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Malina Hedvig elhagyja Szlovákiát 
2013. december 19. – Új Szó, Népszabadság 

Žák Malina Hedvig csütörtökön Borkai Zsolt győri polgármester előtt letette az esküt, 

felvette a magyar állampolgárságot és januárban egész családjával Magyarországra 

költözik. Az Új Szónak elmondta, nem menekül az ügyészségi eljárás és az esetleges per 

elől, de gyermekeit meg akarja óvni a folyamatos rendőri zaklatástól. Ennek csak egy 

módját látja, ha távozik az országból. Robert Kaliňák belügyminiszter nem kommentálta 

Hedvig döntését, mondván, őt nem érinti. 

 

Magyarország menedéket biztosít Malina Hedvignek és családjának 
2013. december 19. – MTI, Kormány.hu, Népszabadság 

Magyarország természetes kötelességét teljesíti azzal, hogy a magyar állampolgárság és a 

magyarországi letelepedés által menedéket biztosít Malina Hedvignek és családjának – 

közölte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes csütörtökön. A 

miniszterelnök-helyettes szerint Malina Hedvig emberi jogainak durva és sorozatos 

megsértése okozta azt, hogy kényszerből el kell hagynia szülőföldjét. Az ő kálváriája 

felkiáltójel a szlovák társadalom és "a kisujját nem mozdító európai uniós bürokrácia felé 

is" – fogalmazott Semjén Zsolt. 

 

Felmerült Budapesten Tőkés Fidesz-listán szerepeltetése 
2013. december 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap 

A Fideszben valóban felmerült annak a lehetősége, hogy Tőkés László a magyar 

kormánypárt listáján induljon a jövő évi európai parlamenti választáson – jelentette ki 

Toró T. Tibor ama korábbi sajtóértesülések kapcsán, miszerint az EP-képviselő az Orbán 

Viktor kormányfő vezette alakulat színeiben szerezhet újabb brüsszeli mandátumot. Az 

EMNP elnöke Kolozsváron tartott évértékelő sajtóbeszélgetésén hozzátette, az alakulat 

védnöke még nem döntött arról, milyen formában indul a megmérettetésen. Toró 

elmondta, a néppárt azt tekinti elsődleges feladatának az EP-választás kapcsán, hogy 

biztosítsa az általa „nemzeti intézménynek” nevezett Tőkés László számára a lehetőséget a 

Brüsszelben elkezdett munka folytatására. 

 

Ponta: nem tárgyaltunk az RMDSZ-szel 
2013. december 20. – Krónika 

Cáfolta Victor Ponta miniszterelnök, hogy megkereste volna az RMDSZ-t azzal a céllal, 

hogy kipuhatolja: hajlandó lenne-e a magyar szervezet kormányra lépni abban az esetben, 

ha szakadna az USL-koalíció. Ponta szerint ő nem kezdett semmilyen alkuba senkivel, 

mivel azt szeretné, ha az USL egyben maradna. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/19/hedvig-elhagyja-szlovakiat
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/magyarorszag-menedeket-biztosit-malina-hedvignek-es-csaladjanak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/felmerult-budapesten-tokes-fidesz-listan-szerepeltetese
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Parttalan vita a Félszigetről 
2013. december 19. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A kevésbé sikeres idei kolozsvári megrendezés után csütörtökön Marosvásárhelyen 

bejelentették, visszaköltözik a Maros-menti városba a Félsziget fesztivál, a kincses 

városbeli önkormányzat képviselői azonban erről semmit nem tudnak. 

 

Elutasították Tőkés Ponta elleni keresetét 
2013. december 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Elutasította csütörtökön a bukaresti első kerületi bíróság Tőkés László európai parlamenti 

képviselő Victor Ponta kormányfő ellen rágalmazás miatt beterjesztett keresetét. Kincses 

Előd ügyvéd a Krónikának elmondta, az alapfokú ítélet rossz fényt vet a romániai 

igazságszolgáltatásra, és fellebbezni fognak. 

 

Erdélyi gyerekeket támogattak magyarországi vállalatok 
2013. december 19. – Krónika 

Magyarország három legnagyobb, megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató 

vállalata adott át adománycsomagokat a szászvárosi Szent Erzsébet Gyermekotthon 

részére. Az ERFO Nonprofit Kft., a Kézmű Nonprofit Kft. és a Főkefe Nonprofit Kft. napi 

használati tárgyakat, ágyneműket, szőnyegeket, párnákat, háztartási és higiéniai papírárut, 

takarító eszközöket, valamint rengeteg játékot és készségfejlesztő eszközt adott át az 

otthon lakóinak. 

 

Nem elég a megemelt fejkvóta sem a tanügyben 
2013. december 19. – Krónika 

Hetvenkét lejjel növelné az oktatási minisztérium az egy diákra számolt fejkvótát – a 

szakemberek szerint jó jel, hogy növelik az összeget, de ez még nem elegendő, és nem oldja 

meg a rendszer finanszírozási problémáit. 

 

Anyanyelvhasználat félárnyékban 
2013. december 19. – Krónika 

Bár a feltételek 2001 óta adottak, az anyanyelv-használati jog továbbra sem érvényesül 

maradéktalanul az állami intézményekben, még azokban a megyékben sem, ahol a 

lakosság magyar többségű, vagy magyar vezetésű intézmények működnek. 

 

Közpénzből alapít lapot Székelyudvarhely polgármestere 
2013. december 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

A néppárti és polgári párti tanácsosok felháborodása közepette önkormányzati 

tulajdonban lévő napilap létrehozásáról döntött csütörtöki ülésén a székelyudvarhelyi 

tanács. A Bunta Levente RMDSZ-es polgármester által láttamozott határozattervezetet 

csak a szövetség képviselői szavazták meg, miután a két ellenzéki frakció tagjai 

tiltakozásképpen kivonultak a teremből. 
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http://www.kronika.ro/szines/visszakoltoztetik-marosvasarhelyre-a-felszigetet
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/elutasitottak-tokes-ponta-elleni-keresetet
http://www.kronika.ro/szines/erdelyi-gyerekeket-tamogattak-magyarorszagi-vallalatok
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-eleg-a-megemelt-fejkvota-sem
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/anyanyelvhasznalat-felarnyekban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kozpenzbol-alapit-lapot-szekelyudvarhely-polgarmestere
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Borboly-ügy: az MPP további 39 útfelújítási szerződés kivizsgálását kéri 
2013. december 19. – transindex.ro, maszol.ro 

Szánalmas szerecsenmosdatási kísérletnek nevezte a Magyar Polgári Párt egy 

közleményében a maszol.ro portálon hétfőn megjelent cikket, amely szerint Kovács Árpád 

András, az MPP volt megyei önkormányzati frakcióvezetője írta alá egyikét azon 

feljelentéseknek, amelyek alapján bűnvádi eljárás indult Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke ellen. +A teljes igazság kiderítése, illetve a közpénzek elköltésének 

átláthatósága érdekében a Magyar Polgári Párt megyei tanácsosai kezdeményezni fogják 

az Állami Számvevőszéknél, illetve az Országos Korrupció-ellenes Ügynökségnél további 

harminckilenc szerződés kivizsgálását is!+ - áll az MPP közleményében. 

 

Borbély: Tőkés Lászlót nem tudjuk a listánkra feltenni 
2013. december 19. – Erdély Ma, Népújság 

Marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján az RMDSZ alelnöke hangsúlyozta: „2012 végén, 

amikor mindenki tudta, hogy öngyilkosság, ha ellenünk indul a parlamenti választásokon, 

őket nem érdekelte, és veszélyeztették a magyarság jelenlétét Románia parlamentjében. 

Akkor, amikor három éve Tőkés László állandóan szidja, kritizálja az RMDSZ-t, 

egyszerűen nem tudunk megbízni benne. Tehát Tőkés Lászlót nem tudjuk a listánkra 

feltenni. Ez nem jelenti azt, hogy nem tárgyalunk akár a Magyar Polgári Párttal, akár az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Párttal”. 

 

A Nemzeti Kisebbségek Napját ünnepelte az Etnikumközi Hivatal 
2013. december 19. – Erdély Ma 

Már nem a nemzetállamok Európájáról kell beszéljünk, hanem a régiók Európájáról, 

amelyek sokszínűségükkel értékesebbé te- szik a közösségeinket” – mutatott rá Laczikó 

Enikő államtitkár december 18-án az Etnikumközi Hivatal által a Nemzeti Kisebbségek 

Napja alkalmából szervezett esemény keretén belül. Ebből az alkalomból a Hivatal 

kiértékelte az idei programjait, bemutatták a 2013-as év legsikeresebb projektjeit, illetve 

interkulturális eseményeket szerveztek a Romániában élő kisebbségek bevonásával. 

 

Az RMOGYKE diszkrimináció miatt bepanaszolta a MOGYE rektorát 
2013. december 19. – Erdély Ma, Népújság 

A Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) december 

16-án panaszt nyújtott be az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem rektora, dr. Leonard Azamfirei professzor december 

10-i nyilatkozatai miatt. Az egyetem vezetőjének kijelentéseit, miszerint a magyar nyelv, 

kultúra valamint identitás megőrzése elsősorban otthon, a szín- házban és a könyvtárban 

történik, nem pedig a román nyelvű szakmai képzés során, az RMOGYKE 

diszkriminatívnak nevezte. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35021
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154960&cim=borbely_tokes_laszlot_nem_tudjuk_a_listankra_feltenni
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154967&cim=a_nemzeti_kisebbsegek_napjat_unnepelte_az_etnikumkozi_hivatal
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=154969&cim=az_rmogyke_diszkriminacio_miatt_bepanaszolta_a_mogye_rektorat
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Ismét megrongálták a kolozsvári Mátyás-szoborcsoportot  
2013. december 19. – maszol.ro, Szabadság 

Ismeretlen tettesek ismét megrongálták a kolozsvári Mátyás-szoborcsoportot – írja a 

Szabadság. A napilap beszámolója szerint Mátyás király bal sarkantyúját meggörbítették.  

 

Antal: nem akarunk iskolákat bezárni 
2013. december 19. – szekelyhon.ro 

Nem akarunk iskolákat bezárni Sepsiszentgyörgyön, de az oktatási hálózat átszervezése 

elkerülhetetlen – mondta Antal Árpád polgármester cáfolva ezáltal az EMNP értesülését 

miszerint az önkormányzat az Állomás-lakóövezet Ady Endre Gimnázium felszámolását 

tervezi. 

 

MPP: 2013 az áttörés éve volt 
2013. december 19. – szekelyhon.ro, Szabadság 

Az áttörések éve volt 2013, az autonómia-harcban, valamint az erdélyi magyar pártok 

összefogása terén egyaránt – jelentette ki a Magyar Polgári Párt elnöke, Biró Zsolt 

december 19-ei marosvásárhelyi évértékelő sajtótájékoztatóján.  

 

Gál Sándor-díjas a főkonzul és a publicista 
2013. december 19. – szekelyhon.ro 

Az Alcsík Kistérségi Fejlesztési Társulás által alapított Gál Sándor-díjat idén Zsigmond 

Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja és Ferencz Imre Székelyföld-díjas költő, 

publicista vehette át. 

 

„Csodasarkat” nyert osztályának 
2013. december 19. – szekelyhon.ro 

A csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Szakközépiskola negyedik osztályába járó Fazakas 

Boróka egyike a külhoni magyar kisiskolások éve program keretében meghirdetett Miénk a 

város! játék nyerteseinek. A negyedikes lánynak, aki az osztálya számára nyert játékokat és 

könyveket, Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja csütörtökön adta át 

a Csodasarok nevű nyereményt. 

 

Garda: a magyarság kiszorulhat a pénzügyi döntések meghozatalából 
2013. december 19. – szekelyhon.ro 

„Megkondítom a vészharangot – s felhívom a figyelmet arra, hogy elindult egy olyan 

folyamat, amely ahhoz vezet, hogy a magyarság kiszoruljon a pénzügyi döntések 

meghozatalából, a magyar pénzügyi szakembereket ellehetetlenítik” – jelentette ki Garda 

Dezső korábbi parlamenti képviselő. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/22508-ismet-megrongaltak-a-kolozsvari-matyas-szoborcsoportot
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/antal-nem-akarunk-iskolakat-bezarni
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/mpp-2013-az-attores-eve-volt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/gal-sandor-dijas-fokonzul-es-publicista
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/gal-sandor-dijas-fokonzul-es-publicista-1
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/garda-a-magyarsag-kiszorulhat-a-penzugyi-dontesek-meghozatalabol
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Rászoruló diákokat támogat az EMNT 
2013. december 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A tehetséges, de szociálisan rászoruló diákok 3500 lejt, azaz 50 ezer forintot kapnak. 

Összesen hatvan tehetséges, de szociálisan rászoruló diákot támogat ösztöndíjjal az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács. A szervezet országos alelnöke a Kossuth Rádió Határok 

nélkül című műsorának elmondta: az EMNT a kisvárdai Tőkés László Alapítvánnyal 

együttműködve ajánlott fel egyszeri ösztöndíjakat, amelyekre a magyarországi Emberi 

Erőforrások Támogatáskezelőn keresztül pályáztak. 

 

Évekig várt, hogy igazságot szolgáltassanak neki 
2013. december 19. – Új Szó 

Megverték, majd két hétre rá meggyanúsították azzal, hogy az egészet kitalálta. Malina 

Hedvig kálváriája 2006 augusztusa óta tart. Megunta: 2013. december 19-én Hedvig 

felvette a magyar állampolgárságot s lemondott a szlovákról, hogy januárban végleg 

Magyarországra költözzön. Az Új Szó összefoglalta, hogy mi történt az ügyben az elmúlt 

hét évben. 

 

Csodasarok átadása Vágkirályfán  
2013. december 19. – Felvidék Ma 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár december 17-én 

ünnepélyesen átadta a vágkirályfai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola második osztályos 

nyerteseinek a Csodasarkot. A 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program keretében 

meghirdetett Miénk a város! játék Csodasarok 51 főnyereményének egyikét kapták meg 

Vágkirályfán. 

 

Államfőválasztás: március 15-én lesz az első forduló 
2013. december 19. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az államfőválasztás első fordulójára 2014. március 15-én kerül sor, a második kör pedig 

március 29-én lesz – jelentette be Pavol Paška házelnök. Paška az európai parlamenti 

választások időpontját is bejelentette. A szavazók 2014. május 24-én dönthetik el, kik 

képviselhetik Szlovákiát az Európai Parlamentben. 

 

Bárdos: mindent megteszünk az aláírások összegyűjtése érdekében 
2013. december 19. – hirek.sk 

„Egy ilyen korai időpont kiválasztásával jelentősen lecsökkent az államfőjelöltek ideje arra, 

hogy teljesítsék kötelességüket” – reagált Bárdos Gyula arra, hogy Pavol Paška házelnök 

2014. március 15-re írta ki az államfőválasztás első fordulóját. „Ezt persze tudomásul 

vesszük, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a törvény által megszabott 

határidőn belül összegyűjtsük a szükséges aláírásokat“ – tette hozzá. A Magyar Közösség 
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http://www.erdely.ma/jotekonysag.php?id=154985&cim=raszorulo_diakokat_tamogat_az_emnt_audio
http://ujszo.com/online/kozelet/2013/12/19/evekig-vart-hogy-igazsagot-szolgaltassanak-neki
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/43219-csodasarok-atadasa-vagkiralyfan
http://www.hirek.sk/belfold/20131219114236/Allamfovalasztas-marcius-15-en-lesz-az-elso-fordulo.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131219152753/Bardos-mindent-megteszunk-az-alairasok-osszegyujtese-erdekeben.html


 

 

 

 

 

 
7 

Pártja (MKP) december 14-én jelentette be, hogy a párt jelöltjeként Bárdos indul az 

elnökválasztáson. 

 

Ki venné át Robert Fico helyét? 
2013. december 19. – hirek.sk 

Robert Fico esetleges államfővé választása után az Smernek új miniszterelnököt kell 

találnia. Legesélyesebb jelöltként Robert Kaliňák belügyminisztert emlegetik. 

 

Az MNT elnöke a magyarságot érintő kérdésekben egyeztetett Szabadka 
polgármesterével 
2013. december 19. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Korhecz Tamás és Szabadka polgármestere, Maglai 

Jenő munka jellegű megbeszélésen egyeztette elképzeléseit és álláspontjait a szabadkai 

magyarságot érintő aktuális kérdésekben, közölte az MNT sajtószolgálata. A jövő évi városi 

költségvetés vonatkozásában áttekintették az MNT Szabadkát érintő művelődési, oktatási 

és tájékoztatási programjait, továbbá megvitatták azokat az intézkedéseket, amelyek a 

magyarság szempontjából kiemelt jelentőségű közintézmények igazgatásával 

kapcsolatosak, és amelyek szavatolnák az MNT törtvényben szavatolt igazgatási és 

fenntartható jogainak érvényesítését. 

 

„Vajdaság alapdokumentumának több mint kétharmadával gond van” 
2013. december 19. – Pannon RTV 

Közzétette a Vajdaság statútumának bizonyos pontjait alkotmányellenesnek nyilvánító 

határozatát a szerb alkotmánybíróság – tudatta a Dnevnik napilap. A testület 

megállapította, hogy a szerbiai tartomány alapdokumentumának több mint kétharmada 

részben vagy teljesen összeegyeztethetetlen Szerbia alaptörvényével. Hangsúlyozta, hogy a 

statútumnak csak azokat a pontjait vizsgálta, amelyekre az eljárást kezdeményező Szerbiai 

Demokrata Párt és az Új Párt felhívta a figyelmet, de más pontoknál is észleltek 

alkotmányellenes elemeket. Az indoklásban az is szerepel, hogy a tartomány 

alapdokumentumának nem lehet alapítói jellege.  

 

A vajdasági kormány nem nevezheti kormánynak magát? 
2013. december 19. – Vajdaság Ma 

A szerbiai alkotmánybíróság elvitatja a vajdasági kormány arra való jogát, hogy ezt a 

megnevezést használja, illetve hogy a kormány kormánynak nevezze magát, derül ki a 

Vajdaság statútumának egyes rendelkezéseit alkotmányellenesnek nyilvánító 

alkotmánybírósági határozat indoklásából. Az alkotmánybíróság úgy véli, meg kell 

vizsgálni a vajdasági végrehajtói szerv elnevezésének ügyét, mivel ezt a szervet a tartomány 

statútumában vajdasági kormánynak nevezik. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131219115021/Ki-venne-at-Robert-Fico-helyet.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16483/Az-MNT-elnoke-a-magyarsagot-erinto-kerdesekben-egyeztetett-Szabadka-polgarmesterevel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16483/Az-MNT-elnoke-a-magyarsagot-erinto-kerdesekben-egyeztetett-Szabadka-polgarmesterevel.html
http://pannonrtv.com/web/?p=98405
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16484/A-vajdasagi-kormany-nem-nevezheti-kormanynak-magat.html
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Vajdaság finanszírozásáról 
2013. december 19. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A köztársasági pénzügyminisztérium meghívásának eleget téve Pásztor István, a 

tartományi parlament elnöke, Milorad Gašić, a tartományi képviselőház titkára és Zoran 

Radoman tartományi pénzügyi titkár találkozott Lazar Krstić köztársasági 

pénzügyminiszterrel és Igor Mirović regionális fejlesztési és önkormányzati miniszterrel. 

Megállapodtak abban, hogy még az év végéig megalakul az a munkacsoport, amely 

Vajdaság pénzelésének a kérdéskörével foglalkozik. 

 

A médiaházak 2014-es program- és pénzügyi tervét vitatta meg az MNT 
Tájékoztatási Bizottsága  
2013. december 19. – Pannon RTV 

Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága. A 23. ülés témája a 

médiaházak jövő évi munka- és pénzügyi terve volt. A Pannon RTV, a Mozaik Televízió, a 

Magyar Szó és a Hét Nap igazgatói és főszerkesztői ismertették a terveket a bizottság tagjai 

előtt. „A különböző médiaházak nyújtották be a 2014-es évi költségvetési tervüket, ez a 

Magyar Szónál és a Hét Nap esetében viszonylag könnyen ment” – emelte ki Hódi Sándor, 

a Tájékoztatási Bizottság elnöke. 

 

Önálló község lehetne Csantavér, Bajmok és Palics 
2013. december 19. – Pannon RTV 

Legyen önálló község Csantavér, Bajmok és Palics! Ezt a kezdeményezést támogatja 

Szabadka polgármestere. Maglai Jenő, a YU Eco TV-nek nyilatkozva elmondta: ez azt 

jelentené, hogy a város ezen helyi közösségei önálló költségvetéssel és hatáskörökkel 

rendelkeznének. A VMSZ-es politikus szerint az erről szóló indítvány megvalósítása a jövő 

év elején kezdődhet meg. 

 

Köszönet azért a munkáért, aminek köszönhetően jó a vajdasági magyarság 
megítélése  
2013. december 19. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség a Magyar Ház Alapítvánnyal karöltve fogadást tartott a 

Magyar Ház tanácstermében. A rendezvényen részt vettek az egyházi méltóságok, a 

parlamenti képviselők, iskolaigazgatók, vállalkozók, polgármesterek, a civil élet képviselői, 

intézményvezetők, színházi emberek és még sokan mások. 

 

Korsós Tamás: A kettős állampolgárság iránti érdeklődés ebben az évben 
még tovább növekedett 
2013. december 20. – Vajdaság Ma 

Immár hagyományosan év végi ünnepi hangversennyel köszönte meg az együttműködést 

vajdasági partnereinek Korsós Tamás, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus főkonzulja. A 

koncerten idén a hajdújárási Lurkó-ház javára gyűjtöttek adományt. Korsós Tamással az 
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http://www.magyarszo.com/hu/2192/kozelet_politika/105497/Vajdas%C3%A1g-finansz%C3%ADroz%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=98507
http://pannonrtv.com/web/?p=98507
http://pannonrtv.com/web/?p=98480
http://pannonrtv.com/web/?p=98535
http://pannonrtv.com/web/?p=98535
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5862/Korsos-Tamas-A-kettos-allampolgarsag-iranti-erdeklodes-ebben-az-evben-meg-tovabb-novekedett.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5862/Korsos-Tamas-A-kettos-allampolgarsag-iranti-erdeklodes-ebben-az-evben-meg-tovabb-novekedett.html
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idei év eredményeiről és a 2014-ben megoldásra váró feladatokról beszélgetett a Vajdaság 

Ma. 

 

Nem szigorodnak a vízumkiadás feltételei 
2013. december 19. – Kárpátalja 

Hétfőn kétnapos hivatalos látogatásra Kárpátaljára érkezett Wintermantel Péter, a magyar 

Külügyminisztérium Közigazgatási államtitkárságának helyettes-államtitkára, aki előbb 

Ungváron megbeszélést folytatott a KMKSZ vezetőivel, majd részt vett Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusán, az idén kiadott ötvenezredik magyar schengeni vízum 

ünnepélyes átadásán. 

 

Európai kerület csapatparancsnokai tartottak tapasztalatcserét 
2013. december 19. – Nemzeti Regiszter 

November 15. és 17. között tartottuk az európai kerület parancsnoki konferenciáját. A 

helyszín idén is a cserkészparkunk volt Kastlban, ahol a Farkastanya meleg szobáiban 

szálltunk meg és folytattuk le beszélgetéseinket. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/12/19/nem-szigorodnak-vizumkiadas-feltetelei
http://www.nemzetiregiszter.hu/europai-kerulet-csapatparancsnokai-tartottak-tapasztalatcseret
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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.hirtv.hu/
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http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
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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/

