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Megalakulhatnak a magyar főtanszékek az orvosin 
2013. december 23. - Szucher Ervin - Krónika 

Már a második félévtől megalakulhatnak az önálló magyar főtanszékek a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen – ehhez „csak” az kell, hogy a román fél betartsa a 

szavát, ugyanis a napokban akkreditálták a magyar nyelvű orvosképzést. Amennyiben a 

román fél betartja a 2012. szeptember 21-én írásban adott szavát, a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) már a második félévtől megalakulhatnak 

az önálló magyar főtanszékek. A több miniszter jelenlétében aláírt egyezmény hetedik és 

egyben utolsó pontja szerint ugyanis az akkreditálás megszerzését követően a szenátusnak 

döntenie kell a magyar tanszékek számáról. 

 

2013-ban fókuszban a külhoni magyar oktatás  
2013. december 24. – MTI, kormany.hu, hirado.hu 

A külhoni magyar oktatás területén megvalósított programokat és intézményfejlesztéseket 

emelte ki az elmúlt évet értékelve Répás Zsuzsanna az MTI-nek adott interjújában. A 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár arról is beszélt, hogy a terület várhatóan 

jövőre is 16,5 milliárd forintból gazdálkodhat. Répás Zsuzsanna elmondta: az eddig 

elkezdett programok 2013-ban folytatódtak, a megkezdett fejlesztéseknek pedig már 

látszanak az eredményei. Kiemelve az oktatás területén indított kezdeményezéseket, 

rámutatott: az a legfontosabb, hogy teljes vertikumú legyen a külhoni magyar oktatási 

struktúra. A szülők már óvodába, kisiskolába azzal a gondolattal íratják be a gyermeküket, 

hogy azután hogyan tudja később a tanulmányait folytatni - fogalmazott. 

 

Pásztor István: Jobb lesz, ha új statútumot írunk 
2013. december 29. - Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Meg kell írni Vajdaság új statútumát, ahelyett, hogy a mostanit hangolnánk össze a 

szerbiai alkotmánnyal, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. 

Értékelése szerint a feltételek kedveznek ahhoz, hogy a statútumról és a Vajdaság 

pénzeléséről szóló kérdéseket „csomagban” oldják meg. Véleménye szerint tisztább munka 

egy új dokumentumot, azaz a statútum teljes szövegét újraírni, mert úgy kisebb lenne a 

valószínűsége az esetleges mulasztásoknak és hibáknak, s ez „egyszerűbb lenne a szöveg 

átláthatósága, technikája, teljesebb áttekintése és koherenciája szempontjából is”. 

 

Németh: Összhangra van szükség 
2013. december 30. – MTI, MNO 

A mindenkori magyar külpolitika feladata, hogy összhangot teremtsen a nemzet- és a 

szomszédságpolitikai szempontok között – mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára az MTI-nek adott évértékelő interjújában. Magyarország 

közvetlen szomszédságáról szólva elmondta, hogy össze kell hangolni a nemzet- és 

szomszédságpolitikai szempontokat, és ez a kedvezményes honosítás ügyében a 

legnagyobb kihívás. Szlovákia kivételével minden szomszédos országgal sikerült 
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megállapodni erről a kérdésről. Az államtitkár emlékeztetett: mintegy 550 ezren éltek a 

honosítás előnyeivel, és „látványosan megindult a regisztráció”, a jövő évi választások 

előkészítése.  

 

„Van magyar jövő” címmel fogadott el kiáltványt az MSZP nemzetpolitikai 
tagozata 
2013. december 27. – MTI, Magyar Hírlap 

„Van magyar jövő" címmel fogadott el kiáltványt az MSZP kül- és nemzetpolitikai tagozata 

pénteki rendkívüli ülésén, amelyen Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti képviselő 

lemondott a tagozat elnöki posztjáról - tudatta az MSZP Európai Parlamenti Delegációja 

az MTI-vel. A tíz pontból álló kiáltványban szerepel a szociális sorsközösség, a méltányos 

közteherviselés, a nemzeti összefogás, valamint a „társadalmi megbékélés” fontossága. A 

politikus kiemelte, a demokratikus ellenzék részéről hiteles nemzeti alternatívára van 

szükség, amely a demokrata hazafiságot és az európaiságot szorosan összekapcsolja. 

 

Százmillióval segítik a külhoni diákokat 
2013. december 28. – Csókás Adrienn – Magyar Nemzet 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma csaknem százmillió forint értékben hirdet 

pályázatokat határon túli magyar iskolák, diákok és szervezetek részére a Nemzeti 

Tehetségprogram legújabb felhívásában. A pályázatokra január 23-ig lehet jelentkezni. A 

Nemzeti Tehetségprogramra a Magyar Kormány 2014-ben 1,4 milliárd forintot irányozott 

elő. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. december 28-i számában olvasható.) 

 

Székelyzászló-ügy - SZNT: provokál a jelképet reklámnak nevező 
rendőrparancsnok 
2013. december 23. – MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Marosvásárhely polgármesteréhez intézett nyílt levélben tiltakozott hétfőn Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke amiatt, hogy a városháza alárendeltségében 

működő helyi rendőrség parancsnoka a székely zászlót reklámanyagnak minősítve 

megbírságolta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei szervezetét a 

székházára kitűzött lobogó miatt. 

 

Éjféli harangozást kezdeményez az SZNT a madéfalvi vérengzés évfordulójára 
2013. december 24. – MTI, Erdély Ma 

Éjféli harangozást és gyertyagyújtást kezdeményez a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a 

2014. január 6-ról 7-re virradó éjjel, a madéfalvi vérengzés 250. évfordulója alkalmából. 
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Izsák Balázs SZNT-elnök közölte, hogy a madéfalvi vérengzés 250. évfordulóján a székely 

nemzeti ellenállás két esztendejére, 1762-63-ra is emlékezni kell. Azzal a kéréssel fordult a 

történelmi magyar egyházak székelyföldi gyülekezeteihez, hogy a január 6-ról 7-re virradó 

éjszaka, éjfélkor szólaltassák meg a harangokat, a székelyek pedig otthonaikban tegyenek 

égő gyertyákat az ablakpárkányokra. 

 

Visszakerült a magyarokat sértő felirat a kolozsvári Baba Novac-szoborra 
2013. december 23. – Krónika, MTI, Transindex, Maszol, Reggeli Újság 

A kolozsvári polgármesteri hivatal kijavíttatta a város egyik terén álló Baba Novac szobor 

magyarokat sértő feliratát, amit korábban ismeretlenek rongáltak meg. A „Baba Novac, 

Vitéz Mihály hadvezére, akit szörnyű kínok között öltek meg a magyarok 1601. február 5-

én” feliratot 2011-ben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) kifogásolta, az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács azonban nem találta a diszkriminatívnak a megfogalmazást. 

 

Második rendszerváltozásra van szükség 
2013. december 23. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Tőkés László a 24 évvel ezelőtti romániai forradalom évfordulóján elmondta, hogy , a 

december 15-i temesvári zarándoklat után politikai értelemben is vissza kell nyúlni 

Temesvárhoz. Az ott elkezdődött rendszerváltozást kell folytatnunk, vagy - a 2010. évi 

magyarországi mintát követve - egy második rendszerváltozásra van szükségünk" - 

fogalmazott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Hozzátette, hogy az mind 

országos szinten, mind kisebbségi magyar viszonylatban, mind egyházpolitikai téren ki 

kell teljesíteni a rendszerváltozást, hiszen még nem történt valódi rendszerváltozás 

Romániában. 

 

Ráduly: Borbolyéknak le kellett volna mondaniuk 
2013. december 27. - Krónika  

Ráduly Róbert szerint Borboly Csabának, a Hargita Megyei Tanács elnökének és két 

vádlottársának le kellett volna mondania tisztségéről, miután az ügyészség vádat emelt 

ellenük. Csíkszereda RMDSZ-es polgármestere úgy véli, a szövetség „a politikai 

erkölcsösség" szempontjából rosszul menedzseli a Borboly-ügyet. 

 

Újra lobog a székely zászló Csíkszeredában a Szabadság téren 
2013. december 27. – Erdély Ma 

Karácsony másodnapján újra felvonták a székely lobogót, amit szenteste téptek le és 

rongáltak meg ismeretlenek. A csíkszeredai Szabadság téren a több méteres zászlórúdra 

még kora tavasszal vonták fel a székely lobogót ünnepélyes keretek között az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) önkormányzati képviselőjének, Tőke Ervinnek a 

kezdeményezésére. 
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2013-ban láthatóbbá váltak a magyar autonómiatörekvések 
2013. december 27. – Erdély Ma 

Láthatóbbá váltak a 2013-as évben az erdélyi magyar közösség autonómiatörekvései. A 

székelyföldi önkormányzatoknak egész évben küzdeniük kellett a helyi jelképek 

használatáért. E küzdelem meghonosította és az autonómiaharc szimbólumává tette a 

székely zászlót. A 2013-as évet már február elején az autonómia évének nyilvánította az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), ám alighanem e kinyilvánításon túli tényezők 

eredményezték, hogy a szándék nagy mértékben megvalósult. Az autonómiatörekvéseknek 

az adott lendületet, hogy a 2012 karácsonyán hivatalba lépett Victor Ponta-kormány egy 

korábbi egyezséget megszegve nem vonta be a hatalomba a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséget (RMDSZ), és székelyföldi képviselőin keresztül általános támadást indított a 

magyar szimbólumok ellen. 

 

Bolojan: az RMDSZ hülyének nézett, mert román vagyok 
2013. december 29. - Vásárhelyi-Nyemec Réka - Krónika 

Ilie Bolojan polgármesternek meggyőződése, hogy Nagyvárad érdekében lépett, amikor 

idén több, a magyar közösség által is sérelmezett döntést hozott. Véleménye szerint nem 

magyarság ellenes döntéseket hozott, hanem a város érdekeit nézte, akkor is például, 

amikor a Juhász Gyula Általános Iskola megszüntetéséről, hiszen anyagi indokokból 

kellett ezt a lépést megtennie. A rendőrautók feliratozásakor pedig a 2010/1332-es 

kormányhatározatnak megfelelően jártak el. Az RMDSZ-szel korábban jól együtt tudott 

működni, azonban véleménye szerint most lejárató kampányt folytat ellene. 

 

EP-választások: ha Csáky igen, Bugárék nem 
2013. december 26. – hirek.sk 

Bugár Béla a Most-Híd párt elnöke szerint ha Csáky Pál lesz az MKP jelöltje, nem tartja 

elképzelhetőnek az együttműködést. Hozzátette, hogy a Most-Híd elképzelhetőnek tartja a 

Magyar Közösség Pártjával (MKP) való együttműködést, de szerinte ez csak egyoldalú 

igény. „Mi a megyei választások előtt koalíciókat javasoltunk, de ők ezt elutasították. 

Kényszerítenem kell őket?" – fogalmazott. Szerinte az MKP a regionális választások előtt 

sem tanúsított korrekt magatartást, és ezt megelőzően is problémás volt a két párt 

viszonya. Bugár leszögezte: ha az MKP érdeklődést mutat a jövőbeli együttműködés iránt, 

pártja hajlandó lesz erről tárgyalni. 

 

Bugár támogatná Bárdost a második körben  
2013. december 27. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke támogatná Bárdos Gyulát, ha a Magyar Közösség Pártja 

jelöltje bejutna az államfőválasztás második fordulójába. Bugár Béla azonban 

figyelmeztetett: amennyiben magyar jelölt jutna be az elnökválasztás második fordulójába, 

biztosan szlovák ellenfele győzedelmeskedne. A Most-Híd elnöke szerint így a Magyar 
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Közösség Pártja (MKP) segíthet megnyerni az államfőválasztást a kormányzó Irány-

Szociáldemokráciának (Smer-SD). „Ez az ő felelősségük” – szögezte le a TASR 

hírügynökségnek adott interjúban. 

 

Veszélyben a magyar nyelvű alapoktatás Szlovákiában 
2013. december 28. – Dr. Both Hunor – Magyar Nemzet 

A szlovák parlament december 4-én fogadta el a közoktatásról szóló törvény módosítását, 

ami 2015. szeptember 1-től előírja a minimális osztálylétszámot. Ez az alapiskolák első 

osztályában minimum 11, második-negyedik osztályban 13, felső tagozatban pedig 15 

tanulónak kell járnia, különben nem indulhatnak el. A törvény következményeire már 

Berényi József is felhívta a figyelmet, pont azokon a településeken fog megszűnni a magyar 

nyelvű alapoktatás, amelyeknek komoly szerepe van a magyar identitás megőrzésében. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. december 28-i számában ovlasható.) 

 

Žitňanská és társai a Most-Híd frakciójában folytathatják 
2013. december 28. – Felvidék Ma, Új Szó, bumm.sk 

A Most-Híd parlamenti frakciójának tagja lehet az SDKÚ-DS-ből decemberben kilépett 

Lucia Žitňanská, Miroslav Beblavý és Magda Vášáryová – közölte a sita szlovák 

hírügynökség több parlamenti képviselőre hivatkozva. Ilyen jellegű tárgyalásokat még nem 

folytattunk – reagált a sajtóhírre Bugár Béla, a Most-Híd elnöke a hírügynökségnek adott 

nyilatkozatában. Megismételte ugyanakkor Pavol Frešónak, az SDKÚ elnökének korábban 

tett kijelentését, miszerint nagy veszteség volna, ha a három politikus végleg hátat 

fordítana a közéletnek. 

 

Nem fogadjuk el, hogy másodosztályú állampolgárok vagyunk 
2013. december 29. – Felvidék Ma 

Csáky Pál az MKP Országos Elnökségének tagja szerint a köztársasági elnök választással 

kapcsolatban elmondta, hogy nincs olyan szlovák elnökjelölt, akit tiszta szívvel támogatni 

lehetne. Ráadásul Bárdos Gyulának a magyar szavazatok mellett más kisebbségekhez 

tartozók is támogatni fogják. Az MKP EP listájával kapcsolatban elmondta, hogy erről még 

nem született döntés. Bugár Béla kijelentésével kapcsolatban miszerint ha Csáky Pál indul, 

akkor nem lesz együttműködés az MKP és a Most-Híd között, elmondta, Bugár Béla és a 

Most-Híd októberben azt mondta, hogy Berényi József elfogadhatatlan számukra a 

Nagyszombati megye elnökeként, és ellene kampányoltak. A Lévai járásban három érintett 

Most-Hidas képviselő-jelölt emiatt ki is lépett a vegyes pártból. 

 

A szlovákok és mi 
2013. december 30. – Tamáska Péter – Magyar Hírlap 

Ahogy halad előre a bársonyos forradalmat követő, és a meciari alapokra épült erőteljes 

szlovák asszimiláció, egyre több a pozsonyi szirénhang: fel kell hagyni a szlovák–magyar 

viszálykodással. Kellene egy közös, amolyan uniós tankönyv: ezért Füleken és másutt is a 
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szakértők összeültek egy szlovák–magyar történelemkönyv sarokpontjainak 

megvitatására. Azonban kérdés, hogy mi is kerülne bele, hiszen ha a Szent Koronának 

alárendelt rendi állam nem etnikai alapon szerveződött és volt szlovák nyelvű nemessége, 

hogy is érvényesült a magyar etnikumú nemesség elnyomó szerepe. 

 

Pásztor: Le kellene zárni a „háborús állapotot” 
2013. december 26. - Vajdaság Ma, MTI 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint politikai indíttatású feszültségkeltés zajlik az 

országban. Pásztor István a szabadkai Pannon RTV csütörtökön sugárzott Szubjektív című 

interjúműsorában úgy fogalmazott: jó volna valahogy a "háborús állapotot" lezárni. 

 

Sikeres volt a 2013-as év, a vajdasági magyarság szervezettebbé vált 
2013. december 27. - Pannon RTV, MTI, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A 2013-as év sikereiről, kudarcairól és a jövő évi nemzeti tanácsi választásokról is beszélt a 

Pannon RTV-nek és az MTI-nek adott évértékelő interjújában Korhecz Tamás, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke. Az oktatás szempontjából két fontos stratégiai célt emelt ki az 

MNT elnöke: az egyik az, hogy minél több vajdasági magyar tanuljon tovább, járjon 

egyetemre, ami biztosíthatja a szülőföldön való boldogulást és az értelmiségi utánpótlást. 

Ezt ösztöndíjakkal segítik. 2013-ban amit MNT saját forrásaiból biztosítanak. A másik célt, 

a magyar nyelvű iskolákba iratkozók számának növelését iskolabusz-programmal és 

beiskolázási csomaggal segítik. 

 

Januárban alakul meg a Vajdaság statútumát átdolgozó munkacsoport 
2013. december 27. -  MTI 

Januárban alakítják meg a vajdasági képviselőház keretein belül azt a munkacsoportot, 

amelynek feladata a tartomány alapdokumentumának számító statútumnak a szerb 

alkotmánnyal való összehangolása lesz. Erről döntött pénteken a tartományi parlament 

alkotmányügyi bizottsága Újvidéken. 

 

Maglai Jenő: Ha jól gazdálkodunk a város vagyonával, fejleszthetünk 
2013. december 27. - Magyar Szó, Pannon RTV 

Tisztában vagyunk azzal, hogy ez nem volt könnyű év, a médiumok számára sem, 

amelyeknek évről évre egyre több fejtörést okoz, hogy túléljenek hónapról hónapra. 

Tudjuk, hogy támogatás nélkül a médiaházak nagyon nehezen tudnak fennmaradni, éppen 

ezért az önkormányzat igyekszik majd az elkövetkező évben is támogatni őket. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16506/Pasztor-Le-kellene-zarni-a-34haborus-allapotot34.html
http://pannonrtv.com/web/?p=99944
http://www.magyarszo.com/hu/2200/vajdasag_szabadka/105762/Takar%C3%A9koss%C3%A1g-%C3%A9s-%C3%A9sszer%C5%B1s%C3%ADt%C3%A9s.htm
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Jövőre 65,6 milliárd dinárral rendelkezik majd Vajdaság 
2013. december 27. - Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A 2014-es tartományi költségvetés tervezetét vitatták meg ma a tartományi képviselők. 

Jövőre 65,6 milliárd dinárral rendelkezik majd a tartomány. Ez 15 százalékkal 

alacsonyabb, mint a 2013-as tartományi büdzsé volt.  

 

Magyarkanizsa: A jövő évi községi büdzsé 100 millióval kevesebbel 
gazdálkodik 
2013. december 27. - Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A községi költségvetésre 2014-ben 1,1 milliárd dinárt látnak elő, ami százmillió dinárral 

kevesebb, mint az idei évi - tájékoztatta a képviselőket Pakai Tamás, a költségvetési és 

pénzügyi osztály munkatársa. Tekintettel arra, hogy az idei évben az 1,2 milliárd dinárra 

tervezett költségvetés 80% -ban valósult meg, a jövő évi reálisnak tűnik – jelentette ki 

Pakai, az ellenzék bírálataira reagálva. 

 

Kishegyes: Vita nélkül fogadták el a községi költségvetés tervezetét 
2013. december 27. - Vajdaság Ma 

Jelenlegi összetételében a tizenegyedik ülését tartotta meg a kishegyesi községi képviselő-

testület, melyen módosították a 2013-as év költségvetését és elfogadták a 2014-es 

költségvetés tervezetét. Az idei évi büdzsé keretösszegét 493,8 millió dinárban határozták 

meg, a jövő évi tervezet pedig 510,6 millió dinár. 

 

Októberben tarthatják a nemzeti tanácsi választásokat 
2013. december 28. - Pannon RTV 

Októberben tarthatják meg a jövő évi szerbiai nemzeti tanácsi választásokat. Legalábbis 

ezt javasolja a szerbiai kormány. A nemzeti tanácsok egyértelmű javaslata az volt, hogy a 

voksolást május végén vagy júniusban tartsák meg. 

 

Hol van IMI? sorsolás 
2013. december 28. – Kárpátalja Ma 

A Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet által létrehozott Itt Magyarul Is 

mozgalom 2013. december 2-án játékot indított Hol van IMI? címmel. A játék címe nem 

véletlen, hiszen az akció lényege az volt, hogy a játékban résztvevők minél több olyan 

vállalkozást, üzletet találjanak Kárpátalján, amely magyar nyelvű cégtáblával vagy 

nyomtatvánnyal is rendelkezik. A képek beküldőire értékes nyeremények vártak, melyek 

kisorsolását 2013. december 27-én tartották. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=99852
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16512/Magyarkanizsa-A-jovo-evi-kozsegi-budzse-100-millioval-kevesebbel-gazdalkodik.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16512/Magyarkanizsa-A-jovo-evi-kozsegi-budzse-100-millioval-kevesebbel-gazdalkodik.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16513/Kishegyes-Vita-nelkul-fogadtak-el-a-kozsegi-koltsegvetes-tervezetet.html
http://pannonrtv.com/web/?p=100092
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet?start=5
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Bagolyvár  
2013. december 28. – Almási Irén – Kárpáti Igaz Szó 

Vidékünkön hosszú ideig nem volt magyar bábszínház. Ám egy nap egy lelkes 

önkéntesekből álló fiatal csapat, elhatározta, ideje változtatni ezen. Sikerült: az egy évvel 

ezelőtt megalakult Bagolyvár társulat mára Kárpátalja megannyi magyar oktatási 

intézményében megfordult. 

 

Focival az autonómiáért! 
2013. december 28. – Kárpátalja Ma 

„Focival az autonómiáért” jelszóval Kézdivásárhelyen szervezett labdarúgótornát a 

Székelyföldért Társaság. Az immár 4. alkalommal kiírt tornára az egész Kárpát-

medencéből érkeztek csapatok. Így a 20 csapat részvételével kezdődött tornán részt vett és 

jó játékkal rukkolt elő a Délvidék SC (Topolya), a Via Nova (Érsekújvár), a Bukovinai 

Székelyek, a Gyimes, a partiumi Farkasok csapata és mások. 

 

Szélsőséges évet zár a Központi Szövetség 
2013. december 27. Volksgruppen 

„A 2013-as évvel kapcsolatban nincs okunk panaszra ami a tevékenységünket, 

eredményeinket illeti.” –nyilatkozta rádiónknak Deák Ernő a Központi Szövetség elnöke. 

„A szokásos felnőttoktatásokat, rendezvényeket megtartottunk, a Bécsi Napló hála 

Istennek nagyon jó hírnévnek örvend. Kiadtuk megint az Őrség naptárt, most már a 2014-

es évre. Különösen nagy örömünkre szolgál, hogy egy nagy krízis után 100 diáknak örvend 

a Bécsi Magyar Iskola. Az anyagi támogatásunkat bár megrövidítve, de megkaptuk a 

Kancellária Hivataltól.”- mondta Deák Ernő. 

 

BMKE: a jubileumok éve volt 2013 
2013. december 28. – Volksgruppen 

2013 a jubileumok éve volt a felsőőri székhelyű Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

életében. Tíz éves fennállását ünnepelte a Játékos magyar gyermekóra foglalkozás, szintén 

tíz évre tekinthet vissza az egyesület énekköre, tizedik alkalommal sikerült meghirdetni a 

magyar nyelvű szavalóversenyt is, az egyesület maga pedig 45 éves megalakulását 

ünnepelhette. 

 

25 éve kerül szétosztásra a betlehemi láng 
2013. december 26. Nemzeti Regiszter 

Idén volt 25. éve, hogy a cserkészek végzik a Betlehemi Békeláng elosztását világszerte 

Bécsből. Ez alkalomból az osztrák cserkészszövetség, a PPÖ, az ökumenikus ünnepség 

előtt fogadást adott, melynek keretében felelevenítették az elmúlt negyedszázad történetét. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=16327
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/sport/24160-focival-az-autonomiaert?utm_medium=facebook&utm_source=twitterfeed
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2622587/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2622734/
http://www.nemzetiregiszter.hu/25-eve-kerul-szetosztasra-a-betlehemi-lang


 

 

 

 

 

 
10 

Észak-Amerikai tisztikonferencia 2013 
2013. december 28. – Nemzeti Regiszter 

Sok helyről jöttünk össze, Clevelandból, Kanadaból, DC-ből, New York-ból, Brunswickból 

és még Bécs-ből is! 60-an találkoztak az évi tiszti konferencián Buffaló-ban. 

 
 

  D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://www.nemzetiregiszter.hu/eszak-amerikai-tisztikonferencia-2013
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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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