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Magyar kisiskolákat nem zárnak be 
2013. november 28. – Új Szó 

Lezárult az alapiskolák működésének racionalizálását célzó egyeztetés-sorozat, amelyet az 

oktatásügyi minisztérium nyár elején kezdeményezett. Összesen 129 intézmény 

igazgatójával és fenntartójával tárgyaltak, ebből 46 iskola helyzete már rendeződött: vagy 

elvégezték a tárca által javasolt leépítést, vagy a minisztérium vonta vissza javaslatát. Az 

említett 129 iskola között 13 magyar intézménnyel tárgyaltak. Közülük egyiket sem tervezi 

megszüntetni az illető önkormányzat: kigazdálkodják a magyar kisiskolák fenntartásához 

szükséges többletpénzt, amelyet az állam már nem fizet ki nekik. 

 

 

Hí a haza 
2013. november 28. – HVG 

Több mint félmillióan jelentkeztek már az egyszerűsített honosítási eljárás keretében 

magyar állampolgárnak. „Mindig legyen B terv” – vannak a határon túli magyar 

közösségekben, akik így tekintenek a 2011. január óta egyszerűsített honosítással 

megszerezhető magyar állampolgárságra. A közép-európai kisebbségek jellegzetes félelmi 

attitűdje is motiválhatja tehát azokat, akik állampolgárságért folyamodnak – derül ki a 

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató 

Intézetének (MTATK KI) felméréséből. 

 

Lucian Boia mítoszromboló kötete magyarul 
2013. november 27. – Krónika, MTI, transindex.ro 

Lucian Boia történész Miért más Románia? című mítoszromboló esszékötetének magyar 

fordítását mutatták be kedd este Kolozsváron. Amint a kötetet bemutató Horváth István, a 

kolozsvári Kisebbségkutató Intézet igazgatója elmondta, a román történetírási kurzussal 

gyakorta szembeforduló Lucian Boia kötete azért számít kuriózumnak – írja az MTI –, 

mert a román nyelvű kiadásból alig egy év alatt 40 ezer példány kelt el. 

 

Hargita megye tanácsa elfogadta a régiós népszavazás kiírását 
2013. november 27. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, 

Szabadság 

Elfogadta Hargita Megye Tanácsának döntéshozó testülete azt a határozattervezetet, 

amely a régióátszervezésről szóló megyei szintű népszavazás kiírásáról szól. A döntés 

értelmében 2013. december 22-én járulhatnak az urnához a Hargita megyei állandó 

lakhellyel rendelkező állampolgárok, hogy véleményt nyilvánítsanak arról, alkosson-e 

Hargita, Kovászna és Maros megye egyetlen fejlesztési régiót. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/lucian-boia-mitoszrombolo-kotete-magyarul
http://itthon.transindex.ro/?hir=34817
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Aláírásra bocsátották a világhálón a Székelyek nagy menetelése kiáltványát 
2013. november 27. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, Szabadság 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) aláírásra bocsátotta a világhálón a Székelyek nagy 

menetelésén egy hónappal ezelőtt elfogadott kiáltványt. Az SZNT szerdai közleménye 

szerint azért teszik a kiáltványt az egész világon aláírhatóvá, hogy az aláírók tekintélyes 

hányadát tudják a jövőben a székely autonómia mellett mozgósítani. 

 

Kelemen szerint Tőkés most „más pályán van” 
2013. november 27. – maszol.ro, Krónika 

A kölcsönös bizalomhiány miatt nem lehetséges, hogy a jövő évi európai parlamenti (EP) 

választásokon közös listán induljanak az RMDSZ jelöltjei és Tőkés László, fejtette ki 

Kelemen Hunor szövetségi elnök a háromszéki Maksán szerdán szervezett 

sajtóbeszélgetésen. Az RMDSZ számára a jövő esztendő legnagyobb kihívása, hogy 

felkészüljön az EP- választásokra, és megőrizze brüsszeli képviseletét, mutatott rá a 

politikus. Hozzátette: Háromszéken adottak a feltételek a mozgósításhoz és jó eredmények 

eléréséhez, de meggyőződése: más megyékben is meg tudják  győzni a közösséget arról, 

hogy a brüsszeli magyar képviseletre szükség van.  

 

Borbély: folytatni kell a közös kormányüléseket 
2013. november 27. – maszol.ro 

Az Interparlamentáris Unió (IPU) magyar–román baráti tagozatának küldöttségével 

találkozott szerdán Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. A Szabó Ödön 

parlamenti képviselő, az IPU román–magyar baráti tagozatának elnöke által  

kezdeményezett látogatás célja a román–magyar interparlamentáris munkafolyamatok 

színesebbé és gazdagabbá tétele  annak érdekében, hogy a közös érdekeltségű, kétoldalú és 

európai projektekben jobban teljesítsenek.  

 

Liberálisok: Sepsiszentgyörgyön nincs helye a szélsőségeseknek 
2013. november 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nem szívesen látott vendég az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű szervezet 

Sepsiszentgyörgyön, a román nemzeti ünnepen. A liberális párt helyi képviselője szerint a 

helyi román közösségnek nincs szükséges külső provokációra. 

 

Potápi: magyarellenes élű a Tőkés-ügy 
2013. november 27. – Krónika 

Az egész erdélyi magyarság elleni lépés az, hogy Tőkés Lászlótól vissza akarják vonni a 

Románia Csillaga kitüntetést – jelentette ki Potápi Árpád, a Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának elnöke szerdán az M1 Ma reggel című műsorában. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21442-online-is-alairhato-a-szekelyek-nagy-menetelesenek-kialtvanya
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21449-kelemen-szerint-tokes-most-mas-palyan-van
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21430-borbely-folytatni-kell-a-kozos-kormanyuleseket
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/liberalisok-sepsiszentgyorgyon-nincs-helye-a-szelsosegeseknek
http://kronika.ro/kulfold/potapi-magyarellenes-elu-a-tokes-ugy
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Gábor Áron-mellszobrot avattak Eresztevényben 
2013. november 27. – Krónika, szekelyhon.ro 

Gábor Áron mellszobrot avattak szerdán a Maksához tartozó Eresztevényben. Vetró 

András szobrászművész alkotását a Benke Kúria udvarán leplezte le Kelemen Hunor, az 

RMDSZ vezetője és Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke. 

 

Székely termékbolt nyílt Csíkszeredában 
2013. november 27. – Krónika 

Székely termékeket árusító üzletet nyitott Csíkszeredában a Székely Termék 

Mezőgazdasági Szövetkezet – közölte a Hargita megyei önkormányzat. Márton István, a 

szövetkezet elnöke a megnyitón elmondta: az üzletet a székely termék védjeggyel 

rendelkező áruk számára nyitották, ám 2014 szeptemberéig a védjeggyel nem rendelkező 

népszerű hagyományos termékek is helyet kapnak a polcokon. Abban reménykednek 

ugyanis, hogy időközben a termelők ezekre a termékekre is megszerzik a márkanév 

használatának a jogát. 

 

A restitúció elakadására hívta fel az ENSZ figyelmét Izsák Balázs, az SZNT 
képviselője 
2013. november 27. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) Genfben zajló a vallási kisebbségekről szóló 

konferenciáján a romániai egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának az elakadására hívták 

fel a figyelmet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselői – tájékoztatott Izsák Balázs, az 

SZNT elnöke. 

 

Basescu: Románia következő nagy célja az kell legyen, hogy egyesüljön 
Moldovával 
2013. november 27. – Erdély Ma, MTI 

Traian Basescu szerint Románia következő nagy célja az kell legyen, hogy egyesüljön a 

Moldovai Köztársasággal. A román elnök a közszolgálati televíziónak szerda este adott 

interjúban fejtette ki álláspontját. Hozzátette, senki nem mondja, hogy ennek azonnal meg 

kell történnie. Basescu a mostani helyzetben azt tartotta fontosnak, hogy a Moldovai 

Köztársaságnak „Románia legyen az ügyvédje az Európai Unióba vezető útján". 

 

Vincze Lóránt a Maros megyei RMDSZ EP-képviselőjelöltje 
2013. november 27. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Maros megyei szervezete Vincze Lórántot javasolta európai parlamenti 

képviselőnek. Az RMDSZ végső listájáról a Szövetségi Állandó Tanács dönt márciusban, 

amelyet SZKT-döntéssel hagynak jóvá. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/gabor-aron-mellszobrot-avattak-eresztvenyben
http://kronika.ro/agrarvilag/szekely-termekbolt-nyilt-csikszeredaban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153662&cim=a_restitucio_elakadasara_hivta_fel_az_ensz_figyelmet_izsak_balazs_az_sznt_kepviseloje
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153662&cim=a_restitucio_elakadasara_hivta_fel_az_ensz_figyelmet_izsak_balazs_az_sznt_kepviseloje
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153669&cim=basescu_romania_kovetkezo_nagy_celja_az_kell_legyen_hogy_egyesuljon_moldovaval
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153669&cim=basescu_romania_kovetkezo_nagy_celja_az_kell_legyen_hogy_egyesuljon_moldovaval
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/vincze-lorant-a-maros-megyei-rmdsz-ep-kepviselojeloltje
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Jövőre módosulhat az állampolgársági törvény 
2013. november 27. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Várhatóan jövőre visszakaphatják szlovák állampolgárságukat azok, akik azt az első Fico-

kormány által elfogadott állampolgársági törvény miatt veszítették el – jelezte Robert 

Kaliňák belügyminiszter. Egyelőre nem tudni, milyen változtatások szerepelnek a 

módosító javaslatban. Egy korábbi tervezet nem hozott volna érdemi változást a felvidéki 

magyarok számára, ugyanis csak azok tarthatták volna meg vagy kapták volna vissza 

állampolgárságukat, akik külföldi tartózkodásuk idején vették fel egy másik ország 

állampolgárságát, s az adott időszakban nem rendelkeztek állandó szlovákiai lakhellyel. 

 

Berényi József Radoslav Procházkával tárgyalt 
2013. november 27. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Találkozóra került sor Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke és Radoslav 

Procházka államfőjelölt között az MKP székházában. Berényi József tudatta partnerével, 

hogy az MKP saját jelöltet indít az államfőválasztáson. A szlovák politikus megértette a 

döntést, s egyúttal arra kérte a magyar párt elnökét, hogy mérlegelje támogatását, 

amennyiben erre lehetőség nyílik a második fordulóban. 

 

Bugár: felelőtlen lépés a magyar elnökjelölt állítása 
2013. november 27. – Felvidék Ma, Új Szó 

Azt követően, hogy a Magyar Közösség Pártja bejelentette azon szándékát, hogy a jövő évi 

elnökválasztásokon saját, magyar jelöltet indít, megindultak a találgatások a szóba jöhető 

személyeket illetően. A szlovák sajtóban leggyakrabban Bauer Edit MKP-s európai 

parlamenti képviselő nevével lehet találkozni, de felmerült Csáky Pál is, mint az MKP 

elnökjelöltje. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke felelőtlennek nevezte az MKP lépését. 

Bugárék a kereszténydemokrata jelöltet, Pavol Hrušovskýt támogatják az 

elnökválasztáson. 

 

Eladják az elnöki villát Pozsonyban 
2013. november 27. – hirek.sk 

Várhatóan még Ivan Gašparovič államfő megbízatásának lejárta előtt eladják a szlovák 

elnöki villát Pozsonyban. A villa eladásából származó pénz a reprezentatív célokra szánt 

oroszvári, egykori Lónyay-kastély felújítására kívánja fordítani a leköszönő szlovák elnök. 

Az oroszvári kastély tulajdonjogáért közel egy évtizede kezdett pereskedni a szlovák állam 

a magyar bencés renddel. 

 

A 45. Kazinczy Napok anyanyelvünkről is szóltak 
2013. november 27. – Felvidék Ma 

A Kazinczy Napok második napján az előadók nyelvészeti kérdésekkel foglalkoztak. Szili 

Katalin országgyűlési képviselő, volt házelnök beszélt az anyanyelvünkért való 

felelősségről. „A legfontosabb kérdésről van szó, a nyelv kérdéséről. Ez soha nem veszíti el 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131127164217/Jovore-modosulhat-az-allampolgarsagi-torveny.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131127132542/Berenyi-Jozsef-Radoslav-Prochazkaval-targyalt.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/42879-bugar-felelotlen-lepesnek-tartja-a-magyar-elnokjelolt-allitasat
http://www.hirek.sk/belfold/20131127122304/Eladjak-az-elnoki-villat-Pozsonyban.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/42862-a-45-kazinczy-napok-anyanyelvunkrol-is-szoltak
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aktualitását” – szögezte le Szili Katalin. A Kazinczy Napok zárásaként a résztvevők 

megkoszorúzták Kazinczy Ferenc kassai emléktábláját a Fekete Sas épületén.  

 

Állomásnevek a kisebbségek nyelvén – jövőre 
2013. november 28. – Új Szó 

A parlament februári ülésén, komplex törvénymódosítással rendezné a Híd a 

vasútállomások megnevezésének kisebbségek nyelvén való feltüntetését. „A parlament 

júniusban utasította el első javaslatunkat, így januárban már lejár a féléves moratórium” – 

indokolta az időzítést Solymos László, a Híd frakcióvezetője. 

 

Hárommegyés modell: kevesebb magyar képviselő 
2013. november 28. – Új Szó 

Robert Fico régi álma a hárommegyés rendszerhez való visszatérés Az Új Szó 

megvizsgálta, hogy a mostani választási eredmények alapján ki mennyire járna jól az új 

felosztással. Akárhogyan is alakítják át a megyei rendszert, két dolog biztosnak tűnik. 

Keleten és középen erős lenne a Smer pozíciója, nyugaton – alacsony pozsonyi 

támogatottságuk miatt – pedig mérsékelt. A másik tanulság: a magyar érdekképviselet 

gyengülne az összeolvasztással. Feleannyi magyar képviselő ülne a kelet-, valamint a 

közép-szlovákiai kerületi parlamentekben, mint most Kassa, valamint Besztercebánya 

megye közgyűléseiben. Nyugat-Szlovákiában nem lenne ennyire erős a visszaesés, ám itt is 

meggyengülne az érdekérvényesítés lehetősége. 

 

 

Módosításokkal a hét százalékig 
2013. november 27. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági hatalmi koalíció pártjai támogatták, az ellenzéki pártok pedig ellene szavaztak 

annak a három módosítási indítványnak, amelyeket a tartományi kormány terjesztett a 

képviselőház elé a jövő évi köztársasági büdzsé „hibáinak” korrigálása érdekében. A 

módosítási indítványokkal azt szeretné elérni a tartományi adminisztráció, hogy az 

eredetileg előirányzott – oktatási intézményeknek és helyi önkormányzatoknak járó, 

vagyis csupán továbbutalásra szánt – 32 milliárd dináron felül további 32 milliárd dinár 

folyjon be a vajdasági büdzsébe, hisz a költségvetési tervekben szereplő összeggel 

egyáltalán nem rendelkezhet a tartomány, csupán átirányítja azt az előre meghatározott 

rendeltetési helyekre. 

 

Pásztor: Sajnálom, hogy a DS-nek ennyire fáj Szabadka 
2013. november 27. – Vajdaság Ma 

„Természetes, hogy egyeseknek nem tetszik a szabadkai hatalomváltás, s az , hogy ebben a 

városban koalícióra léptünk a Szerb Haladó Párttal (SNS), mert az, aki eddig hatalmon 

volt, most pedig ellenzékben találja magát, nem örül az újonnan előállt helyzetnek”, 
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http://www.magyarszo.com/hu/2170/kozelet_politika/104584/M%C3%B3dos%C3%ADt%C3%A1sokkal-a-h%C3%A9t-sz%C3%A1zal%C3%A9kig.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16358/Pasztor-Sajnalom--hogy-a-DS-nek-ennyire-faj-Szabadka.html
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válaszolta Pásztor István, a VMSZ elnöke azokra az éles kritikákra, amelyek a Demokrata 

Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga részéről hangzottak el annak kapcsán, hogy 

Szabadkán a VMSZ koalícióra lépett a haladókkal. 

 

Pacsér: Kihelyezett konzuli fogadónap 
2013. november 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Első alkalommal szerveztek kihelyezett konzuli fogadónapot a pacséri helyi közösségben, 

melyen a polgárok átnyújthatták az egyszerűsített honosítási eljárásra vonatkozó 

kérelmüket a szabadkai Magyar Főkonzulátus munkatársainak. Igen nagy volt az 

érdeklődés, közel 180 polgár nyújtotta be az okmányokat. 

 

Bácskossuthfalva: Csubela Ferencre és Kiss Antalra emlékeztek 
2013. november 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

"Csubela Ferenc olyan politikai örökséget hagyott reánk, amelyből erőt lehet meríteni jelen 

küzdelmeinkhez is. Magabiztosságot és bátor tartást kisebbségi sorsunkat vállaló politikai 

cselekvéshez. Csubela Ferenc saját életével, munkásságával példát, további munkát és 

felelősséget is hagyott reánk, különösen azokra, akik ma vállalják különböző szinteken a 

kisebbségi magyar érdekképviseletet, közösségünk sorsának további sikeres alakítását" – 

mondta Siflis Zoltán, a Vajdasági Magyar Szövetség alapító tagja, filmrendező azon az 

összejövetelen, melyen a VMSZ alapító tagjára, első elnökére emlékeztek 

 

Tornyos: Előadás és kiállítás a százéves iskoláról 
2013. november 27. – Vajdaság Ma 

Nagyszabású rendezvénysorozattal ünneplik Tornyoson a helyi általános iskola 

centenáriumát. A programsorozat keretében helytörténeti előadás és kiállításmegnyitó is 

várta az érdeklődőket. A fennállásának százéves jubileumát ünneplő tornyosi iskolát a 

feljegyzések szerint 1912-ben kezdték el építeni, majd a következő év szeptemberében a 

falu akkori plébánosa, Csóti János szentelte fel, hangsúlyozta Matykó Árpád amatőr 

helytörténész, aki a helyi Művelődési Házban megtartott előadásában az épület története 

alakulásárának és funkciója átalakulásának taglalása mellett kitért a falu történetének 

legfontosabb momentumaira is. 

 

 

Janukovics háromoldalú tárgyalásokat tervez 
2013. november 27. – Kárpátinfo 

Viktor Janukovics ukrán államfő részt vesz a november 28-29-én Vilniusban 

megrendezésre kerülő Keleti Partnerség csúcstalálkozón – jelentette ki Mikola Azarov 

ukrán miniszterelnök. Azarov elmondása szerint Janukovics az európai vezetőkkel 

háromoldalú tárgyalásokat - az oroszokat is beleértve - fog folytatni Ukrajna gazdasági 

problémáiról. Valerij Pjatnickij EU-integrációs megbízott kijelentette, hogy van esély arra, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16363/Pacser-Kihelyezett-konzuli-fogadonap.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16364/Bacskossuthfalva-Csubela-Ferencre-es-Kiss-Antalra-emlekeztek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16366/Tornyos-Eloadas-es-kiallitas-a-szazeves-iskolarol.html
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/janukovics-haromoldalu-targyalasokat-tervez
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hogy az ukrán kormány még a vilniusi csúcs előtt felülvizsgálja az EU-integrációs szünet 

kérdését. 

 

Elkészült a kárpátaljai gazdaságfejlesztési program 
2013. november 27. – Kárpátinfo 

A vidékünkön élő magyar nemzetrész jövője szempontjából meghatározó jelentőségű 

dokumentum készült el a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége jóvoltából. A megye 

gazdasága fejlesztésének fő irányait kijelölő dokumentum jelentőségét az adja, hogy 

egységes gazdasági térségként kezeli a Kárpát-medencét. 

 

 

22 éve esett el Szentlászló 
2013. november 27. – Új Magyar Képes Újság 

„Éltek, élni akartak és élni fognak emlékezetünkben örökké” – ez a felirat olvasható a 

szentlászlói emlékmű két oldalán, egyik felén magyarul, a másikon pedig horvátul. 

Harminchét katona és 11 civil áldozat nevét vésték bele ezüst betűkkel a faluközpontban 

felállított szobor középső elemébe, amely előtt minden év november 24-én emlékeznek 

meg a szentlászlóiak. A hozzátartozók, a különféle egyesületek képviselői, a járási és 

önkormányzati tisztségviselők helyezik el az emlékezés koszorúit és gyújtanak mécsest az 

elhunytak és eltűntek tiszteletére. 

 

Időutazás Budapestről Szlavóniába és Baranyába 
2013. november 26. – Új Magyar Képes Újság 

November 23-án a szentlászlói, laskói, kopácsi és csúzai kultúregyesületek csoportjai 

képviselték a horvátországi magyarokat Budapesten. A drávaszögi és szlavóniai magyar 

művelődési és kulturális életből adtak egy kis ízelítőt a Magyarság Házában. 

 

Koszorúzással emlékeztek a civil áldozatokra 
2013. november 27. – Új Magyar Képes Újság 

A szerb megszállás alatt Dályhegyen húsz magyar civil áldozat vesztette életét. Az ő 

emlékükre gyűltek össze a dályhegyi Szent István-templomban, majd a koszorúkkal és a 

mécsesekkel együtt indultak a temetőbe, és lerótták tiszteletüket az értelmetlen cselekedet 

áldozatainak emelt emlékmű előtt. 

 

Történelmi konferencia Bécsben 
2013. november 27. – Volksgruppen 

Ausztria és Magyarország a 20. században mottóval tartottak tegnap tudományos 

konferenciát Bécsben, a Magyar Nagykövetség márványtermében. Osztrák és magyar 
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http://www.karpatinfo.net/hetilap/gazdasag/elkeszult-karpataljai-gazdasagfejlesztesi-program
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5116-22-eve-esett-el-szentlaszlo
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5108-idutazas-budapestrl-szlavoniaba-es-baranyaba
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5117-koszoruzassal-emlekeztek-a-civil-aldozatokra-
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2617231/


 

 

 

 

 

 
9 

történészek, kutatók világítottak rá az elmúlt száz év sorsdöntő eseményeire, Ausztria és 

Magyarország szemszögéből nézve. A rendezvényre a Balassi Intézet-Collegium 

Hungaricum, az Ausztriai Magyar Történelmi Kutatóintézet, a Magyar Nagykövetség és a 

Ludwig Boltzmann Intézet szervezésében került sor.  

 

  

Székelyföld megelevenül nyugat New York államban 
2013. november 27. – Nemzeti Regiszter 

Az idei Regös Tábor szeptember 27-28. között volt megtartva a Sík Sándor 

Cserkészparkban. Összesen közel 70 résztvevő volt, két országból és 7 városból. Az idén a 

téma Székelyföld volt. 

 

Könyvcsomagolás, postázás Cleveland-ben 
2013. november 27. – Nemzeti Regiszter 

Szeptember két szombatján, összesen tíz óra alatt, tizenhat clevelandi felnőttcserkész több 

mint 5 000 könyvet csomagolt be 2 000 csomagba. Ezeket amerikai könyvtáraknak és 

másoknak postázták. Az akció célja a magyarság külföldi hírnevének javítása, hazánk 

ellenfelei propagandájának ellensúlyozása, idegen kormányok felvilágosítása. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/szekelyfold-megelevenul-nyugat-new-york-allamban
http://www.nemzetiregiszter.hu/konyvcsomagolas-postazas-cleveland-ben
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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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