Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. augusztus 11.

2014. augusztus 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen,
hirado.hu, szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Hírlap
Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Szilágyi Zsoltot, a párt alelnökét indítja a novemberi
romániai elnökválasztáson – jelentették be az EMNP vezetői vasárnap Csíkszeredában
sajtótájékoztatón. Toró T. Tibor, az EMNP elnöke elmondta, a párt választmánya úgy
értékelte, hogy a közelgő választási kampányban is meg kell jeleníteni azokat az értékeket,
amelyek képviseletére a párt megalakult. Az egyik kiemelt témakörként jelölte meg, hogy
az erdélyi magyarok mit várnak el a román államtól, a másikként pedig a román
államszerkezeti reformot említette. Szilágyi Zsolt elmondta, örömmel tapasztalta, hogy a
párt megyei szervezeteinek elnökei és régióigazgatói értelmét látják a feladatnak, és
dolgozni akarnak az aláírásgyűjtés során. „Az EMNP azt tűzte ki célul, hogy az Európában
már bevált autonómiaformák romániai megvalósítása által intézményes keretet biztosítson
az erdélyi magyar önrendelkezésnek, a Székelyföld területi autonómiájának” – jelentette ki
az elnökjelölt.

Kelemen: az autonómia
eredményeként jött létre

sehol

nem

a

szájkaratésok

Vezető hírek

Szilágyi Zsolt a néppárt államfőjelöltje

munkájának

2014. augusztus 9. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen,
szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Kárpátinfo.net
Fiatal egyetemistáknak és középiskolás diákoknak beszélt kisebbségvédelemről és
autonómiáról Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy
polgármestere a hatodik Hárit-táborból idén SIC Feszt Székelyföldi Szabadegyetemre
átkeresztelt rendezvényen. „Autonómia-kérdésben a román társadalomnak nagyon
komoly félelmei, fenntartásai vannak, amelyekkel számolnunk kell, ha meg akarjuk őket
győzni arról, hogy közösségünk törekvései nem ellenük irányulnak: nem olyat kérünk,
amit valakitől el kell venni. A párbeszédnek nincs alternatívája. Ami annak idején Gábor
Áronnak az ágyú volt, az ma számunkra a szó, az érvek, a bölcsesség. A ti nemzedéketek
feladata, hogy folytassa az elkezdett munkát, hiszen egyetlen autonómia sem született meg
egyik napról a másikra, és nem a szájkaratésok munkájának eredménye, hanem a szívós,
mindennapi munka, a folyamatos párbeszéd gyümölcse” – szögezte le Kelemen Hunor,
hozzátéve, hogy az autonómia nem csodaszer, hanem egy olyan intézményrendszer, olyan
eszköz, amellyel élni kell, és ami a magyarság számára többletfelelősséget jelent. Azt is
kiemelte, hogy a mai alkotmányos keretek között nincs realitása az elkészült autonómiastatútumnak.

Újra Szabadkát választanám
2014. augusztus 9. – Kabók Erika – Magyar Szó
Az elmúlt négy év bővelkedett történelmi eseményekben. Az anyaország és a délvidéki
magyarság kapcsolatát tekintve is, meg a vajdasági magyar közösség belső szerveződését,
munkáját és helytállását illetően is fontos dolgok történtek velünk. Korsós Tamás
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Tüntetés a budapesti nagykövetségnél a kárpátaljai sorozások miatt
2014. augusztus 11. – MTI, Magyar Hírlap
A kárpátaljai sorozások és betelepítések ellen tiltakozott a Jobbik és a Hatvannégy
Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) pénteken Budapesten, Ukrajna nagykövetsége előtt.
Szávay István, a Jobbik alelnöke beszédében kiemelte: a kárpátaljai magyaroknak semmi
köze a tőlük ezer kilométerre zajló "értelmetlen vérontáshoz". Hozzátette: mégis sokakat
besoroznak, akaratuk ellenére önkéntesként kezelnek, a magyar kormány pedig nem védi
meg őket. „Ez nem a magyarság háborúja, de nem háborúja Kárpátalja más népeinek
sem", így a magyar, ruszin, ukrán családokért is ki kell állni - fogalmazott.

Magyarország

Magyarország szabadkai főkonzulja a Kárpát-medencében is sok tekintetben egyedülálló
közösségnek tartja a vajdasági magyarságot. A szabadkai külképviselet vezetőjeként négy
évet töltött Vajdaságban.

2014. augusztus 8. – MTI, hirado.hu, Kossuth Rádió, transindex.ro, Krónika
A földfelszíni sugárzásban látja a Csángó Rádió bővítését Lőrincz Celesztin, a rádió
létrehozója, aki pénteken a Kossuth Rádió műsorainak vendége volt. A jelenleg interneten
elérhető rádió főszerkesztője elmondta: a földi sugárzás kialakításához, Csángóföldön 100
kilométeres körzetet lefedve mintegy százezer euróra lenne szükség. Azt szeretnék, hogy
minél több csángó településre jusson el a rádió adása - mondta Lőrincz Celesztin, aki
reményét fejezte ki, hogy a jövő évben a jelenlegi infrastrukturális feltételeket tudják majd
fejleszteni.

Erdély

Csángó Rádió: cél a földi sugárzás megteremtése

Maradásra kéri Kelemen Hunort az RMDSZ Csíki Területi Szervezete
2014. augusztus 8. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugat Jelen, Krónika, MNO
Határozatban kérte fel az RMDSZ Csíki Területi Szervezete Kelemen Hunor szövetségi
elnököt, hogy továbbra is töltse be a kulturális miniszteri illetve a miniszterelnökhelyettesi tisztséget. A határozatot augusztus 8-án fogadta el a szervezet Területi Állandó
Tanácsa, amelynek tagjai a területi elnök, az ügyvezető elnök, a Területi Küldöttek
Tanácsának elnöke, a Csíki Nőszervezet elnöke, Csík Terület Ifjúsági Tanácsának elnöke,
valamint a térség parlamenti képviselői, szenátorai és európai parlamenti képviselői.

Vádat emeltek Pál Árpád volt képviselő ellen
2014. augusztus 8. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék
Vádat emeltek Pál Árpád volt RMDSZ-es képviselő ellen érdekkonfliktus miatt. A vád
szerint Pál saját lányát alkalmazta parlamenti irodájánál. A dossziét a legfelsőbb
bírósághoz küldték.
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2014. augusztus 8. – Erdély Ma, Központ
Bár az április 16-ai tanácsülést követően Peti András alpolgármester a sajtónak azt
nyilatkozta, hogy július 25-éig felállítják a Sütő András-szobrot, egyelőre nincs a tervezett
helyszínen, Színház-téren a kőmás, sőt, a terület kijelölésével megbízott Terület- és
Városrendezési Bizottság egyszer sem ülésezett a határozat elfogadása óta.

Erdély

Gyanús csend a Marosvásárhelyre tervezett Sütő-szobor körül

Marius Obreja: párbeszéd nélkül nincs támogatás
2014. augusztus 8. – Erdély Ma
Hogyan számítanak a román fél támogatására, ha nem kíváncsiak a véleményünkre, saját
sorsunkkal kapcsolatban – méltatlankodott Marius Obreja. A liberális szenátor az RMDSZ
autonómia-tervezetéről is beszélt sajtóértekezletén. Obreja nehezményezte, hogy nem
vonták be a románok képviselőit legalább annak a fejezetnek a kidolgozásába, ami az itt
kisebbségben élő románokra vonatkozik. „Úgy tudom, legalábbis úgy hallottam – mert
nemhogy nem kérték ki a véleményemet, de eddig még csak meg sem mutatták, hogy mi
van benne –, a románok jogainak garantálása területén semmilyen előrelépés nem történt
a korábbi, igen általános megfogalmazásokhoz képest. Nem tudom, ilyen körülmények
között hogyan számíthatnak a románság támogatására” – fejtegette a szenátus alelnöke.

Civil gondnokokat képez ki a Szórvány Alapítvány
2014. augusztus 8. – Nyugati Jelen, Erdély Ma
A temesvári Szórvány Alapítvány, az Integratio Alapítvánnyal partnerségben, civil
gondnokok képzését elősegítő programot indít, a soknemzetiségű vidéki közösségek
fejlesztése érdekében. Az 54 000 euró értékű Civil gondnokpályázatot a Norvég Civil
Támogatási Alap 45 000 euróval támogatja. A projektindító sajtótájékoztatón dr. Bodó
Barna, a Szórvány Alapítvány elnöke elmondta: a pályázat alapgondolata a sok helyen nem
létező interetnikus kommunikáció elősegítése olyan településeken, ahol több nemzeti
közösség él együtt. A pályázat 69 Temes és Arad megyei települést céloz meg, ahol legalább
két nemzeti közösség él együtt, ezek közül az egyik a roma közösség.

Az LMP támogatja az SZNT polgári kezdeményezését
2014. augusztus 9. – transindex.ro
Az LMP országos elnöksége kiáll a Székely Nemzeti Tanács európai polgári
kezdeményezése mellett, amely előreviheti a székely autonómiatörekvéseket - közölte az
ellenzéki párt. Falusi Norbert, az országos elnökség tagja és külügyi titkára azt írta: bíznak
abban, hogy az Európai Unió luxemburgi bírósága kedvező döntést hoz a "Kohéziós
politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért" címmel
indított kezdeményezés ügyében, amely azt célozza, hogy az EU különös figyelemmel
kezelje mindazon régiókat, amelyek nemzeti, kulturális, etnikai, nyelvi vagy vallási
sajátosságaik miatt különböznek környezetüktől. Az LMP-s politikus jelezte: kedvező
döntés esetén hamarosan újrakezdődhet a szükséges egymillió aláírás összegyűjtése.
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2014. augusztus 9. – transindex.ro, Erdély Ma
A fiataloknak is hozzá kell járulniuk az autonóm Székelyföld építéséhez, a politikusoknak
pedig erőteljesebben oda kell figyelni és foglalkozni kell az ifjú nemzedékkel, hiszen ők a
jövő haszonélvezői - vélekedtek a három székelyföldi megye vezetői a SIC Feszten, a
“Székelyföld jövőképe, Székelyföld autonómiája” panelbeszélgetésben. Az előadás alatt
Székelyföld jövőképéről, a közeli-távoli autonómiáról érdeklődtek a fiatalok, illetve arról
is, hogy mindezek megvalósulása érdekében mit tehet az ifjú nemzedék.

Erdély

Az autonómiáról beszélgetett Borboly, Tamás és Brassai a SIC Feszten

Kelemen: Voiculescunak nem volt befolyása a kormánykoalícióra
2014. augusztus 9. – maszol.ro
A pénteken tíz év letöltendő börtönbüntetésre ítélt Dan Voiculescunak semmilyen
befolyása nem volt a kormány munkájára; a politikus-üzletember által alapított
Konzervatív Pártot (PC) az alakulat elnöke képviselte a koalíció vezetőinek tanácskozásain
– jelentette ki szombaton Kelemen Hunor Kovásznán.

Predoiu: Vonát ki kellett volna tiltani
2014. augusztus 10. – Krónika
A magyarországi szélsőségesek erdélyi tevékenysége reális veszélyt jelent a romániai
demokráciára – jelentette ki Cătălin Predoiu, a Demokrata-Liberális Párt (PDL) elnöke,
aki szerint felelőtlenség a Ponta-kormány részéről, hogy Vona Gábor Jobbik-elnököt nem
tiltotta ki az országból. „Felháborító, hogy Vona még mindig nyugodtan sétálhat
Romániában, és szidalmazhatja a román állam intézményeit” – jegyezte meg a politikus.
Mint ismeretes, Vona Gábor csütörtökön a borzonti EMI-táborban tartott előadást,
melynek keretében hangsúlyozta: a román állam nem tudja megakadályozni a székelyföldi
autonómiatörekvéseket.

Taktikai nézeteltérés az erdélyi magyar érdekérvényesítésről
2014. augusztus 10. – Erdély Ma, hirado.hu, Kossuth Rádió
Bíró Zsolt, az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke szerint nem az RMDSZ kormányzati
szerepvállalásával lehet elérni a székely autonómiát. Török László, Nagyszalonta RMDSZes polgármestere pedig arról beszélt a Vasárnapi újságban, hogy néha prózai dolgokon
múlik, hogy születnek-e a partiumi, illetve erdélyi magyarság érdekeit szolgáló
eredmények.

SIC Feszt: Megéri folytatni
2014. augusztus 10. – Erdély Ma
Vasárnap zárta a kapuit a hatodik alkalommal megrendezett SIC FESZT- Székelyföldi
Szabadegyetem (korábban: Háromszéki Szabadegyetem). Augusztus 7-10. között a
székelyföldi fiatalok találkozásának központja volt Csomakőrös. A rendezvényen több,
mint háromszáz állandó táborlakó ötven programon vett részt, az esti koncerteken pedig
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Erdély

ezer fölötti létszámban buliztak. A három nap alatt a táborban több, mint ötven előadó,
közéleti személyiség, pedagógus, vállalkozó stb. fordult meg. „Egy sikeres rendezvényként
lehet elkönyvelni az idei SIC FESZT- Székelyföldi Szabadegyetemet”- mondta Oltean
Csongor, a HÁRIT elnöke, a SIC FESZT főszervezője. Oltean úgy véli: „Már az a tény, hogy
négy nap alatt kétszáz felett volt a jelentkezők száma, bizonyította, hogy a háromszéki
fiataloknak igényük van erre a táborra.

EMI-tábor: menetelő önkormányzatok
2014. augusztus 11. – Krónika, szekelyhon.ro
A tavalyi nagy székely menetelés után jelenleg az „önkormányzatok nagy menetelése”
zajlik – jelentette ki az EMI-tábor zárónapján elhangzott beszédében Izsák Balázs, a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Rámutatott: a székelyföldi önkormányzatokon a
sor, hogy előterjesszenek és elfogadjanak egy olyan határozatot, amelyben kinyilvánítják,
egy régióba, a Székelyföldhöz kívánnak tartozni. Mint mondta, a határozat elfogadása után
minden bizonnyal bírósági eljárások fognak következni, hiszen a prefektusok várhatóan
közigazgatási bíróságon fogják megtámadni a határozatokat.

Tanügyi tisztségeket kér az RMDSZ
2014. augusztus 11. – Krónika
Az oktatásügyi törvény alapján a tanfelügyelőségeknek konzultálniuk kell a kisebbségek
parlamenti képviseletével a kisebbségi oktatást érintő döntések kapcsán, így az RMDSZ
aktívan bele kíván szólni a szervezési kérdésekbe – jelentette ki Nagyváradon Szabó Ödön,
az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke. A megyei tanfelügyelőség által a
szakminisztériumhoz benyújtott javaslatok kapcsán hangsúlyozta, hogy az iskolaigazgatói
és aligazgatói, illetve tanfelügyelői posztokra már legalább hat éve nem írtak ki
versenyvizsgát, így négyéves mandátum helyett egy évre szóló ideiglenes kinevezések
történnek.

A Selye János Egyetem sikeresen veheti az akkreditációs akadályokat
2014. augusztus 8. – Felvidék Ma
Megkezdődött a szlovákiai felsőoktatási intézmények újabb átfogó akkreditációs
folyamata. Az eredmények a jövő év végére várhatók. Most dől el, hogy a korábban
haladékot kapott komáromi Selye János Egyetem teljesíti-e az Akkreditációs Bizottság
feltételeit, azaz elkerüli-e a leminősítést. Szigeti László, az egyetem igazgatótanácsának
tagja, oktatásügyi szakember bízik benne, hogy Komáromban sikeresen veszik az
akadályokat, az egyetem képes megfelelni az akkreditációs megmérettetésnek.
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2014. augusztus 8. – hirek.sk, Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja megkapta Ján Richter munka-, szociális és családügyi miniszter
Berényi Józsefnek címzett levelét, melyben az MKP-nak a komáromi Nokia bezárásával
kapcsolatos kérdéseire válaszolt. A Microsoft (volt Nokia) dél-komáromi üzemének
bezárása során 675 szlovák állampolgár is elveszti a munkáját. Az MKP vezetősége
levélben kérte Ján Richter munka- és szociálisügyi minisztert, hogy hivatala adjon meg
minden segítséget a munkanélkülivé váló szlovákiai alkalmazottaknak.

Felvidék

Nokia-ügy: Ján Richter válaszolt az MKP levelére

„Nem volt más lehetőségünk, mint a pártalapítás”

Több az elsős
2014. augusztus 8. – RTV
Zenta község területén nem csökken a magyar általános iskolák diákjainak száma annak
ellenére, hogy a község területéről is egyre többen költöznek külföldre. Úgy tűnik, az idén
mégis több kisdiák indul első osztályba, mint ahány nyolcadikos elballagott.

Čanak: Pásztor megpróbál egyszerre négy széken ülni
2014. augusztus 9. – Vajdaság Ma
Nem tárgyalt Aleksandar Vučić kormányfővel a vajdasági politikai válság megoldásáról,
jelentette ki Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke. Arra a
megállapításra, miszerint a tartományi kormány átalakításával kapcsolatos tárgyalásokban
nem vesz részt a Vajdasági Magyar Szövetség, Čanak megjegyezte, azért, mert Pásztor
Istvánt ez nem is érdekli. „Pásztort voltaképpen mindez nem érdekli, mert meg van
győződve arról, hogy sikerül neki négy széken ülnie, arról, hogy egyik pozíciója Belgrádhoz
köti, egy másik Budapesthez, a harmadik Újvidékhez, míg a negyedik Szabadkához. És
most holmiféle politikai négylábúként viselkedve azt hiszi, megszilárdította a helyzetét. Én
azonban nagyon szkeptikus vagyok e tekintetben, lévén, hogy mind a négy lába jobbos” –
mondta a LSV elnöke.

Vajdaság

2014. augusztus 9. – Új Szó
Öt éve alakult meg a Most-Híd, ebből az alkalomból interjú készült a párt elnökével. Bugár
Béla a kérdésre, hogy miként definiálja magát a párt, a következőt válaszolta: „Az
együttműködés pártja, szeptembertől pedig polgári párt, amit magyarok alapítottak,
magyar többségű párt, a magyar érdekeket egyedül képviseli a parlamentben. Ugyanakkor
mi tudatosítjuk, soha nem leszünk annyian, hogy a parlamentben a szlovákok nélkül
keresztülnyomjunk egy javaslatot. Ki képviseli jobban a magyarok érdekeit? Az, aki
elintézi, hogy az oktatási-nevelési támogatást ezentúl az OTP Bankon keresztül a szülők
kapják, csak azért, hogy aztán megkapja a magyar szülők jegyzékét, az ilyen pénzosztás
eredménye pedig iskoláink elromásodása? Vagy az, aki nagy nehezen kiharcolta, hogy a
támogatást kapják meg az iskolák szülői vagy pedagógusi közösségei?”
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2014. augusztus 9. – Magyar Szó
Bár az állami költségvetésből egyre kevesebb pénzt fordítanak az ingyenes tankönyvekre, a
következő, 2014/2015-ös tanévben az állam folytatja az ingyenes tankönyvek programját.
Arra, hogy pontosan mennyi pénzt fordítanak erre a programra, az oktatási
minisztériumból nem kaptunk választ, azt viszont elmondták, hogy csakúgy, mint a múlt
tanévben, megközelítőleg félmillió dinárt különítettek el erre a célra, és sor kerül a
korábban elhasznált tankönyvek és munkafüzetek utánpótlására is, ami felmérések szerint
a korábbi években használt tankönyvek 8 százaléka.

Vajdaság

Három tantárgyból ingyentankönyv

Belgrád is új magyar nagykövetet kap
2014. augusztus 10. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Pintér Attila, a külügyi tárca nyugat-balkáni főosztályának vezetője lesz Magyarország
belgrádi nagykövete. Huszonnégy külképviseleten cserél vezetőt a magyar kormány, a
jelöltek között karrierdiplomaták és politikai kinevezettek egyaránt találhatók.
Szemerkényi Réka, a miniszterelnök biztonságpolitikai főtanácsadója Washingtonban,
Balla János korábbi római nagykövet pedig Moszkvában fogja képviselni Magyarországot.

Hamarosan elkezdődik a médiaprivatizáció

Ülésezett a Kárpátaljai Magyar Kerekasztal előkészítő bizottsága
2014. augusztus 8. - Kárpátinfo.net
A Kárpátaljai Magyar Kerekasztal előkészítő bizottság 2014. augusztus 8-án Beregszászban
lezajlott ülésén döntés született arról, hogy ősszel újra összehívásra kerül a Kerekasztal,
melynek témája: „Hogyan tudjuk – magyar civil szervezetek, alapítványok, történelmi
egyházak, önkormányzatok – közösen megoldani a magyar közösséget érintő
problémákat?”.

Van Kárpátalján érdekképviselet!

Kárpátalja

2014. augusztus 10. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Szeptember 13-ig el kell kezdeni a médiaprivatizációt – ezt írja elő a köztájékoztatásról és
médiumokról szóló új törvény. Az állam, a tartomány vagy a helyi önkormányzatok által
alapított médiumokat legkésőbb 2015. július 1-jéig magánosítani kell, azt követően tilos
lesz sajtószerveket közvetlenül a közbevételekből pénzelni. Ehelyett a projektalapú
pénzelési mód lép életbe. Amennyiben egy médiumot nem sikerül magánosítani a
megadott időpontig, akkor a tőkét a dolgozók kapják meg ingyenesen.

2014. augusztus 9. - Kárpátalja
A mozgósítással kapcsolatban rengeteg pletyka és kérdés felmerült már az elmúlt
hetekben, hónapban. Többen nem tudják, mit tehetnek abban az esetben, ha úgy válnak
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2014. augusztus 10. – MTI, hirado.hu
Több mint 4 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a Magyarok kenyere kárpátmedencei akciója során. Az ünnepélyes búzaösszeöntést a nagydobronyi Irgalmas
Samaritánus Református Gyermekotthonban tartották. A kárpátaljai református árvaház
az idei gabonagyűjtési akció egyik kedvezményezettje a Böjte Csaba vezette Dévai Szent
Ferenc Alapítvány mellett.

Közel 1000 fontot gyűjtött a londoni magyarság a csángó magyar
gyermekekért
2014. augusztus 8. – Nemzeti Regiszter
2014. augusztus 3-án a londoni Szent István Házban az Egy nap a csángókért jótékonysági
nap keretében 960 ₤ adomány gyűlt össze a Lészpedi Oktatási Központ fenntartására, a
moldvai csángó magyar nyelvoktatás megerősítésére. Az adománygyűjtő rendezvény a
Londoni Magyar Főlelkészség, az Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete, valamint
a Magyarok Angliai Országos Szövetsége támogatásával, illetve a Kőrösi Csoma Sándor
Program angliai munkatársainak szervezésével és közreműködésével valósult meg, több
mint két hónapos előkészítő munka után.

Kárpátalja

Több mint 4 tonna búzát gyűjtöttek össze a kárpátaljai gazdák a Magyarok
kenyeréhez

Diaszpóra

hadkötelessé, hogy az a részleges mozgósítási törvény szerint nem lehetséges. Úgy érzik,
nincsenek lehetőségek. Senki nem áll ki ezekért az emberekért. Ezért sokan úgy gondolják,
hogy nincs már érdekképviselet Kárpátalján, csak politika. Az említett dolgokra cáfol rá
egy kétgyermekes apuka: Olasz Zoltán, beregszászi lakos, aki a sorkatonai szolgálat szélén
állt.

Két dudás egy (tánc)házban – skót és magyar táncok találkozása
Edinburghban
2014. augusztus 9. – Nemzeti Regiszter
Amikor vendégségbe érkezünk valakihez, általában viszünk magunkkal egy kis apróságot,
amellyel megköszönjük a meghívást. Ha viszont mi nem is készülünk különösebben,
vendéglátónk bizonyára megkínál bennünket valamivel, invitálása és valamennyi gesztusa
pedig annyit jelent: „Szívesen látlak, érezd magad otthon nálam!”

Liliomfi turné Ausztráliában és az első táncház Gold Coast-on
2014. augusztus 9. – Nemzeti Regiszter
„Remélem az ajtó zárva van annak a liliomszálnak!” – hangzik el Szigligeti Ede Liliomfi c.
vígjátékában. Szerencsére az ajtó nem volt zárva és Liliomfi újra feltűnt. A Queensland-i
Magyarok Kulturális Szövetségének színtársulata a tavalyi sikeres előadásokon felbuzdulva
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Nyári piknik a Kossuth Házban
2014. augusztus 10. – Nemzeti Regiszter
A cambridge-i Kossuth Házban a nyár folyamán sem áll le az élet. A környék
magyarságának minden hónapra jut legalább egy alkalom a Házban, hogy találkozzanak
régi ismerőseikkel, új arcokkal ismerkedjenek meg, és ezeken a találkozásokon keresztül
építsék tovább a térség magyar közösségét.

Diaszpóra

úgy határozott, hogy ismét előadja Szigligeti Ede Liliomfi c. vígjátékát. A nagyobb
ausztráliai városokban működő magyar szervezetek meghívásának eleget téve úgy
döntöttek, turnéra viszik a darabot.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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