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Bukarest bocsánatkérésre szólította fel Németh Zsoltot  
2013. november 28. – maszol.ro, Erdély Ma, hvg.hu, transindex.ro, MTI 

Álláspontja felülvizsgálatára és bocsánatkérésre szólította fel Radu Podgoreanu román 

külügyi államtitkár Németh Zsolt magyar külügyi államtitkárt azért az országgyűlési 

felszólalásáért, amelyben Tőkés László román állami kitüntetésének lehetséges 

visszavonásáról beszélt. Radu Podgorean "a román állam egyik szimbólumának a minden 

alapot nélkülöző meggyalázásaként" értelmezte, és "teljességgel elfogadhatatlannak" 

minősítette Németh Zsolt parlamenti felszólalását.  

 

Nemzeti összetartozás bizottság: kádári mentalitást tükröz a DK nyilatkozata 
2013. november 28. – MTI, hirado.hu 

Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának elnöke szerint kádári mentalitást 

tükröz a Demokratikus Koalíció nyilatkozata, amelyben a román belügyekbe való 

beavatkozásnak nevezték a Tőkés László kitüntetéséről szóló testületi állásfoglalást. Potápi 

Árpád János, a testület fideszes elnöke szerdán így reagált az ellenzéki tömörülés keddi 

állítására, hogy „Orbánék mostani parlamenti állásfoglalása következetlen és álságos is: a 

magyar törvényhozás most hivatalosan nyilvánít véleményt egy romániai kitüntetés 

sorsáról, amellyel beavatkozik a román belügyekbe, és oktalan módon felnagyít egy 

alapvetően jelentéktelen kérdést”. 

 

Toró: Tőkés Fidesz-listán is indulhat az EP-választásokon  
2013. november 28. – maszol.ro 

„Természetesen kínálkozik” az a lehetőség Tőkés László számára, hogy a Fidesz európai 

parlamenti jelöltlistáján induljon a jövő májusi EP-választásokon – jelentette ki Toró T. 

Tibor a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában csütörtökön.  

 

 

Kiverte a biztosítékot Magyarországon a Şaguna-szobor 
2013. november 28. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

Szobrot állítottak a Hajdú-Bihar megyei Körösszegapátiban, az ortodox templom 

kertjében Andrei Şaguna román ortodox püspöknek, aki 1848-49-ben fegyveres 

ellenállásra mozgósított a magyar szabadságharccal szemben. A szobor felállításáról 

Tarsoly Attila (Fidesz), a település polgármestere tájékoztatta szerda este az MTI-t. A 

polgármester – aki egy román nyelvű meghívót kapott a november 23-ai eseményre – 

elmondta, mivel a terület egyházi tulajdonban van, az önkormányzattól nem kellett 

engedélyt kérni a szobor felállításához. Az elöljáró közölte: távollétével tiltakozott a 

mellszobor felállítása ellen. „Az önkormányzatnak nem volt jogi eszköze az elhelyezés 

megakadályozására, ahogy a szobor eltávolítására sincs” – jelentette ki Tarsoly Attila. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21531-bukarest-bocsanatkeresre-szolitotta-fel-nemeth-zsoltot
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/27/18/Nemzeti_osszetartozas_bizottsag_kadari_mentalitast_tukroz_a_DK.aspx?source=hirkereso
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21532-toro-tokes-fidesz-listan-is-indulhat-az-ep-valasztasokon
http://kronika.ro/kulfold/kiverte-a-biztositekot-magyarorszagon-a-aaguna-szobor
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Egyre követhetetlenebb a migráció 
2013. november 28. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A legutóbbi népszámlálási adatok sem adnak valós képet Románia népességéről, ezért 

minden statisztikai mutató kapcsán kételyek merülnek fel – hívta fel a figyelmet Kiss 

Tamás szociológus csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján. „2011-ben a választói 

névjegyzékben 18,4 millióan szerepeltek, ez azonban 22,5 millió lakost jelentene, a 

legutóbbi, 2011-es népszámláláson azonban 19 millió állampolgárt számoltak meg, ezt 

végül 1,2 millióval növelték”  – példázott a szociológus. Kiss Tamás szerint ilyen 

körülmények között minden statisztikai adat – például a választási részvétel, a 

termékenység vagy a munkaerőpiaci helyzet – kapcsán kételyek merülhetnek fel. 

 

Antal Árpád: provokál az Új Jobboldal 
2013. november 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Antal Árpád polgármester felszólította a december elsejei ünnepségsorozat 

sepsiszentgyörgyi szervezőit – a Kovászna megyei prefektúrát, az ortodox egyházat és a 

Románok Civil Fórumát –, határolódjanak el az Új Jobboldal – Noua Dreaptă 

szélsőjobboldali szervezettől, melynek képviselői a háromszéki megyeszékhelyen 

készülnek felvonulni. 

 

Toró: nem akarunk különutasok lenni 
2013. november 28. – Krónika, Duna Tv, transindex.ro, Erdély Ma 

Az erdélyi magyar politikai pártoknak az a feladata, hogy a közösségnek erős brüsszeli 

képviselete legyen, ezért az Erdélyi Magyar Néppárt továbbra is koalíció létrehozását 

javasolja a 2014-es európai parlamenti választásokra – jelentette ki Toró T. Tibor szerda 

este a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában. 

 

Tisztújító gyűlést tartott a háromszéki RMDSZ 
2013. november 28. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Mindenki a határozott előretekintést hangsúlyozta a háromszéki RMDSZ baróti tisztújító 

küldöttgyűlésén - közölte tegnap esti Facebook-bejegyzésében Markó Attila képviselő. A 

bejegyzés szerint Kelemen Hunor kiemelte, hogy az utóbbi időben az igazságszolgáltatás 

vált a közösségellenes intézkedések eszközévé, mert ahhoz senki sem mer nyúlni. Tamás 

Sándor újraválasztott megyei elnök pedig megerősítette, hogy kitartanak a 

szimbólumhasználat ellen indult több mint ötven perben. Tamás egyedüli jelöltként 296 

igen szavazattal kapott újabb mandátumot. 

 

Új frekvenciát kapott az Erdély FM, hallható lesz Csíkszeredában is 
2013. november 28. – transindex.ro, maszol.ro 

Új frekvenciát ítélt meg az Erdély FM-nek az Országos Audiovizuális Tanács (CNA), a 

rádió Csíkszeredában a 88,1-es frekvencián lesz fogható, a sugárzás beindítására egy év áll 

az adó rendelkezésére. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/egyre-kovethetetlenebb-a-migracio
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/antal-arpad-provokal-az-uj-jobboldal
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/toro-nem-akarunk-kulonutasok-lenni
http://itthon.transindex.ro/?hir=34826
http://itthon.transindex.ro/?hir=34831
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A könyv, amiből a románok megismernek minket 
2013. november 28. – maszol.ro, Krónika 

A népünk és kultúránk iránt érdeklődő románajkúaknak készült az a hiánypótló kötet, 

amelyet szerdán mutattak be Kolozsváron, a magyar Főkonzulátuson: a Magyar-román 

kulturális szótár (Dicționar cultural maghiar-român). A kötet (amelyet az 

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége adott ki a Szabó T. Attila Nyelvtudományi Intézet 

közreműködésével), azoknak a sokszor hallott magyar szavaknak, magyar kötődésű 

jelenségeknek a megértésében segít, amelyekkel román honfitársaink nap mint nap 

találkoznak a többnyelvű erdélyi közegben.  

 

Javítható a román-magyar viszony parlamenti diplomáciával?  
2013. november 28. – maszol.ro 

A parlamenti diplomácia eszközei segíthetnek a megrekedt magyar-román kapcsolatokat 

kilendíteni a holtpontról – jelentette ki Simonka György (Fidesz), az Interparlamentáris 

Unió (IPU) magyar-román tagozatának elnöke szerdán Bukarestben. Az általa vezetett 

parlamenti delegáció - melyben Rubovszky György (KDNP), a tagozat alelnöke és Varga 

Zoltán(MSZP), a baráti tagozat tagja vesz még részt - azt kérte a román törvényhozóktól: 

vegyék figyelembe a magyar kisebbségi igényeket a közigazgatási határok 

megváltoztatásánál és a kommunizmus idején államosított ingatlanok 

visszaszolgáltatásánál.  

 

Csendőri jelenlét december elsején 
2013. november 28. – szekelyhon.ro 

Az esetleges incidensek elkerülése miatt fokozott figyelemmel követi a csendőrség a 

hétvégi december elsejei ünnepséget Sepsiszentgyörgyön. Az Új Jobboldal szélsőséges 

nacionalista szervezet idén is felvonulna Sepsiszentgyörgyön december elsején, 

ugyanakkor Facebookon szerveződött egy másik, Székelyföld nem Románia elnevezésű 

csoport is, amelynek tagjai ellentüntetést szerveznek ugyanerre a napra. 

 

Kétnyelvű emlékplakettet követelnek 
2013. november 28. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A Maros Megyei Könyvtár földszintjén az intézmény centenáriuma alkalmából kihelyezett, 

az igazgatók névsorát tartalmazó, kizárólag román nyelvű emlékplakett ügyében a 

prefektustól kért kivizsgálást a Néppárt marosvásárhelyi szervezete. 

 

Magyarellenes hangulat a tanácsülésen 
2013. november 28. – Krónika 

Durva magyarellenes bekiabálásokkal kezdődött csütörtökön a marosvásárhelyi 

tanácsülés. „Romániában élünk, beszéljen románul! Nem kell nekünk tolmács, nem 

vagyunk hajlandók meghallgatni kétszer ugyanazt!” – hangoztatták többször az ülésre 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/21490-a-konyv-amibol-a-romanok-megismernek-minket
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21477-javithato-a-roman-magyar-viszony-parlamenti-diplomaciaval
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/csendori-jelenlet-december-elsejen
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ketnyelvu-emlekplakettet-a-konyvtarba
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarellenes-hangulat-a-tanacsulesen
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meghívott lakótársulási elnökök, akiknek nyilvánvalóan nem tetszett, hogy Peti András 

alpolgármester magyarul is köszöntötte a résztvevőket. 

 

Uioreanu: kirabolják a decentralizáció előtt álló intézményéket 
2013. november 28. – Krónika 

Teljesen kiürítik, gyakorlatilag kirabolják a bukaresti kormányhivatalok azokat az 

intézményeket, amelyek a decentralizációs törvény értelemében a megyei és a helyi 

önkormányzatok hatáskörébe kerülnek át – állítja Horia Uioreanu Kolozs megyei 

tanácselnök Victor Ponta miniszterelnökhöz címzett nyílt levelében. 

 

Dacian Cioloş szerint kiváló kezdeményezés a Székely termék  
2013. november 28. – maszol.ro 

Dacian Cioloşsal, az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős 

biztosával találkoztak a Régiók Bizottságának romániai küldöttei, köztük Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke csütörtökön Brüsszelben.  

 

Újabb dokumentumfilm készült a magyar-román viszonyról  
2013. november 28. – maszol.ro 

Újabb dokumentumfilm készült a magyar-román együttélésről. Az Adevărul című napilap 

Románia nemzeti ünnepén, december elsején mutatja be a filmet. A szerzők nem árultak el 

sokat a kisfilmről, ám azt már tudni lehet, hogy többrészes videósorozatról van szó, 

amelyben a magyarországi románok is megszólalnak, és a romániai magyarok is. A 

vélemények rendkívül megoszlanak, van, aki szeretetéről és elismeréséről győzi meg a 

riportert, míg mások gyűlölködnek. Olyanok is vannak, akik anyagi érdektől hajtva 

mondanak le nemzetiségi hovatartozásukról.   

 

Újabb elutasítások az Új Jobboldalnak 
2013. november 28. – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Sepsiszentgyörgy képviselő-testületének tagjai is elutasító álláspontra helyezkedtek a 

szélsőséges alakulatok megyeszékhelyi megnyilvánulásai kapcsán, etnikumtól függetlenül 

akárcsak Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. 

 

 

A kisiskolákért tüntetnek szerdán Pozsonyban 
2013. november 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Demonstrációt tartanak szerdán a kisiskolák és az oktatásügy általános helyzete kapcsán 

szlovákiai magyar civil szervezetek és politikusok a parlament épülete előtt. A tüntetésen 

egy koporsóban szimbolikusan eltemetik a kisiskolákat. A megmozdulás a Csemadok, a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/uioreanu-kiraboljak-a-decentralizacio-elott-allo-intezmenyeket
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/21521-dacian-ciolos-szerint-kivalo-kezdemenyezes-a-szekely-termek
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/21520-ujabb-dokumentumfilm-keszult-a-magyar-roman-viszonyrol
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ujabb-elutasitasok-az-uj-jobboldalnak
http://www.hirek.sk/belfold/20131128104219/A-kisiskolakert-tuntetnek-szerdan-Pozsonyban.html


 

 

 

 

 

 
6 

Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, továbbá a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd 

politikusainak szervezésében zajlik, s az eseményre a szlovák ellenzéki pártok képviselői is 

meghívást kaptak. 

 

Választásokról tárgyalt Berényi és Figeľ 
2013. november 28. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A megyei, az államfő- és az európai parlamenti választásokról tárgyalt csütrötöki 

találkozóján Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke és Ján Figeľ, a 

Kereszténydemokrata Mozgalom vezetője. A politikusok értékelték a megyei választások 

eredményeit és a voksolás után kialakult helyzetet. Emellett beszéltek a jövő tavasszal 

esedékes államfőválasztással kapcsolatos előkészületekről, különös tekintettel a két párt 

esetleges együttműködéséről. 

 

A kisebbségi voksokra is számít Hrušovský 
2013. november 28. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az összes választópolgár, köztük a kisebbségek tagjainak támogatását is meg szeretné 

szerezni Pavol Hrušovský, a Kereszténydemokrata Mozgalom és a Most-Híd 

államfőjelöltje. Hrušovský már tárgyalt az esetleges támogatásáról Berényi Józseffel, az 

MKP elnökével a megyei választások második fordulója előtt. 

 

Nem indul az államfőválasztáson Bauer Edit 
2013. november 28. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Bauer Edit európai parlamenti képviselő cáfolta, hogy szándékában állna indulni a 2014 

tavaszán esedékes államfőválasztáson. 

 

Szakértői egyeztetések kezdődtek az új komáromi Duna-hídról 
2013. november 28. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Magyar-szlovák szakértői egyeztetések kezdődtek az új komáromi Duna-hídról - közölte a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM). A tárca közleménye szerint a magyar és a 

szlovák fél egyetértett abban, hogy az új komáromi Duna-híd a két ország közös 

beruházásában, uniós források igénybevételével valósuljon meg. 

 

Mégsem fektetnek be Szlovákiában a Baťa-örökösök? 
2013. november 28. – hirek.sk 

Átértékelhetik korábbi, a Beneš-dekrétumok alapján elkobzott családi vagyonért követelt 

kártérítés szlovákiai befektetéséről tett ígéreteiket a Baťa-örökösök. A Baťa-örökösök 

egymilliárd eurós kártérítést követelnek az államtól a Beneš-dekrétumok alapján elkobzott 

családi vagyonért. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.hirek.sk/belfold/20131128203806/Valasztasokrol-targyalt-Berenyi-es-Figel.html
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http://www.hirek.sk/belfold/20131128135913/Nem-indul-az-allamfovalasztason-Bauer-Edit.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20131128141217/Szakertoi-egyeztetesek-kezdodtek-az-uj-komaromi-Duna-hidrol.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131128094757/Megsem-fektetnek-be-Szlovakiaban-a-Bata-orokosok.html
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Bugár Béla Bajnai Gordonnal találkozott 
2013. november 28. – bumm.sk, Új Szó 

November 28-án, csütörtökön Pozsonyban találkozóra került Bugár Béla, a Híd párt 

elnöke és Bajnai Gordon magyar exminiszterelnök között. A találkozó célja a Híd és az 

Együtt 2014 pártok közötti további együttműködés lehetőségeinek megvitatása volt. 

 

 

Vajdaság finanszírozásának kérdésére rendszerbeli megoldást kell találni 
2013. november 28. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke tegnap este kijelentette, a tartományi vezetés 

azt akarja elérni, hogy Vajdaság kapja meg a köztársasági költségvetés hét százalékát, amit 

az alkotmány is előirányoz. „Tudatában vagyunk annak, hogy az általános és az országban 

uralkodó gazdasági helyzet miatt a költségvetés igencsak szűkös, de Vajdaság mindössze 

azt követeli, hogy ebből a szűkös keretből megkapja azt, ami Szerbia alkotmánya szerint 

megilleti” – mondta Pásztor az Európa Tanács megfigyelői küldöttségével folytatott 

tárgyalásai során.  

 

Lengyel László: A demonstrátorok példát mutatnak az elsőéveseknek 
2013. november 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

86 demonstrátor segíti a 400 egyetemre iratkozó ösztöndíjast a 2013/14-es akadémiai év 

során. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjprogramjának harmadik 

generációja kezdi meg tanulmányait a szerbiai egyetemeken és főiskolákon, az ő 

beilleszkedésüket segíti az a 86 felsőéves hallgató, akivel csütörtökön írt alá demonstrátori 

ösztöndíjszerződést a tanács. Idén két és félszeres volt a túljelentkezés az 

ösztöndíjpályázatra. 

 

Szabadlábon védekezhetnek az "új temerini fiúk" 
2013. november 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Gaudi-Nagy Tamás jobbikos parlamenti képviselő közleménye szerint szabadon 

bocsátották az úgynevezett új temerini fiúkat. "Ma értesültem a 2012. október 22-e óta 

súlyos etnikai jellegű bűncselekmény gyanújával előzetes letartóztatásban tartott hét 

délvidéki fiatal szüleitől arról az örömhírről, hogy a szabadkai börtönből mind a hét fiatalt 

szabadlábra helyezték, megszüntették előzetes letartóztatásukat", írja közleményében a 

magyarországi politikus.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16371/Lengyel-Laszlo-A-demonstratorok-peldat-mutatnak-az-elsoeveseknek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16372/Szabadlabon-vedekezhetnek-az-34uj-temerini-fiuk34.html
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Félrevezető sikerpropaganda az UMDSZ-től 
2013. november 29. – Kárpátalja 

A magyar nyelv használatával és védelmével kapcsolatos, a 2013–15-ös évekre vonatkozó 

programot fogadott el az Ungvári Járási Tanács, az UMDSZ előterjesztése alapján – írta a 

KISZó november 23-án. A Kárpátalja hetilapnak Szallár Sándor, a KMKSZ ungvári járási 

tanácsi frakciójának vezetője elmondta, ez nem programként, hanem irányelvként lett 

elfogadva, aminek az elfogadása ellenére sem lesz az ukrán nyelvtörvény végrehajtva az 

Ungvári járásban. 

 

Jelentős támogatást jelentett a Schmitt-adomány 
2013. november 29. – Kárpátalja 

Schmitt Pálnak, Magyarország volt köztársasági elnökének a KMKSZ tevőleges 

közreműködésével történt adományosztása ebben az esztendőben számos kárpátaljai 

magyar intézmény fejlesztését segítette elő, egyben jelentősen hozzájárult több kulturális 

és sportrendezvény megszervezéséhez is. 

 

A KMKSZ igen, az UMDSZ és a régiósok nem 
2013. november 29. – Kárpátalja 

Kárpátalján az utóbbi napokban egymás után hívják össze a megyei, városi és járási 

tanácsok rendkívüli üléseit, amelyeknek egyetlen céljuk van: nyilatkozatok elfogadása, 

amelyekben tiltakoznak az európai integrációs folyamatok leállítása ellen, követelik az 

államfőtől a társulási szerződés aláírására való felkészülés leállítását kimondó határozat 

visszavonását, az EU képviselőivel folytatott tárgyalások felújítását, az Ukrajna és az EU 

közötti társulási szerződés aláírását. November 27-ére hívták össze a Kárpátaljai Megyei 

Tanács rendkívüli ülését, ahol a megjelent képviselők, köztük a KMKSZ-frakció tagjai is 

aláírták az integrációt támogató nyilatkozatot. Azonban a testület nem volt határozatképes 

éppen a teremből hiányzó régiós és UMDSZ-es képviselők miatt. 

 

Egyetlen bűnük magyarságuk volt 
2013. november 29. – Kárpátalja 

A sztálini munkatáborokba ártatlanul elhurcolt magyarokra emlékeztek több kárpátaljai 

településen. A hetilap a beregdédai, a csapi, a nagypaládi, a tiszacsomai, a bátyúi, a szürtei 

és a tiszasalamoni megemlékezésekről közöl beszámolókat. 

 

Emléktáblaavatás és konferencia Királyházán 
2013. november 29. – Kárpátalja 

1532-ben Komjáthy Benedek pozsonyi kanonok a királyházi Nyalábvár falai között fejezte 

be Szent Pál apostol leveleinek magyar nyelvre történő fordítását. Az elkészült munkát 

1533-ban Krakkóban, Perényi Gáborné Frangepán Katalin támogatásával adták ki. A jeles 

eseményre emlékezve Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a Pro Cultura 
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http://www.karpataljalap.net/2013/11/28/felrevezeto-sikerpropaganda-az-umdsz-tol
http://www.karpataljalap.net/2013/11/28/jelentos-tamogatast-jelentett-schmitt-adomany
http://www.karpataljalap.net/2013/11/28/kmksz-igen-az-umdsz-es-regiosok-nem
http://www.karpataljalap.net/2013/11/28/egyetlen-bunuk-magyarsaguk-volt
http://www.karpataljalap.net/2013/11/28/emlektablaavatas-es-konferencia-kiralyhazan
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Subcarpathica civil szervezet és a KMKSZ Nagyszőlősi Középszintű Szervezete 

emlékünnepséget szervezett Királyházán. 

 

Gajdost és Janukovicsot futtatja a magyarországi jobboldali sajtó  
2013. november 29. – Kárpátalja 

A Magyar Nemzetben (és más jobboldalinak számító médiumokban) jelent meg a minap 

egy reklámanyag, amely a Janukovics-féle Régiók pártját dicsőíti mint magyarbarát 

politikai erőt és Gajdos Istvánt mint „egyetlen magyar képviselőt”. Az apropót az új 

választási törvény második olvasatban történő elfogadása adta. Abban újra szerepel a 

„magyar” parlamenti választási körzet létrehozását elősegítő passzus. 

 

 

Magyar est Zágráb megyében 
2013. november 28. – Új Magyar Képes Újság 

A Zágráb megyei magyarok a hét végén rendezték meg hagyományos összejövetelüket. 

Berkes Imre, a megyei magyar kisebbségi képviselő és munkatársai szervezését dicséri, 

hogy évről évre nagyobb az érdeklődés a rendezvény iránt. A magyar est hangulatát idén 

két szlavóniai tánccsoport, a haraszti Ady Endre és az ivanovci Petőfi Sándor műsora is 

megalapozta. 

 

Danilo Türk: „A nemzetiség nagyobb odafigyelést érdemel.” 
2013. november 28. – RTV Slovenija Hidak 

Dr. Danilo Türk, a Szlovén Köztársaság egykori elnöke nemzetközi jogszakértőként 

tartózkodik Lendván. Látogatása során találkozott a magyar nemzetiség képviselőivel és a 

kétnyelvű intézetek vezetőivel. Az eszmecsere után az elhangzottakról sajtóértekezleten 

tájékoztatták a nyilvánosságot. 

 

Ülésezett a Parlament Nemzetiségi Bizottsága 
2013. november 28. – RTV Slovenija Hidak 

Két, a kultúra területére vonatkozó törvény azon cikkelyeit tárgyalta a Szlovén Parlament 

Nemzetiségi Bizottsága, amelyek a magyar és az olasz nemzetiségi közösségekre 

vonatkoznak. Az ülés végén szóltak arról is, hogy a szlovén RTV Felügyelő Tanácsa elvette 

a nemzetiségi programokra szánt fejlesztési alapból az Intézet Tanácsa által már 

jóváhagyott eszközöket.  
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http://www.karpataljalap.net/2013/11/28/gajdost-es-janukovicsot-futtatja-magyarorszagi-jobboldali-sajto
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5128-magyar-est-zagrab-megyeben
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7512
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7510


 

 

 

 

 

 
10 

 

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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
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/
http://www.szekelyhon.ro/

