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Kelemen Hunor egyeztet a kormányfővel zászlóügyben 
2013. február 11. – maszol.ro 

A marosvásárhelyi táblabíróság ítélet Hargita megye zászlajának határozatáról akkor válik 

hatályossá, ha szövege megjelenik a hivatalos közlönyben, ez pedig még nem történt meg – 

reagált Borboly Csaba arra a hírre, hogy Andrei Jean Adrian prefektus átiratban szólította 

fel a polgármestereket a székely zászló – egyben a megye szimbóluma – eltávolítására. 

Hargita Megye Tanácsának elnöke: a sajtóból tudja, hogy Kelemen Hunor szövetségi elnök 

Victor Ponta kormányfővel készül egyeztetni a székely zászló kérdésében, és meg szeretné 

várni ennek az egyeztetésnek az eredményét. Megjegyezte, minden oldalról nyugalomra 

intették, és ő is úgy véli, meg kell várni, hogy lecsillapodjanak az indulatok. 

 

A székely zászlók levételére szólított fel Hargita megye prefektusa 
2013. február 11. – Erdély MA, MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Magyar Nemzet 

Adrian Jean Andrei, Hargita megye prefektusa hétfőn hivatalos átiratban szólította fel a 

megye polgármestereit, hogy távolítsák el településükön a közintézményekről a székely 

zászlót. Az Agerpres hírügynökség jelentése szerint a prefektus a marosvásárhelyi 

táblabíróságnak a zászlóra vonatkozó jogerős ítéletére hivatkozott. A táblabíróság tavaly 

szeptemberben érvénytelenítette a Hargita megyei tanácsnak azt a határozatát, amelyben a 

megye szimbólumává nyilvánították a zászlót. 

 

Pajtić elismerte: etnikai indíttatású a temerini incidens 
2013. február 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke hétfőn a legélesebben elítélte az elmúlt 

hétvégén történt temerini incidenst, amely során szerb fiatalok egy csoportja 

sörösüvegekkel dobált meg három magyar kiskorút. „Az a ház Vajdaság. Ebben a házban 

évszázadok óta építjük a nemzetek közötti bizalmat és tiszteletet. Évszázadok óta 

támaszkodunk egymásra és élünk egymással. Amikor ezt a házat sörösüvegekkel dobálják 

meg, amikor sértéseket és szitkokat zúdítanak rá, amikor gyűlöletgraffitikkel csúfítják el, 

amikor le akarják rombolni és elpusztítani, tőlünk csak egyet fognak hallani: nem adjuk 

ezt a házat”. 

 

Kolozsváron és Bukarestben tüntetett az Új Jobboldal 
2013. február 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Az Új Jobboldal nevű szélsőségesen nacionalista szervezet tagjai szerveztek tiltakozást 

hétfő délelőtt a kolozsvári és a bukaresti magyar főkonzulátus előtt. A román fiatalok 

Füzes Oszkár magyar nagykövetnek a székelyföldi autonómiát támogató kijelentései ellen 

tiltakoztak, valamint az RMDSZ azon törekvése ellen, hogy a román alkotmányból 

kikerüljön a nemzetállam fogalma. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/8559-kelemen-hunor-egyeztet-a-kormanyfovel-zaszlougyben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135457&cim=a_szekely_zaszlok_levetelere_szolitott_fel_hargita_megye_prefektusa
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14914/Pajtic-elismerte-etnikai-indittatasu-a-temerini-incidens.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=71254
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Két elnöke is lehet marosvásárhelyi RMDSZ-nek 
2013. február 11. – transindex.ro, szekelyhon.ro, KrónikaForrnak az indulatok a 

marosvásárhelyi RMDSZ újjáalakuló közgyűlése körül. A szövetség egyes tagjai szerint idő 

előtt, antidemokratikusan hirdették ki a közgyűlést, ezért ellengyülést szerveznek. 

 

Izsák Balázs: meghirdetett és jelképes üzeneteiben is egységes lesz a Székely 
Szabadság Napja! 
2013. február 11. – transindex.ro, Erdély Ma 

A március 10-re Marosvásárhelyre meghirdetett Székely Szabadság Napján az SZNT 

céljaitól idegen üzeneteket senki nem fog megfogalmazni, sem szavakban, sem 

jelképekben. A pártok, szervezetek, ideológiai csoportosulások otthon fogják hagyni saját 

jelképeiket, hogy az összetartó közös cél mellé, Székelyföld zászlaja, lobogója alá 

sorakozzanak fel – írja közleményében Izsák Balázs. 

 

A csíkmadarasi polgármesteri hivatalra kirótt büntetés visszavonását kérte 
Korodi 
2013. február 11. – transindex.ro 

Levélben kéri Korodi Attila Andrei Jean Adrian prefektust, vonja vissza a csíkmadarasi 

polgármesteri hivatalra kirótt büntetést a zászlóügy kapcsán. "A csíkmadarasi 

polgármesteri hivatalra kihelyezett címeres zászló nem egy másik ország hivatalos jelképe, 

hanem magyar közösségünk egyik szimbóluma. Ennek kihelyezése nem törvényszegés" - 

fogalmazott a politikus. 

 

Közölték a székely zászlót illegális megyezászlóvá nyilvánító bírósági döntést 
2013. február 11. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Kiközölte a Marosvásárhelyi Fellebbviteli Bíróság a Hargita megye zászlójaként 2009-ben 

elfogadott székely zászló illegálisnak nyilvánítására vonatkozó határozat indoklását. A 

dokumentum szerint a bíróság helyt adott a megyei tanácsi határozatot megtámadó 

magánszemély keresetében megfogalmazottaknak, mi szerint a korábban a zászló 

törvényességéről először megkeresett bíróság nem vette figyelembe azt a tényt, hogy 

Hargita megye zászlója valójából a székely zászló, s mint ilyen, csak a megye székely 

lakossága szimbólumait tartalmazza. Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke az MTI-nek 

elmondta: az ítélet akkor válik hatályossá, ha szövege megjelenik a Hivatalos Közlönyben. 

Ez pedig még nem történt meg. 

 

Nem mindenkinek sérti a szemét – Román publicisták a székely zászlóról 
2013. február 11. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Több román publicista közölt az elmúlt napokban a kisebbségi jelképhasználat jogát 

elismerő, a nacionalista hangulatkeltést elítélő írást a székelyzászló-ügy kapcsán. Ezeknek 

a kivételeknek az internetes portálok és közösségi fórumok biztosítottak nyilvánosságot, 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=19582
http://itthon.transindex.ro/?hir=32029
http://itthon.transindex.ro/?hir=32029
http://itthon.transindex.ro/?hir=32030
http://itthon.transindex.ro/?hir=32030
http://itthon.transindex.ro/?hir=32034
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135423&cim=nem_mindenkinek_serti_a_szemet_roman_publicistak_a_szekely_zaszlorol
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miközben a televíziós vitaműsorokban meghívott politikusok és elemzők többnyire 

ellenséges hangnemben beszéltek a székelyek követeléseiről. 

 

Mikó-per: az óvástól folytatják 
2013. február 11. – Erdély Ma, Háromszék 

Május 16-án tárgyalja a bukaresti legfelsőbb bíróság a Mikó-ügy fellebbezését, korábban 

tévesen közölték, nem kezdik elölről az egész pert, csak azt az óvást vizsgálja az öttagú 

testület, amelyet a ploieşti-i bíróság tárgyalt volna, ha Markó Attila nem lesz képviselő. 

 

Székelyföld gazdasági életképtelenségéről ír az Adevarul 
2013. február 11. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Életképtelen lenne Székelyföld, ha „önállósulna": erre a következtetésre jutott az Adevarul 

című román napilap, amely hétfői számában Hargita, Kovászna és Maros megye gazdasági 

mutatóit elemezte. A lap azt vizsgálta, hogy milyen gazdasági kilátásai lennének egy 

„etnikai alapú" székelyföldi autonóm területnek, amelyet a cikk szerzője „állami 

entitásként" emleget. 

 

Antal Árpád a régiósításról – 1968-ban jó volt az etnikai elv 
2013. február 11. – Erdély Ma 

Öt év múlva nagy ünnepre készül Románia, ugyanis száz éve lesz annak, hogy Erdély 

egyesült Romániával. Nehogy valaki azt higgye, hogy az 1918-ban megfogalmazott ígéretek 

elévülnek, és nem kell majd ezeket betartani – közölte Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere. 

 

Referendumot írnak ki az utcanévadásról Sepsiszentgyörgyön 
2013. február 11. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Antal Árpád polgármester sajtótájékoztatón elmondta: bár a Hargita, Kovászna és Maros 

Megyei Románok Civil Fóruma újra tiltakozik az utcanévadás ellen, nem mond le arról, 

hogy az önkormányzat megváltoztassa az utcaneveket. Az 1918 December 1 sugárút lakói 

arról kell véleményt mondjanak, egyetértenek-e a szakaszosítással, vagyis, hogy egy részt 

továbbra is a román nemzeti ünnepről,a másik két részt Petőfi Sándorról és Mihai 

Eminescuról nevezik el. 

 

„A szimbólumok versengése nem vezet sehova” 
2013. február 11. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

Nehéz helyzetbe hozták a romániai magyarság képviselőit a budapesti politikusok „székely 

zászlós" kijelentései, mert hamarosan kezdődik a közvita Románia területi-közigazgatási 

felosztásáról – jelentette ki a maszol.ro-nak adott interjúban Vasile Dâncu szociológus, az 

erdélyi etnikumközi kapcsolatok egyik legavatottabb kutatója. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135424&cim=miko_per_az_ovastol_folytatjak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135433&cim=szekelyfold_gazdasagi_eletkeptelensegerol_ir_az_adevarul
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135440&cim=antal_arpad_a_regiositasrol_1968_ban_jo_volt_az_etnikai_elv
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135445&cim=referendumot_irnak_ki_az_utcanevadasrol_sepsiszentgyorgyon
http://maszol.ro/index.php/belfold/8557-a-szimbolumok-versengese-nem-vezet-sehova
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Lojalitástörvényt fogadtatna el egy USL-s szenátor 
2013. február 11. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, manna.ro 

A román nyelv iránti lojalitás törvényét szeretné elfogadtatni a kormányzó Szociálliberális 

Szövetség (USL) két Szatmár megyei képviselője - közölte hétfőn internetes oldalán a 

Szatmári Friss Újság. A napilap közlése szerint Valer Marian szenátor és Octavian Petric 

képviselő egy vasárnap tartott sajtótájékoztatón jelentette be, hogy törvénytervezetet kíván 

benyújtani a román nyelv iránti lojalitásról. Valer Marian - aki a Szociáldemokrata Párt 

szatmárnémeti szervezetének az elnöki tisztségét is betölti - elmondta, a törvény többek 

között arról rendelkezne, hogy vonják meg a román állampolgárságot azoktól, akik 

könnyített honosítással magyar állampolgárságot is szereztek. 

 

Óriási hiánypótlónak bizonyul a SIC Card 
2013. február 11. – maszol.ro 

Egyre népszerűbb a Székelyföldi Diákigazolvány – SIC Card –, amelyet decemberi 

elindítása óta 400-an igényeltek már – tájékoztatta a maszol.ro-t Zsigmond József. A 

diákigazolványt működtető, sepsiszentgyörgyi Centrum Studiorum Egyesület elnöke 

szerint az eddigi igénylések legnagyobb arányban Marosvásárhelyről érkeztek, ezt követi 

Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és Székelyudvarhely, de már minden székelyföldi városból 

van igénylés, és minden generációból legalább egy diák felkereste a kezdeményezőket. 

 

Szülőföldön magyarul a pedagógusok szövetségével 
2013. február 11. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

„Idén is, immár harmadik éve a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége segít a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt.-nek lebonyolítani a Szülőföldön magyarul programot” – mondta 

Horváth Gabriella, az RMPSZ Maros megyei szervezetének elnöke hétfőn, a megye magyar  

nemzetiségű iskolaigazgatóival folytatott tanácskozáson. 

 

Letépték a magyar zászlót a Fenyő elől 
2013. február 11. – Rédai Attila – szekelyhon.ro 

Letépte szombatról vasárnapra virradó éjszaka a magyar zászlót a csíkszeredai Hunguest 

Hotel Fenyő elől egy járókelő. Az incidenst rögzítette a szálloda biztonsági kamerája, de a 

tettes kilétére nem derít fényt. 

 

Sógor: Németh és Ponta beavatkozása is használt a zászlóügynek 
2013. február 11. – Erdély Ma, Duna Tv 

Sógor Csaba az Európai Parlament legutóbbi ülésén azt mondta: ma országomban a 

nemzeti kisebbségemet diszkriminálják, nem engedik szimbólumainkat használni, ezért 

lenne fontos, hogy az Európai Unió dolgozzon ki keretszabályozást a nemzeti kisebbségek 

védelmére. Az EP képviselő a Duna Tv Székelyföldi stúdiójában beszélt még arról is, 

miszerint Magyarország alkotmányos felelősséget vállal a külhoni magyarokért, tehát 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/8561-lojalitastorvenyt-fogadtatna-el-egy-usl-s-szenator
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/8543-oriasi-hianypotlonak-bizonyul-a-sic-card
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szulofoldon-magyarul-a-pedagogusok-szovetsegevel
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/leteptek-a-magyar-zaszlot-a-fenyo-elol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=135453&cim=sogor_nemeth_es_ponta_beavatkozasa_is_hasznalt_a_zaszlougynek_video
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jogos elvárás, hogy támogassa a székelység szabad jelképhasználatát és 

autonómiatörekvéseit. 

 

Feudumpolitika 
2013. február 12. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika keddi vezércikkében Rostás Szabolcs hangsúlyozta, hogy „Bár az elmúlt 

napokban sokan azt jósolták, hogy a székely zászló körül egy hete kirobbant, államközivé 

terebélyesedett adok-kapok hamarosan elcsitul, a román hatóságok képviselőinek 

nyilatkozatai, intézkedései egyáltalán nem ebbe az irányba mutatnak. A börtönnel 

fenyegetőző belügyminiszter intelme, a székelyföldi prefektusok újabb és újabb körlevelei 

alapján borítékolható, hogy a magyar jelkép(ek) elleni hadjárat, az ezt övező vita még 

sokáig eltart”. 

 

Börtön a székely zászlók miatt? 
2013. február 12. - Rostás Szabolcs - Kolozsvár 

A román belügyminiszter burkoltan börtönbüntetéssel fenyegette meg azokat az erdélyi 

polgármestereket, akik kitűzik a székely zászlót hivatalukra. Hargita megye 

kormánymegbízottja erre reagálva körlevélben utasította a polgármestereket és a megyei 

képviselő-testület elnökét, hogy távolítsák el a közintézményekről a székely zászlót. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. február 12-i számában olvasható.) 

 

Elutasította a kétnyelvű táblák kihelyezését a vasút 
2013. február 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Elutasította a Szlovák Államvasutak 38 felvidéki magyar polgármester azon kérvényét, 

hogy a vasútállomásokon helyezzenek ki kétnyelvű feliratokat. Berényi József, az MKP 

elnöke elmondta, az újabb elutasítás dacára tovább kívánják folytatni a küzdelmet, és 

következő lépésként csütörtökön több, vasúti megállóval vagy állomással rendelkező 

felvidéki településen önerőből helyezik ki a hiányzó magyar feliratú helységnévtáblákat. 

 

A Most-Híd majd csak a tárgyalások végeredményéről tájékoztat 
2013. február 12. - Felvidek Ma   

A Most-Híd országos elnöksége levélben szólította fel járási és kerületi vezetőit, hogy a 

folyamatban lévő megyei önkormányzati választásokkal kapcsolatban csakis a koalíciós 

tárgyalások végeredményeiről adjanak ki közleményt. Ezt Bugár Béla a párt elnöke adta 

hírül, hozzátéve, hogy az "utóbbi napokban ezzel kapcsolatban olyan egyoldalú hírözön 

zúdult rá a nyilvánosságra, amely csak a félreinformálást szolgálja, és nem a megegyezést." 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=71276
http://www.bumm.sk/78594/elutasitotta-a-ketnyelvu-tablak-kihelyezeset-a-vasut.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37931-a-most-hid-majd-csak-a-targyalasok-vegeredmenyerol-tajekoztat
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Szabadlábon a temerini incidens elkövetői 
2013. február 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szabadlábon van az az öt szerb nemzetiségű fiatal, akiket a hétvégi temerini incidens 

elkövetőiként garázdasággal gyanúsítottak, tudta meg nem hivatalos forrásokból a B92. 

Egyikük fivére elmondta, testvére beismerte, hogy részt vett az incidensben, de azt tagadta, 

hogy az összetűzés hátterében nemzeti türelmetlenség állt volna. „Összevesztek a mi szerb 

fiataljaink, kergetőztek, üvegeket hajigáltak, s egyedül az a redőny látta kárát. Feleljenek, 

ha bűnösök, de senki nem gyűlöli a magyarokat. Az én nagyanyám is magyar, a másik 

őrizetbe vett srác anyja magyar és szó nincs itt gyűlöletről” - mondta. 

 

Pásztor István: Tarthatatlan a kialakult biztonsági helyzet Vajdaságban 
2013. február 11. – Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke tarthatatlannak minősítette a kialakult 

vajdasági biztonsági helyzetet.  Pásztor István így kommentálta a történteket: „Jó 

körülmény, hogy a rendőrség gyorsan elfogta az elkövetőket, az kevésbé, hogy ugyanolyan 

minősítéssel indítottak eljárást. Tehát nincs benne a nemzeti gyűlölet szításának az 

eleme.” 

 

Újabb levél a Rózsa utcából: Történik, ami történt 
2013. február 11. – Friedrich Anna – Vajdaság Ma 

“Elgondolkodtató, hogy mi járhatott annak az öt temerini fiatalembernek a fejében, akik a 

minapi egyik éjszakán magyar kiskorúakat sörösüvegekkel megdobálva vezették le 

indulataikat… A hamarjában felszaporodott ilyen és hasonló események miatt az ember 

értetlenül áll a kérdés előtt, hogy az illetékes szervek miért nem teszik a dolgukat, és 

ezekben a szervekben miért vannak olyanok, akiknek morális értékrendje megengedi, hogy 

összekacsintson a törvényen kívüliekkel.” – írja Friedrich Anna. 

 

Pešić: Dačić, a mi Churchillünk 
2013. február 11. – Vajdaság Ma 

Az elmúlt napok, hetek szerbiai politikai botrányainak lényege és célja Ivica Dačić 

kormányfő „elsüllyesztése” Koszovó miatt, véli Vesna Pešić. 

 

A népszerűség ellenére a haladók egyelőre nem akarnak választásokat 
2013. február 11. – Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt a bizonyítékokra támaszkodó vizsgálat eredményei alapján alakítja ki 

álláspontját az Ivica Dačić és a Šarić-klán állítólagos találkozójával kapcsolatban – 

jelentette ki Nebojša Stefanović, a szerbiai parlament házelnöke.  A választások kiírása 

csak az egyik lehetséges megoldás. Ha Dačić bűnös, felelnie kell. Stefanović elismerte, 

hogy a rendkívüli választások Aleksandar Vučić pártelnök népszerűsége alapján a 

haladóknak kedveznének. Mi mégis megmutatjuk, hogy a pártérdekek nem állnak az 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14915/Szabadlabon-a-temerini-incidens-elkovetoi.html
http://pannonrtv.com/web/?p=45957
http://www.vajma.info/cikk/rozsautca/191/Tortenik--ami-tortent.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5442/Pesic-Dacic--a-mi-Churchillunk.html
http://pannonrtv.com/web/?p=45920
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állami érdekek felett, és amíg ez a kormány eredményeket ér el, lehetőséget kell neki adni 

– tette hozzá.  

 

Egy Balogával kevesebb 
2013. február 11. – Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán belpolitikában nemcsak az ellenzék elhúzódó parlamenti blokádja, hanem két 

honatya mandátumának visszavonása is borzolja a kedélyeket. Egyikőjük Pavlo Baloga, a 

korábbi katasztrófa-elhárítási miniszter, Viktor Baloga öccse. Könnyen lehet, hogy 

hamarosan nemcsak megyei szintű időközi választás lesz Kárpátalján, hanem 

törvényhozási mandátumért is ringbe szállnak a jelöltek. 

 

Az ELTE Matematikai Múzeum előadása Beregszászban 
2013. február 11. – Kárpátalja Ma 

Élvezetes és meghökkentő matematikaórán vehettek részt február 7-én azok, akik 

ellátogattak a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Törökbálint termében tartott 

különleges előadásra. A Pándy-Szekeres Dávid meghívására Kárpátaljára látogató 

matematikusok ízelítőt adtak a matematika tanításának arról az oldaláról, amelyet az 

iskolákban a hagyományos matematikaórákon nem tapasztalhatnak meg a diákok. 

 

Itt a farsang, áll a bál… Jótékonysági farsangi mulatság a Rákóczi-főiskolán 
2013. február 11. – Kárpátalja Ma 

Február 8-án a Rákóczi–főiskola ismét jótékonysági bál helyszíne volt, ahová több mint 

négyszáz ember érkezett. Az egybegyűltek között jelen volt Répás Zsuzsanna, 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Bayer Mihály, Magyarország kijevi 

nagykövete, valamint Magyarország Ungvári Főkonzulátusának és Beregszászi 

Konzulátusának főkonzuljai, Bacskai József és Tóth István, továbbá Kovács Miklós, a 

KMKSZ elnöke. 

 

Közleményben válaszolt az Európa-Club 
2013. február 11. – Volksgruppen 

Közleményben válaszolt az Európa-Club ausztriai magyar szervezet vezetője, Smuk Andor 

az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének hétfői körlevelére 

az egyes szervezetek közötti feszültségeket illetően. Előzőleg a Központi Szövetség 

levelében úgy fogalmazott: érthetetlennek tartják, hogy egy tavaly decemberi egyeztetésen, 

amelyen mindkét szervezet részt vett, egyesek a Központi Szövetséggel szembeni 

bizalomvesztésről beszéltek, ezzel támasztva alá, hogy felmerült a Kerekasztal hivatalos 

egyesületi bejegyeztetése. Válaszában Smuk András, az Európa-Club elnöke az emberi 

kapcsolatok megromlásáról írt.  
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=12197
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/16783-az-elte-matematikai-muzeum-eloadasa-beregszaszban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/16760-itt-a-farsang-all-a-bal-jotekonysagi-farsangi-mulatsag-a-rakoczi-foiskolan
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/178135/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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