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Elhunyt Duka-Zólyomi Árpád 
2013. augusztus 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Életének 73. évében elhunyt Duka-Zólyomi Árpád nyugalmazott egyetemi tanár, 

atomfizikus, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) volt parlamenti és európai 

parlamenti képviselője. Duka-Zólyomi Árpád hosszan tartó betegség után hunyt el, 

végakarata szerint csak legközelebbi szerettei kísérték végső útjára. 

 

Az ENSZ elmarasztalta Szlovákiát a roma- és magyargyűlölet miatt 
2013. augusztus 8. – bumm.sk, Felvidék Ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Az Egyesült Nemzetek Szervezete jelentésben kritizálja Szlovákiát a szlovák sajtó és a 

szlovák politikusok részéről tapasztalható roma- és magyarellenes nyilatkozatok miatt. A 

bizottság tudomásul vette a nemzetiségek rádió- és tévéműsorokban való 

nyelvhasználatának támogatására elfogadott jogszabályokat, ám úgy véli, hogy további 

intézkedések szükségesek a sajtóban megjelenő gyűlölködő megnyilvánulások 

visszaszorítására. 

 

Az amerikai képviselők felkavarták a visszaszolgáltatás állóvízét 
2013. augusztus 8. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Ha minél több oldalról kap jelzést Románia, hogy a visszaszolgáltatás ügyében nem lehet 

elpunnyadni, nem szabad félrelépni, van esély, hogy előbb-utóbb nagyvonalakban 

rendeződni fog a restitúció, mondta a Sláger Rádiónak Markó Attila sepsiszentgyörgyi 

RMDSZ-es képviselő. Markó Attila hangsúlyozta, vannak reménykeltő megmozdulások, és 

ebben nyilvánvaló, hogy az amerikai küldöttek levele és John Kerry hivatalának a válasza 

óriási szerepet játszott. Az ügy kimenetele szempontjából, sőt akár még a Mikó-perben is 

nagyon fontos a téma életben tartása. Ha ebben a perben nyerünk, akkor a kollégiumokat 

mind visszakapja az egyház, mondta Markó Attila. 

 

Amatőr színjátszók találkoznak Zsámbékon 
2013. augusztus 8. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Határokon túli és hazai amatőr színjátszók XXI. találkozóját rendezi meg a Zsámbéki 

Színházi Bázis szombaton és vasárnap. Az idei rendezvényen a szlovákiai Jókai-napok, az 

erdélyi Partium Diákszínjátszó Fesztivál és a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók 

Találkozójának legkiemelkedőbb előadásait láthatják az érdeklődők, akik mindkét napon 

szakmai beszélgetésen is részt vehetnek. A találkozó helyszíne a Műemlék Rakétabázis, az 

előadások megtekintése ingyenes. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20130808123338/Elhunyt-Duka-Zolyomi-Arpad.html
http://www.bumm.sk/85383/az-ensz-elmarasztalta-szlovakiat-a-roma-es-magyargyulolet-miatt.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146938&cim=az_amerikai_kepviselok_felkavartak_a_visszaszolgaltatas_allovizet
http://mno.hu/grund/amator-szinjatszok-talalkoznak-zsambekon-1177343
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Ötven tonna búza érkezett a magyarok kenyeréhez 
2013. augusztus 8. – MTI 

A tavalyi mennyiség több mint kétszerese, mintegy ötven tonna búza érkezhet Baranyába a 

magyarok kenyere jótékonysági akció keretében - mondta el a kezdeményezés 

ötletgazdája. Korinek László, a magyarok kenyere akciót elindító jogászprofesszor azt 

mondta: minden bizonnyal túlszárnyalják az előzetes elképzeléseket is, így idén a tavalyi 

búzamennyiség kétszerese érkezhet a mohácsi Szent Miklós Vízimalomhoz az augusztus 

17-én tartandó összeöntés ünnepére. 

 

„Elég volt a konfliktusokból” 
2013. augusztus 8. – Szucher Ervin – Krónika, szekelyhon.ro 

A regény folytatódik, mindössze új fejezettel – állította márciusi megválasztása után 

Brassai Zsombor, az RMDSZ új Maros megyei elnöke. Az egykori ügyvezető most is azt 

vallja: különösebb változtatások nélkül irányítja a Kelemen Atillától átvett szervezetet. 

Brassai – aki 12 éven keresztül volt Kelemen jobb keze – elmondta: ő a széleskörű 

konzultáció és a konszenzuson alapuló döntések meghozatalának a híve. 

 

Ősztől nyitná kapuit a szászrégeni szórványkollégium 
2013. augusztus 8. – hirado.hu, transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Szórványkollégium nyílik várhatóan ősszel a Maros megyei Szászrégenben, ahol már 

elkezdték felújítani az új intézménynek otthont adó épületet. Az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleménye szerint a szászrégeni 

szórványkollégium létrehozásának ötlete azután merült fel, hogy Ady István magyarfülpösi 

lelkész létrehozott a térségben egy kisebb kollégiumot, amely a mezőségi és a Felső-Maros 

menti tanyavilágban kallódásra ítélt magyar gyerekek megmentését tűzte ki célul. 

 

Mezei: folyamatosak a zaklatások székelyzászló-ügyben 
2013. augusztus 8. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, Szabadság 

A gyergyószéki önkormányzatoknál és intézményeknél a székely zászlót sérelmező, gyakori 

feljelentések miatt folyamatosak a zaklatások – jelentette ki Mezei János, 

Gyergyószentmiklós polgármestere a borzonti 9. EMI-táborban. Szerinte a hatóságokat 

valószínűleg nem zavarná a zászló, de a feljelentők munkája nyomán kötelességük eljárni. 

Az MPP-s politikus szerint a helyi románság meg kell értse, hogy a Székelyföld 

autonómiája a gazdasági felemelkedés miatt az ő érdeküket is szolgálja. 
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http://www.bumm.sk/85392/otven-tonna-buza-erkezett-a-magyarok-kenyerehez.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/aeleg-volt-a-konfliktusokbola
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/08/08/15/Szorvanykollegium_nyilik_az_erdelyi_Szaszregenben_.aspx
http://itthon.transindex.ro/?hir=33715
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Háromszéki közéleti szereplők a magyar választói regisztrációról 
2013. augusztus 8. – Erdély Ma, Sláger Rádió 

A Sláger Rádió által megkérdezett háromszéki politikusok és közéleti szereplők 

mindegyike fontosnak tartja a magyarországi választásokon való részvételt, ezért 

regisztrálják – vagy már regisztrálták – magukat a magyar választói jegyzékbe. 

 

A ’93-as neptuni tárgyalások hatásairól értekeztek az EMI-táborban 
2013. augusztus 8. – Krónika, Nyugati Jelen, MTI, szekelyhon.ro, Szabadság 

A romániai magyar politikát alapjaiban befolyásoló 1993-as neptuni titkos tárgyalásokat, 

és ezek hatásait vették számba a székelyföldi Borzonton zajló 9. EMI-tábor csütörtöki 

pódiumbeszélgetésének résztvevői. Borbély Zsolt Attila politológus, az egyik előadó a 

pódiumbeszélgetés után az MTI-nek elmondta, a neptuni tárgyalások logikája mindmáig 

meghatározza az RMDSZ politikáját. „Ekkor adta fel az erdélyi magyar érdekképviselet a 

nemzetközi nyomásgyakorlás politikai eszközét" – fogalmazott a politológus. 

 

Nemzetpolitikai ismertető helyett „kampányelőadás” az EMI-táborban 
2013. augusztus 8. – Gergely Imre – Krónika, szekelyhon.ro 

Kőszegi Zoltán fideszes és Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő csörtéjétől volt 

hangos az EMI-tábor második, csütörtöki napja. A két magyarországi politikus, illetve 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke a 2014-es magyarországi 

választásról kellett volna értekezzen, azonban a sátrat zsúfolásig megtöltő hallgatóság egy 

vádaskodással fűszerezett, olykor személyeskedésig fajuló „választási kampányműsort" 

kapott. 

 

Ráduly Róbert: rengetegen vannak, és bármire képesek 
2013. augusztus 8. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A Román Hírszerző Szolgálat elismerte, hogy a csíkszere- dai polgármestert az egyik 

alkalmazottjuk fényképezte. Az ügyben most vizsgálat folyik, de nem zaklatás miatt, 

hanem testi sértés és erőszak a címszó. És úgy tűnik, nem a zaklatott a sértett a rossz 

emlékeket, a rendőrállamot felidéző történetben. Ráduly Róbert nyilatkozott a Kossuth 

Rádiónak. 

 

Kihallgatták Rádulyt „szekusügyben” az ügyészek 
2013. augusztus 8. – maszol.ro 

Kihallgatta a csíkszeredai bírósági ügyészség Ráduly Róbertet annak a titkosszolgálati 

tisztnek az ügyében, aki azt állítja, hogy péntek este bántalmazta őt Csíkszereda 

polgármestere – írta csütörtök este vádhatósági forrásokra hivatkozva a Mediafax. Az 

ügyészek a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) alkalmazottjának bűnvádi panasza nyomán 

jártak el. Holircă Bogdan Constantin testi sértés elkövetése miatt tett feljelentést 

szombaton a polgármester ellen. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146941&cim=haromszeki_kozeleti_szereplok_a_magyar_valasztoi_regisztraciorol
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-a93-as-neptuni-targyalasok-hatasairol-ertekeztek-az-emi-taborban
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/nemzetpolitikai-ismerteto-helyett-akampanyeloadasa-az-emi-taborban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147006&cim=raduly_robert_rengetegen_vannak_es_barmire_kepesek_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16147-kihallgattak-radulyt-szekusugyben-az-ugyeszek
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Régiós takarodó 
2013. augusztus 8. – Erdély Ma, Népújság 

Visszavonulót fújt a kormánykoalíció a közigazgatási átszervezés és az alkotmány 

felülvizsgálatának kérdésében. A liberálisok vezetője persze sajátos módon indokolta a 

döntést: azért halasztják az ügyet jövőre, mert egy mostani népszavazáson még többségi 

részvétel kellene ezek elfogadására, és ezt nem tudják megszerezni, így meg kell várni, 

amíg életbe lép a referendumtörvény új változata, ami szerint már egyharmados részvételi 

arány is elegendő lesz. 

 

Székelymenetelést hirdetett meg október 27-re a Székely Nemzeti Tanács 
2013. augusztus 8. – Erdély Ma, MTI 

A székelyek „nagy menetelését" hirdette meg az egységes, önálló, autonóm Székelyföldért 

október 27-ére a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Izsák Balázs, az SZNT elnöke egy 

csütörtök esti sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta, a terv szerint október 27-én, 

vasárnap a Brassót Bákóval összekötő 11-es országút székelyföldi szakaszán 11 településről 

és egy útkereszteződéstől indulnak el menetoszlopok a szomszédos települések felé. 

 

Regisztrációs útbaigazítás az EMNT-irodákban 
2013. augusztus 8. – maszol.ro 

A kettős állampolgársággal rendelkező személyek magyarországi regisztrációja pártlistákra 

való szavazásra jogosít fel, illetve a különböző népszavazásokon is kifejthetik 

véleményüket azok a Magyarország határain kívül élők, akik magyar állampolgársággal is 

rendelkeznek. Miképpen kell kitölteni azt a formanyomtatványt, amely a 2014-es 

magyarországi parlamenti választásokon való részvételhez szükséges, mire kell 

odafigyelni, a visszajelzés mennyi időn belül érkezik meg, hol lehet tájékozódni az 

űrlapokról – ezekre és ehhez hasonló kérdésekre adtak választ az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács Maros megyei szervezetének sajtótájékoztatóján csütörtökön.  

 

Felavatják II. Rákóczi Ferenc felújított mellszobrát Borsiban 
2013. augusztus 8. – hirek.sk 

Augusztus 18-án avatják fel Borsiban II. Rákóczi Ferenc felújított mellszobrát. Az 

ünnepség keretében kerül sor Borsiban az új kenyér megáldására és megszentelésére, 

melynek során Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete is beszédet mond. 

 

Aláírásgyűjtés indult a kisiskolák megmentéséért 
2013. augusztus 8. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Petíciót indított a Most-Híd a kisiskolák megmentéséért. A párt egész Szlovákiában gyűjti 

az aláírásokat. A petícióban az érintettek a szlovák kormányhoz fordulnak annak 

érdekében, hogy tegyen lépéseket a kisiskolák megmaradásáért, helyzetük stabilizálásáért. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146989&cim=regios_takarodo
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=147007&cim=szekelymenetelest_hirdetett_meg_oktober_27_re_a_szekely_nemzeti_tanacs
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/16141-regisztracios-utbaigazitas-az-emnt-irodakban
http://www.hirek.sk/kultura/20130808133253/Felavatjak-II-Rakoczi-Ferenc-felujitott-mellszobrat-Borsiban.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20130808113500/Alairasgyujtes-indult-a-kisiskolak-megmenteseert.html
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A petíció felszólítja az oktatási tárcát, hogy hagyjon fel a nyomásgyakorlással a 

polgármesterek és az iskolaigazgatók irányában, amelynek célja, hogy ők maguk 

döntsenek a kisiskolák bezárásáról. 

 

Kisiskolák megszüntetése – a tárca állásfoglalása 
2013. augusztus 8. – Új Szó 

Az oktatásügyi minisztérium cáfolja, hogy fel akarja számolni azt a 130 iskolát, 

amelyeknek a neve a sajtó birtokába jutott listán szerepel. A szaktárca szerint ezeknek az 

intézményeknek csak a töredéke szűnne meg. 

 

Államfőválasztás: Kiska 21 ezer aláírást gyűjtött össze 
2013. augusztus 8. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Andrej Kiska köztársasági elnökjelölt több mint 21 000 támogató aláírást gyűjtött össze. A 

törvény szerint legalább 15 000 aláírás kell ahhoz, hogy valaki indulhasson az 

államfőválasztáson. 

 

Civil összefogás nélkül nem ment volna 
2013. augusztus 8. – Magyar Szó 

Az idei temerini Illés-napi rendezvények közül kétség kívül az utcai felvonulás váltotta ki a 

legnagyobb érdeklődést. Sokan voltak a felvonulók, de még többen, akik az út széléről 

szemlélték, gyönyörködtek a színes kavalkádban. A rendezvények sorozatát (voltak 

előadások, találkozók, kiállítások, népzenei és néptáncbemutatók, íjászati, lovaglási stb. 

lehetőségek) nem kevesebb mint 15 civil szervezet közreműködésével sikerült 

megvalósítani. Nélkülük talán meg sem lehetett volna szervezni a fogadalmi ünnepet. 

 

Szent István napja Vajdaságban – Bízzál! 
2013. augusztus 8. – Pannon RTV 

Ünnepi szentmise Szabadkán, kirakodóvásár Palicson. A Vigadó előtti színpadon pedig 

ökumenikus kenyéráldás, majd este Korál-koncert. A Vajdasági Magyar Szövetség Szent 

István-napi központi ünnepségén Fazekas Sándor, Magyarország vidékfejlesztési 

minisztere és Pásztor István, a VMSZ elnöke mond beszédet. Bízzál! – üzeni a Vajdasági 

Magyar Szövetség Szent István-napi központi ünnepségével. A jövő szombati, augusztus 

17-i rendezvényre 30 autóbuszt indítanak Vajdaság különböző településeiről. 

 

Zenétől hangos tábor 
2013. augusztus 8. – Pannon RTV 

Hangszeroktató és népzenei tábor zajlik Temerinben, a helyi Kókai Imre Általános 

Iskolában. 30 gyermek lakja a tábort, akikkel napközben 6 órát foglakoznak az oktatók, 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/08/08/kisiskolak-megszuntetese-a-tarca-allasfoglalasa
http://www.hirek.sk/belfold/20130808165927/Allamfovalasztas-Kiska-21-ezer-alairast-gyujtott-ossze.html
http://www.magyarszo.com/hu/2059/vajdasag_temerin/100056/Civil-%C3%B6sszefog%C3%A1s-n%C3%A9lk%C3%BCl-nem-ment-volna.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=74951
http://pannonrtv.com/web/?p=74893
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esténként pedig táncházat szerveznek. 16. alkalommal rendezték meg a népzenei tábort 

Temerinben. Vonós hangszereken, citerán és furulyán tanulnak meg játszani a fiatalok.  

 

„Őrzői vagyunk még ezeréves lángnak” 
2013. augusztus 9. – Kárpátalja 

A KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének több alapszervezete döntött úgy, hogy 

idén nyáron felkeresik Kárpátalja nevezetes történelmi emlékhelyeit, turisztikai 

nevezetességeit. A közeli hetekben más alapszervezetek is terveznek utazásokat történelmi 

emlékhelyeinkre Schmitt Pál, Magyarország volt köztársasági elnökének adományából. 

 

Októberre minden felújítást befejeznek  
2013. augusztus 9. – Kárpátalja 

Befejezéséhez közeledik az Európai Unió Keleti Partnerség Programjának keretében 

Kárpátalján végzett intézményfelújítások harmadik fázisa, tudta meg a Kárpátalja hetilap a 

magyar külügyminisztérium és a Kárpátaljai Megyei Tanács által a program 

lebonyolításával megbízott Brenzovics Lászlótól, a KMKSZ alelnökétől, a megyei tanács 

költségvetési bizottságának elnökétől. 

 

„Mérlegelni sem érdemes, hogy anyanyelvű iskolába járjon-e a gyerek” 
2013. augusztus 9. – Kárpátalja 

Varga Bélával a lembergi Szvit Kiadó ungvári magyar tankönyvszerkesztőségének a 

vezetőjével, a Magyar Távirati Iroda ungvári tudósítójával készült interjút közölt a 

Kárpátalja. Varga Béla életútja igazolja, hogy egy kis magyar faluból és magyar iskolából 

indulva is lehet valaki sikeres Ukrajnában, nem bölcs dolog magyar szülőként az ukrán 

iskolát választani. 

 

Jutalomtáborozás Zánkán  
2013. augusztus 9. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) a 2012–2013-as tanévben szervezett 

tantárgyi vetélkedők helyezettjeit idén is táborozással jutalmazta. A kárpátaljai 

lehetőségek mellett idén három anyaországi táborozást is szerveztek: ezek közül az utolsó 

augusztus 4–10. között a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrumban zajlik, ahol 110 gyerek 

pihenheti ki a tanulás fáradalmait. 

 

Ungvár–Ópusztaszer–Lakiteleki Népfőiskola  
2013. augusztus 9. – Kárpátalja 

Augusztus 4–5-én Magyarországra kirándultak, s két, élményekben és ismeretekben 

gazdag napot töltöttek el Ópusztaszeren és Lakiteleken a KMKSZ Ungvári Középszintű 

Szervezetének alapszervezeti elnökei és a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület aktivistái. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/08/09/orzoi-vagyunk-meg-ezereves-langnak
http://www.karpataljalap.net/2013/08/09/oktoberre-minden-felujitast-befejeznek
http://www.karpataljalap.net/2013/08/09/merlegelni-sem-erdemes-hogy-anyanyelvu-iskolaba-jarjon-e-gyerek
http://www.karpataljalap.net/2013/08/09/jutalomtaborozas-zankan
http://www.karpataljalap.net/2013/08/09/ungvar-opusztaszer-lakiteleki-nepfoiskola
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Lackó Jenő esete a cigarettás kocsival 
2013. augusztus 9. – Kárpátalja 

A közelmúltban az anyaországi és a kárpátaljai sajtóban is nagy visszhangot váltott ki az 

ungvári Lackó Jenő esete: az egyszerűsített honosítással élt határon túli magyarok közül 

ugyanis ő volt az első, akitől Áder János, Magyarország köztársasági elnöke visszavonta a 

magyar állampolgárságot. A Kárpátalja hetilap az ügy kapcsán a Kárpáti Igaz Szóban 

megjelent írást idézi, mely szerint Lackó Jenő önhibáján kívül, gyanútlanul került kínos, a 

magyar állampolgárság visszavonását eredményező helyzetbe. 

 

Kucin, a „vereckei gyújtogató” a HVG-ben  
2013. augusztus 9. – Kárpátalja 

A HVG augusztus 3-i számában jelent meg egy interjú Oleh Kucin kárpátaljai politikussal, 

az ukrán Szvoboda párt kárpátaljai szervezetének egyik vezetőjével Németh András 

tollából. Azzal az Oleh Kucinnal, aki két társával felgyújtotta a vereckei honfoglalási 

emlékművet, és akit ezért a bíróság jogerősen bűnösnek ismert el, csak kiskorú 

gyermekeire való tekintettel amnesztiában részesítette. Az interjú során az újságíró az 

emlékmű felgyújtásáról nem kérdezte Kucint. 

 

30. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklat 
2013. augusztus 8. – Volksgruppen 

Augusztus 22-én hajnalban immáron 30. alkalommal veszi kezdetét a Mindszenty-Vadon 

emlékzarándoklat Máriacellbe. A Gottscher kápolnában tartandó szentmisével indul a 

négynapos zarándoklat. 

 

Nyári magyar tábor Los Angelesben 
2013. augusztus 7. – Nemzeti Regiszter 

Véget ért a magyar tábor a San Fernando Völgyben. Egy hétig sátoroztak a gyerekek, s 

szívták magukba lelkészük szavait. Részt vehettem én is megismertetve a táborozókkal a 

magyar népi hagyományok egy részét. Néprajzórának neveztük a minden napos 

foglalkozásainkat, s olyan érdekességekről meséltem, amikkel még nem találkoztak. 

 

Anna-bál Los Angelesben 
2013. augusztus 7. – Nemzeti Regiszter 

A hagyományokhoz híven Anna névnaphoz legközelebb eső szombaton a Los Angeles-i 

Magyar Ház Anna-bálon szórakoztatta a magyar közösséget. Pereházy Miklósnak, a 

Magyar Ház elnökének bálnyitó szavai után a Ház ajándékaként felszolgált pezsgős 

koccintással indult a szórakozás. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/08/09/lacko-jeno-esete-cigarettas-kocsival
http://www.karpataljalap.net/2013/08/09/kucin-vereckei-gyujtogato-hvg-ben
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2597197/
http://www.nemzetiregiszter.hu/nyari-magyar-tabor-los-angelesben
http://www.nemzetiregiszter.hu/anna-bal-los-angelesben
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Kell egy csapat? De hiszen már van! 10 éves a Toronto Vasas 
2013. augusztus 8. – Nemzeti Regiszter 

Van egy csapata a kanadai magyarságnak, amelyre oda kell figyelni, tudni kell róluk 

függetlenül attól, hogy szereti e valaki focit avagy sem. A torontói Vasas a napokban 

ünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját, amely a legmagasabb kanadai bajnokságban 

– a CSL-ben játszik. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/kell-egy-csapat-de-hiszen-mar-van-10-eves-a-toronto-vasas
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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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