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2014. szeptember 1. – MTI, hirado.hu, nol.hu, mno.hu, Magyar Hírlap
Kárpát-medencei Online Oktatási Centrummal bővült az Óbudai Egyetem képzési
kínálata. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a centrum
bemutatóján hétfőn a fővárosban kiemelte: az online képzések lehetővé teszik, hogy egyre
nagyobb számban tudjanak külhoni hallgatók is bekapcsolódni a legmagasabb szintű
oktatási formába, ami elősegíti megmaradásukat. Rámutatott: a magyar nemzet
legnagyobb tragédiája a szétszabdaltság. A magyar nemzetnek ezért minden jó, ami
határtalan, és átjárhatóvá teszi a határokat. Az online oktatási forma az évtized
forradalma, egy olyan lehetőség, amit mindenképpen ki kell használni - emelte ki.

Vezető hírek

Semjén: A magyar nemzet legnagyobb tragédiája a szétszabdaltság

Kárpátaljai magyarok kifogásolják az ukrán választási bizottság döntését
2014. szeptember 1. – MTI, nol.hu, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, hirado.hu,
Magyar Hírlap
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) hétfőn Ungváron kiadott
nyilatkozatában „határozottan elítéli az ukrán Központi Választási Bizottság (CVK)
döntését, amellyel megfosztotta a 150 ezres kárpátaljai magyarságot a parlamenti
képviselet megszerzésének lehetőségétől”. A szervezet nyilatkozata szerint a CVK döntése a
kárpátaljai tömbmagyarságot három választókerületre szakítja szét, amelyek egyikében
sem számottevő a jelenléte, s ezzel lehetetlenné teszi, hogy a magyarság képviselője
bejuthasson az ukrán parlamentbe. A KMKSZ felszólította a CVK-t, hogy a hatályos
törvények betartásával úgy módosítsa a kárpátaljai választókerületeket, hogy a
tömbmagyarság egy parlamenti körzetet alkosson, egyben felhívja a felelős ukrajnai
politikusok figyelmét arra, hogy „a kisebbségi jogok folyamatos durva megsértése nem
járul hozzá az amúgy is nehéz helyzetben lévő ország békéjének megteremtéséhez”.

Potápi Árpád János Csantavéren: Az összefogás ereje támogassa az elsőbe
indulókat
2014. szeptember 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az előző három év gyakorlatát követve idén is minden magyar osztályba iratkozó elsős
gyermeket egy teljes iskolakezdési tanszercsomaggal ajándékoz meg a Magyar Nemzeti
Tanács a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. Az idén első osztályba induló
mintegy 1600 magyar ajkú kisdiák közül 54 Potápi Árpád Jánostól, Magyarország
nemzetpolitikáért felelős államtitkárától és Korhecz Tamástól, az MNT elnökétől vehette
át a tanszercsomagját Csantavéren, a Hunyadi János Általános Iskolában. „A magyar
iskolák színvonalának emelését segítik elő, és a szülők terhét csökkentik a kiosztott
füzetek, filctollak, a labda, gyurma, az ugrálókötél és további iskolai eszközök” – mondta el
beszédében Potápi Árpád János, s elárulta, azért is örült ennek a meghívásnak, mert anyai
nagyszülei a Csantavérhez közeli Nagyfényen éltek 1941 és 1944 között.
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2014. szeptember 1. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Magyar
Hírlap
Jó ütemben gyűlnek az Erdélyi Magyar Néppárt államfő-jelöltjét támogató aláírások, eddig
az induláshoz szükséges mennyiség csaknem fele gyűlt össze - közölte Toró T. Tibor, az
EMNP elnöke hétfőn, a félidejénél tartó akció mérlegét megvonva. Ahhoz, hogy a párt
elindíthassa Szilágyi Zsolt alelnököt a novemberi elnökválasztáson, szeptember 23-ig 200
ezer aláírást kell összegyűjteni, amiből augusztus közepe óta több mint 95 ezer aláírás
gyűlt össze - mutatott rá. Toró szerint az EMNP azért vállalta az "erejét kicsit meghaladó
feladatot", hogy az erdélyi magyarság autonómiaigényét hitelesen megjelenítse a
kampányban.

Erdély

Toró: összegyűlt a Szilágyi indításához szükséges aláírások majdnem fele

Miért van szükség két magyar jelöltre? – Toró T. Tibor Kézdivásárhelyen
2014. szeptember 1. – Erdély Ma, Háromszék
Nem feltétlenül két magyar jelöltre van szükség, hanem egy olyan igazi magyar jelöltre, aki
a lényegről beszél – jelentette ki szombaton a kézdivásárhelyi Erzsébet Teremben telt ház
előtt megtartott lakossági fórumon Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke.
Olyan jelölt kell az erdélyi magyarságnak, aki akkor, amikor a világ és az ország a romániai
elnökválasztásokra figyel, elmondja a lehető legőszintébben, hogy mi, erdélyi magyarok
mit várunk el magyarként a román kormánytól, államhatalomtól, román
állampolgárokként hogy gondoljuk, milyen Romániában kellene élni, és hogyan látjuk
Székelyföld státusát. Egy olyan elnökjelölt kell, aki minderről őszintén, bátran és
szókimondóan beszél. Elmondta: mi azt várjuk el a román államtól, hogy magyarként
éljünk szülőföldünkön, és saját dolgainkat magunk intézzük. A Néppárt már rég
fontolgatja, hogy ezt az alkalmat ki kell használni, nem szabad kihagyni ilyen lehetőséget.

Támogatja a FUEN az RMDSZ elnökjelöltjét
2014. szeptember 1. – maszol.ro
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) támogatja Kelemen Hunor indulását a
romániai elnökválasztáson, hiszen az RMDSZ elnöke az erdélyi magyarok érdekeinek
legmegfelelőbb képviselője – fogalmazott Vincze Loránt, a FUEN alelnöke. „Kelemen
Hunor hiteles szószólója közösségünknek Európában és a nagyvilágban, szövetségeseink,
partnereink ismerik elkötelezettségét, elvszerűségét. Az együttműködést és a párbeszédet
szorgalmazza, valamint minden alkalommal elmondja, hogy a romániai
kisebbségvédelemben még sok a tennivaló” – hangsúlyozta Vincze Loránt.
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2014. szeptember 1. – transindex.ro, Krónika
A MOST-ACUM – Mozgalom a szabad nyelvhasználatért aktivistái vasárnap hajnalban
kétnyelvűre cserélték a kolozsvári sétatéri filagóriában kihelyezett bannert, amely a
polgármesteri hivatal nevét és logóját tartalmazza. A „Primăria Municipiului Cluj-Napoca”
mellé felkerült a „Kolozsvár Polgármesteri Hivatala” felirat is - írták közleményükben a
mozgalom aktivistái. Azt is írják, a városháza alkalmazottai órákon belül észlelték a cserét
és a banner alsó felének levágásával eltávolították a városháza magyar megnevezését.

Erdély

Kétnyelvűre cserélték a kolozsvári városháza sétatéri bannerét

Markó Orbán kapcsán: amit szabad Jupiternek, nem szabad az ökörnek?
2014. szeptember 1. – transindex.ro
Amit szabad Orbán Viktoréknak, nem szabad Victor Pontáéknak és Traian Basescuéknak,
netán Robert Ficóéknak, és fordítva? – fogalmaz Markó Béla egy, a hétfői
Népszabadságban megjelent írásában. Az RMDSZ egykori vezetője a magyar
miniszterelnök tusnádi beszéde kapcsán tette fel a kérdést. Véleménye szerint Orbán
Viktor kettős mércét alkalmaz, mert annak a nemzeti államnak a felépítését célozta meg
tusnádi beszédében, amely, ha a román vezetők célja lenne, a romániai magyarok
rémálmát jelentené.

Megvert az ortodox pópa egy fiút, mert magyar
2014. szeptember 1. – maszol.ro
Megvert vasárnap este egy 19 éves fiatalembert a bálványosváraljai (Kolozs megye)
ortodox pópa, csak azért, mert magyar – írja a stiridecluj.ro. Az incidens este 11 körül
történt, amikor a fiú hazafele tartott egy helyi kocsmából. Út közben szembetalálkozott a
pópával, aki egy keresztelőről támolygott ki ittas állapotban, és a „Noi suntem români” (Mi
románok vagyunk) című hazafias dalt énekelte. Amikor a pópa meglátta és felismerte a
fiatalembert, azonnal rátámadt, ököllel ütlegelte, rugdosta, közben pedig azt kiabálta, azért
teszi ezt, mert áldozata „nem román és nem elég hazafi” – számolt be a fiú a portálnak. A
szerencséje az volt, hogy az úton megjelent egy mentő és egy rendőrautó, amelyek egy
helyszínelésen voltak a közelben.

Negyvenezer ember vett részt a Vásárhelyi Forgatagon
2014. szeptember 1. – maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, Krónika
Mintegy 40 ezer ember vett részt a vasárnap zárult II. Vásárhelyi Forgatagon - közölték
hétfőn a szervezők az MTI-vel. Portik Vilmos, a marosvásárhelyi magyar kulturális
napokként tavaly alapított Forgatag egyik főszervezője az MTI-nek elmondta: tavalyhoz
képest sokkal többen látogattak el az augusztus 27. és 31. között lezajlott fesztivál több
mint kétszáz rendezvényére. Portik Vilmos szerint a Forgatag elején nehézséget okozott az
esős idő, de összességében jól sikerült a fesztivál.

4

2014. szeptember 1. – maszol.ro
Az Újszentesi Általános Iskolában felszabadult egy címzetes tanítói állás, az I-III.
osztálynál és egy új állás is keletkezett, mivel az idén sikerült létrehozniuk egy egyedülálló
felkészítő csoportot. Temes megyében pedagógushiány van, így a sajtó segítségét is kérik
ebben az ügyben. A tanítók számára lakást is biztosítanak, Újszentesen.

Erdély

Tanítók kerestetnek a Temes megyei Újszentesre

Ünnepelt a maroshévízi magyarság
2014. szeptember 1. – szekelyhon.ro
Az Urmánczy Nándor Emléknapot már hetedik alkalommal szervezte meg az egykori
neves személyiség nevét viselő egyesület, idén pedig immár harmadjára szervezték köré a
Székely-Magyar Napokat. Az rendezvénysorozat legkiemelkedőbb eseményei szombaton,
az emléknapon kerültek sorra. A katolikus templomban a szentmise után koszorúzásra
került sor Urmánczy Nándor sírjánál, majd a helyi magyar iskolában, a Kemény János
Gimnáziumban került sor a díjátadásra.

Korrupcióval gyanúsítják Péter Tünde Kolozs megyei főtanfelügyelőhelyettest

Berényi József: Iskoláink megmaradása is a helyhatósági választások fontos
tétje
2014. szeptember 1. – Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártjának jó esélye van jelenlegi pozícióinak megtartására, sőt azok
bővítésére is a helyhatósági választásokon, véli Berényi József elnök, aki arra is
figyelmeztet, a novemberi megmérettetés rendkívül fontos tétje, hogy olyan
polgármesterek kerüljenek a települések élére, akiknek szívügyük a magyar nyelvű oktatás.

Felvidék

2014. szeptember 1. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Házkutatást végzett hétfőn a Kolozs Megyei Főtanfelügyelőségen a Korrupcióellenes
Ügyészség. A stiridecluj.ro és az evz.ro szerint Péter Tünde főtanfelügyelő-helyettest
korrupcióval gyanúsítják, az irodájában állítólag több dokumentumot és 400 eurónyi
készpénzt foglaltak le. A știridecluj.ro forrásai szerint az euró bankókon a MITĂ
(csúszópénz) felirat olvasható. Péter Tündét a DNA kihallgatta, a gyanú szerint a
pótérettségi kapcsán elfogadott csúszópénz ügyében.

Számos településen indulnak via novás képviselőjelöltek
2014. szeptember 1. – Felvidék Ma, hirek.sk
A gömöri Várhosszúréten, a krasznahorkai vár közelében tartotta éves ülését a Via Nova
ICS Országos Tanácsa. Ugyanitt rendezték meg az elmúlt hétvégén a XI. Kapocs Tábort,
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Érdekegyezés

Felvidék

amely minden évben más felvidéki helyszínen biztosít találkozási lehetőséget az ifjúsági
szervezet tagjai számára. A szervezet tagjai Felvidék számos településén mérettetik meg
magukat a Magyar Közösség Pártja színeiben képviselőjelöltként, több községben pedig
polgármesteri tisztségért indul a választáson Via Nova-tag vagy a Via Nova által
támogatott személy.

2014. szeptember 2. – Tokár Géza – Új Szó
„Visszatérő téma, hogy miért nem lehetséges a megegyezés az MKP és a Híd között.
Legújabban az önkormányzati választások kapcsán, hiszen helyi szinten nagyon nem
mindegy, hol lesz magyar nemzetiségű polgármester. Komárom esete mutatja, hogy a
megegyezéshez egyetlen dologra van szükség: találkozzanak az erős politikai szereplők
érdekei, amelyek leginkább gazdasági és hatalmi alapokon nyugszanak.”

3550 magyar kiselsős
2014. szeptember 1. – Új Szó
Idén is hozzávetőleg annyi magyar elsőssel kezdődik az iskolaév, mint az elmúlt
esztendőkben. A kisiskolákat veszélyeztető törvény hatályba lépése miatt a következő év
kulcsfontosságú a magyar iskolák számára. Az összes adat azt mutatja, hogy az utóbbi
években statisztikailag nem csökkent a magyar kiselsősök száma. Ennek két oka lehet:
egyrészt az utóbbi évtizedben nőtt a születések száma, a „baby boom” hullámok pedig hat
évvel később mutatkoznak meg az iskolákban. Másrészt a Magyarországról érkező
beiratkozási támogatások miatt nőhetett a magyar iskolába íratott roma gyerekek száma és
aránya.

Négy jelölt Párkányban

Nemzeti tanácsi választások: Hajnal Jenő a Magyar Összefogás elnökjelöltje
2014. szeptember 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Szabadkai Rádió
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége szeptember 1-jén megtartott ülésén foglalkozott
az október 26-ra kitűzött nemzeti tanácsi választásokkal. A párt elnöksége döntést hozott a
Magyar Összefogás lista felállításáról, elnökjelöltjének Hajnal Jenőt, a vajdasági magyar
közművelődési, oktatási élet képviselőjét, a VMMI igazgatóját jelölte. A párt elnökségének
döntése értelmében a VMSZ 17 jelöltet kíván állítani a 35 fős Magyar Összefogás listán, a

Vajdaság

2014. szeptember 1. – Új Szó
Egyelőre az MKP-nak és a Hídnak sincs polgármesterjelöltje Párkányban. Arról, hogy saját
jelöltet indítanak-e vagy valamelyik független jelöltet támogatják, még folynak a
tárgyalások. Párkányban egyelőre négy független polgármesterjelölt van. Egyikük Ján
Oravec jelenlegi polgármester, aki 1990-től tölti be ezt a funkciót.

6

Szabadka: Átadták a díszpolgári címeket és Pro Urbe-díjakat
2014. szeptember 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Szabadkai Rádió
A hagyományokhoz híven Szabadka város 235. születésnapján, a képviselő-testület ünnepi
ülésén vehették át a díjazottak elismeréseiket, idén két díszpolgári címet és három Pro
Urbe-díjat osztottak ki. Szabadkai idei díszpolgárai: Dudás Károly író, publicista,
szerkesztő és Milenko Kosanović karikaturista és illusztrátor. A város érdekében kifejtett
jelentős tevékenység elismeréseként pedig Pro Urbe-díjban részesítették Nevena Bašić
Palković könyvtári szaktanácsadót, kurátort, Kovács Tibor sportaktivistát és prof. dr.
Branko Ćupurdija etológust és antropológust.

Vajdaság

többséget az értelmiségi, egyházi, civil szféra képviselői adják – a lista véglegesítésére a
héten megrendezésre kerülő konzultációt követően kerül sor.

Ajándékozással kezdődött a tanév Nyugat-Bácskában
2014. szeptember 1. – Vajdaság Ma
A zombori önkormányzat területén a városban 406, a környező falvakban 271 elsős indult
ma iskolába. Közülük 36-an tanulnak magyarul, vagyis eggyel több a tavaly beíratottaknál.
A város területén egyetlen tanintézményben, a Testvériség-egység Általános Iskolában
folyik magyar nyelvű iskolai oktatás, itt minap iratkozott be a hatodik gyerek, egyébként
ötfős tagozatra számítottak. Doroszlón mindössze egy magyar elsős van (a szerb nyelvű
tagozatra 8-an iratkoztak), ő összevont tagozaton tanul majd a helybeli harmadikosokkal.
Bezdánban 10-en magyarul és 18-an szerbül, Bácsgyulafalván 8-an magyarul és 4-en
szerbül, Nemesmiliticsen pedig 6-an magyarul és 18-an szerbül kezdik az iskolapad
koptatását. A Magyar Nemzeti Tanács elsősöknek szánt ajándékcsomagját is átadták,
amely a tankönyvek kivételével az iskolába induláshoz szükséges valamennyi tanszert
tartalmazza.

Zenta: Kétszáz kisdiák indult első osztályba
2014. szeptember 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Zenta község területén idén összesen közel kétszáz kisdiák indult első osztályba. Az
iskolakezdés alkalmából a zentai önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács illetékesei
ezúttal is ajándékcsomaggal lepték meg az elsősöket, ezzel kísérelve meg még
emlékezetesebbé tenni számukra ezt a meghatározó jelentőségű pillanatot. Ceglédi Rudolf,
Zenta község polgármestere az ajándékok átadását követően kifejtette, idén is igyekeztek
hasznos ajándékokat adni a kisdiákoknak, köztük például egy közlekedésbiztonsági
mellényt, amely szavatolja számukra a biztonságos közlekedés lehetőségét.
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2014. szeptember 1. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) esetleges döntése, hogy a rendkívüli vagy a
rendes vajdasági választásokig együttműködik a Szerb Haladó Párttal (SNS), kockázatos
lépés lehet annak ellenére is, hogy az LSV választói testülete stabil és lojális, s
szimpatizánsai hozzászoktak a különféle koalíciókhoz, amelyekben a párt az elmúlt
években részt vett, vélik a Danas belgrádi napilap beszélgetőpartnerei. A lap értesülései
szerint a demokraták, akik jelenleg az LSV-vel és a VMSZ-szel hatalmon vannak
Vajdaságban, éppen arra számítanak, hogy az LSV a választói és a leendő választásokon
elért eredménye végett nem dönt úgy, hogy behódol a haladóknak akár a VMSZ által
javasolt, s az SNS által támogatott egységkormányba való belépés által, akár azáltal, hogy
kilép a jelenlegi koalícióból, aminek a következménye rendkívüli választás lenne.

Vajdaság

Elemzők: Kockázatos lépés lenne a Liga együttműködése a haladókkal

Névjegyzékbevétel szerb nyelven, cirill írásmóddal
2014. szeptember 1. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, Csonka Áron pénteki
sajtótájékoztatóján, Adán elmondta: pártja üdvözölte a nemzeti tanácsokról szóló törvény
egyes módosításait, mivel előrelépésnek tekintik, hogy a korábbiakhoz képest szabályozták
és átláthatóbbá tették a választási folyamatot. Csonka Áron szerint azonban több
hiányosság jelentkezik a törvény alkalmazásában, ami árnyékot vett a választási
folyamatra és a későbbiekben a megválasztott nemzeti tanácsok legitimitására is.

Tizenegy százalékkal csökkent az elsősök létszáma a topolyai község általános
iskoláiban

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség panaszt nyújtott be az ukrán
Központi Választási Bizottság döntése ellen
2014. szeptember 1. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) reméli, hogy lesz magyar többségű
választási körzet az októberre előrehozott ukrán parlamenti választásokon, mert a
szövetség panaszt tett a Központi Választási Bizottság (CVK) azon döntése ellen, amellyel
lehetetlenné tette, hogy a kárpátaljai magyarság saját képviselőt juttasson a parlamentbe –
közölte Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. A KMKSZ kilátásba helyezte, hogy

Kárpátalja

2014. szeptember 2. – Magyar Szó
A 2014–2015-ös tanévben Topolya községben 257 elsős kisdiák kezdte meg szeptember 1jén tanulmányait, 158-an magyar, 99-en szerb tannyelvű osztályban. Az elmúlt iskolaév
kezdetén 286 elsőst köszönthettek tanítóik, közülük 176-an magyar, 110-en pedig szerb
tannyelvű osztályban indultak.
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Igazságos választásokat követel Kijevtől a Fidesz
2014. szeptember 1. – MTI, mno.hu
A nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartására és a jelenleg hatályos kisebbségi és
választási törvények betartására szólította fel az Ukrán Központi Választási Bizottságot a
Fidesz–KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja hétfőn. A közlemény az után
született, hogy az ukrán elnök rendeletben jelölte ki az előre hozott ukrajnai parlamenti
választásokra az új körzethatárokat.

Kárpátalja

nemzetközi szervezetekhez fordul, ha a CVK-nál nem sikerül elérnie a magyar többségű
parlamenti választókerület kialakítását.

Szalipszki Endre a Beregszászi Magyar Konzulátus vezetője

BMKE: Magyar zeneovi Felsőőrött
2014. szeptember 1. – Volksgruppen
A Burgenlandi Magyar Kultúregyesület égisze alatt az idén is szerveznek magyar nyelvű
zeneovit Felsőőrött az egyesület székházában. Eddig 13 gyermek jelentkezett, de várják a
további érdeklődőket. Az első órát szeptember 2-án tartják, a további órákat minden
kedden.

Őrvidék

2014. szeptember 1. – Kárpátalja Ma
Szalipszki Endre váltotta Tóth Istvánt a Beregszászi Magyar Konzulátus főkonzuli
posztján. A korábban Magyarország Ungvári Főkonzulátusának vezetőkonzuljaként
tevékenykedő diplomata szeptember 1-jén kezdte meg munkáját Beregszászban.

Elkészült az UMIZ honlapjának magyar változata
2014. szeptember 1. – Volksgruppen
Ezentúl magyar változatban is olvasható az UMIZ, a Magyar Média és Információs
Központ honlapja. A számos információval ellátott honlap legfrissebb híreitől,
rendezvényeitől kezdve a webshopig minden elérhető magyar nyelven is. A kétnyelvűség
meg volt adva a régi honlapon is, de mostantól a teljes honlap magyar változatban is
létezik, mondta Kelemen László, az intézmény tudományos vezetője Alsóőrött. Több mint
200 cikket fordítottak magyarra, adatbázisokat - ennek előnye az, hogy kitágítják a
célcsoportot, valamint nagyobb földrajzi régiót is le lehet fedni, mondta Kelemen.

9

2014. szeptember 1. – Nemzeti Regiszter
Az elmúlt években csupán csak Zoltán Erikára és Apostolokra táncra perdülő lábak bizony
újra csizmába és karaktercipőbe bújnak, és a szekrények mélyeiről is előkerülnek az évek
óta ott lapuló, s talán már feledésbe is merült pendejek és bőgatyák, hiszen gazdáik –
vagyis azoknak leszármazottai- ismét rátaláltak a közösség egyik legmeghatározóbb
élményére, a közös táncra. Óvodástól kezdve az asztmájára hivatkozván csak a sarokból
figyelő Ibolya néniig mindenkit újra táncba hív a magyar muzsika, aminek hatására a
Garfieldi Magyar Klub iránti érdeklődés az elmúlt hónapokban megtöbbszöröződött.

Diaszpóra

Újra szól a magyar muzsika a Garfieldi Magyar Klubban

Amitől a Balboa Park zengett: Sej, haj, lululululárom!
2014. szeptember 2. – Nemzeti Regiszter
Az elmúlt három hét szorgalmas munkával telt a San Diego-i fiatalságnak. Nyári
szünidejükből áldoztak ennyit, hogy augusztus 17-én, az itteni Szent István-napon
méltóképp emlékezhessenek meg kis műsorukkal nemzeti ünnepünkről.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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