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Román bírálat Orbán Viktornak 
2014. május 12. – Krónika, Népszabadság 

Traian Băsescu megpróbálta elbagatellizálni Orbán Viktor hétvégi kijelentését, amelyben 

Magyarország miniszterelnöke újfent támogatásáról biztosította a határon túli magyarok 

autonómiatörekvését. A román államfő vasárnap este a Digi 24 hírtelevíziónak adott 

interjúban úgy vélekedett: bár a magyar kormányfő hosszú ideje feszegeti az 

önrendelkezés témáját, szerinte senki sem veszi komolyan. „Nem látok ezekben a 

nyilatkozatokban kockázatot Románia szempontjából. Azon kívül, hogy elmondja a 

véleményét a televízióban és a rádióban, nem tehet mást" – jelentette ki Traian Băsescu. 

Az államfő hozzátette, Orbán nyilatkozata nyomán román kollégájának, Victor Pontának 

kellett volna reagálnia, és egyértelművé kellett volna tennie számára, hogy „akarhat 

bármit, de nem Romániával kapcsolatban". 

 

Martonyi: a miniszterelnök által az autonómiáról mondottak nem 
tartalmaztak semmi új elemet 
2014. május 12. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A miniszterelnök által mondottak nem tartalmaztak semmi új elemet az elmúlt huszonöt 

évben az egymást követő kormányok magyar politikájához képest - szögezte le a 

külügyminiszter Brüsszelben arra az újságírói kérdésre, hogy miként kommentálja az 

Orbán Viktor által a szomszédos országokban élő magyarok számára megfogalmazott 

autonómiaigényt. Orbán Viktor szombaton, miniszterelnökké történt megválasztása után 

az Országgyűlésben kijelentette: a Kárpát-medencében élő magyarokat megilleti a kettős 

állampolgárság, a közösségi jogok és az autonómia. 

 

Semjén: az erdélyi magyarok szavazzanak az RMDSZ-re  
2014. május 12. – maszol.ro 

„Arra biztatjuk a romániai magyarokat, hogy a május 25-i választáson szavazzanak az 

RMDSZ jelöltjeire, hogy a Kárpát-medencei magyarságnak erős képviselete lehessen 

Brüsszelben” – mutatott rá a közelgő európai parlamenti választás fontosságára Semjén 

Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese hétvégén, Budapesten, ahol erdélyi 

küldöttséget fogadott hivatalában. Semjén Zsolt Antal Lóránttal, az RMDSZ EP-

képviselőjelöltjével, Bíró Barna Botonddal, az RMDSZ Udvarhelyszéki Területi 

Szervezetének ügyvezetőjével, valamint a magyarországi Ifjúsági Kereszténydemokrata 

Szövetség (IKSZ) elnökhelyettesével Gaal Gergellyel egyeztetett. 

 

Kelemen: a magyar szavazói hajlandóság a 2009-eshez hasonló  
2014. május 12. – maszol.ro 

Az RMDSZ felmérései szerint az erdélyi magyarság szavazókedve a 2009-eshez hasonló, 

ha ehhez sikerül további szavazókat megnyerniük, akkor elégedettek lesznek – jelentette ki 
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hétfőn Kelemen Hunor szövetségi elnök a csíkszeredai újságírókkal tartott 

sajtóbeszélgetésen. A találkozón részt vett Borboly Csaba, az RMDSZ Csíki Területi 

Szervezetének elnöke is. Kelemen újságírói kérdésre elmondta, az RMDSZ folyamatosan 

készít közvélemény-kutatásokat, de keveset publikál belőlük, hiszen úgy véli, a választást 

nem a felmérések mutatóin, hanem a szavazás napján, május 25-én kell megnyerni.  

 

Befolyásolja a szavazói szándékot az államfő és miniszterelnök csatározása 
2014. május 12. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Szabadság 

Az INSCOP közvélemény-kutató intézet arról készített felmérést május első hetében, hogy 

melyik pártra szavaznának a május 25-i európai parlamenti (EP-) választáson. A friss 

közvélemény-kutatást az Adevarul tette közzé hétfőn. A Victor Ponta miniszterelnök 

vezette Szociáldemokrata Párt (PSD) és szövetségesei a voksok 40,7 százalékára 

számíthatnak. A kormányból márciusban kilépett Nemzeti Liberális Párt (PNL) a 

szavazatok 16,9 százalékát szerezhetné meg. A néppárti Demokrata Liberális Párt (PDL) 

támogatottsága 11,3 százalékra csökkent, míg a Traian Basescu védnökségével alakult Népi 

Mozgalom Párt (PMP) a voksok 10,2 százalékára jött fel. Az INSCOP szerint a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 5,2 százalékkal, a Mihai Razvan Ungureanu volt 

miniszterelnök vezette Polgári Erő pedig 5,1 százalékkal lépheti át a választási küszöböt. 

 

Autonómiakaraván a párbeszéd mentén 
2014. május 12. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, Szabadság 

Autonómiakaraván keretében kívánja ismertetni a Székelyföldön és a Partiumban a két 

régió területi autonómiájával kapcsolatos elképzeléseit az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP). A párt vezetői Kolozsváron emlékeztettek hétfőn, hogy a karaván szombaton 

indult a partiumi Érmihályfalváról, és az elkövetkező két hétben zilahi, nagyváradi, 

szatmárnémeti és nagybányai, a Székelyföldön pedig gyergyószentmiklósi, kézdivásárhelyi, 

csíkszeredai, baróti, székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi fórumokon folytatnak 

párbeszédet az érdeklődőkkel az EMNP autonómiakoncepciójáról. 

 

Óvás a prefektushoz: Aknasugatagon nem került vissza a kétnyelvű 
helységnévtábla 
2014. május 12. – Erdély Ma 

Óvást nyújtott be a prefektushoz dr. Bónis István parlamenti képviselő. A képviselő azt 

nehezményezi, hogy Aknasugatagon nem került vissza a kétnyelvű helységnévtábla. Az 

RMDSZ parlamenti frakciója nevében benyújtott, 3C-17/181/05. 05. 2014-es 

iktatószámmal ellátott dokumentumot személyesen Anton Rohian kormánybiztosnak 

címezte a képviselő, miután a helybeli magyar közösség képviselői korábban jelezték, hogy 

a közlekedési táblák cseréje során a helységnévtáblákon kizárólag román nyelven jelenik 

meg a település neve, holott törvény kötelezi a polgármesteri hivatalt a kétnyelvű felirat 

kihelyezésére. 
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Bürök-díjjal tüntetik ki Peti Andrást, Marosvásárhely alpolgármesterét 
2014. május 12. – Erdély Ma, Krónika, szekelyhon.ro 

Bürök-díjjal tüntetik ki Peti Andrást Marosvásárhely alpolgármesterét a „Kétnyelvű 

utcanévtáblákat Marosvásárhelyen” civil érdekérvényesítő ügy kezdeményezői. A Bürök-

díjat, a hamis tényeket, a közösséget megtévesztő (mérgező), cinikus, arrogáns 

hangnemet, hamis információkat tartalmazó politikai állásfoglalások megfogalmazói 

kapják, egy virtuális bürök (kép) társaságában.  

 

„Szilágyság példát mutat összefogásból” 
2014. május 12. – maszol.ro 

A szilágysági magyarok összetartása és közösségépítő ereje követendő példa lehet az egész 

erdélyi magyar közösségnek, hangsúlyozta vasárnap Zilahon Winkler Gyula EP-képviselő, 

aki Hegedüs Csilla államtitkárral, az RMDSZ Nőszervezetének EP-képviselőjelöltjével a 

Szikszai parkban megszervezett Szilágysági Hagyományőrző majálison vett részt.  

 

Norica Nicolai kitámadta a Székelyföld folyóiratot 
2014. május 12. – Krónika 

Magyarellenes indulatokat váltott ki bukaresti politikusok részéről a román kulturális 

minisztérium többek között erdélyi magyar folyóiratok finanszírozásáról szóló rendelete. A 

döntést legvehemensebben Norica Nicolai, az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

európai parlamenti képviselője bírálta, megkérdőjelezve annak létjogosultságát, hogy egy 

kiadvány csak magyar nyelven, illetve hogy a Székelyföld elnevezéssel jelenik meg. 

 

Nem tüntethet december elsején Szentgyörgyön az MPP 
2014. május 12. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat nem engedélyezi a Magyar Polgári Párt (MPP) tervezte 

december elsejei autonómiatüntetést a megyeszékhelyi Mihai Viteazul téren – jelentette be 

Antal Árpád polgármester. Mint mondta, az önkormányzatnak és a város lakosságának 

tiszteletben kell tartania a román nemzeti ünnepet, még akkor is, ha a románokat 

emlékeztetni kell az 1918. december 1-jén Gyulafehérváron elfogadott kiáltványban a 

nemzeti kisebbségek számára megfogalmazott ígéretekre. Antal Árpád ugyanakkor úgy 

véli, a románok és magyarok közötti nézeteltérések elkerülése érdekében új dátumot 

kellene választani a román nemzeti ünnepnek. 

 

Băsescu az ukrajnai románokhoz: legyenek lojálisak az ukrán államhoz 
2014. május 12. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Románia azt kéri az Ukrajnában élő románoktól, legyenek lojálisak az ukrán államhoz, ha 

pedig népszavazáson kérnék Romániához való csatlakozásukat, azt Bukarest nem ismerné 

el - jelentette ki Traian Băsescu államfő hétfőn arra utalva, hogy Bukarest a kelet-ukrajnai 

oroszbarát szakadárok vasárnapi népszavazásait sem ismeri el. "Egy ilyen referendum 

ellentétes lenne az ukrán alkotmánnyal. Ugyanígy nem ismernénk el ilyesmit Románia 
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területén sem, ha valakiben felmerülne egy hasonló referendum megszervezése" - szögezte 

le Băsescu. 

 

Romániai Magyar Újságírók és a Külhoni Magyar Újságírók találkozója 
2014. május 12. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Brassó megyei Tatrangon a hétvégén megtartották a Romániai Magyar Újságírók és a 

Külhoni Magyar Újságírók találkozóját. A találkozót a Brassói Lapok szervezésében 

tartották meg, a lap 165 éves évfordulója alkalmával.  

 

„Vannak olyan esetek, amikor túl kell lépni az itthoni pártérdekeken” 
2014. május 12. – maszol.ro 

„Számos olyan téma van az Európai Unióban, amely sajátos nemzeti érdek, de vannak 

területek, amelyekben közös fellépésre lenne szükség valamennyi, Romániát képviselő 

politikus részéről. Fölül kell emelkedni az ellentéteken és pártérdekeken, és közösen kell 

fellépnünk Brüsszelben” – fogalmazott hétfői csíkszeredai sajtóbeszélgetésén Vincze 

Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselőjelölt. 

 

FUEN-tag lett a Magyar Polgári Párt 
2014. május 12. – szekelyhon.ro 

Az európai nemzeti közösségeket és kisebbségeket tömörítő szervezet (FUEN) éves 

kongresszusán, a hétvégén Flensburgban jóváhagyták a Magyar Polgári Párt tagfelvételi 

kérelmét. A május 10-ei közgyűlésen hivatalosan is bejelentették, hogy az MPP támogatói 

tagságot szerzett, miután Biró Zsolt pártelnök tájékoztatta Hans Heinrich Hansen elnököt, 

illetve a szervezet elnökségét az MPP céljairól. „A romániai magyarság lélekszámából 

kiindulva természetes, hogy ezt a régiót, illetve az itt élő magyar közösséget több szervezet 

is képviselje” – értékelt Biró Zsolt pártelnök, utalva arra, hogy az RMDSZ már tagja az 

európai szervezetnek. 

 

Magyar rendezvények a városnapokon 
2014. május 12. – szekelyhon.ro 

A Marosvásárhelyi Napok fontosságáról és azon belül a kizárólag magyar nyelvű 

rendezvényekről beszélt hétfői sajtótájékoztatóján Peti András, Marosvásárhely 

alpolgármestere. Az elöljáró szerint sikerült színvonalas kínálatot összeállítani, és külön 

kiemelte a csütörtöktől látogatható főtéri virágvásárt és a két Omega-koncertet. 

 

Pașcan: nem lehet RMDSZ-es politikus a megye prefektusa 
2014. május 13. – Krónika 

Nem lenne helyes, hogy Maros megye prefektusi tisztségét RMDSZ-es politikus töltse be, 

az alakulat ugyanis támogatja az államosított erdők feltétel nélküli visszaszolgáltatását a 

magyar grófok örököseinek, a kormányhivatal pedig több száz, a területek megőrzése 

érdekében indított perben vesz részt – vélekedett Marius Pașcan demokrata- liberális 
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szenátor. A politikus kifejtette: szerinte a kormány gúnyt űz a megyéből azzal, hogy 

RMDSZ-es politikust akar az élére kijelölni. 

 

Minden a román vezetőkről szól 
2014. május 13. – Magyar Hírlap 

Victor Ponta szociáldemokrata kormányfő és Traian Basescu jobboldali elnök csatározása 

sajátítja ki a román közéletet az európai parlamenti választási kampányban, háttérbe 

szorítva a valódi európai témákat. Az INSCOP közvélemény-kutató intézet friss felmérése 

szerint a Ponta-féle Szociáldemokrata Párt (PSD) két kisebb szövetségesével együtt 40,7 

százalékra számíthat a választáson, miközben a koalíciót elhagyó Nemzeti Liberális Párt 

16,9 százalékra esett vissza. A Basescu védnökségével alakult Nép Mozgalom Párt 10,2 

százalékot is kaphat. Átlépheti a választási küszöböt 5,2 százalékkal a Romániai 

Demokrata Szövetség is. 

 

Csáky: Mi, magyarok 1100 éve európai nemzet vagyunk 
2014. május 12. – Felvidék Ma 

Változtass Európán! A te szavad, a te Európád címmel május 11-én rendezett közösségi 

esten mutatkozott be a komáromi közönségnek a Magyar Közösség Pártja tizenhármas 

listájának nyolc európai parlamenti képviselőjelöltje. A kampányrendezvényen, melynek 

vendége volt mások mellett Berényi József és Bárdos Gyula is, a listát vezető Csáky Pál úgy 

fogalmazott: az EP-választás nem az MKP-ról, hanem a felvidéki magyar közösség 

esélyeiről és élni akarásáról szól. 

 

A szlovák bortermelők üdvözlik a szigorítást a tokaji aszú termelésében 
2014. május 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovákiai bortermelők szerint esélyt adhat tokaji exportjuknak az, hogy a Tokaji 

Borvidék Hegyközségi Tanácsának döntése alapján a jövőben már csak 5 és 6 puttonyos 

tokaji aszú készülhet a magyar borvidéken. A magyar döntés, amely a tokaji borok 

minőségének és exkluzivitásának növelését célozza, luxusterméket csinál a magyar 

tokajiból, ugyanakkor paradox módon Szlovákiában továbbra is előállítható lesz a tokaji 

borok 3-4 puttonyos, olcsóbb és kevésbé minőségi változata. 

 

Most-Híd: A kormánynak nincs bátorsága, hogy szembenézzen választóival 
2014. május 12. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Bugár Béla, Lucia Žitňanská és Solymos László Robert Fico kormányának első félidejét 

értékelték. Solymos szándékos tétlenségnek nevezte a kormány emberi és kisebbségi jogok 

területén mutatott teljesítményét. A Híd alelnöke szerint semmi nem történt az anyanyelvi 

oktatás minőségének javítása érdekében sem, a nemzetiségi kisebbségek kultúrájának 

támogatására egyre kevesebb pénz jut és a jogszabályok továbbra is ellentmondásos 

intézkedéseket tartalmaznak a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználatát illetően. 
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Napirenden a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása  
2014. május 12. – Pannon RTV 

A nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása szerepelt hétfőn a szerbiai parlament 

napirendjén. A képviselők a nemzeti tanácsok választásának módjáról vitatkoztak. Döntés 

nem született. A vitát kedden folytatják. A nemzeti tanácsokról szóló törvénnyel 

kapcsolatos módosítási javaslat értelmében a nemzeti tanácsi választások ezentúl a 

köztársasági parlamenti választásokhoz hasonlítanának, és a nemzeti tanácsok is 

kiírhatnák a rendkívüli választásokat.  

Berisavljević: Felszámolják Vajdaság identitását 
2014. május 12. – Vajdaság Ma 

Az új vajdasági statútum elfogadása körüli politikai huzavona és alkudozás a 

legszembetűnőbb jele a mély és tartós alkotmányos válságnak, s mindez újabb bizonyítéka 

annak is, hogy fenntarthatatlan Vajdaság alkotmányos státusa a jelenlegi alkotmány 

keretében – jelentette ki Živan Berisavljević, a negyedik vajdasági konvenció politikai 

tanácsának elnöke. 

 

Kihallgatták Gaudi-Nagy Tamást a Pásztor elleni támadás ügyében 
2014. május 12. – Vajdaság Ma, Hír TV 

Tanúként hallgatta ki a rendőrség Gaudi-Nagy Tamást a Pásztor István vajdasági politikus 

ellen elkövetett atrocitás ügyében – közölte a Hír Tv. Még szombaton este közölte a Hír Tv, 

hogy Gaudi-Nagy Tamást tanúként kihallgatta a rendőrség a Pásztor István elleni támadás 

ügyében. Kedden a parlament alakuló ülésére vendégként igyekvő vajdasági politikust 

többen inzultálták, leköpték, miközben egy felvétel szerint az éppen ott tüntető Gaudi-

Nagy Tamás heccelte őket. Szombaton a rendőrség őrizetbe vett egy 41 éves nőt, aki 

leköpdöste Pásztort. 

 

Szabadlábon védekezhet a Pásztor Istvánt leköpő nő 
2014. május 12. – Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV 

Szabadlábon védekezhet az a nő, aki múlt kedden a budapesti Kossuth Lajos téren leköpte 

Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét - tájékoztatott a Budapesti Rendőr-

főkapitányság (BRFK) hétfőn az MTI megkeresésére. A 41 éves nő ellen nyilvános 

rendezvényen elkövetett garázdaság megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. A BRFK 

kezdeményezte, az ügyészség pedig indítványozta a gyanúsított előzetes letartóztatását, de 

a bíróság ezt nem rendelte el. A rendőrség a nyomozás érdekeire hivatkozva bővebb 

tájékoztatást nem adott az ügyről. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=126569
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17141/Berisavljevic-Felszamoljak-Vajdasag-identitasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17145/-Kihallgattak-Gaudi-Nagy-Tamast-a-Pasztor-elleni-tamadas-ugyeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17144/Szabadlabon-vedekezhet-a-Pasztor-Istvant-lekopo-no.html
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Kárpátaljai autonómiát szeretne Orbán az európai hírtévé szerint 
2014. május 13. – Kárpátinfó 

Hamis tájékoztatást adott az Euronews hírtelevízió ukrán nyelvű adása Orbán Viktor 

kormányfői eskütételéről adott tudósításában. A miniszterelnöki eskütételt követő 

beszédében az Euronews szerint Orbán Viktor bejelentette, hogy autonómiát követel a 

szomszédos országokban élő magyar kisebbségeknek, beleértve Ukrajnát is, ahol több 

mint 150 ezer magyar él. A nemzetközi hírtévé beszámolója kapcsán a kárpátaljai 

mukachevo.net hírportál rámutat, hogy az Ukrajnában élő magyarok autonómiájára való 

utalás kizárólag az Euronews ukrán nyelvű műsorában hangzott el. Ugyanerről az eredeti 

magyar, illetve az orosz változatban egyetlen szó sem esik.  

 

Budapesti diákok Eszéken 
2014. május 12. – Új Magyar Képes Újság 

A Határtalanul! program keretében 2010 óta több mint 30 ezer magyarországi diák 

vehetett részt a határon túli régiókat célzó tanulmányi utakon. A budapesti Piarista 

Gimnázium diákjai kirándulásuk során Eszékre és a Drávaszögbe is ellátogattak, majd a 

Vajdaságban, Zomborban folytatódott a tanulmányút. A Határtalanul! program célja, hogy 

egy-két éven belül ne lehessen olyan magyar iskolás, aki úgy végzi el a nyolc osztályt, hogy 

ne járt volna állami támogatással legalább egyszer külhoni magyarlakta területen – 

mondta Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter, miután szerdán a budapesti Piarista 

Gimnázium diákjait útnak indította a délvidéki tanulmányútra. 

 

Évértékelő-tisztújító közgyűlés az Ady Körben 
2014. május 12. – Új Magyar Képes Újság 

Rendkívül gazdag és tartalmas időszak van a zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör mögött. 

Számos közösségi, művelődési rendezvényt szervezett négy aktív szakcsoportjának is 

köszönhetően – állapították meg múlt szerdán a kör székházában a jelenlévők. A 

beszámolókon túl tisztújításra is sor került: az új elnök Ranogajec Ferencné lett, helyettese 

Szabó Margit. A leköszönő elnök, Szelmann Mariann a jövőben az ellenőrző bizottság 

elnöke lesz. 

 

Új magyar gyermek folklórcsoport Felsőpulyán 
2014. május 12. – Volksgruppen 

A felsőpulyai anyák napi rendezvényen mutatkozott be a Közép-Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület új gyermek folklórcsoportja. A hétfős csoportot a vépi Szombathelyi 

Tamás vezeti, a gyerekek táncokat, verseket és mondókákat tanulnak magyar nyelven. 

Múlt vasárnap ők voltak a sikeres anyák napi rendezvény fénypontja Felsőpulyán. 

Ő
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http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/karpataljai-autonomiat-szeretne-orban-az-europai-hirteve-szerint-video
http://huncro.hr/magyarsagunk/5499-budapesti-diakok-eszeken
http://huncro.hr/magyarsagunk/5497-evertekel-tisztujito-koezgyles-az-ady-koerben
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2646755/
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Harmadszor tartottak Magyar Örökség Fesztivált Kaliforniában 
2014. május 12. – Nemzeti Regiszter 

Mintegy háromezren vettek részt a San Franciscó-i öböl magyarságának III. Magyar 

Örökség Fesztiválján a kaliforniai Belmontban. A helyi magyar szervezetek és egyházak 

összefogásával szervezett fesztivál kulturális programjának keretében a látogatók a 

hétvégén egyebek között megnézhették a San Franciscó-i Eszterlánc néptáncegyüttes, 

valamint a Magyar Cserkészek Népi Együttese, a Forrás és a Kárpátok együttes, a 

Happening Band, a Danubius Band, a Harangvirág Bábszínház, Bozzay Zina és Enyedi 

Ágnes szóló népdalénekes és Tihanyi László néptáncos fellépését. Műsort adtak elő a 4-9 

éves Mazsolák is. 

 

Magyar Tavaszi Fesztivál Londonban 
2014. május 12. – Nemzeti Regiszter 

Egész napos magyar kulturális fesztivált tartottak szombaton Londonban. Az észak-

londoni Arts Depot kulturális rendezvényközpontban kézműves vásár és könyvvásár, 

gyermekprogramok, ügyességi, társas, készségfejlesztő játékok, valamint magyar italok és 

ételek várták a látogatókat. A nagyszabású, éjszakába nyúló rendezvényen több koncertet 

is rendeztek: gyermekműsort adott elő az Eszter-lánc mesezenekar, majd fellépett a 

Kontraband népzenei együttes, a Roy és Ádám Trió, a fesztivált pedig Palya Bea esti 

koncertje zárta. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/harmadszor-tartottak-magyar-orokseg-fesztivalt-kaliforniaban
http://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-tavaszi-fesztival-londonban
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

