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Ukrajna Oroszországot választotta az EU helyett 
2013. november 21. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az ukrán kormány leállította csütörtökön az Ukrajna és az Európai Unió közötti társulási 

megállapodás aláírása érdekében folytatott felkészülési folyamatot. Az erről szóló 

kormányrendeletet Mikola Azarov miniszterelnök írta alá, és a kabinet honlapján tették 

közzé. A dokumentum egyben rendelkezik arról, hogy Kijev felújítja tárgyalásait 

Oroszországgal és a Moszkva irányította vámszövetség többi tagjával. 

 

Elfoglalta bukaresti állomáshelyét az új magyar nagykövet 
2013. november 21. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság, 

Népszabadság 

Elfoglalta állomáshelyét Zákonyi Botond, Magyarország új bukaresti nagykövete, miután 

átadta megbízólevele másolatát a külügyminisztériumban - tudatta csütörtökön a Jurnalul 

National. A nagykövetet George Ciamba külügyi államtitkár fogadta, és támogatásáról 

biztosította őt a magyar-román stratégiai partnerség megszilárdítását célzó 

tevékenységében - idézte a lap a külügyi közleményt. 

 

USL-s politikusok örülnek a Tőkés érdemrendjéről született döntésnek 
2013. november 21. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság 

A Szociálliberális Szövetség politikusai közül többen elégedetten nyugtázták, hogy a 

Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága méltatlannak minősítette Tőkés Lászlót a 

kitüntetésre és annak visszavonását kérte az államfőtől. Corina Cretu szociáldemokrata 

európai parlamenti képviselő, aki a Románia Csillaga érdemrend birtokosai közül elsőként 

kért vizsgálatot Tőkés László ellen, úgy vélekedett: az érdemrend becsületbíróságának 

határozata előrelátható és természetes végkifejlete volt Tőkés "románellenes" 

kijelentéseinek, amelyek szerinte a romániai magyarság érdekeit is sértik. 

 

Regisztrálni kell a magyarországi választásokra 
2013. november 21. – szekelyhon.ro 

Ahhoz, hogy az erdélyi magyarok is részt tudjanak venni a jövő évi magyarországi 

országgyűlési választásokon, regisztrálniuk kell a Nemzeti Választási Iroda névjegyzékébe. 

Erre már a demokrácia központok irodáiban, illetve interneten is van lehetőség – hangzott 

el az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács udvarhelyi 

szervezeteinek csütörtök délelőtt tartott sajtótájékoztatóján. 

 

Fidesz: Tőkés László ellen politikai kirakatper zajlik 
2013. november 21. – Erdély Ma, Szabadság 

Tőkés László erdélyi politikus, a Magyar Néppárti Képviselőcsoport tiszteletbeli elnöke 

ellen zajló eljárás nem más, mint egy politikai kirakatper, amelynek célja Tőkés László 
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ellehetetlenítése és az erdélyi magyarság jogaiért küzdők megfélemlítése. A tegnapi döntés 

egyben súlyos támadás a szólás- és véleménynyilvánítás szabadsága ellen. A Fidesz 

európai parlamenti képviselőcsoportja támogatásáról biztosítja Tőkés Lászlót az ellene 

folytatott megalázó eljárással szembeni küzdelemben – áll a képviselőcsoport 

sajtóközleményében. 

 

Az RMDSZ Tőkésnek ad igazat az érdemrend ügyében 
2013. november 21. – transindex.ro 

Tőkés László érdemrendjének ügyében az RMDSZ álláspontja nem változott: Tőkésnek 

adnak igazat - reagált a Transindex megkeresésére Kovács Péter, a szövetség főtitkára. A 

főtitkár szerint az, hogy valaki megkapja az érdemrendet, nem jelenti azt, hogy ezután nem 

adhat hangot gondolatainak, még abban az esetben sem, ha az az álláspont, amit képvisel, 

nem egyezik a többségi állásponttal. 

 

Tabajdi: méltánytalan, ami Tőkés Lászlóval történik 
2013. november 21. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Tabajdi Csaba szocialista EP-képviselő méltánytalannak és elfogadhatatlannak tartja a 

Románia Csillaga érdemrend becsületbíróságának szerdai döntését, miszerint Tőkés 

László volt királyhágómelléki református püspök, jelenlegi néppárti európai parlamenti 

képviselő nem méltó az elismerésre. „Ha a jelenlegi román kormánykoalíció ilyen 

kisebbségellenes politikát folytat, az jelentős feszültségek forrása lesz Románián belül a 

többségi román társadalom és a magyar közösség viszonyában is” – hangsúlyozta Tabajdi 

Csaba. 

 

Csíkszereda is megkapja a város több sportlétesítményét 
2013. november 21. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 

A decentralizációs törvény értelmében Csíkszereda is megkapja a város több 

sportlétesítményét. A Vákár Lajos Műjégpálya mellett a többi között a 

gyorskorcsolyapályát, a szabadtéri hokipályát, a jégpálya melletti szállodát, és a 

hargitafürdői biatlonpályát is megkapja Csíkszereda Önkormányzata a kormány által 

elfogadott decentralizációs törvénynek köszönhetően. 

 

Sikerként könyvelik el a háromszéki Szabó Kati sportlétesítmények 
megszerzését 
2013. november 21. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Sikerként könyvelik el a háromszéki önkormányzati vezetők, hogy a sepsiszentgyörgyi 

önkormányzat meg tudta szerezni az 1.050 férőhelyes Szabó Kati sportcsarnokot-, a 

sportszállót, illetve a foci- és atlétika pályákat magába foglaló bázist, akárcsak a 

sportiskolát. Ugyanakkor Kovászna megye tulajdonába került az ország egyik 
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legkorszerűbb ifjúsági létesítménye, a sepsibesenyői tábor, illetve a sportigazgatóság 

sepsiszentgyörgyi, Bánki Donáth utcai ingatlanja és sportpályái. Ezeket az ingatlanokat 

kedden az utolsó pillanatban sikerült beiktatni a decentralizációs törvény mellékleteibe, 

mondta Antal Árpád. 

 

Magyarul a bíróságon – Interjú Márton Árpád RMDSZ-képviselővel 
2013. november 21. – Erdély Ma, Háromszék 

Számon kéri új törvényjavaslatában Márton Árpád RMDSZ-képviselő, hogy miért nem 

alkalmazzák a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Chartáját következetesen Romániában, 

holott az állam aláírta és vállalta életbe ültetését. Hat hazai törvényben is ellent- 

mondásokat fedezett fel e tekintetben, és indítvánnyal él, hogyan lehetne azokat kijavítani. 

Amúgy nem titok: az elsikkasztott kisebbségi törvény, a fiók fenekére süllyesztett 

kezdeményezés részleges felélesztésének kísérletéről van szó. 

 

PSD-s öngól 
2013. november 21. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Bármilyen furcsán hangozzék is, akár még jó szolgálatot is 

tehet a romániai magyar jogkövetelések ügyének az, hogy a Románia Csillaga érdemrend 

becsületbírósága Tőkés László kitüntetésének visszavonását javasolta az államfőnek”. 

 

Lekerült a magyar felirat a nagyváradi rendőrkocsikról  
2013. november 21. – maszol.ro, Krónika 

Lekerültek a Nagyváradi Helyi Rendőrség járműveiről a magyar nyelvű feliratok - tette 

szóvá Szabó József RMDSZ-es városi tanácstag a tanács keddi, novemberi rendes ülésén. 

Az önkormányzati képviselőnek a helyi rendőrség vezetője, Alexandru Laza röviden 

válaszolt: szerinte a városi rendőrség még tavasszal arra szólította fel őket, arra, hogy a 

„törvényeknek megfelelően” feliratozzák a járműveket, azaz csak románul.  

 

Florea – Borbély mérkőzés a sportbázisokért 
2013. november 21. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro 

Újabb fordulóhoz érkezett a két politikai rivális, Dorin Florea és Borbély László évek óta 

tartó mérkőzése. A Demokrata-liberális Párt és az RMDSZ egy városban élő országos 

alelnökei a kormány által felelősségvállalással elfogadott decentralizációs törvénye, 

pontosabban annak marosvásárhelyi vonatkozásai miatt csaptak össze. 

 

Honosítási számmanipuláció Biharban? 
2013. november 21. – Krónika 

Politikai érdekből manipulált honosítási számadatokra gyanakszik Bihar megyében az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), amióta az RMDSZ helyi szervezete nemrég köszöntötte 

az ötvenezredik olyan személyt, aki – szerintük - irodájukon keresztül folyamodott magyar 

állampolgárságért. „Sokáig gondolkodtunk azon, hogy megszólaljunk-e az ügyben, de már 
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a konzulátus felé is hazudnak” – magyarázta csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján 

Csomortányi István, az EMNP helyi vezetője. 

 

Funar a restitúció ellen 
2013. november 21. – Krónika 

Peres úton akadályozná meg az állami tulajdonban lévő nagyváradi ingatlanok 

visszaszolgáltatását Gheorghe Funar, a Nagy-Románia Párt (PRM) elnöke. A 

magyarellenes politikus hangsúlyozta: a kommunizmus idején államosított ingatlanok 

visszaszolgáltatásának leállítását kérte a kormánytól is, mert Magyarország a magyar 

egyházak segítségével Erdély elcsatolására használja a román restitúciós törvényeket. 

 

Székelyföldi lokálpatriotizmussal a multik ellen 
2013. november 21. – maszol.ro 

Idén több mint kétszáz boltot nyitottak a multinacionális kiskereskedelmi láncok 

Romániában, jelentősen növelve piaci részesedésüket. A Szuper boltokat és a Merkur 

szupermarketeket működtető Elan Trió székelyföldi és magyarországi termékek 

forgalmazására fektetve a hangsúlyt veszi fel velük a versenyt.  

 

Segítenek regisztrálni 
2013. november 21. – szekelyhon.ro 

A honosítási dossziék összeállítása mellett két hónapja a magyarországi választásokra való 

regisztrációba is besegít az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve a demokrácia-

központok hálózata. 

 

Ütemterv szerint épülnek az orvoslakások 
2013. november 22. – Krónika  

Nincs fennakadás a marosvásárhelyi Studium Alapítvány, a megyei önkormányzat és a 

sepsiszentgyörgyi városháza közötti, az orvosi szolgálati lakások építését célzó 

együttműködés terén – közölte Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke. A 

mintegy 350 ezer eurósra tervezett beruházást a Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 

és a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium is támogatja. 

 

Adományt kapnak az udvarhelyszéki iskolák 
2013. november 21. – szekelyhon.ro 

Megérkezett az első teherautónyi tankönyv- és gyakorlófüzet-szállítmány, amelyet a 

magyarországi Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó erdélyi magyar tannyelvű iskolák 

megsegítésére szánt, és amelyet a Kovászna megyei székhelyű Szent Gellért Erdélyi 

Lovagrend oszt szét a közeljövőben. A tervek szerint udvarhelyszéki vidéki iskolák is 

részesülnek az adományból. 
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A hűséges Székelyföld 
2013. november 22. Ferencz Csaba – Magyar Hírlap 

Székelyföld autonómiájának kivívása nem volt még ilyen közel, mint a jelenlegi 

helyzetben. Egységesek ebben az erdélyi magyar pártok is, így az anyaország sem bújhat az 

„egyezzetek meg, majd a közös akaratot támogatjuk” álarc mögé. Egyre több román elme 

értelmezi és áll ki a követelés jogossága mellett, ez azonban egyelőre kevés. Amennyiben 

megvalósul a romániai közigazgatási átalakítás úgy az autonómia kérdése is tárgytalanná 

fog válni. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2013. november 22-i számában olvasható.) 

 

Kisebbségpolitika máshogy - Változik a status qou 
2013. november 21. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovák kormány emberi jogi, nemzeti kisebbségi és nemi egyenlőségi tanácsa egyetlen 

szavazatkülönbséggel elfogadta azt a módosítást, miszerint a kisebbségi bizottságban 

nemzetiségenként csak egy szavazat adható le. Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke elítélte a tanács döntését. „A megígért status quo megőrzése nem reális, 

akiknek voltak még kétségei a múltban, most már láthatják, mi a valós helyzet. Az 

ötszázezres magyarságot ugyanolyan szinten kezelik ezután, mint például a háromezres 

német közösséget. Ez azt jelenti, hogy a kormány teljesen érzéketlen az arányok iránt, 

illetve politikai indíttatásból kívánja előtérbe helyezni az alacsonyabb létszámú 

kisebbségeket, ezzel a nagyobb közösségeket, leginkább a magyarokat hátrányba szorítva.” 

 

Decemberben lezárulhat Malina Hedvig ügye 
2013. november 21. – hirek.sk, Magyar Nemzet 

Malina Hedvig ügyét az év végéig szeretné lezárni az ügyészség - közölte a sajtó 

képviselőivel Jaromír Čižnár főügyész. Sme értesülése szerint az új jelentésnek december 

22-ig kellene elkészülnie, s abban az orvosszakértőnek, aki egy ortopéd orvos lesz, 

ismételten elemeznie kell Malina Hedvig sérüléseit, továbbá magyarázattal kell szolgálnia 

arra vonatkozóan is, hogy miért voltak ellentmondások azoknak az orvosoknak az 

állításaiban, akik a diáklány megverésével kapcsolatban korábban vallomást tettek. 

 

Érintetlenek a hatáskörök 
2013. november 21. – Magyar Szó 

A nemzeti közösségek nemzeti tanácsairól szóló törvény módosításának előkészítésével 

megbízott közel húsztagú szakértői munkacsoport több hónapon át zajló egyeztetés után a 

közelmúltban befejezte munkáját. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, aki 

tagja volt a munkacsoportnak, rámutatott, hogy a törvényt előkészítő munkacsoport 

munkájának befejeztét követően már nem tud hatni arra, hogy mi kerül a 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 
V

a
jd

a
sá

g
 

http://www.hirek.sk/belfold/20131121161406/Kisebbsegpolitika-mashogy-Valtozik-a-status-qou.html
http://www.hirek.sk/belfold/20131121093951/Decemberben-lezarulhat-Malina-Hedvig-ugye.html
http://www.magyarszo.com/hu/2164/kozelet_politika/104259/%C3%89rintetlenek-a-hat%C3%A1sk%C3%B6r%C3%B6k.htm


 

 

 

 

 

 
7 

törvénymódosítás tervezetébe. Ettől kezdve ez elsősorban Nikola Selaković igazságügyi 

miniszter, illetve a szerb kormány felelőssége. Korhecz reményét fejezte ki, hogy az 

előkészített módosításnak csak kevés olyan pontja lesz, amelyet a miniszter felülbírál vagy 

módosít. 

 

Nyelvhasználatilag egyre tudatosabbak vagyunk 
2013. november 21. – Magyar Szó 

Fordítói szemináriumot szervez Szabadkán a Magyar Nemzeti Tanács azon 

önkormányzatok fordítói részére, amelyekben a magyar nyelv részben vagy teljes 

egészében hivatalos használatban van. Beretka Katinka, az MNT hivatalos 

nyelvhasználattal megbízott tanácsosa elmondta, azoknak a fordítóknak szól ez a 

szeminárium, akiknek vagy besorolt munkahelyük van ezekben az önkormányzatokban, 

vagy olyan hivatalnokoknak, akik foglalkoznak magyar nyelvű ügyfelekkel vagy fordítói 

tevékenységgel. 

 

Maglai Jenő Szabadka új polgármestere 
2013. november 21. – Magyar Szó 

A 67 képviselő közül 64-en szavaztak a képviselő-testületi ülésen Maglai kinevezéséről: a 

49 igen és 13 nem mellett két érvénytelen szavazatot adtak le a képviselők. A várost immár 

a Vajdasági Magyar Szövetség, a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt és a 

Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetsége által alkotott koalíció vezeti. Hozzájuk 

csatlakozik még a SZENYP, a Szerb Megújhodási Mozgalom, a Szerbiai Szociáldemokrata 

Párt, a Szocialisták Mozgalma, a Bácskai Bunyevácok Szövetsége egy-egy képviselője, 

illetve Josipa Ivanović önálló képviselő is, vagyis így 42 képviselő alkotja majd a városi 

hatalmat. 

 

Pásztor: Dulić leváltása nincs befolyással a vajdasági hatalomra 
2013. november 21. – Vajdaság Ma 

A csütörtökön végrehajtott szabadkai hatalomcsere nem teszi kérdésessé a tartományi 

hatalom legitimitását, nyilatkozta a Tanjugnak Pásztor István, a tartományi képviselőház 

elnöke. Szavai szerint a VMSZ és a Demokrata Párt (DS) viszonyában alapjaiban véve 

semmi sem változott. „Azt, ami Szabadkán történt én semmilyen vonatkozásban nem úgy 

élem meg, mint a tartományi képviselőház és a tartományi többség legitimitását 

megkérdőjelező lépést”, mondta Pásztor. 

 

Mintegy 25 ezer vagyon-visszaigénylési kérvényt adtak át 
2013. november 21. – Pannon RTV 

Több mint 25 ezer vagyon-visszaszármaztatási kérvény érkezett az országos ügynökséghez. 

A kérelmek átadásának határideje jövő év március elsején jár le. Ekkor lehet csak pontos 

adatokkal szolgálni arra vonatkozóan, hogy az államnak mennyi ingatlant kell visszaadnia 
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http://www.magyarszo.com/hu/2164/kozelet/104265/Nyelvhaszn%C3%A1latilag-egyre-tudatosabbak-vagyunk.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2164/vajdasag_szabadka/104307/Maglai-Jen%C5%91-Szabadka-%C3%BAj-polg%C3%A1rmestere.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16332/Pasztor-Dulic-levaltasa-nincs-befolyassal-a-vajdasagi-hatalomra.html
http://pannonrtv.com/web/?p=93427
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a korábbi tulajdonosoknak. Tavaszra fog kiderülni az is, hogy a kárpótlás milyen formában 

történik majd. 

 

Brüsszel tanácstalan Ukrajna döntése után 
2013. november 21. – MTI, hirado.hu 

Az első uniós reagálás teljes tanácstalanságot tükrözött, miután Kijev csütörtökön 

leállította az Európai Unióval kötendő társulási megállapodás aláírását célzó 

előkészületeket. Linas Linkevicius, az EU soros elnökségét ellátó Litvánia 

külügyminisztere azt mondta: egyelőre nem ismeri a részleteket, tájékozódnia kell, és nem 

tudja megmondani, van-e még esély a társulási megállapodás aláírására a vilniusi csúcson. 

 

Gesztusértékű lépés a magyarok irányába 
2013. november 21. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Magyar választókörzet jöhet létre Kárpátalján az ukrán választási törvény csütörtökön 

elfogadott módosítása nyomán – közölte Gajdos István, a kijevi parlament egyetlen 

magyar képviselője. Az ukrán törvényhozás úgy módosította a parlamenti képviselők 

megválasztásáról szóló törvényt, hogy a választókörzetek határainak megállapításakor 

figyelembe kell venni az egy tömbben élő kisebbségek által lakott településeket, régiókat. 

 

Megemlékezés és székházátadó Zápszonyban 
2013. november 21. – Kárpátalja 

A KMKSZ zápszonyi alapszervezete november 17-én emlékezett azokra a zápszonyi 

áldozatokra, akik soha nem tértek vissza a sztálini lágerekből. Csatáry Zsolt, az 

alapszervezet elnöke felidézte történelmünk gyászos napjait: „1944 novemberében több 

ezer magyar embert hurcoltak „málenykij robotra” a sztálini lágerekbe. Gyalogszerrel, 

fagyos szélben, erőltetett menetben hajtották a szerencsétlen magyar embereket a szolyvai, 

majd a szambori gyűjtőtáborba. Sokuk számára soha nem jött el a szabadulás. 

Mindannyian megrendülve gondolunk ma rájuk, fejet hajtunk a 10 mártírhalált halt 

zápszonyi testvérünk előtt, kiknek neveit márványtábla őrzi itt, templomunk kertjében.” 

 

Emlékműavatás Bakosban  
2013. november 21. – Kárpátalja 

Múlt vasárnap Kárpátalja számos magyarlakta települése mellett Bakos magyarsága is 

megemlékezett az 1944 őszén sztálini munkatáborokba elhurcolt magyarokról. A gyásznak 

és emlékezésnek szentelt alkalmon egyben felavatásra került a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a község magyarsága által a II. világháború és a 

sztálinizmus áldozatainak állított emlékmű is. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2013/11/21/17/Brusszel_tanacstalan_Ukrajna_dontese_utan.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/hatarontul/gesztuserteku-lepes-a-magyarok-iranyaba-1196645
http://www.karpataljalap.net/2013/11/21/megemlekezes-es-szekhazatado-zapszonyban
http://www.karpataljalap.net/2013/11/21/emlekmuavatas-bakosban
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Ungváron a Kálvárián emlékeztek 
2013. november 21. – Kárpátalja 

Ungváron a Kálvárián, a sztálinizmus áldozatainak tavaly felújított emlékművénél gyűltek 

össze az ungvári magyarok, hogy együtt emlékezzenek az 1944-ben magyarságuk vállalása 

miatt elpusztított elődeikre, hozzátartozókra. 

 

Megemlékezés a Rákóczi-kastély udvarán 
2013. november 21. – Kárpátalja 

Munkácson a Rákóczi-kastély udvarán kialakított emlékhelyen gyűlt egybe vasárnap 

délelőtt a helyi magyarság, hogy az 1944 novemberében sztálini lágerekbe hurcolt 

magyarokra és németekre emlékezzék. 

 

Piros-fehér-zöld virágok jelzik a magyar sírokat 
2013. november 21. – Új Magyar Képes Újság 

A pulai temető Európa egyik legnagyobb katonai temetője, több mint 150 ezer katona, 

tengerész végső nyughelye, köztük 157 magyaré is. A HMDK Isztria megyei egyesülete 

tagjainak sikerült mintegy 15 magyar tengerészt a sírfeliratok alapján, név szerint is 

azonosítaniuk, sírjaikat nemzetiszínű virágokkal jelölték meg. A szervezet 2004-ben egy 

emléktáblát is állított az első világháborúban elesett pulai magyar matrózok és katonák 

emlékére az emléktemetőben. 

 

Ki állítja meg az etnobizniszes ámokfutót? - Nyílt levél(féle) Juhász 
Sándornak, a MESZ elnökének 
2013. november 21. – Új Magyar Képes Újság 

„Nagy gondban vagyok a megszólításoddal, Sándor, mert se kedvesnek, se tiszteltnek nem 

tartalak. Csak etnobizniszes ámokfutónak. Ezért maradok a „Sándor, te etnobizniszes 

ámokfutó”-nál, és megteszem a magam felelős lépését abban a reményben, hogy sokan 

fogják követelni eltávolításodat a közéletből (klientúráddal együtt!), mert te már régen 

kiírtad magad a demokraták szalonjából” – áll Zsoldos Tibor nyílt levelében. 

 

A Tóásó-ügy az EP napirendjén 
2013. november 21. – Erdély Ma 

Állásfoglalást hagyott jóvá az Európai Parlament Tóásó Előd és horvát társa, Mario Tadic 

ügyében a novemberi plenáris ülésén, amelyben sürgeti a bolíviai hatóságokat, hogy 

biztosítsanak független és tisztességes tárgyalást. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/11/21/ungvaron-kalvarian-emlekeztek
http://www.karpataljalap.net/2013/11/21/megemlekezes-rakoczi-kastely-udvaran
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5101-piros-feher-zoeld-viragok-jelzik-a-magyar-sirokat
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5102-ki-allitja-meg-az-etnobizniszes-amokfutot
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5102-ki-allitja-meg-az-etnobizniszes-amokfutot
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153305&cim=a_toaso_ugy_az_ep_napirendjen
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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 
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www.hirtv.hu   
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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   
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