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Csütörtökön kezdődik a határon túli magyarok választási regisztrációja 
2013. július 31. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Nem tanácsos a külhoni magyaroknak az utolsó pillanatra hagyniuk a választási 

regisztrációt, mert előfordulhat, hogy nem jutnak szavazólaphoz - mondta a Nemzeti 

Választási Iroda elnöke. Augusztus 1-jétől, csütörtöktől indul az állampolgárságot szerzett 

külhoni magyarok választási regisztrációja levélben, aztán novembertől online. Pálffy Ilona 

a Nemzeti Választási Iroda elnöke elmondta, 233 406 levelet küldtek ki, a posta 

tájékoztatása szerint hétfőn ezek elhagyták az országot. 

 

Tőkés: senki sem kérdőjelezte meg Románia területi épségét 
2013. július 31. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, MTI, Szabadság, Erdély Ma, Magyar 

Nemzet 

Közleményben reagált Tőkés László EP-képviselő Victor Ponta miniszterelnök azon 

kijelentésére, miszerint nemcsak sértők, hanem büntetendők is a Magyarország 

védhatalmi státusa kapcsán Tusványoson tett kijelentései.  "A dél-tiroli példánál maradva: 

amikor Ausztria védhatalmi státusáról kötött Olaszországgal megegyezést, akkor egyben 

elismerte ez utóbbi államhatárait. Következésképpen szó sincs arról, hogy valaki is 

megkérdőjelezné Románia területi épségét és államhatárait" - írja a közleményben. 

 

Román külügy: Tőkés nyilatkozatai aláássák a magyar-román 
együttműködést 
2013. július 31. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

Radu Podgorean román külügyi államtitkár szerdai nyilatkozatában elfogadhatatlan 

nevezte, hogy egy Romániában rendezett politikai esemény – a tusnádfürdői 

szabadegyetem – olyan „revizionista" célkitűzések szószékévé váljon, amelyek 

megkérdőjelezik az állam egységét, épségét és szuverenitását. 

 

Együtt 2014 
2013. augusztus 1. - Stumpf András – Heti Válasz 

A múlt héten befejeződött 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor rendhagyó 

volt, hiszen ez volt az utolsó a jövő évi választások előtt, ahol a külhoni magyarok is 

élhetnek szavazati jogukkal. Orbán Viktor beszédében nem helyi ígéretekkel állt elő, 

hanem történelmi keretbe ágyazta politikáját. A határon túli kampány tétje nem is 

pártpolitikai, hiszen az nem állja meg a helyét, hogy a Fidesz a határon túli magyarok 

szavazataival akarja megnyerni a választást. Bár elviekben csak egy-két mandátum 

sorsáról fognak dönteni a külhoni magyarok, azonban a Fidesz nemzetstratégiája most fog 

vizsgázni. Hiszen ha csak tízezren mennek el szavazni, akkor könnyedén lehetne elhibázott 

lépésnek mondani a megadott szavazati jogot, amit elsősorban a jobboldal támogatott. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2013. augusztus 1-i számában olvasható.) 
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http://mno.hu/hirtvkulfold/indul-a-valasztasi-regisztracio-1175893
http://itthon.transindex.ro/?hir=33650
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146470&cim=roman_kulugy_tokes_nyilatkozatai_alaassak_a_magyar_roman_egyuttmukodest
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146470&cim=roman_kulugy_tokes_nyilatkozatai_alaassak_a_magyar_roman_egyuttmukodest
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Levelet kapnak a határon túli magyarok Orbán Viktortól 
2013. július 31. – MTI 

Újabb miniszterelnöki levelet kapnak a határon túl élő magyar állampolgárok Orbán 

Viktor kormányfőtől. A kormány ugyanis folytatni kívánja a külhoni magyar 

állampolgárokkal megkezdett nemzeti konzultációt. Ennek keretében a már korábban 

megkeresett személyek, valamint az azóta magyar állampolgárságot szerzett, külföldön 

érvényes lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező emberek kapnak 

levelet. 

 

Magyarország: a nemzetiségek nem tudnak élni nyelvi jogaikkal 
2013. július 31. – MTI 

Szabó Máté ombudsman vizsgálata szerint a magyarországi nemzetiségekhez tartozók a 

szükséges feltételek hiányában nem tudnak élni a számukra biztosított nyelvi jogokkal, 

ezért kormányzati intézkedéseket kezdeményezett. 

 

 

Palóc világtalálkozót rendeznek Bátonyterenyén 
2013. július 31. – Felvidék Ma 

Első alkalommal rendezik meg a palóc világtalálkozót augusztus 2. és 4. között, a 

programnak a bátonyterenyei Gyürky-Solymossy kastély ad otthont; szó lesz egyebek 

mellett a palóc nép kialakulásának történetéről, szerveznek népdal- és mesemondó 

versenyt, és palóc lakodalom is várja a résztvevőket. 

 

Infografikával győzné meg az autonómiáról a románokat az EMNP 
2013. július 31. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Erdély történelmi esélye címmel adott ki infografika-kampányanyagot az EMNP. Az idei 

Tusványoson egy „autonómialabirintusban” követhette végig az érdeklődő a történelmi 

hátteret, gazdasági, demográfiai adatokat, valamint az autonómia mellett szóló érveket 

fölvonultató, magyar nyelvű infografikát. Ennek román és angol verziója is elkészül, a 

románt várhatóan a Kolozsvári Magyar Napok keretében is fölállítják Kolozsváron, és 

mindenképp szeretnék a román média ingerküszöbét elérni a témával – tudta meg a 

Transindex Ilyés Szilárdtól, a Bálványos Intézet ügyvezető elnökétől. 

 

Felmentették Varga Gábort az Országos Szabadalmi és Védjegy Hivatal éléről 
2013. július 31. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Leváltotta péntek este Varga Gábort, az Országos Szabadalmi és Védjegy Hivatal (OSIM) 

RMDSZ-es elnökét Victor Ponta miniszterelnök, annak nyomán, hogy július elején a 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20130801074818/Levelet-kapnak-a-hataron-tuli-magyarok-Orban-Viktortol.html
http://www.bumm.sk/85128/magyarorszag-a-nemzetisegek-nem-tudnak-elni-nyelvi-jogaikkal.html
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/40934-paloc-vilagtalalkozot-rendeznek-batonyterenyen
http://itthon.transindex.ro/?cikk=20923
http://itthon.transindex.ro/?hir=33647


 

 

 

 

 

 
4 

bukaresti táblabíróság másfél év felfüggesztett börtönbüntetésére ítélte hivatali visszaélés 

miatt. 

 

Nyílt levélben kérik a homoródfürdői lakosok Kató Bélát, hogy az egyház ne 
támogassa a törpe vízierőmű építését 
2013. július 31. – transindex.ro 

Nyílt levelet intézett Kató Bélához, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökéhez ötven 

homoródfürdői lakos annak kapcsán, hogy a településen "törvénytelenül, engedélyek 

hiányában, és a lakossággal való konzultálás nélkül" épül egy törpe vízierőmű. 

 

Markó: „rövidlátó” a kormány régióügyben 
2013. július 31. - Krónika 

Markó Béla szenátor szerint a regionalizációt nem lehet véghezvinni alkotmánymódosítás 

nélkül, erre pedig idén aligha kerül sor. Mindeddig még nem látott a regionalizálásra 

vonatkozó koherens koncepciót, és senkinek sem sikerült megmagyaráznia ennek 

közigazgatási szempontból pozitív hatásait. A szövetség nem fogja elfogadni, hogy a 

regionalizálás során gyengüljön a többségükben magyarlakta megyék súlya amiatt, hogy a 

kormány és a megyék közé beiktatnak még egy közigazgatási szintet, a régiókat. 

 

Három megyében zajlik az RMDSZ Erdélyi Önkormányzati Konzultációja 
2013. július 31. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az RMDSZ Főtitkárság Erdélyi Önkormányzati Konzultációjának keretén belül júliusban 

és az ezt követő hónapban Szatmár, Szilágy és Kolozs megye körülbelül negyven 

településére tervezünk szakmai találkozót” – idézi Ilyés Gyulát, az Önkormányzati 

Főosztály vezetőjét az RMDSZ hírlevele. A szövetség az eddigi munka során, Szatmár, és 

Kolozs megye polgármesterivel és alpolgármesterivel folyatott egyeztetések alkalmával 

önkormányzati szemszögből szeretne átfogó képet kapni a magyarlakta települések 

helyzetéről az infrastruktúra, a szociális helyzet, az iskolahálózat, a kulturális élet 

területén, valamint a helyi intézményrendszerről, gazdasági és az adminisztratív 

kapacitásról. 

 

Az új Európáról a marosvásárhelyi Bernády Házban 
2013. július 31. – maszol.ro 

Frank Engel és Winkler Gyula Új Európát most című négynyelvű kötetét mutatták be kedd 

délután Marosvásárhelyen, a Bernády Házban. A kötetet Soós Zoltán történész, a Maros 

Megyei Múzeum igazgatója, a helyi önkormányzat RMDSZ-es képviselője ismertette a 

közönséggel. Markó Béla szenátor, az RMDSZ volt szövetségi elnöke méltatva a szerzőt és 

kötetét arról beszélt, hogy a könyvvel a Kós Károly Akadémia vállalta a hozzájárulást az 

alapvető vitához a romániai magyarság számára legfontosabb közéleti, politikai 

kérdéseiről.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33648
http://itthon.transindex.ro/?hir=33648
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/marko-arovidlatoa-a-kormany-regiougyben
http://itthon.transindex.ro/?hir=33649
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15748-az-uj-europarol-a-marosvasarhelyi-bernady-hazban
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Felzárkóztatnák a hátrányos helyzetű fiatalokat Székelyföldön  
2013. július 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Négy székelyföldi: három Hargita, és egy Kovászna megyei ifjúsági tanács pályázott 

sikeresen az Európai Bizottság május elsejei határidővel meghirdetett nemzetközi ifjúsági 

pályázatán különböző képzések, programok megszervezésére. A Fiatalok Lendületben 

Program (FLP) által sikeresen megnyert projekt összértéke több mint 70 ezer euró. Ezt a 

pályázatot mutatták be szerdán Csíkszeredában a Csík Terület Ifjúsági Tanácsa (CSTIT), 

Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa (GYTIT), az Udvarhelyszéki Ifjúsági Egyeztető Tanács 

(UIET) és a Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) képviselői, valamint Grüman Róbert 

FLP pályázati szakértő, a pályázat koordinátora.  

 

Ápolják a magyar–román kapcsolatot a Liviu Rebreanu-iskolában 
2013. július 31. – Becze Dalma – szekelyhon.ro 

Európai projektet indít a Marosvásárhelyi RMDSZ a Liviu Rebreanu-iskolában az 

interkulturális kommunikáció javítására. Az elmúlt időben elmérgesedett kétnyelvűségi 

problémák miatt úgy gondolják, ez a projekt sokat segíthetne az iskola közösségének. 

 

Alapítványokra is kiterjesztenék a külföldi pártfinanszírozás tilalmát  
2013. július 31. – maszol.ro 

A szociáldemokrata képviselő szerdán közzétett közleményében Tőkés László európai 

parlamenti képviselő "közismert esetére" hivatkozva indokolta kezdeményezését, azt 

állítván, hogy az EP-képviselő 3 millió eurónyi támogatást kapott magyar állami cégektől a 

hozzá közel álló alapítványokon keresztül. Diaconu szerint ennek eredménye, hogy 

elszaporodtak a román államiság elleni támadások.  

 

Óvtak a Szent László Napok szervezői 
2013. július 31. – Krónika 

Benyújtották szerdán az Állami Tanulmányi- és Védjegyhivatalhoz (OSIM) az RMDSZ 

kezdeményezését megóvó dokumentációt a nagyváradi Szent László Napok szervezői – 

tájékoztatta a Krónikát Zatykó Gyula főszervező. az RMDSZ Bihar megyei szervezete 

május 29-én kérvényezte a rendezvény nevének és logójának levédését, holott nem vett 

részt az egy hónapja megtartott három napos fesztivál szervezésében, azt EMNT-közeli 

civil szervezetek hozták tető alá. 

 

Egy hét múlva rajtol az EMI-tábor 
2013. július 31. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Fontos közéleti témák, történelmi előadások, kerekasztal-beszélgetések és rockzene: 

ahogyan megszokhattuk, idén is ez az EMI-tábor kínálata. Az egy hét múlva, augusztus 7-

én rajtoló nemzeti fesztiválra legalább 12 ezer résztvevőt várnak Borzontra. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/15772-felzarkoztatnak-a-hatranyos-helyzetu-fiatalokat-szekelyfoldon
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/apoljak-a-magyar-roman-kapcsolatot-a-liviu-rebreanu-iskolaban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/15777-alapitvanyokra-is-kiterjesztenek-a-kulfoldi-partfinanszirozas-tilalmat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ovtak-a-szent-laszlo-napok-szervezoi
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/egy-het-mulva-rajtol-az-emi-tabor
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Együttműködne az SZNT a gagauzokkal 
2013. augusztus 1. – Krónika  

Együttműködési szándéklevelet küldött Mihail Formuzalnak, Gagauzia kormányzójának 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Izsák azt írja: egyetért a 

kormányzó kijelentésével, miszerint amennyiben Moldova Köztársaság elveszítené állami 

szuverenitását, akkor a gagauz nép a függetlenséget választja, és nem kívánnak Bukarest 

fennhatósága alá kerülni. „Döntésüket támogatom, és meggyőződésem, hogy hasonlóan 

gondolkozik a székelyek többsége” – mutatott rá Izsák.   

 

Prioritásként kezeli az amerikai külügy a romániai egyházi restitúció ügyét 
2013. augusztus 1. – Szabadság, Magyar Hírlap 

„Az Adminisztráció továbbra is prioritásként kezeli az ügyet” – írja az amerikai 

külügyminisztérium abban a 2013. július 9-i keltezésű válaszlevélben, amelyet annak a 21 

kongresszusi képviselőnek címzett, akik június 13-án arra kérték John Kerry 

külügyminisztert: erőteljesen lépjen fel a román kormánynál annak érdekében, hogy az 

állam maradéktalanul szolgáltassa vissza a magyar egyházak 1945 után elkobzott javait. 

 

Varga Andrea történész felhívása a restitúció ügyében  
2013. július 31. – maszol.ro 

Ismét közzétette két évvel ezelőtt megfogalmazott felhívását az erdélyi egyházi ingatlanok 

restitúciójának közös rendezése ügyében Varga Andrea. A történész egy esettanulmánnyal 

is kiegészítette korábbi szövegét.  

 

Híd: Ne zárják be az igazgatók az iskolákat! 
2013. július 31. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Híd felszólítja a polgármestereket és iskolaigazgatókat, hogy ne higgyenek az oktatásügyi 

tárca riogatásának, ugyanis az érvényben lévő törvény alapján nem kell leépíteni azokat az 

alapiskolákat, melyek alacsony diáklétszámmal működnek. 

 

Hiánycikk a kétnyelvű matrica 
2013. július 31. – hírek.sk 

A Pro Civis társulás vezetője szerint akár jó üzleti lehetőség is lehet a kétnyelvű matricák 

gyártása. „Lehet, hogy egy nyomdásznak vagy egy vállalkozónak jó ötletet adunk azzal, 

hogy kezdje el forgalmazni a kétnyelvű matricákat, mert nincsenek forgalomban” – 

mondta Őry Péter, a Pro Civis társulás elnöke, az MKP alelnöke. 
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http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/93575
http://www.maszol.ro/index.php/kisebbsegben/15788-varga-andrea-tortenesz-felhivasa-a-restitucio-ugyeben
http://www.bumm.sk/85113/hid-ne-zarjak-be-az-igazgatok-az-iskolakat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20130731081340/Hianycikk-a-ketnyelvu-matrica.html
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Kassán tárgyalt az MKP és a Most-Híd  
2013. július 31. – Felvidék Ma 

Kassán újra tárgyalóasztalhoz ültek az MKP és a Most-Híd vegyespárt kerületi képviselői 

azért, hogy megtárgyalják a novemberben esedékes megyei választásokon való egységes 

szereplés lehetőségeit. Az MKP a tárgyaláson szorgalmazta, hogy a megye egyes járásaiban 

a két párt közösen állítson annyi képviselőjelöltet, hogy segítsék egymás bejutását a 

megyei közgyűlésbe. A Most-Híd az együttműködést csak megyei választási koalíció 

megkötése esetén tudják elképzelni. Az egyes járások szintjén megkötött egyezségeket nem 

tartják hatékony együttműködésnek, ezért ők ezt a megoldást nem támogatják. 

 

Bugár szerint az MKP saját államfőjelölttel rukkolhat elő  
2013. július 31. – Felvidék Ma 

Jövő év elején köztársasági elnökválasztást tartanak Szlovákiában. A Most-Híd a KDH 

jelöltjét, Pavol Hrušovskýt támogatja. Az ún. Népi Platform harmadik pártja, az SDKÚ 

azonban még kivár. Bugár Béla, az aktualne.sk portálnak elmondta, Hrušovskýnak az 

MKP-val tárgyalnia kell. Az MKP azt a feltételt szabja, hogy a köztársasági elnökjelölt 

támogassa az ún. kisebbségi minimumot, ami Bugár szerint a kereszténydemokrata 

politikusnak nem jelent gondot. A Most-Híd elnöke szerint megtörténhet az is, hogy az 

MKP végül saját jelöltet állít, ami szerinte egy parlamenten kívüli párt esetében nem egy 

elvetendő lehetőség. 

 

Ilonka néni bátorságból mutat példát 
2013. augusztus 1. – Őry Mariann – Magyar Hírlap 

 „Nem magáért harcol Tamás Aladárné Szűcs Ilona, hanem mindazokért az emberekért, 

akiket az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) képvisel, és az egész felvidéki magyarságért” – 

szögezte le Lomnici Zoltán, az EMT elnöke. A legutóbbi népszámlálási adatok szerint a 

Felvidéken százezerrel kevesebben vallották magukat magyarnak, ráadásul a 490 ezres 

felvidéki magyarságból csak 1550-em kérték a magyar állampolgárságot. Tamás Aladárné 

aki az elsők között kérvényezte visszahonosítását elmondta, hogy „a felvidéki magyarok 

meg vannak félemlítve”, hiszen ha kérik a magyar állampolgárságot, elveszítik a szlovákot. 

 

Elfogadták a Népesedési Akciótervet 
2013. július 31. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Egyhangúlag elfogadta a Népesedési Akciótervet a Magyar Nemzeti Tanács a 35. rendes 

ülésén. A vajdasági magyarság önkormányzati szerve egy stratégiát dolgozott ki a közösség 

létszámcsökkenésének lassítására, esetleges leállítására. A népességfogyás mérséklésére 

különböző intézkedéseket kívánnak foganatosítani. Elsősorban családbarát munkahelyek 

nyitását szorgalmazzák. Az akcióterv jövőbeli végrehajtását alapvető kötelességüknek 

tartjuk – mondta Korhecz Tamás, az MNT elnöke. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/40966-kassan-targyalt-az-mkp-es-a-most-hid-
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40957-bugar-szerint-az-mkp-sajat-allamfojelolttel-rukkolhat-elo
http://magyarhirlap.hu/ilonka-neni-batorsagbol-mutat-peldat
http://pannonrtv.com/web/?p=73683
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Büszke a sikerlovasaira Adorján 
2013. július 31. – Pannon RTV 

Örül a falu, örülnek az adorjániak a Vajdasági Vágtán elért hatalmas sikernek. A települést 

képviselő Gulyás Viktor ugyanis ott lesz majd a szeptemberi Nemzeti Vágtán Budapesten. 

 

A nacionalistáknak meg kellene érteniük egymást 
2013. augusztus 1. – Németh András - HVG 

A Szvoboda párt kárpátaljai szervezetének vezetőjével Oleh Kucinnal készített interjút a 

HVG. A politikus provokációnak tartja a Vereckei magyar emlékművet, mivel ott a 

második világháború alatt ukránok százait lőtték le magyar katonák, bár több magyar és 

ukrán történész szerint is lengyel csendőrök lőtték le a Szics-gárdistákat. A Jobbikkal való 

kapcsolatról elmondta, hogy veszélyesnek tartja, ha egyesek a határok megváltoztatásáról 

beszélnek. „A Jobbik osztogatja szórólapjait, amelyen Nagy-Magyarország határai 

láthatók. Ha ezt látom minit olyan ukrán, aki itt született és itt éltek ősei is úgy érzem, 

valamit kell tennem ellene.” 

(Az interjú teljes terjedelmében a HVG 2013. augusztus 1-i számában olvasható.) 

 

Támogatás a magyar értékeket őrző egyesületeknek 
2013. július 31. – Népújság 

A Moravske Toplice községi magyar önkormányzat múlt heti ülésének legfontosabb 

napirendi pontja a község magyar nemzetiségű területén működő egyesületek támogatása 

volt. A közösség a 2013-as költségvetésből 28.000 eurót tervezett fordítani az egyesületek 

támogatására. A pályázatra a nemzetiségileg vegyesen lakott településekről tíz egyesület 

nyújtotta be kérvényét hiánytalanul. 

 

Kulturális-kulináris évadzáró Stuttgartban 
2013. július 30. – Nemzeti Regiszter 

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgató-helyettese, Kónyáné dr. 

Kutrucz Katalin és férje dr. Kónya Imre, az Antall-kormány belügyminisztere voltak a 

stuttgarti Magyar Kultúrintézet vendégei. Rövid felszólalásukat július 19-én, pénteken – az 

Essentium pálinkakészítő cég jóvoltából – kóstoló követte, majd a résztvevők fehér asztal 

mellett beszélgetve „köszönhettek el” egymástól és az idei, számos érdekes programot 

tartalmazó évadtól. A jó hangulatú estét a közös étkezés mellett a helyi Csöbörcsök 

Néptánccsoport fellépése tette még emlékezetesebbé és színesebbé. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=73633
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/7043-tamogatas-a-magyar-ertekeket-rz-egyesueleteknek
http://www.nemzetiregiszter.hu/kulturalis-kulinaris-evadzaro-stuttgartban
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Tanévzáró a Genfi Magyar Iskolában 
2013. július 31. – Nemzeti Regiszter 

Június első szerdáján véget ért az idei iskolai év a Genfi Magyar Iskolában. A tanárok és a 

gyerekek összegyűjtöttek egy csokorra való bemutatnivalót, amiből egy szép műsor 

kerekedett, amit szívesen fogadtak a szülők, nagyszülők, testvérek és barátok. 

 

Kanadai magyarok látták vendégül a magyar ifjúsági kajak kenu válogatott 
tagjait 
2013. augusztus 1. – Nemzeti Regiszter 

Csütörtökön megkezdődnek a versenyek a kanadai Wellandban az ifjúsági és U23-as 

világbajnokságon. Az edzések és a hajóhitelesítés mellett a nagy versenyeket megelőzően 

egy kis kirándulásra is lehetőség nyílt. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/tanevzaro-a-genfi-magyar-iskolaban
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-kanadai-magyar-haz-latta-vendegul-a-magyar-ifjusagi-kajak-kenu-valogatott-tagjait
http://www.nemzetiregiszter.hu/a-kanadai-magyar-haz-latta-vendegul-a-magyar-ifjusagi-kajak-kenu-valogatott-tagjait
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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   
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