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Ponta a zászlóügyről: Románia nem tűri el, hogy kioktassák 
2013. február 6. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, manna.ro, Nyugati 

Jelen, Szabadság, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Románia nem tűr el senkitől leckéket, hogyan alkalmazza a törvényeit - hangoztatta Victor 

Ponta miniszterelnök szerdán arra reagálva, hogy Németh Zsolt, a magyar 

külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Székelyföldön dúló „zászlóháború” ellen 

emelt szót kedden, és azt kérte a román kormánytól: szüntesse be a szimbolikus agressziót 

az erdélyi magyar közösség ellen. Bogdan Aurescu, a román külügyminisztérium 

államtitkára azt nyilatkozta: a magyar politikus azon felhívása, amelyben a székely zászló 

kitűzésére buzdította a magyarországi önkormányzatokat, gyakorlatilag egyet jelent az 

etnikai alapú területi autonómia támogatásával, melyet Románia alkotmánya nem ismer 

el. 

 

Székelyzászló-ügy: Kelemen szerint nem éri sérelem Romániát 
2013. február 6. – maszol.ro, Krónika 

A székely zászló kitűzése nem sérti sem a román állam érdekeit, sem a román lakosságét - 

jelentette ki az RMDSZ elnöke szerdán a parlament folyosóján újságírói kérdésre 

válaszolva, röviddel azután, hogy a román külügy berendelte a bukaresti magyar 

nagykövetet Németh Zsolt magyar államtitkár kijelentései miatt. Kelemen Hunor 

elmondta, hogy az olyan nemzeti kisebbségi jelképek, mint a székely zászló, nem sértik 

sem a román állam érdekeit, sem a román lakosságét, senkit nem ér hátrány amiatt, hogy 

ezeket a jelképeket a "jóérzés határain belül" használják Románia egyik régiójában. 

 

Székelyzászló-ügy – Németh Zsolt: a román kormányfő valamit félreért 
2013. február 6. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Németh Zsolt külügyi államtitkár szerint Victor Ponta román miniszterelnök „valamit 

félreért", amikor a székelyzászló-használat ügyével összefüggésben úgy nyilatkozik, 

Románia nem tűri el, hogy kioktassák. Victor Ponta szavaira reagálva Németh Zsolt a 

Fidesz-KDNP gyulai frakcióülésének helyszínén újságíróknak azt mondta: a román 

miniszterelnök valamit félreért. „Európában amit a törvény nem tilt, azt lehet. 

Romániában nem tiltja semmilyen törvény a székely zászló használatát. Ilyen értelemben 

az európai normákat, a jogállami normákat – attól függetlenül, hogy a román 

miniszterelnök mit tűr és mit nem – biztosítani kell" – nyilatkozta. 

 

Kikérné a felvidéki magyar állampolgárok listáját az SNS 
2013. február 6. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Az újonnan magyar állampolgárságot szerzett személyek listájának Magyarországtól való 

kikérésére szólította fel a szlovák belügyminisztériumot és a külügyi tárcát a Szlovák 

Nemzeti Párt (SNS). A Magyar Hírlap kitér arra is, hogy feljelentették a párkányi 

művészeti alapiskolát, mivel nevében Liszt Ferenc neve magyarul szerepel. A szlovák 

oktatási minisztérium berendelte az igazgatót Baranovics Róbertet és közölték vele, hogy 
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ha módosítani szeretnék az intézmény nevét megtehetik, azonban az iskola vezetője nem 

élt ezzel a lehetőséggel. 

 

A diplomáciai szokásjog megsértésével vádolják a bukaresti magyar 
nagykövetet 
2013. február 7. – transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Titus Corlăţean külügyminiszter a diplomáciai szokásjog megsértésével vádolta meg 

szerdán Füzes Oszkárt, Magyarország bukaresti nagykövetét, és kilátásba helyezte 

kiutasítását, amennyiben a nagykövet nem tér vissza "megbízatása keretei közé". A 

külügyminiszter az Antena 3 hírtelevíziónak nyilatkozva azt nehezményezte, hogy a 

magyar nagykövet, egy másik hírtelevízió vendégeként, újságírói kérdésre válaszolva 

Magyarország támogatásáról biztosította a székelyföldi autonómiatörekvéseket. 

 

Füzes Oszkár a maszol.ro-nak: ez nem diplomáciai incidens 
2013. február 6. – maszol.ro 

„Túlleszünk ezen, az élet megy tovább" – jelentette ki a maszol.ro-nak Magyarország 

bukaresti nagykövete röviddel azután, hogy berendelték a külügyminisztériumba Németh 

Zsolt magyar külügyi államtitkár székely zászlóval kapcsolatos kijelentései miatt. A 

diplomata elmondta, a külügyben tartott megbeszélés is azt tükrözte, hogy nincs szó 

román-magyar diplomáciai incidensről. Tájékoztatása szerint „teljesen normális 

hangnemben beszéltek" a két ország közötti nézetkülönbségekről. 

 

Füzes Oszkár: a székelyeknek természetes joguk használni nemzeti 
szimbólumaikat 
2013. február 6. – transindex.ro, Krónika 

Magyarország bukaresti nagykövete szerint szó sincs Románia és Magyarország között 

dúló zászlóháborúról, a székelyeknek természet adta joguk a nemzeti-történelmi és az 

identitásukhoz köthető szimbólumaik használata. 

 

Ismét sérteget Szanyi Tibor: ezúttal románozott 
2013. február 6. – transindex.ro, Krónika, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Háromnapos évadnyitó frakcióülését kezdte el Gyulán a Fidesz-KDNP-frakciószövetség. 

Az ellenzéki MSZP, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szolidaritás Mozgalom tüntetést 

szerveztek ebből az alkalomból. Jelen volt a Fideszt támogató Békemenet is: ők a tüntetők 

ellen demonstráltak. Szanyi Tibor az MSZP Országos Elnökségének tagja is jelen volt a 

rendezvényen. A politikus az Indexnek nyilatkozva azzal tréfálkozott, hogy románul fogja 

köszönteni a Békemenet résztvevőit, mert szerinte "sokan onnan érkeztek". 
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Budapest: a székelyzászló-ügy megoldása Románián múlik 
2013. február 6. – maszol.ro, MTI 

A kisebbségi jelképek használatának akadályozása ügyében kialakult helyzet 

megoldásának kulcsa Románia kezében van, a romániai magyarságnak jogában áll 

használnia szimbólumait, ezért Magyarország támogatja a székely zászló használatát - 

tájékoztatta a magyar Külügyminisztérium szerdán az MTI-t. 

 

Kelemen: eljárt az idő a nemzetállamok felett 
2013. február 6. – transindex.ro, Szabadság 

Törölni kell az alkotmányból a nemzetállam fogalmát, mert e miatt nem érzik a magyarok 

egyenrangú állampolgároknak magukat Romániában – jelentette ki Kelemen Hunor 

szerdán az RFI-nek adott interjújában. Az RMDSZ elnöke az alkotmánymódosítás kapcsán 

elmondta: meggyőződése, hogy nem jutnak kompromisszumra a kérdésben a többi párttal, 

de ez nem jelenti azt, hogy az RMDSZ nem tematizálja azokat a kérdéseket, amelyekről 

úgy gondolja, hogy esetükben társadalmi párbeszédre van szükség. 

 

Kovászna és Hargita megye összehangolja kulturális és turisztikai programjait 
2013. február 6. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika 

Az idei év első közös munkaülését tartotta meg Hargita és Kovászna megye 

önkormányzatának vezetősége kedden délelőtt Sepsibükszádon. Napirenden szerepeltek a 

közös turisztikai projektek, Székelyföld népszerűsítésére vonatkozó ügyek, a közös 

kiadványok szerkesztése, ugyanakkor a közös események időpontjainak egyeztetése - derül 

ki a Kovászna Megyei Tanács közleményéből. 

 

Bedő Zoltán: megfélemlít a hatalom 
2013. február 6. – Erdély Ma 

Gyűlöletkeltés és fenyegetés éri az erdélyi magyarokat, hangsúlyosan a székelyeket – 

állapította meg sajtóértekezletén Bedő Zoltán. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

sepsiszentgyörgyi elnöke szerint a megfélemlítési akciót a legmagasabb szintről irányítják. 

 

Kelemen szerint katasztrofálisak a jelenlegi régiók 
2013. február 6. – maszol.ro 

Katasztrofálisnak tartja Kelemen Hunor Románia jelenlegi regionális felosztását. „Fel 

kellene hagyni azzal a demagóg állásponttal, miszerint összedől a világ, ha ehhez a nyolc 

katasztrofálisan kialakított régióhoz hozzányúlunk" – jelentette ki az RMDSZ elnöke a 

RFI-nek adott szerdai interjúban a kormánypártoknak arról az elképzeléséről, hogy a 

jelenlegi nyolc fejlesztési régiót közigazgatási hatáskörökkel ruházzák fel. 
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Lucian Mândruță is kitűzte a székely zászlót 
2013. február 6. – maszol.ro, Krónika 

A székelyek iránti szolidaritása jeléül „kitűzte" szerdán a Facebook-oldalára a székely 

zászlót Lucian Mândruță. A népszerű tévés újságíró bejegyzésében arról ír: nem érti, mi a 

bajuk a románoknak a székely közösség szimbólumával. Lucian Mândruță tavaly december 

elsején azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy a román nemzeti ünnepen arról írt: 

Románia csak a kisebbségben élő nemzeti közösségekkel együtt teljes ország 

 

Újabb akadály az iskolanévadás előtt 
2013. február 6. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Újabb akadályt próbál gördíteni a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola Bernády 

Györgyről való elnevezése elé a Maros Megyei Tanfelügyelőség és a helyi Szociál-

demokrata Párt (PSD). Miután a politikai alakulat egyik vezéregyénisége, Cornel Brişcaru 

városi tanácsos korábban már perbe hívta az önkormányzatot a több mint egy évvel ezelőtt 

hozott döntéséért, most a főtanfelügyelő-politikus, Ştefan Someşan próbálja eltántorítani 

az illetékeseket a döntés meghozatalától. 

 

Létrejött a Ţinutul Secuiesc 
2013. február 6. – Czika Tihamér – manna.ro 

Czika Tihamér szerint „Románia területi-közigazgatási átalakítása körüli hisztiből – avagy 

demokratikus közvitából – Székelyföld egyértelműen nyert: képet és nevet. Mert eddig 

csak „úgynevezték" Székelyföldet”. 

 

A belgák hova álljanak? 
2013. február 6. – Kovács Péter – transindex.ro 

Az RMDSZ főtitkára olvasói levelében kifejti: „megkezdődött a 2014-es magyarországi 

választási kampány erdélyi szakasza. Az MSZP szervált elsőnek, a Fidesz pedig a székely 

zászló magyarországi polgármesteri hivatalokra való kitűzésével válaszolt”. 

 

Ki mit tűz ki? 
2013. február 7. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente kifejti, hogy „Németh kijelentése talán egy kicsit 

tényleg keményre sikeredett, a szimbólumharcokba való belebocsátkozásnál jóval 

fontosabb lenne, ha Budapest majd a közigazgatási reform idején, a magyarok számára 

kedvezőbb régiók kialakítása érdekében állna ki nemzetközi színtéren is a romániai 

magyar közösségért. A mostani megjegyzés azonban mégis fontos, hiszen vélhetően azt 

jelzi: Budapest megpróbál védhatalomként fellépni a határon túli magyarok érdekében. 

Csakhogy ehhez jól átgondolt, higgadt, a lehetséges külföldi reakciókat is számba vevő 

stratégia kell, hogy Bukarest egy pillanatig se tudjon a nyugati partnerek előtt abban a 

szerepben tetszelegni, hogy ismét a román fél vált a „nacionalista magyar kormány 

szimbolikus agressziójának” áldozatává”. 
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A zászlóüggyel érvelt a kisebbségi kérdés megoldása mellett Sógor az EP-ben 
2013. február 6. – transindex.ro 

A törökországi kurd kérdés békés megoldásának lehetőségeiről vitáztak az EP-képviselők 

szerdán. Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő hozzászólásában leszögezte, az Európai Unió 

(EU) területén élő őshonos nemzeti kisebbségek problémájára uniós megoldást kell 

találni, ezért azt szorgalmazta, hogy az EU-s intézmények foglalkozzanak a kérdéssel 

annak ellenére, hogy az Európai Bizottság nem érzi illetékesnek magát ezen a téren. A 

kérdés megoldására az európai polgárság éve kiváló alkalom, amely az EU hitelességét 

erősítené – érvelt a képviselő. 

 

Tamás Sándor: tiszteletet várunk 
2013. február 7. – Erdély Ma, Háromszék 

Fontos és jó dolog, hogy a magyar kormány és képviselői támogatják az erdélyi magyar 

közösség, a székelység óhajait – reagált tegnap Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki 

szervezetének elnöke Németh Zsolt magyar külügyi államtitkár keddi kijelentéseire, 

megjegyezvén: „amit nem hallanak Bukarestben, azt meghallják Brüsszelben vagy 

Washingtonban”. Ugyanazt akarjuk, ami természetes az Európai Unió tagországaiban, 

területi autonómiát, mely több uniós országban is működik, illetve jelképeink használatát. 

Mi tiszteljük a román állam szimbólumait, s nem akarunk mást, mint azt, hogy a 

magyarság, a székelység jelképeit is tiszteljék – összegzett Tamás Sándor. A szomszédos 

Hargita megye tanácsának elnöke, Borboly Csaba úgy véli, a magyarság jogait megsértik. 

 

Önálló megyefőnök-jelöltet indít az MKP a Nagyszombati és a Kassai 
kerületben 
2013. február 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Kassai és a Nagyszombati kerületben önálló megyefőnök-jelöltet indít a megyei 

választásokon a Magyar Közöség Pártja. A képviselőjelöltek személyéről a járási 

szervekben születik döntés. 

 

A Nova elutasítja Nyitra megye nemzetiségi alapon való felosztását 
2013. február 7. – SITA, bumm.sk, hirek.sk 

Az Új Többség (NOVA) elutasította a Smerrel való együttműködést a Nyitrai kerületben a 

megyei önkormányzati választások során. „Az Új Többség mozgalom elutasítja a Nyitrai 

kerület nemzetiségi alapon történő felosztását, ahogy az több választási időszakban 

történt. Az összes járás egyenletes fejlődésére törekszünk majd, tekintet nélkül azok 

nagysására vagy nemzetiségei összetételére, ami eddig nem így történt” – áll az 

állásfoglalásban. 
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Ombudsmanhelyettes: minden újvidéki polgár egyenrangú 
2013. február 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A városi hatóságoknak figyelembe kell venniük azt az ajánlást, miszerint Újvidéken a 

városi buszokon a menetirányt jelző felirat nem lehet csak cirill betűs írásmóddal 

feltüntetve, jelentette ki Vukašinović Éva, a tartományi ombudsman helyettese, s 

hozzátette, minden polgár azonos jogokkal rendelkezik. 

 

Magyarországi segítséggel: Mikrobuszt vennének Törökfalunak a tanyasi 
diákok utaztatására 
2013. február 6. – Vajdaság Ma 

Négy magyarországi önkormányzatból érkeztek képviselők falulátogatásra Ada községbe, 

ahol a Törökfalui Helyi Közösség munkájával ismerkedtek meg - áll a helyi önkormányzat 

közleményében. A bátaszéki, alsónyéki, szekszárdi és bogyiszlói képviselők Bilicki 

Zoltánnal, Ada község elnökével folytattak megbeszélést az együttműködési 

lehetőségekről. Az említett települések képviselői szeretnék hozzásegíteni a helyi 

közösséget egy mikrobusz beszerzéséhez, amellyel a tanyákról iskolába utazó diákok 

szállítását oldanák meg. 

 

Konzuli fogadónap Magyarkanizsán 
2013. február 6. – Vajdaság Ma 

A szabadkai Magyar Főkonzulátus február 7-én ismét ügyintézési lehetőséget nyújt 

Magyarkanizsa község polgárainak, hogy helyben adhassák át honosítási kérelmüket. 

Holnap a főkonzulátus munkatársai kihelyezett fogadónapot tartanak a városháza 

kistermében. A konzul és munkatársai 150, korábban már bejelentkezett magyarkanizsai 

polgár dokumentumait tekintik és veszik át. 

 

Dačić lemondását követeli az LSV a vajdasági biztonsági helyzet miatt 
2013. február 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Ivica Dačić szerb belügyminiszternek és miniszterelnöknek azonnal le kell mondania a 

megromló vajdasági biztonsági helyzet miatt, hangzott el a Vajdasági Szociáldemokrata 

Liga (LSV) kedd esti elnökségi ülésén. A temerini verekedés után, amit fokozottabb 

rendőri felügyelettel meg lehetett volna előzni, az elmúlt 48 órában Óbecsén is történt 

nemzeti indíttatású incidens, továbbá megrongálták a szlovák kultúrközpont tábláját. 

 

VMSZ: A község minden polgára érdekében kell dolgozni 
2013. február 7. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei szervezete szerdán sajtótájékoztatóján ítélte el a 

hétvégén Óbecsén történt verekedést. Molnár Viktor, a VMSZ óbecsei községi szervezete 

elnökének elmondása szerint felháborodással vették tudomásul és határozottan elítélik a 

szombat éjjel Óbecsén a város központjában történt magyarverést. Felszólította az 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14875/Ombudsmanhelyettes-minden-ujvideki-polgar-egyenrangu.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14876/Magyarorszagi-segitseggel-Mikrobuszt-vennenek-Torokfalunak-a-tanyasi-diakok-utaztatasara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14876/Magyarorszagi-segitseggel-Mikrobuszt-vennenek-Torokfalunak-a-tanyasi-diakok-utaztatasara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14877/Konzuli-fogadonap-Magyarkanizsan-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14878/Dacic-lemondasat-koveteli-az-LSV-a-vajdasagi-biztonsagi-helyzet-miatt-.html
http://www.magyarszo.com/hu/1874/vajdasag_obecse/91788/VMSZ-A-k%C3%B6zs%C3%A9g-minden-polg%C3%A1ra-%C3%A9rdek%C3%A9ben-kell-dolgozni.htm
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illetékeseket, hogy az ügyben a törvény szigorával járjanak el, és reményét fejezte ki, hogy 

Óbecse a történtek ellenére is a multikulturalizmus példás szigete fog maradni. 

 

Tiltakozik a kárpátaljai állami média leépítése ellen a KMKSZ 
2013. február 6. – MTI, Echo TV 

Nyilatkozatban tiltakozik a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége 

az ukrán állami médiahatóság tervezete ellen, amely országosan, így Kárpátalján is 10 

százalékkal csökkentené az idén az állami televízió és rádió munkatársainak számát és 

műsorainak mennyiségét, ami hátrányosan érintheti a magyar adásokat is. 

 

Időközi választás, 2013: huszonötszörös a túljelentkezés 
2013. február 6. – Kárpáti Igaz Szó 

Kevesebb, mint egy hónap múlva ismét választások lesznek Kárpátalján. A megyei 

tanácsba kiírt időközi választások célja betölteni azt az öt képviselői helyet, melyek a tavaly 

őszi parlamenti választások nyomán üresedtek meg. 

 

Talaborfalura költöztetik a szlatinaiakat 
2013. február 7. – Kárpátalja Ma 

Aknaszlatina veszélyeztetett területeiről a Talaborfalun (Tereblja) épülő új lakónegyedbe 

telepítik majd a lakosságot. A megyei adminisztráció sajtóközpontjában azt ígérik, a 

lakótelep és a szociális létesítmények befejezésével kapcsolatos sürgető kérdéseket 

Kárpátalja kormányzója az illetékes miniszterek elé terjeszti. Ezzel együtt Ledida felveti 

egy föld alatti allergológiai kórházi osztály építését a sólelőhely talaborfalvi területén. 

 

„Történelmünk, zenei örökségünk” 
2013. február 6. – Új Magyar Képes Újság 

A fenti címet adták az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyeseület kórusa által 

készített harmadik CD bemutatójának, amelyre február 4-én a Népkör székházában került 

sor. 

 

Az eredmények mellett mindig marad megoldandó kérdés is 
2013. február 6. – Népújság 

A múlt héten Žiga Turk oktatási, tudományos, művelődési és sportminiszter Balogh Zoltán 

magyar humánerőforrás-miniszterrel való közelgő megbeszélései előtt találkozott a 

magyarországi szlovén és a szlovéniai magyar kisebbség képviselőivel is. A megbeszélésen 

a rábavidéki szlovén kisebbség vezetősége elégedetten tájékoztatta a minisztert arról, hogy 
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http://www.echotv.hu/kulfold/tiltakozik_a_karpataljai_allami_media_leepitese_ellen_a_kmksz.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12146
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/16674-talaborfalura-koltoztetik-a-szlatinaiakat
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4205-toertenelmuenk-zenei-oeroekseguenk
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5953-az-eredmenyek-mellett-mindig-marad-megoldando-kerdes-is
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a kivitelezők elkezdték építeni a szlovén kisebbségnek igen fontos Felsőszölnök–Kétvölgy 

utat, illetve arról is, hogy az állam az Országos Szlovén Önkormányzatnak adta át a 

kétnyelvű iskolák fennhatóságát. 

 

„A kisebbségi szavazat nem eladó” 
2013. február 6. – Népújság 

Hétfőn este megtartotta rendszeres képviselői fórumát Göncz László nemzetiségi 

képviselő, ezúttal „Nemzetiségi mozgástér a kialakult politikai és társadalmi válság 

időszakában” címmel. 

 

Egyeztettek a csoport- és szakvezetőkkel 
2013. február 6. – Népújság 

Kedden az MNMI és a csoportok művészeti vezetői, szakvezetői közötti szokásos 

megbeszélésen a 2013-as év fontosabb műsorairól, készülő produkcióiról szóltak. 

 

Mikor lesznek szerződések? 
2013. február 6. – RTV Slovenija Hidak 

A nemzetiségileg vegyesen lakott községek még nem kötöttek szerződést az illetékes állami 

szervekkel a kétnyelvű ügyvitel megvalósításának és a községi nemzeti közösségek 

tevékenységének idei évi finanszírozásáról. Amíg nincs szerződés, addig pénzátutalás 

sincs. 

 

Magyar bál Felsőpulyán 
2013. február 6. – Volksgruppen 

A közép-burgenlandi régió egyik legnagyobb bálja, a Magyar bál immár kilencedik 

alkalommal kerül megrendezésre. Szombaton, február 9-én helyi politikusokat, 

díszvendégeket, de a járás, sőt az ország határain túlról is várnak vendégeket Felsőpulyára. 

 

Hungarian Blues 
2013. február 7. - Balla Eszter - Heti Válasz 

Little G. Weevil azaz Szűcs Gábor nyerte a Memphisben megrendezett Nemzetközi 

Bluespárbaj szóló/duó kategóriájának első díját, valamint a legjobb gitárosnak szóló 

elismerést is. A zenész elmondása szerint bár nem Grammy díj, de ahhoz ugródeszka lehet 

ahhoz. A rangos elismerésnek köszönhetően egyre többen keresik meg koncert ls 

lemezajánlatokkal, ráadásul egy új album megjelenése sincs kizárva. Bár az Egyesült 

Államokban telepedett le, minden évben hazalátogat és büszkén vállalja magyarságát. 

(Az interjú a Heti Válasz 2013. február 7-i számában olvasható.) 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5951-a-kisebbsegi-szavazat-nem-elado
http://nepujsag.net/index.php/kultura/5959-egyeztettek-a-csoport-es-szakvezetkkel
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/5608
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/177870/
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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.hvg.hu/
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http://www.magyarhirlap.hu/
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http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
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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/
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