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Répás: egyre nagyobb figyelem irányul a diaszpóra felé 
2013. június 18. – MTI, hirado.hu 

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint napjainkban egyre nagyobb figyelem hárul 

a diaszpórára nemzetközi szinten is. Ezt a genfi diaszpóra-konferencián Magyarországot 

képviselő Répás Zsuzsanna mondta el telefonon az MTI-nek. A helyettes államtitkár 

kifejtette: ez azzal állhat összefüggésben, hogy felgyorsult a migráció világszerte, és egyre 

többen választanak maguknak új hazát. A tradicionális diaszpóra-közösségeink mellett 

Nyugat-Európában, vagy a tengeren túl, ugyanakkor jellemző, hogy gazdasági okokból 

nagyon sok fiatal megy el hosszabb-rövidebb időre külföldre. A magyar kormánynak 

nagyon fontos, hogy meg tudják szólítani ezt az új diaszpórát is, és hogy ezeket a fiatalokat 

„szorosan tudják kötni Magyarországhoz”, hogy élők maradjanak a kapcsolatok, abban a 

reményben, hogy visszatérnek hazánkba. 

 

Kezdődik a FUEN-kongresszus: a kisebbségi európai polgári kezdeményezés 
szövegét is elfogadják 
2013. június 18. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

Az RMDSZ politikusai is részt vesznek az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának 

(FUEN) június 19-én rajtoló, 58. kongresszusán. A dél-tiroli találkozón – amelynek egyik 

legfontosabb pontja, a kisebbségi európai polgári kezdeményezés szövegének elfogadása és 

ezzel a kezdeményezés hivatalossá tétele lesz –, a szövetséget Kelemen Hunor szövetségi 

elnök, Borbély László politikai alelnök, Winkler Gyula és Sógor Csaba, az RMDSZ európai 

parlamenti képviselői, valamint Vincze Loránt, az RMDSZ nemzetközi kapcsolatokért 

felelős titkára képviseli majd. 

 

Együttműködésben a Rákóczi Szövetség és a Károly Róbert Főiskola 
2013. június 18. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség elnöke és a Károly Róbert Főiskola rektora az intézmények közös 

céljainak megvalósítása érdekben ünnepélyes keretek között együttműködési 

megállapodást ír alá június 20-án. A két szervezet közötti együttműködés nem előzmények 

nélküli, hiszen idén harmadik alkalommal rendezik Gyöngyösön a Kárpát-medencei 

történelem szakos tanárok nyári táborát. 

 

Oklevélügy: az RMDSZ szerint túlkapás történt 
2013. június 18. – Pap Melinda – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Diszkriminációnak és túlkapásnak tartja az RMDSZ Maros megyei szervezete a megyei 

tanfelügyelőség azon rendeletét, melyben megtiltja az iskolák vezetőségének a kétnyelvű 

érdemoklevelek használatát. A megyei szervezet kedden kérvényben fordult a 

tanfelügyelőséghez, melyben a 2013/3700-as számú rendelet visszavonását kérte. A Maros 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

E
rd

é
ly

 

http://www.hirado.hu/Hirek/2013/06/18/17/Repas_egyre_nagyobb_figyelem_iranyul_a_diaszpora_fele.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=33242
http://itthon.transindex.ro/?hir=33242
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/40237-egyuttmukodesben-a-rakoczi-szovetseg-es-a-karoly-robert-foiskola
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/oklevelugy-az-rmdsz-szerint-tulkapas-tortent


 

 

 

 

 

 
3 

megyei tanfelügyelőség rendeletét Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási főtitkárhelyettese 

is elítélte, úgy vélve, a főtanfelügyelő túllépett a hatáskörén. 

 

A címer használatát kéri a prefektus 
2013. június 18. – Krónika 

Románia címerének a használatára szólította fel az önkormányzatok jegyzőit Adrian Jean 

Andrei Hargita megyei prefektus, megtiltva, hogy a hivatalos okmányokon, más, 

„törvénybeütköző jelképek” szerepeljenek. A kormánymegbízott gyűlésbe hívta a megye 

valamennyi közigazgatási egységének jegyzőjét, ott adta ki számukra az ukázt. 

 

Biró Albin az Egységes Pénzügyi Felügyelet tagja lett 
2013. június 18. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Megszavazta a parlament az Egységes Pénzügyi Felügyelet (ASF) tagjait, az RMDSZ által 

támogatott Biró Albin ügyvezetői hatáskörrel nem rendelkező tagként kapott helyet az 

újonnan megalakult testületben. Biró Albint Králik Lóránd helyett javasolta az RMDSZ a 

testületbe. 

 

EMNT: Sánta Imre a sepsiszéki elnök 
2013. június 18. – Erdély Ma, Háromszék 

Sánta Imre lett az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki szervezetének elnöke, 

Jakabos Janka leköszönő elnököt tisztújítás következtében váltotta a bikfalvi lelkész – 

tájékoztatott közleményében a szervezet. Székfoglaló beszédében Sánta az EMNT 

autonómia-elkötelezettségét emelte ki, rámutatva: akárcsak a Partiumban, Székelyföldön 

is meg kell teremteni az autonómia feltételeit, az építkezést alulról, a közösségek szintjén 

kell elkezdeni. Úgy vélte, a készülődő regionális reform kapcsán utcai megmozdulásokra 

van szükség, hiszen fel kell mutatni a politikum számára a közakaratot.  

 

Unirea-ügy – Az érsekség nem enged, Peti pedig bízik a párbeszédben 
2013. június 18. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Egyházi iskolát működtetne a marosvásárhelyi Unirea Gimnáziumban a Gyulafehérvári 

Római Katolikus Érsekség, az állami tanintézmény azonban továbbra is az épületben 

maradhatna. Az ingatlan a katolikus egyház tulajdona, és bár a rendszerváltás után 

visszakapta, és gondozza az épületet, az egyháznak azóta sem sikerült legalább részlegesen 

birtokba vennie azt, ami jogos tulajdona. Az iskola vezetősége felháborítónak tartja az 

egyház szándékát, és a tolerancia hiányaként értékeli lépésüket. 

 

Nemigen akarnak rendőrök lenni a háromszéki magyar fiatalok  
2013. június 18. – maszol.ro, Krónika 

Bár a rendőr-akadémián és a rendőriskolákban idén is külön helyeket tartanak fenn 

kisebbségi tanulók számára, nem tolonganak a felvételiző magyar diákok. A Kovászna 

megyei rendőrség szóvivője, Iulia Grigoraş a maszol.ro érdeklődésére elmondta: letelt a 
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jelentkezési határidő a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőrakadémiára, ahova 

Háromszékről kilenc fiatal iratkozott be, közülük mindössze ketten magyarok. 

 

Elindította a tüntetésszervezést a sepsiszéki EMNT 
2013. június 18. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, Krónika 

Sánta Imre kedden ismertette, hogy a napokban tárgyalt a Székely Nemzeti Tanács 

képviselőivel, hiszen az általa vezetett szervezet számára továbbra is az autonómia 

képviselete az elsődleges, és ennek tükrében a tervezett régióátszervezés elleni utcai 

megmozdulásokat szükségesnek tartják. „Abba kell hagyni a vitát, hogy ki az 

autonómistább a szervezetek és alakulatok közül, és közösen kell fellépni” – vélekedett a 

lelkipásztor. 

 

A CULT egyhangúlag szavazta meg az európai veszélyeztetett nyelvekről 
szóló jelentést 
2013. június 18. – Erdély Ma 

2013. június 18-án, Brüsszelben, az Európai Parlament Kulturális Szakbizottságának 

(CULT) rendes ülésén egyhangúan megszavazták a veszélyeztetett európai nyelvek 

védelméről szóló jelentést. Az Európai Néppárt részéről Tőkés László volt a jelentés 

felelőse, aki maga is cselekvő részt vállalt a szöveg végső megfogalmazásában – egyrészt az 

általa benyújtott 26 módosító javaslattal, másrészt a kompromisszumos javaslatok 

kialakításában. 

 

RMDSZ: nem indokolt az új népszavazás a Parlament létszámáról 
2013. június 18. – Erdély Ma, Szabadság 

Tartózkodott az RMDSZ parlamenti csoportja azon a keddi szavazáson, amelynek célja az 

államelnök által kezdeményezett új, a parlament létszámának csökkentéséről szóló 

jóváhagyása volt. „Nem vonjuk kétségbe az államelnök alkotmányos jogát népszavazást 

kezdeményezni bizonyos kérdésekben, de úgy véljük, hogy nem alkalmas most 

népszavazást kiírni egy olyan témában, amelyről volt már egyszer egy referendum” – 

vázolta az RMDSZ álláspontját Máté András Levente. 

 

Markó Béla: csonka demokratikus rendszer jött létre Romániában 
2013. június 18. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Románia 1989 után demokratikus rendszert épített ki, de érezhető, hogy ez csonka, 

„bizonyos értelemben Brüsszel számára készült", az új rendszer kiépítésében ugyanis több 

dilemma megoldatlan maradt – mondta Markó Béla, az RMDSZ volt elnöke kedden 

Budapesten. Markó Béla a magyar-román kapcsolatokról elmondta: nem jó, hogy az 

együttes kormányülések abbamaradtak, mert ezek jelentős események, a kormányok 

ilyenkor igyekeznek valamit felmutatni, ténylegesen együtt akarnak működni, ezért nagy 

mulasztás, hogy ezeket ma már nem tartják meg. 
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Életet vinne az irodába az új EMNT-elnök 
2013. június 18. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Az önkormányzati képviselőket segítő, tájékoztató szakmai műhelymunka, jogorvoslati és -

védelmi szolgáltatás, valamint állandósított fogadóórák – ezek szerepelnek az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács új sepsiszéki szervezeti elnökének tervei között. 

 

Kétnyelvűsítették a megyehatárt 
2013. június 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bár a parlamentben a szlovák ingerküszöb áttörése nélkül elbukott a Híd vasúti 

kétnyelvűsítést célzó javaslata, a civil aktivisták nem adják fel, és további gerillaakciókkal 

hívják fel a figyelmet a problémára. Feltételezhetően a Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái 

legújabb akciója volt, hogy a magyarlakta Csallóközt elválasztó megyehatárt jelző táblákat 

kétnyelvűsítették, Nagymegyer és Bogya közt a 63-as út mentén. 

 

Hat párt jutna be a parlamentbe, a Smer-SD győzne 
2013. június 18. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

47,3 százalékos támogatottsággal a Smer győzött volna májusban a parlamenti 

választásokon – derült ki a Median közvélemény-kutatásából. A Most-Híd 8,1 százalékot, 

az MKP 3,6 százaléknyi szavazatot kapott volna. 

 

Vádat emelt az ügyészség Csatáry ellen 
2013. június 18. – MTI, bumm.sk, Népszabadság 

A Budapesti Nyomozó Ügyészség háborús bűntett miatt vádiratot nyújtott be a Csatáry 

László ellen indított bűnügyben a Fővárosi Törvényszékhez kedden. Háborús bűntett a 

vád, így az ügy kiemelt jelentőségűnek minősül, a bíróságnak három hónapon belül kell 

megtartania az első tárgyalást. 

 

Júliusban döntenek Csatáry sorsáról Kassán 
2013. június 18. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Nyilvános ülésen, július 19-én dönt a kassai kerületi bíróság, Csatáry László büntetése, az 

életfogytig tartó szabadságvesztés letöltésének módjáról. A júliusban várható bírósági 

döntés előzménye, hogy a kassai kerületi bíróság idén márciusban életfogytig tartó 

szabadságvesztésre változtatta a népbíróság 1948-ban Csatáry László ellen "fasiszta 

megszállás és kollaboráció" miatt hozott halálos ítéletét. A 97 éves Csatáry ellen az a vád, 

hogy a második világháború idején tevékenyen részt vett zsidók deportálásában. 
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Kultúra hitelből 
2013. június 19. – Szabad Újság 

2013. június 12-én fogadta el a kormány A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos 

lemondását. A hivatal átadására a hónap végén kerül sor. A kultúraszervezők 

reménykednek, hogy addig sikerül útnak indítani az elnyert támogatásokat. Erre azonban 

garancia nincs. A rendszerváltás óta nem volt ilyen átláthatatlan és bizonytalan a helyzet a 

kultúrában, mint napjainkban, véli Hodossy Gyula. A kulturális tárca 

összehasonlíthatatlanul jobban menedzselte a kisebbségi kultúra finanszírozását, mint a 

kormányhivatal. 

 

Retorika helyett cselekvés 
2013. június 19. – Molnár Judit – Szabad Újság 

„Szinte minden európai országban kimutatható az autonómiák rendszerének a működése. 

Az a véleményem, hogy ezeket az európai példákat erélyesebben fel kellene mutatni a 

hazai közéletben. Szembesíteni kell a szlovák politikusokat, például azzal, hogy itt van 

Olaszország, Spanyolország, Belgium, Anglia, ahol működnek az autonómiák, ez tehát 

működőképes rendszer” – mondta Pomogáts Béla, a Magyar Írószövetség volt elnöke a 

lapnak adott interjújában. 

 

Nemzetihős-gyártás szlovák módra 
2013. június 19. – Szilvássy József – Népszabadság 

Szlovák katonák a román hatóságok tudtával hantolták ki és szállították haza Skultéty 

László földi maradványait, azonban ez nem példa nélküli eset. Már Athénban Szlovákia 

megalakulásának huszadik évfordulója alkalmából tartott koncerten is a műsorvezető 

Bartók Bélát szlovákként tüntette fel, valamint Liszt Ferenc szlovák gyökereit ecsetelte a 

közönség előtt. Fico sem marad el a szlovák történelemgyártással. Három évvel ezelőtt 

Pozsonyban állíttatta fel Szvatopluk, aki szerint az ószlovákok királya korábban volt ott, 

mint Szent István, vagy a magyarok egyáltalán. Bár többen figyelmeztették, hogy sosem 

volt király, ráadásul ő űzte ki Cirill szláv hittérítőt és tanítványait a szláv birodalomból. 

 

Minden világos, mint a nap(Sugár) 
2013. június 18. – Vajdaság Ma 

Újvidéken, de ennél szélesebb körben is nagy felháborodást keltett a minap, hogy a városi 

költségvetésből 2,9 millió dinárt kapott egy idáig ismeretlen magyar művelődési egyesület, 

a Zrak, vagyis Sugár. Az eddig teljesen ismeretlen magyar művelődési egyesület alapítója a 

Harmadik Szerbia (Treća Srbija – TS) titkárának a felesége, Paracki Teodóra. Danijel 

Kulačin és a felesége által képviselt egyesületek összesen 7,4 milliót nyertek a pályázaton. 
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Gyűlölködő falfirkák Újvidéken: Halál a „dógyosok”-ra 
2013. június 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Gyűlöletkeltő graffitiket festettek fel az éjjel Újvidéken a Szerb Megújhodási Mozgalom 

(SPO) és a Dinari–Drina–Duna Mozgalom irodáinak otthont adó épületre – áll az SPO 

közleményében. Az épületre a „Halál az idetelepülőkre” (Smrt dođošima) és „Tűnjetek el 

Újvidékről és Vajdaságból!” feliratokat festették fel. A Szerb Megújhodási Mozgalom 

közleményében a legélesebben elítélte a gyűlölködő falfirkákat. Értékelése szerint ez egy 

„piszkos kampány”, ami legtöbbet a graffitik szerzőiről mond el. 

 

Ada: Tapasztalatszerzés az önkormányzatnál és a közvállalatoknál 
2013. június 18. – Vajdaság Ma 

Ada község önkormányzata nevében Bilicki Zoltán, a község polgármestere és Urbán 

Mónika, a község alpolgármestere fogadták azokat a fiatalokat, akik a köztársasági 

foglalkoztatási program keretében az önkormányzat illetékes szerveinél, illetve a 

községbeli közvállalatoknál a napokban kezdték meg a szakmai gyakorlatuk letöltését – 

olvasható az adai önkormányzat ma kiadott közleményében, amely kitér arra is, hogy a 

találkozón a fiatalok beszámoltak az eddigi tapasztalataikról és a jövőre vonatkozó 

terveikről is. 

 

Többnyelvűség Nagybecskereken 
2013. június 18. – Vajdaság Ma 

Traian Pancarichan nagybecskereki polgári jogvédőhelyettes 2009 óta próbálja 

érvényesíteni a többnyelvűséget a helybeli közvállalatokban, közintézményekben és a 

városi közigazgatásban. A szerb nyelven kívül ugyanis a városban hivatalos használatban 

van a magyar, a román és a szlovák nyelv is. Első lépésként utasította a közintézményeket, 

hogy székházukra helyezzék ki a többnyelvű táblát és az egynyelvű bélyegzőket cseréljék 

négynyelvűekre. A napokban befejezett legfrissebb ellenőrzés azt mutatta, hogy történt 

ugyan előrelépés, de azt is, hogy egyes közintézmények számára négy év sem (volt) elég a 

kisebbségi jogok érvényesítésére. 

 

Hivatalos nyelvvé tenné Ukrajnában a kevert orosz-ukrán nyelvet egy 
képviselő 
2013. június 18. – Kárpátinfo 

Hivatalos státust javasolt az Ukrajnában szurzsiknak nevezett kevert orosz-ukrán nyelvnek 

a kormányzó Régiók Pártja egyik parlamenti képviselője. A politikus szerint ugyanis ez az 

a nyelv, amelyet a legtöbben beszélnek Ukrajnában. Szakértők szerint ugyanakkor az egyik 

vagy másik nyelv hivatalossá tétele helyett a kormányoldalnak inkább a regionális nyelvek 

használatáról szóló, tavaly elfogadott törvény megvalósításán kellene munkálkodnia, mivel 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15628/Gyulolkodo-falfirkak-Ujvideken-Halal-a-34dogyosok34-ra.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15629/Ada-Tapasztalatszerzes-az-onkormanyzatnal-es-a-kozvallalatoknal-.html
http://www.magyarszo.com/hu/2008/vajdasag_nagybecskerek/98134/T%C3%B6bbnyelv%C5%B1s%C3%A9g-Nagybecskereken.htm
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/hivatalos-nyelvve-tenne-ukrajnaban-kevert-orosz-ukran-nyelvet-egy-kepviselo
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/hivatalos-nyelvve-tenne-ukrajnaban-kevert-orosz-ukran-nyelvet-egy-kepviselo
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a jogszabályban foglalt jogokkal sokszor finanszírozási gondok miatt nem élhetnek az 

országban élő nemzetiségi kisebbségek.  

 

Magyarország továbbra is Kárpátalja fontos kereskedelmi partnere 
2013. június 18. – Kárpátinfo 

Magyarország továbbra is Kárpátalja egyik legfontosabb kereskedelmi partnere. A 2013. 

január-április közötti időszakban a megye magyarországi exportja 209 millió dollárt tett ki 

(közel a fele a Kárpátalja teljes exportbevételének), az import összege 50,7 millió dollárnak 

megfelelő összeg volt. 

 

A magyar kultúra hete Pulában 
2013. június 18. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK Isztria megyei szervezete immár 14. alkalommal rendezte meg A magyar kultúra 

hete elnevezésű ötnapos rendezvényt. A program június 11-én, a kézimunka-kiállítás 

megnyitójával kezdődött a HMDK pulai közösségének termében. 

 

Adományból újult az ifjúsági ház 
2013. június 18. – Új Magyar Képes Újság 

A Csúza központjában lévő épület már régebben is a fiatalok gyülekezőhelyéül szolgált. Az 

Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Szervezet is ilyen célra használja. A csúzai fiatalok lassan egy 

évtizede használják az épületet, melyet most már második otthonuknak nevezhetnek. Idén 

tavasszal egy civil személy adományának köszönhetően újra nagyszabású renoválásba 

kezdhettek. A fiatalok másfél hónapon keresztül minden szabad idejüket klubtermük 

felújítására áldozták. 

 

Nemzetiségi festőtábor hetedszer 
2013. június 18. – Új Magyar Képes Újság 

A hétvégén szervezte meg 7. nemzetiségi festőtáborát a HMDK Tengermellék-Fennsík 

megyei szervezete. A rendezvényen vendégeskedett a Horvátországi Magyarok Ifjúsági 

Közössége által szervezett Ifi Art utazó kiállítás. Vukovár, Kiskőszeg és Várdaróc után 

Fiume városában, azaz Rijekában is bemutatták a fiatal horvátországi magyar művészek 

munkái, alkotásait. A kiállítás apropója, a fiumei magyarok által szervezett nemzetiségi 

festőművészeti alkotótábor volt. Mindkettőnek a tengermelléki magyar szervezet székháza 

adott otthont. 
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http://karpatinfo.net/cikk/gazdasag/magyarorszag-tovabbra-karpatalja-fontos-kereskedelmi-partnere
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4653-a-magyar-kultura-hete-pulaban
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4652-adomanybol-ujult-az-ifjusagi-haz
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4651-nemzetisegi-festtabor-hetedszer
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Lendvaiak a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón 
2013. június 18. – Népújság 

Ebben az évben az 1. Sz. Lendvai KÁI harmadikos tanulói értek el a színjátszás terén olyan 

sikert, hogy a Zala megyei elődöntőn arany minősítést kiérdemelve június elején részt 

vehettek az Országos Gyermekszínjátszó Találkozón Debrecenben. Az iskola és az MNMI 

szervezésében utaztak el, és a Csokonai Színházban előadhatták a Macskák című jól 

begyakorolt előadást. 

 

Kicsit zsúfolt, kicsit régimódi, de a mienk! 
2013. június 18. – Nemzeti Regiszter 

Pittsburgh egykor az észak-amerikai magyarság egyik legjelentősebb központja volt a 

maga több ezres magyar kolóniájával. A város és a környék fejlett acélipara, valamint a 

bányák sok ezer magyar család megélhetését biztosították az elmúlt évszázadban. Sajnos 

az asszimiláció és az elvándorlás miatt a korábbi derűs kép tovaszállt. 

 

A windsori magyarság 100 évének története 
2013. június 18. - Nemzeti Regiszter 

Hungarians in Windsor címmel jelent meg Veres Zoltán könyve, mely egy fontos 

összefoglaló mű a windsori magyar diaszpórával foglalkozó írások között. A szerző 

második generációs magyarként már Windsorban született és az utóbbi huszonöt évben 

kezdett foglalkozni a jelenleg 7 ezer főt számláló windsori magyarsággal. 

 

Székely szoba Washingtonban 
2013. június 19. – Hrecska Renáta - Magyar Hírlap 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter nyitja 

meg június 26-án a Smithsonian Folklife Fesztivált Washingtonban, ahol most 

Magyarország lesz a díszvendég. Fülemile Ágnes, a magyar delegációt szervező Balassi 

Intézet New York-i Kulturális Központjának igazgatója, a magyar részvétel kurátora, 

szerint a fesztiválon való jelenlét javíthat a hazánkat érintő, gyakran sommásan téves 

ítéletalkotáson. Kiemelte, hogy „Igyekszünk a fesztiválon a látványelemeket, a gyors és 

közérthető információs felületeket kidomborítani, az interaktivitást minden helyszínen, 

minden programon biztosítani.” 
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http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/6764-lendvaiak-a-weoeres-sandor-orszagos-gyermekszinjatszo-talalkozon
http://www.nemzetiregiszter.hu/kicsit-zsufolt-kicsit-regimodi-de-a-mienk
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-windsori-magyarsag-100-evenek-tortenete
http://magyarhirlap.hu/szekely-szoba-washingtonban
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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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