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Letette az állampolgársági esküt az ötszázezredik külhoni magyar kérelmező 
2013. december 5. – MTI, Kormány.hu, Nyugati Jelen, Szabadság, transindex.ro, Krónika, 

Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, index.hu, 444.hu, hvg.hu, Origo 

Hosszú idő után 2010-ben végre sikerült leverni azt a lakatot Magyarország kapujáról, 

amit a 20. század helyezett rá - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a 

Parlamentben, az ötszázezredik magyar állampolgársági eskütételen. Orbán Viktor kitért 

arra, hogy eddig kilencven országból több mint 540 ezren nyújtották be az egyszerűsített 

honosítási kérelmet. Európából már csaknem félmillióan, Észak-Amerikából több mint 

kétezren, Dél-Amerikából közel négyszázan, Ausztráliából ötszázan, Ázsiából mintegy 

kétezren kérelmezték a kedvezményes honosítást. Közülük a legfiatalabb még 

csecsemőkorú, míg a legidősebb 104 éves - jegyezte meg. A miniszterelnök Magyarország 

számára megtiszteltetésnek nevezte, hogy ötszázezredik magyar állampolgárként 

köszönthette Böjte Csaba ferences szerzetest és ötszázezer-egyedikként édesanyját. 

 

Ünnepi ülésen köszöntötte Böjte Csabát a nemzeti összetartozás bizottság 
2013. december 5. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Ünnepi ülésen köszöntötte az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága csütörtökön a 

Parlamentben az ötszázezredik külhoni magyar állampolgárt, Böjte Csaba ferences rendi 

szerzetest. Potápi Árpád János, a bizottság elnöke a magyarországi és erdélyi közélet 

kiemelkedő alakjának nevezte Böjte Csabát, aki nemcsak Erdélyben, hanem Kárpát-

medence szerte végzi karitatív munkáját, és ez a tevékenység „az egész magyar nemzetet 

emeli fel”. 

 

Tőkés: nincs helye az erdélyi magyarok pártoskodásának 
2013. december 5. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar Hírlap 

Sem a jövő évben esedékes magyarországi parlamenti választáson, sem az európai 

parlamenti választáson nincs helye az erdélyi magyarok pártoskodásának – közölte Tőkés 

László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. 

Leszögezte, mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az erdélyi magyarok minél 

nagyobb számban éljenek a választás állampolgári jogával a magyarországi választásokon, 

másrészt pedig azért, hogy minél erősebb képviselettel rendelkezzenek az Európai 

Parlamentben – idézi Tőkés nyilatkozatát az MTI. 

 

Victor Ponta Horthyt méltatta 
2013. december 6. – Krónika 

Miközben Radu Pogdoreanu, a külügyminisztérium államtitkára lesújtó módon vélekedik 

a vitatott múltú Horthy Miklósról és politikai irányvonaláról, Victor Ponta miniszterelnök 

a magyar történelem kiemelkedő személyiségének tartja a kormányzót.  Kincses Előd 

marosvásárhelyi ügyvéd csütörtökön olyan dokumentumot mutatott be, melyet a 

kormányfő nevében a bukaresti Bădiţă és Pop Ügyvédi Iroda munkatársai állítottak össze, 

és nyújtottak be a bíróságon. 
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/elo-kozvetites-orban-viktor-beszedet-mond-az-otszazezredik-magyar-allampolgarsagi-eskutetelen
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/12/05/14/Unnepi_ulesen_koszontotte_Bojte_Csabat_a_nemzeti_osszetartozas.aspx?source=hirkereso
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-nincs-helye-az-erdelyi-magyarok-partoskodasanak
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Fidesz: várakozáson felül sikeres a kettős állampolgárság 
2013. december 5. – MTI, hirado.hu 

A nagyobbik kormánypárt szerint a legvérmesebb szakértői becsléseket is felülmúlta, hogy 

csütörtökön Böjte Csaba személyében az ötszázezredik külhoni magyar tette le 

állampolgári esküjét. Erről Hoppál Péter, a kormánypárt szóvivője beszélt 

sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta, kilenc évvel korábban ezen a napon a szocialisták és 

Gyurcsány Ferenc "uszítására" fájdalmas eredménnyel zárult a kettős állampolgárságról 

szóló népszavazás. 

 

Szili: Fontosak a helyi közösségek igényei 
2013. december 6. – Magyar Hírlap, MTI 

A helyi közösségek igényeinek ismeretében lehet politikai támogatást biztosítani a 

különböző autonómia törekvésekhez - hangsúlyozta Szili Katalin, az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottsága autonómia albizottságának csütörtöki budapesti ülésén.  

 

A szlovákoktól is van mit tanulni 
2013. december 6. – Dési András - Népszabadság 

Király András a Magyar Külügyi Intézet szeptemberben kinevezett igazgatója a 

Népszabadságnak elmondta, hogy irigylésre méltónak tartja a külügyekkel foglalkozó 

szlovákiai intézetek hatékonyságát. Az intézet fő csapásiránya a posztszovjet térség és az 

EU keleti partnerség programja, valamint a közép-európai együttműködés. Emellett 

együttműködnek a külügyi tárcával és a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel, hogy részt 

vegyenek a külügyi-külpolitikai gondolkodás erősítésében. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2013. december 6-i számában olvasható.) 

 

Ismét beidézték Tőkést a bukaresti főügyészségre 
2013. december 5. – Krónika 

Tőkés Lászlót ismét beidézték meghallgatásra a bukaresti főügyészségre, ezúttal az Új 

Jobboldal (Noua Dreaptă) szélsőséges egyesület emelt panaszt ellene. Azt, hogy árulással 

gyanúsítják, csupán az internetes nyilatkozatokból lehet sejteni, az EP-képviselőnek 

ugyanis nem küldtek részletes tájékoztatást a feljelentéssel kapcsolatban. 

 

Mi lenne, ha Románia és Moldova egyesülne? 
2013. december 5. – transindex.ro 

Ők többen, mi ugyanannyian lennénk, de a nemzetállam egy létező és működő 

autonómiaformával a testében ébredne nemzetálmából. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/12/05/12/Fidesz_varakozason_felul_sikeres_a_kettos_allampolgarsag.aspx?source=hirkereso
http://magyarhirlap.hu/szili-fontosak-a-helyi-kozossegek-igenyei
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-nincs-helye-az-erdelyi-magyarok-partoskodasanak
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21889
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Alkotmánybíróság: a román nyelv Moldova köztársaság hivatalos nyelve 
2013. december 5. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

A román nyelv Moldova Köztársaság hivatalos nyelve, nem a latin betűs írásmódot 

használó moldovai - döntött a chişinău-i alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy 

az ország 1991-ben elfogadott függetlenségi nyilatkozatában szereplő „román nyelv” és az 

alkotmányban szereplő „moldovai nyelv” kifejezések egymás szinonimái. 

 

Az Új Jobboldalról faggatja Markó Attila a belügyminisztert 
2013. december 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

A belügyminiszterhez fordult Markó Attila, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti 

képviselője annak érdekében, hogy magyarázatot kérjen az Új Jobboldal (Noua Dreapta) 

szervezet faji gyűlöletet ösztönző és propagáló megnyilvánulásaira, amelyeket egyre 

gyakrabban lehet tapasztalni, nemrég Aradon a Szabadság-szobor ellen, legutóbb pedig 

december elsején Sepsiszentgyörgyön a nemzeti ünnep alkalmával. 

 

Veled vagyunk, Zsolt! - Facebook-oldal indult Nagy Zsolt támogatására 
2013. december 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Veled vagyunk, Zsolt! címmel Facebook-oldal indult Nagy Zsolt támogatására. A 

kezdeményezők célja: "bemutatni az 5 év börtönbüntetésre ártatlanul elítélt volt miniszter 

ügyét". Ugyanakkor céljuk egy olyan közösségi szolidaritást felmutatni, amely rávilágít a 

bírói ítélet igazságtalanságra - írják közleményükben. 

 

Tőkés vs. Ponta – Hétfőn fájdalomdíj-kereseti tárgyalás 
2013. december 5. – Erdély Ma, Népújság 

Hétfőn, december 9-én 12 órakor kerül sor a bukaresti első ke- rületi bíróságon a Tőkés 

László kontra Victor Viorel Ponta er- kölcsi kártérítési kereset tárgyalására, jelentette be 

tegnap saj- tótájékoztatón Kincses Előd ügyvéd. 

 

Székelyföld önrendelkezéséről nyílt kiállítás Budapesten 
2013. december 5. – Erdély Ma, MTI 

Székelyföld önrendelkezéséről nyílt művészeti kiállítás Az Autonómia Anatómiája címmel 

csütörtökön Budapesten. Az eseményen Hámori József, az első Orbán-kormány kulturális 

minisztere azt mondta, hogy a székelyek autonómiatörekvése olyan össznemzeti ügy, 

amely mindenkinek kiemelten fontos. 

 

EMNP: fogyatékosoknak nevezte a magyar gyerekeket Dorin Florea  
2013. december 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Bocsánatkérésre szólította fel csütörtöki közleményében az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) marosvásárhelyi szervezete Dorin Florea polgármestert, amiért szerdai 

sajtótájékoztatóján állítólag fogyatékosoknak, félszegeknek nevezte a magyar iskolákba 

járó diákokat. Az EMNP a diszkriminációellenes tanácsnál is panaszt tett.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34890
http://itthon.transindex.ro/?hir=34888
http://itthon.transindex.ro/?hir=34891
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154109&cim=tokes_vs_ponta_hetfon_fajdalomdij_kereseti_targyalas
http://www.erdely.ma/autonomia.php?id=154144&cim=szekelyfold_onrendelkezeserol_nyilt_kiallitas_budapesten
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21832-emnp-fogyatekosoknak-nevezte-a-magyar-gyerekeket-dorin-florea
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Brutális megszorítások várnak a tanügyre 
2013. december 6. – Krónika 

Osztály- és iskola-összevonásokat, létszámcsökkentést és bérlefaragást kénytelenek 

végrehajtani a romániai iskolaigazgatók, mivel az oktatási tárca nem hajlandó 

többletfinanszírozást biztosítani azon tanintézeteknek, ahol a fejkvóta nem fedezi a 

béralapot. A megszorítások jellemezte tanügyi átszervezés tömbvidéken is hátrányosan 

sújthatja a magyar oktatást. 

 

Elveszíti önállóságát a Juhász Gyula Általános Iskola 
2013. december 6. – Krónika 

Elveszíti önálló jogi személyiségét a biharpüspöki magyar tannyelvű Juhász Gyula 

Általános Iskola a következő tanévtől a nagyváradi önkormányzat csütörtöki döntése 

értelmében. A heves vitákat kiváltó tervezet ellen kizárólag az RMDSZ-frakció emelt szót. 

Ritli Csongor már a rendkívüli tanácsülés kezdetekor szerette volna levétetni a napirendről 

a kényes témát, ám sem az ő javaslata, sem pedig később Szabó József halasztási kérelme 

nem ingatta meg a többségi szociálliberális koalíciót. 

 

Kaliňák: egyszerű a képlet, a kormány dönt a helységnevekről 
2013. december 5. – bumm.sk 

Hiába interpellálta Érsek Árpád, a Híd képviselője Robert Kaliňák belügyminisztert 

Pereddel kapcsolatban, nem sok sikerrel járt. Kaliňák válaszlevelében közli: a 

településekről szóló törvényből egyértelmű, hogy a kormány az a szerv, mely rendelettel 

meghatározhatja, vagy megváltoztathatja egy település nevét. Egy helyi népszavazás a 

törvény szerint ugyan feltétele egy település nevének megváltoztatásának, ám a kormány 

számára ez nem kötelező érvényű. 

 

Védelmezi a tévétanács a Joj cseh nyelvű műsoráért járó büntetését 
2013. december 5. – bumm.sk 

Éles reakciókat szült a szlovák televíziós és rádiós tanács által kiszabott büntetés a Joj 

kereskedelmi tévé számára azért, mert az adó cseh szinkronnal adott le egy brit 

valóságshow-t. A tanács azzal védekezik, hogy nem felel meg a valóságnak az az 

információ, miszerint a Joj a cseh nyelvhasználatért kapta volna meg a 200 eurós csekket. 

Álláspontjuk szerint a törvények értelmében jártak el, ugyanis van lehetőség arra, hogy 

csehül sugározzon a szlovák tévé, de csak megkötésekkel. Abban az esetben lehet cseh 

műsorokat adni, ha az érintett programot 2007 decembere előtt szinkronizálták, vagy 

pedig eredetileg is cseh nyelven készült. 
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http://www.bumm.sk/89742/kalinak-egyszeru-a-keplet-a-kormany-dont-a-helysegnevekrol.html
http://www.bumm.sk/89720/vedelmezi-a-tevetanacs-a-joj-cseh-nyelvu-musoraert-jaro-bunteteset.html
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Hat hónapos hosszabbítás 
2013. december 5. – Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A Szerbiai Alkotmánybíróság csütörtöki ülésén úgy döntött, hogy a tartományi és 

köztársasági parlamentnek hat hónapot ad arra, hogy Vajdaság statútumának azon 

elemeit, amelyek nincsenek összhangban a szerbiai alkotmánnyal, összehangolják az 

ország alaptörvényével. A mostani alkotmányossági vizsgálatot a Szerbiai Demokrata Párt 

szorgalmazta, amelynek véleménye szerint a tartomány statútuma az államiságra jellemző 

elemeket is tartalmaz. 

 

Jelképes 150. ünnepélyes eskütétel Belgrádban 
2013. december 5. – Magyar Szó  

A százötvenedik ünnepélyes állampolgársági eskütételt rendezték meg csütörtökön a 

belgrádi magyar nagykövetségen. Ritecz Miklós főkonzul és dr. Szlanyinka Anna konzul 

előtt ezúttal harmincöten fogadtak hűséget Magyarországnak, és vették át az 

állampolgárság adományozását igazoló honosítási okiratot. Az eseményen részt vett 

Varga-Haszonits Zoltán, a nagykövetség ideiglenes ügyvivője is. 

 

Az új törvény a szerkesztőségek létét veszélyezteti? 
2013. december 5. – Magyar Szó  

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete közleményben reagált a költségvetési 

rendszerről szóló, néhány nappal ezelőtt közzétett törvényre, amely – az egyesület szerint 

– nemcsak a szerkesztőségek minőségi munkavégzését, hanem egyben a létezésüket is 

veszélyezteti. Az új törvény ugyanis előírja, hogy „a következő két évben – 2015 végéig – 

senkit sem vehetnek fel a közszférába, s keretek közé szorítják az ideiglenesen alkalmazott 

munkatársak számát is, mely az új előírás szerint nem haladhatja meg a foglalkoztatottak 

számának tíz százalékát”. Mint a közleményben írják, „a szigorító rendelkezés minden 

olyan szervre és intézményre vonatkozik, amelynek munkáját közvetlenül vagy közvetett 

módon az állam finanszírozza”. 

 

Vajdaság látja vendégül az AER nyári egyetemét 
2013. december 5. – Magyar Szó  

A régió jövőjével, kihívásaival, a multietnikumú Vajdaság jellegzetességeivel, a tolerancia, 

a több évszázados békés együttélés kérdéskörével foglalkozik majd 2014-ben az a nyári 

egyetem, melyet egy héten át Vajdaság különböző helységeiben rendeznek meg 

politikusok, szakértők, régiófejlesztési projektumokon dolgozó fiatalok részvételével. A 

nyári egyetem megtartásáról szóló szándéknyilatkozatot tegnap írta alá a Tartományi 

Képviselőházban Pascal Goergen, az Európai Régiók Gyűlésének (AER) főtitkára és 

Pásztor István, a vajdasági parlament elnöke. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2178/kozelet/104956/Hat-h%C3%B3napos-hosszabb%C3%ADt%C3%A1s.htm
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http://www.magyarszo.com/hu/2178/kozelet_media/104942/Az-%C3%BAj-t%C3%B6rv%C3%A9ny-a-szerkeszt%C5%91s%C3%A9gek-l%C3%A9t%C3%A9t-vesz%C3%A9lyezteti.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2178/kozelet_politika/104896/Vajdas%C3%A1g-l%C3%A1tja-vend%C3%A9g%C3%BCl-az-AER-ny%C3%A1ri-egyetem%C3%A9t.htm
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Zentától Strasbourgig 
A Magyar Polgári Szövetség a VMSZ-t és a zentai önkormányzatot is megrótta 

2013. december 5. – Magyar Szó  

Igen nagy területet „járt be” zentai sajtóértekezletén a Magyar Polgári Szövetség: szóba 

került a pártelnök strasbourgi útja, a szabadkai önkormányzat átalakulása és a zentai 

fűtési gondok is. Miklós Éva a pártvezetésnek azt a véleményét tolmácsolta, miszerint 

rosszul tette a Vajdasági Magyar Szövetség, amikor Szabadkán nemrégen a radikálisokból 

lett haladókkal és a szocialistákkal lépett koalícióra, hiszen közismert a háborúban vállalt 

szerepük. Meggyőződésük szerint a VMSZ-nek a haladókkal kötött szabadkai koalíciója 

nem szolgálja a vajdasági magyarok érdekeit, mert a megmaradás legfontosabb föltétele a 

magyar autonómia volna. 

 

Az Európai Parlament külpolitikai bizottsága a tárgyalások decemberi 
megkezdését támogatja 
2013. december 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az Európai Parlament külpolitikai bizottsága elfogadta Szerbiáról szóló állásfoglalás 

javaslatát, amelyben kérelmezik, hogy az európai uniós csatlakozási tárgyalások már 

decemberben megkezdődjenek. A javaslat Jelko Kacinnak, az unió szerbiai 

jelentéstevőjének az ország európai integráció terén tett előrehalásáról szóló jelentésén 

alapul, a parlamenti bizottság pedig vita nélkül, egyhangúlag fogadta el. "Soha nem volt 

még ilyen konszenzus" – mondta Jelko Kacin az ülésen, majd leszögezte, pozitív 

visszajelzésre van szüksége Szerbiának az eddigi erőfeszítései kapcsán. 

 

A szabadkai magyar főkonzultuson már 65 ezren adták át magyar 
állampolgársági kérvényüket  
2013. december 5. – Pannon RTV 

Magyarországra eddig összesen 530 ezer kérelem érkezett be a világ minden tájáról, a 

második legtömegesebb igénylés a vajdasági magyarság részéről volt. 2011 eleje óta 

Szabadkán már több mint 50 ezren tettek állampolgársági esküt. 65 ezer kérelmet vettek 

át, csak az idén 26 ezret, 25 százalékkal többet, mint tavaly. 2013-ban 24 ezren tették le az 

állampolgársági esküt, ez 400 esküszervezési alkalmat jelent. 

 

Második születésnapját ünnepelte a VMSZ belgrádi helyi szervezete 
2013. december 5. – Pannon RTV 

Alig fértek be a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi irodájába azok, akik a szerda esti 

születésnapi bulira érkeztek. A belgrádi VMSZ megalakulásának második évfordulóját 

ünnepelte. A párt tagsága két év alatt megháromszorozódott, a nemzetiségi összetétel 

azonban nem sokban módosult, a tagoknak még mindig több mint 70 százaléka nem 

magyar nemzetiségű. A helyi elnök, Nebojša Marjanović elmondta, hogy a hatvan tag 

mellett számos támogatójuk és szimpatizánsuk is van a szerb fővárosban. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2178/vajdasag_zenta/104912/Zent%C3%A1t%C3%B3l-Strasbourgig.htm
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19682/Az-Europai-Parlament-kulpolitikai-bizottsaga-a-targyalasok-decemberi-megkezdeset-tamogatja.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19682/Az-Europai-Parlament-kulpolitikai-bizottsaga-a-targyalasok-decemberi-megkezdeset-tamogatja.html
http://pannonrtv.com/web/?p=95791
http://pannonrtv.com/web/?p=95791
http://pannonrtv.com/web/?p=95717
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A Magyar Kormány nem kérte az MNT-t, hogy csökkentse az ösztöndíjak 
összegét 
2013. december 5. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási tanácsosa tévesen tett olyan kijelentést, hogy a 

Magyar Kormány kérte az MNT-t arra, csökkentsék az államilag támogatott 

kollégiumokban lakó egyetemisták ösztöndíját – áll az MNT közleményében. Lengyel 

László a Pannon TV Közügyek című műsorában, október 31-én beszélt arról, miért 

változott egyes ösztöndíjak összege. Akkor azt mondta, a Magyar Kormány kérésére 

döntöttek így azok esetében, akik állami kollégiumban laknak. Az MNT Közigazgatási 

Hivatala közleményében szögezte le, hogy a Magyar Kormány nem kérte az MNT-t, hogy 

csökkentse az ösztöndíjak összegét. 

 

A kijevi események kárpátaljai hullámverése 
2013. december 5. – Kárpátalja 

Tüntetésekkel, rendkívüli tanácsülések összehívásával reagált Kárpátalja lakossága az 

Európai Unió és Ukrajna közötti társulási szerződés aláírásának elmaradására, illetve a 

brutális kijevi tömegoszlatásra. 

 

A magyar iskolák helyzetének javításáért  
2013. december 5. – Kárpátalja 

Az Európai Unió Keleti Partnerség Programjának köszönhetően egyre több kárpátaljai 

magyar nyelvű oktatási-nevelési intézményben közelednek a munkakörülmények az 

európai színvonalhoz. 

 

20 éves a Keresztyén Orvosok Kárpátaljai Egyesülete 
2013. december 5. – Kárpátalja 

A jubileum jegyében zajlott Nagydobronyban, az Irgalmas Samaritánius 

Gyermekotthonban az éppen húsz éve, 1993-ban megalakult Keresztyén Orvosok 

Kárpátaljai Egyesületének évzáró közgyűlése. A két évtizede 48 taggal indult szervezet ma 

116 orvost, orvostanhallgatót tömörít egybe. 

 

Kerekasztal-megbeszélés Kárpátalja gazdasági fejlesztéséről 
2013. december 5. – Kárpátalja 

November 28-án kerekasztal-megbeszélésre került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán a kárpátalai magyarság gazdasági programjának megalkotása kapcsán. 

A megbeszélés célja a kárpátaljai magyarság gazdaságfejlesztési stratégiája kidolgozásának 

előkészítése volt. A résztvevők alapul elfogadták a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetsége által elfogadott szöveget. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=95878
http://pannonrtv.com/web/?p=95878
http://www.karpataljalap.net/2013/12/05/kijevi-esemenyek-karpataljai-hullamverese
http://www.karpataljalap.net/2013/12/05/magyar-iskolak-helyzetenek-javitasaert
http://www.karpataljalap.net/2013/12/05/20-eves-keresztyen-orvosok-karpataljai-egyesulete
http://www.karpataljalap.net/2013/12/05/kerekasztal-megbeszeles-karpatalja-gazdasagi-fejleszteserol
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A zágrábi magyar kisebbségi önkormányzat napja 
2013. december 5. – Új Magyar Képes Újság 

Zágráb város Magyar Kisebbségi Önkormányzata az idén is egy eseményekben gazdag 

időszakot tudhat maga mögött. Több magyar rendezvényre is sor került szervezésükben, az 

éves programjukat a hét végi magyar bál zárta, amelynek megnyitóján az elmúlt időszak 

tevékenységeiről is beszámoltak. 

 

Decembertől van ügyfélfogadás az eszéki magyar főkonzulátuson 
2013. december 5. – Új Magyar Képes Újság 

Szeptember 3-án Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és Joško 

Klisović horvát külügyminiszter-helyettes adta át az eszéki magyar főkonzulátus épületét. 

A külképviselet berendezése, a műszaki feltételek megteremtése a napokban fejeződött be, 

így december 2-ától már várja ügyfeleit. 

 

Átadták a Magyar Kultúráért Nagy-Britanniában Díjat Londonban 
2013. december 5. – Nemzeti Regiszter 

Londoni magyar iskola, az LMI+ kapta a Londoni Magyar Kulturális Központ tavaly 

alapított elismerését, A Magyar Kultúráért Nagy-Britanniában Díjat. 

 

Aranymedál a kiváló zenészeknek 
2013. december 5. – Nemzeti Regiszter 

Kurtág György zeneszerzőnek és Schiff András zongoraművésznek ítélte oda az idén 

Aranymedálját a 200 éve alapítótt londoni Royal Philharmonic Society (Királyi 

Filharmóniai Társaság). 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5150-a-zagrabi-magyar-kisebbsegi-oenkormanyzat-napja
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5146-decembertl-van-uegyfelfogadas-az-eszeki-magyar-fkonzulatuson
http://www.nemzetiregiszter.hu/atadtak-a-magyar-kulturaert-nagy-britanniaban-dijat-londonban
http://www.nemzetiregiszter.hu/aranymedal-a-kivalo-zeneszeknek
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.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/

