághoz fordult az Amerikai 
Magyar Szövetség 
2013. november 25. – Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Levélben sürgette az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ) elnöke az amerikai Helsinki 

Bizottság két társelnökét, hogy mint az emberi jogok megsértését és magyarellenes 

jelenséget nyilvánosan vessék fel az általuk vezetett testület nevében, hogy semmisítsék 

meg Tőkés László kitüntetésének visszavonását. 

 

Végéhez közeledik a Külhoni Magyar Kisiskolások Éve – jövőre a felsősöké a 
főszerep 
2013. november 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

 „2013 a Külhoni Magyar Kisiskolások Éve” program keretében tartottak hétfőn 

továbbképzést vajdasági magyar pedagógusok részére Szabadkán, ahol Répás Zsuzsanna, 

Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a 

megjelenteket, majd átadta az osztálytanítók munkáját segítő módszertani csomagokat. A 

Magyarságismeret című előadást Maglai Jenő, Szabadka Város polgármestere és Joó Horti 

Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke nyitotta meg. 
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Február végén összeül a román-magyar gazdasági vegyesbizottság  
2013. november 25. – maszol.ro, MTI, Szabadság 

Megállapodott a magyar-román gazdasági vegyes bizottság összehívásáról Szijjártó Péter, 

a Miniszterelnökség  külügyi és külgazdasági államtitkára, a vegyes-bizottság magyar 

társelnöke Andrei Gereával, a bukaresti kormány gazdasági miniszterével hétfőn 

Bukarestben. A testület február 27-28-án Budapesten fog összeülni.  

 

2016-ra megduplázná az önkormányzatokban dolgozó nők számát az RMDSZ 
csíki nőszervezete 
2013. november 25. – transindex.ro 

Csíki önkormányzati képviselőnőknek indított képzéssorozatot az RMDSZ Csíki Területi 

Nőszervezete. A képzés első moduljára kommunikáció témában november 23-án került sor 

Csíkszentmártonban. Lőrincz Csilla elnök elmondta, a Nőszervezet fontosnak tartja, hogy 

azok a nők, akik már az önkormányzatokban dolgoznak, jó szakemberek legyenek, ezért a 

jövőben egyéb, a munkájukhoz kapcsolódó témákkal folytatják a képzéseket. 

 

Vincze Lóránt: egy év múlva kezdődhet az európai polgári kezdeményezés 
pere 
2013. november 25. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Csak egy év múlva kezdődhet az RMDSZ pere a polgári kezdeményezésről az Európai 

Bíróságon. A periratokat a napokban postázták Luxemburgba, a kezdeményezők pedig 

még várják a bejegyzésre vonatkozó visszajelzést. Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek 

Föderatív Uniója alelnöke még az egy éven belüli tárgyalást sem tartja valószínűnek. 

 

Népszabadság: csak Orbánnal nem tárgyal külön Ponta a KKE-Kína-csúcson 
2013. november 25. – transindex.ro, maszol.ro, nol.hu 

Csak Orbán Viktorral nem folytat külön tárgyalást Victor Ponta a Közép-Kelet-Európa - 

Kína csúcstalálkozón Bukarestben - írja a nol.hu. A rendezvényen Ponta minden más 

miniszterelnökkel találkozik külön-külön, és Orbán Viktor is tárgyal Li Keqiang kínai és 

Ivica Dacsics szerb kormányfővel, a magyar és a román miniszterelnök viszont nem ülnek 

le egy tárgyalóasztalhoz. 

 

„Székelyek Nagy Fizetelése”: szolidaritást hirdet az EMNT a csíkmadarasi 
polgármesterrel 
2013. november 25. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A magyar zászló kifüggesztése miatt megbírságolt csíkmadarasi polgármesterrel való 

szolidaritásra szólít fel az EMNT Maros megyei szervezete közleményében. A "Székelyek 
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Nagy Fizetelése” nevű akcióban „nemzeti-dac” alapot szeretnének létrehozni, amelyben 

egylejeseket gyűjtenének a bírság kifizetésére. 

 

Háromszéki elöljárók a bölöni verekedésről: véget kell vetni a rendőri 
túlkapásoknak 
2013. november 25. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

A törvényt egyformán kell alkalmazni Sikó Imre bölöni polgármester és a helyi 

rendőrfőnök esetében, a nyilvánosság elé kell tárni a rendőr által a lakók irányába 

elkövetett tetteket, valamint véget kell vetni a rendőri túlkapásoknak Erdővidéken – 

nyilatkozták az erdővidéki polgármesterek, valamint az RMDSZ-es megyei vezetők hétfői 

sajtótájékoztatójuk keretében. 

 

A 112-es segélyhívó magyar használatának hiányosságai miatt írt az 
egészségügyi miniszternek Kereskényi 
2013. november 25. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

Hivatalos kérdéssel fordult Kereskényi Gábor, az RMDSZ Szatmár megyei parlamenti 

képviselője Eugen Nicolaescu egészségügyi miniszterhez amiatt, hogy az egységes 

segélyhívó szolgálat nem működik magyarul is kifogástalanul - közölte az RMDSZ 

hírlevele. 

 

Félszárnyú irányváltás 
2013. november 25. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Farkas Réka szerint „Tény és való, Kelemen Hunor jó két és fél évvel megválasztása után 

most szombaton az SZKT-n vált az RMDSZ igazi vezetőjévé. Sikerült kibújnia elődje 

bűvköréből, és tiszta vizet öntenie a pohárba: szakítani kell az örök kompromisszumot 

kereső, apró lépésekre alapozott, állandó várakozásra berendezkedő politizálással, bővíteni 

kell eszköztárukat, hogy eredményesen képviselhessék a közösségi akaratot, az immár 

aláírásgyűjtéssel és nagy meneteléssel is megerősített autonómiaigényt”. 

 

Tőkés László Szabó Ödönt bírálja 
2013. November 25. – Krónika, Erdély Ma 

Szabó Ödön Bihar megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő személyével kapcsolatos 

aggályainak adott hangot Tőkés László európai parlamenti képviselő abban a levélben, 

amelyet Simonka György magyar országgyűlési képviselőnek, az Interparlamentáris Unió 

(IPU) magyar–román tagozatának elnökének írt a baráti munkacsoport képviselőinek 

keddre tervezett háromnapos bukaresti találkozója kapcsán. 

 

Tamás Sándor kétnyelvű levélben fordul a Kovászna megyei prefektushoz 
2013. november 25. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Kétnyelvű levélben fordul Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök Dumitru 

Marinescu prefektushoz. A tanácselnök azt kifogásolja, hogy múlt pénteki levelét, 
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amelyben a prefektus tájékoztatást kér az Európa Tanács számára a Kovászna megyei 

anyanyelvhasználattal kapcsolatosan, csak románul fogalmazta meg - írja Tamás 

közleményében. 

 

Gyalogátjárón meneteltek Szentivánlaborfalván a székely autonomisták  
2013. november 25. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

Forgalomlassító villámcsődületet szervezett tucatnyi tüntető a háromszéki 

Szentivánlaborfalván, amiért Románia kormánya nem adott választ a márciusi, 

marosvásárhelyi Székely Szabadság Napján majd pedig az októberi Székelyek Nagy 

Menetelésén elfogadott petíciókra.  

 

A református egyház bepereli a marosvásárhelyi városházát 
2013. november 25. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

Három éve százezer euróval tartozik a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal az Erdélyi 

Református Egyházkerületnek egy száz négyzetméteres „erőszakkal elkért” területért. De 

nem ez az egyetlen tartozása, hiszen a Bolyai Farkas Gimnáziumnak otthont adó 

kollégiumi épületért sem fizeti a bérleti díjat, mi több, arra sem mutat hajlandóságot, hogy 

az egyházzal közösen uniós pénzekre pályázzon a tanintézet felújítása érdekében. 

 

Akik már Brüsszel felé kacsintgatnak az RMDSZ-ben 
2013. november 25. – maszol.ro 

A jövő évi európai parlamenti képviselőjelölés feltételeinek és határidejének múlt hét végi 

rögzítésével egy fajta belső választási kampány kezdődött az RMDSZ-ben a tulipános EP-

lista befutó helyeiért. A maszol.ro információi szerint eddig Winkler Gyula, Sógor Csaba, 

Vincze Loránt került fel a jelöltaspiránsok névsorába, és folyosói pletykák szintjén 

felmerült Eckstein-Kovács Péter, Borboly Csaba és Korodi Attila neve is. Matematikailag a 

jelöltlista első három helyezettje is kijuthat Brüsszelbe, ám az RMDSZ számításai szerint 

csak az első két hely lesz majd befutó a választásokon.  

 

Erdélyi magyarok visszatelepedése – egy hiányzó stratégia 
2013. november 25. – Herédi Zsolt - Szabadság 

„Nemzedékemnek legalább kétharmada kivándorolt külföldre, főleg Magyarországra. 

Ezzel általában így vannak a hatvanas, hetvenes években született erdélyi magyarok. 

Vannak osztályközösségek, amelyeknek tíz százaléka sem maradt az országban. Nagyon 

sokan elmentek, közülük nagyon kevesen jöttek vissza. Eközben számos külföldi találja 

vonzónak Kolozsvárt, és telepszik meg városunkban” – írja Herédi Zsolt. 

 

Felelősségre vonnák a könyvtár vezetőit 
2013. november 26. – Krónika, vasarhely.ro 

A Maros Megyei Könyvtár vezetőségének felelősségre vonását kéri az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) helyi és megyei szervezete, mivel a hétvégén megtartott centenáriumi 
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ünnepség kizárólag román nyelven zajlott, és az igazgatók névsorát tartalmazó 

emlékplakett is román nyelvű, amelyet három ortodox pópa áldott meg a leleplezéskor. 

 

Kötelező lesz a tankönyvfordítás? 
2013. november 26. – Babos Krisztina - Krónika 

Bár az előzetes bejelentések szerint pénteken kellett volna az oktatási tárcának a 

tankönyvkiadást és tankönyvhasználatot szabályozó miniszteri rendelet elfogadásáról 

döntenie, egyelőre nincs előrelépés a kisebbségek számára kedvezőtlen elemeket is 

tartalmazó szabályzat ügyében. 

 

Olvasták a trianoni békeszerződést? 
2013. november 26. - Curentul 

Egy karrierdiplomaták által írt könyvtől talán jelent meg immáron angol nyelven is „Quo 

vadis România” címmel. A négy nagykövet szerző– Ion M. Anghel, Ioan V. Maxim, Ion 

Diaconu és Aurel Preda –a hivatalos Bukarest Magyarországgal kapcsolatos teljesítményét 

veszi górcső alá. E könyv tanulmányainak a diplomáciai tevékenységgel elkerülhetetlenül 

járó szigortól megszabadult szerzői, gyújtóhatású szövegekben, a románok létfontosságú 

legitim jogaiért szállnak egyértelműen síkra, tekintettel arra, hogy az ország 1989 után 

egymást váltó kormányzói annyiszor megpróbálták – különböző ürügyekkel – feláldozni a 

nemzeti érdeket. 

 

Választások után tárgyalások 
2013. november 25. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége értékelte a megyei választásokat, és 

áttekintette a megyei tárgyalások lehetőségeit. Berényi József pártelnök szerint a párt 

jelöltjei tisztességesen helytálltak, alapot teremtettek arra, hogy a párt sikereket érjen el a 

következő választások során is. Az MKP-nak 38 megyei képviselője lett, ami tovább nőhet, 

tárgyalások folynak ugyanis független képviselőkkel is, lehet, hogy az MKP-frakciókba 

további három személy lép be. 

 

Alsósztregován tanácskoztak a Csemadok országos testületei 
2013. november 25. – Felvidék Ma 

Alsósztregován Bárdos Gyula elnök vezetésével tanácskozott november 24-én a Csemadok 

Országos Elnöksége, ezt követően pedig a Csemadok Országos Tanácsa. Az elnökség 

napirendjén a szövetség 2014. évi országos rendezvényeinek jóváhagyása és az országos 

rendezvénynaptárba való besorolása, valamint a Csemadok Életmű Díjra, a közelmúltban 

alapított Csemadok Közművelődési Díjra és Gyurcsó István-díjra érkezett járási javaslatok 

megvitatása szerepelt. 
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Petőcz is kiállt Kusý professzor mellett 
2013. november 25. – hirek.sk 

A kormány emberi jogi és kisebbségi tanácsának több tagja ma aggodalmát fejezte ki, 

amiért Miroslav Kusý kénytelen volt távozni a testületből. Kusý szerdán, a kormány 

emberi jogi és kisebbségi tanácsának soros ülésén jelentette be, hogy kilép a testületből. 

Mint mondta, nem tud részt venni egy olyan munkaközösségben, ahol jelen van Pavol 

Meštan, egykori kommunista főideológus is. 

 

A magyarok elutasították Kotlebát 
2013. november 25. – Felvidék Ma 

A megyei választások legnagyobb meglepetése, és egyben botránya Marián Kotleba 

elnökké választása. A felelős megnevezésekor a politikusok egymásra mutogatnak, viszont 

tény, a magyarok döntő többsége elutasította Kotlebát. 

 

Öt törvényjavaslattal készül a Híd 
2013. november 25. – bumm.sk 

Gál Gábor, Érsek Árpád és Jakab Elemér módosító javaslatot nyújtanak be a települési 

önkormányzatokról szóló törvényhez. A javaslat célja, hogy a községnek - kötelezően 

meghirdetett népszavazás úján - kizárólagos joga legyen dönteni a község nevéről, annak 

megváltoztatásáról, valamint a község megszüntetéséről, kettéválasztásáról vagy 

összevonásáról. Egy másik javaslat a pedagógusok munkájának hatékonyabbá tétele 

érdekében a pedagógiai dokumentáció vezetésének módosítására irányul olyan 

értelemben, hogy a nemzeti kisebbség nyelvén oktató intézmények bizonyos 

dokumentumait elég legyen csak a nemzeti kisebbség nyelvén vezetni. 

 

Kiáltvány a korrekt politikáért 
2013. november 26. – Körkép.sk, bumm.sk 

Bugár Béla a Most-Híd szlovák-magyar vegyespárt elnöke nyílt levélben fordult a 

szlovákiai magyar választókhoz felhívva figyelmüket arra, hogy az Magyar Közösség Pártja 

Berényi József vezetésével a kampány időszak kezdetén mindig együttműködési szándékát 

hirdeti a nyilvánosság felé, azonban „gyakorlatilag csakis és kizárólag a Híd szapulásával 

próbálja mozgósítani az embereket.” 

 

Magyar kulturális intézet nyílik Belgrádban 
2013. november 25. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV 

Jövő év elején Belgrádban magyar kulturális intézet nyílik: egyebek között erről állapodott 

meg Orbán Viktor magyar és Ivica Dačić szerb kormányfő hétfőn Bukarestben a 17 ország 

részvételével zajló Kelet-Közép-Európa–Kína-csúcstalálkozón. Kétoldalú 

megbeszélésükön áttekintették a magyar–szerb kapcsolatok helyzetét, szó esett a két 
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országot érintő vasútfelújításokról és a határátkelők fejlesztéséről, számuk további 

növeléséről is. Dačić belgrádi látogatásra hívta meg Orbánt, ezt ő el is fogadta, így a 

közeljövőben magas rangú kormánydelegáció élén Belgrádba látogat. 

 

Pásztor: Egyesek számára még mindig nem fejeződött be az első világháború 
2013. november 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Úgy tűnik, Szerbiában egyes politikusok számára még mindig nem fejeződött be az első 

világháború, jelentette ki ma Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a II. Duna 

Üzleti Fórum megnyitóján. „Egyes aktív politikusok számára mintha az első világháború 

még nem fejeződött volna be, ezért aláhúzzák, ők a győztesek oldalán voltak, míg mások a 

vesztesek oldalán, mintha ez befolyásolná azt, hogy hol vagyunk ma vagy hol leszünk 

holnap”, hangsúlyozta Pásztor, aki azt üzente, a történelem revízióját nem lehet elvégezni, 

de felül lehet vizsgálni a múltbéli események megítélését. 

 

Nikolić: „Nem vagytok ti sem szerbek, sem horvátok, hanem autentikus szláv 
nemzetiség” 
2013. november 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szabadkai Városházán díszülésen emlékeztek meg a nagy népi közgyűlés 95. 

évfordulójáról, amely döntése után Vajdaságot Szerbiához csatolták, a nap egyben az itt 

élő bunyevácok nemzeti ünnepe is. Az ünnepség díszvendége Tomislav Nikolić szerb elnök 

volt. A gradsubotica.co.rs szabadkai hírportál tudósítása szerint feltűnt, hogy egyes 

korábbi helyi tisztségviselők, de az egyházak képviselői sem jelentek meg. 

 

Éjjel-nappal jogvédő 
2013. november 25. – Magyar Szó 

Tanácsosként 2008 óta, kisebbségjogi kérdésekkel megbízott helyettesként pedig 2009 óta 

dolgozik a Tartományi Ombudsman hivatalában Vukašinović Éva. Nyilatkozataival, 

állásfoglalásaival az olvasó szinte nap mint nap találkozik a vajdasági médiumokban – az 

újságírók szeretik, ha tőle kérhetnek nyilatkozatot, mert biztosak abban, hogy az adott 

kérdésre abszolút konkrét, szókimondó választ kapnak. Arról az oldaláról tehát már 

megismerhettük őt, hogy lényegre törően felel a kérdésekre, és nem riad vissza attól sem, 

hogy élesen bíráljon, ha ennek szükségét látja. A Magyar Szó készített vele interjút. 

 

Nenad Čanak: Vajdaságban csak nagy törések mellett lehetséges a 
hatalomváltás 
2013. november 25. – Vajdaság Ma 

Komolyabb törések nélkül nem kerülhet sor hatalomváltásra Vajdaságban, jelentette ki 

Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke a Tanjugnak adott 

interjújában. Ugyanakkor bírálta a Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ), amiért egyes 

vajdasági városokban „átfutott a másik oldalra”, de megtartotta a Demokrata Párt (DS) 

„ajándékait”, amelyeket azért kapott, hogy ezt ne tegye meg. 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16347/Pasztor-Egyesek-szamara-meg-mindig-nem-fejezodott-be-az-elso-vilaghaboru.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16348/Nikolic-8222Nem-vagytok-ti-sem-szerbek--sem-horvatok--hanem-autentikus-szlav-nemzetiseg8221.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16348/Nikolic-8222Nem-vagytok-ti-sem-szerbek--sem-horvatok--hanem-autentikus-szlav-nemzetiseg8221.html
http://www.magyarszo.com/hu/2168/kozelet_riport/104443/%C3%89jjel-nappal-jogv%C3%A9d%C5%91.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16350/Nenad-Canak-Vajdasagban-csak-nagy-toresek-mellett-lehetseges-a-hatalomvaltas.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16350/Nenad-Canak-Vajdasagban-csak-nagy-toresek-mellett-lehetseges-a-hatalomvaltas.html


 

 

 

 

 

 
9 

Vastaps a József Attila Színházban a nemzeti összetartozás jegyében 
2013. november 25. – Vajdaság Ma 

Három busszal indultak el vasárnap hajnalban Bezdán, Temerin és Topolya környékiek, 

hogy idén is részt vegyenek a hagyományos „Akikért nem szólt a harang” emlékmisén a 

budapesti Szent István-bazilikában, november utolsó vasárnapján. A Kövér László 

házelnök fővédnökségével tartott egész napos rendezvény résztvevői az Országház 

meglátogatással kezdték programjukat. A bazilikában Kálmán Peregrin ferences atya 

celebrálta misén felhangzott az 1944-es isterbáci áldozatok emlékére írt dal, Szalay Mihály 

bezdáni kántor szerzeménye. 

 

Nagykorú lett az MTTK  
2013. november 25. – Pannon RTV 

Nagykorúvá válását ünnepelte ma a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Ugyan 

nem 18 éves az intézmény, de most válhat önállóvá, mivel elérte azokat a kritériumokat, 

aminek a teljesítése után már önállóan hozhat döntéseket. Megtartották ugyanakkor a kar 

napi ünnepséget is, ahol kiosztották az emléklapokat és az elismeréseket a legjobban 

teljesítő hallgatóknak. A Katalin-díjat idén Vass Dorottea érdemelte ki. 

 

A magyar főkonzulátus fogadónapja Péterrévén  
2013. november 25. – Pannon RTV 

Kihelyezett konzuli fogadó napot szervezett a szabadkai magyar főkonzulátus Péterrévén. 

A rendezvény megszervezését a Vajdasági Magyar Szövetség segítette. A lakosok töretlen 

érdeklődést mutatnak a magyar állampolgárság megszerzése iránt. Számarányukhoz 

képest a vajdasági magyarok kérvényezték legtöbben a kettős állampolgárságot. A 

péterrévei fogadónap megszervezését a Vajdasági Magyar Szövetség segítette. Péterrévén 

és Óbecsén, a harmadik helyi közösségben párhuzamosan folyt a kihelyezett konzuli nap. 

Óbecsén 88 körüli a kérelmezők száma, illetve Péterrévén is 70-80 közötti a kérelmezők 

száma. 

 

Kárpátaljára látogatott Kiss Norbert 
2013. november 25. – Kárpátalja Ma 

Kárpátaljára látogatott Kiss Norbert, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) 

ifjúságért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkára. A látogatás elsősorban a 

Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) kárpátaljai tagszervezeteinek meghívására valósult 

meg. 
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A magyar parlament alelnöke Horvátországban 
2013. november 25. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének a meghívására kétnapos hivatalos 

látogatás tett Horvátországba Lezsák Sándor, a magyar parlament alelnöke. Csütörtökön 

és pénteken önkormányzati vezetőkkel és a magyar szervezetek képviselőivel folytatott 

megbeszélést. 

 

Közösségépítési ábécé a pedagógusfórummal 
2013. november 25. – Új Magyar Képes Újság 

Minden nemzetnek fő kincse a nyelve – e címmel rendezett szakmai továbbképzést 

november 22-én és 23-án a fennállásának 470. évfordulóját ünneplő laskói iskolában a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma a kisiskolások éve program keretébe. A 

képzésen magyarországi előadók tartott előadást és foglalkozásokat a magyar szakos 

tanároknak, középiskolai tanároknak, tanítóknak, anyanyelvápoló pedagógusoknak és 

óvónőknek. Az esemény megnyitóján jelen volt Répás Zsuzsanna, a KIM nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára, Pirityiné Szabó Judit, a KIM Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának főosztályvezetője és De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul. 

 

Felsőőri diákok a Kárpát-medencei találkozón 
2013. november 25. – Volksgruppen 

Immáron másodszor rendezett Kárpát medencei Ifjúságszakmai Találkozót a nyíregyházi 

Juventus Soliditas Nemzeti Háló egy hosszú hétvége keretében. Az éves közgyűlésen hét 

ország, 25 ifjúsági szervezete közül, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület is képviseltette 

magát két fővel. 

 

160 éves a magyaroktatás a prágai Károly Egyetemen 
2013. november 25. – bumm.sk 

2013. november 26-án lesz 160 éve, hogy Ferenc József császár jóváhagyta „a prágai 

egyetemen egy magyar nyelvtanítási tanszék felállítását“. 1854 őszén jelent meg először a 

magyar nyelv a prágai – és egyben a csehországi – egyetemi oktatásban. Ezzel kezdetét 

vette a hungarológia csehországi művelése. 

 

Megtalálni a szellemi támogatókat 
2013. november 26. – Kiss-Eszter Veronika – Magyar Nemzet 

Kelemen László a Hagyományok Háza igazgatója számolt be arról, hogy az Állami Népi 

Együttes nagysikerű turnén van az Egyesült Államokban, ahol az együttes látogatása 
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egyben a magyarságot erősítő tényező is. Mivel több tájegységet is bemutattak ezért 

mindenki megtalálhatta a saját gyökeréhez kapcsolódó táncokat. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. november 26-i számában olvasható.) 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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