
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2014. július 3. 



 

 

 

 

 

 
2 

MKP–Híd szóváltás Navracsics Tibor látogatása kapcsán 
2014. július 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Állásfoglalásban reagált a Magyar Közösség Pártja a Most-Híd sajtónyilatkozatára, 

amelyet a párt annak kapcsán bocsátott közre, hogy véleménye szerint miről is kellett 

volna az MKP-nak és elnökének tájékoztatnia Navracsics Tibort magyar külgazdasági és 

külügyminisztert szlovákiai látogatása során. A Most-Híd felvetette a kérdést, Navracsics 

Tibort miért nem tájékoztatták arról, hogy a szlovák-magyar kisebbségi vegyes bizottság 

tavaly decemberi ülésén először fordult elő, hogy a résztvevők nem tudtak megállapodni és 

nem írták alá az ülés jegyzőkönyvét, nem került szóba a kettős állampolgárság 

rendezetlenségének kérdése sem, vagy az, hogy egy éve nincs kinevezett kisebbségi 

kormánybiztosa Szlovákiának. Az MKP elnöke válaszában megjegyezte: nem tapasztalják a 

Most-Híd részéről, hogy kihasználva parlamenti képviseletüket, küzdenének az általuk 

felvázolt problémák megoldása érdekében vagy ezen témáknak folyamatosan hangot 

adnának a törvényhozásban. 

 

Ezentúl anyanyelven is fordulhatunk a Nép Ügyvédjéhez 
2014. július 2. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Hatályba lépett a múlt héten elfogadott 48/2014 számú sürgősségi kormányrendelet, 

amely a Nép Ügyvédjéről szóló törvény módosításáról szól. Az elfogadott jogszabály többek 

között azt is előírja, hogy a kisebbségi közösségekhez tartozó személyek anyanyelvükön 

kérhetnek jogorvoslatot a Nép Ügyvédjétől – tájékoztatott Markó Attila, az RMDSZ 

sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselője. „Ezzel a sürgősségi kormányrendelettel az 

RMDSZ egy régebbi kezdeményezése válik törvénnyé, ugyanis Márton Árpád kollégámmal 

még az elmúlt év decemberében iktattuk azt a törvénytervezetet, amely épp a kétnyelvűség 

érvényesítését célozta a Nép Ügyvédje intézményének keretében” – hangsúlyozta a 

képviselő. 

 

Kolozsvár: szeptemberre lesz kész az új óvoda- és bölcsődeközpont 
2014. július 2. – transindex.ro 

Szeptemberre készül el Kolozsváron a Monostori út 57. alatt épülő óvoda- és 

bölcsődeközpont - olvasható Horváth Anna alpolgármester hivatalos Facebook-oldalán. Az 

új létesítmény beindulásával a magyar bölcsődei helyek száma is tovább bővül - írta az 

alpolgármester.  

 

Ififővárost előkészítő programokra lehet pályázni az RMDSZ-nél 
2014. július 2. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Az RMDSZ Főtitkársága nyílt pályázatot hirdet, 75 000 lej értékben, amellyel az ifjúsági 

fővárost előkészítő, idén megvalósuló magyar vonatkozású programokat támogatja. A 

Főtitkárság tavaly márciusi brüsszeli kihelyezett ülésén meghozott döntés értelmében, az 

RMDSZ anyagilag is hozzájárul az ifjúsági szervezetek Kolozsvár Európa Ifjúsági Fővárosa 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140702173337/MKPHid-szovaltas-Navracsics-Tibor-latogatasa-kapcsan.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=36728
http://itthon.transindex.ro/?hir=36723
http://itthon.transindex.ro/?hir=36729
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2015 programban való részvételéhez, olyan pályázati alap létrehozásával, amelyen 

keresztül 2014-ben és 2015-ben támogatja a magyar vonatkozású tevékenységeket - 

mondta el Kovács Péter főtitkár. A kiírás az olyan, 2014-ben megvalósuló programokat 

helyezi előtérbe, amelyek által a szervezetek fel tudnak készülni a jövő évre, annak 

érdekében, hogy minél látványosabban és eredményesebben mutassák be a régió magyar 

vonatkozású gazdaságát, kultúráját és hagyományait. 

 

Kovács: két hét múlva közvitára kerül az RMDSZ autonómiatervezete 
2014. július 2. – transindex.ro, Erdély Ma 

Két hét múlva bocsátja közvitára autonómiatervezetét az RMDSZ - tudósít az Erdély FM. A 

szövetség jövő héten egyeztet még a szövegről az MPP-vel. "Azt kell elemeznünk, olyan 

módosító javaslatokat nyújtunk-e be, vagy olyan törvénytervezeteket nyújtunk-e be, amely 

alkotmánymódosítást is tartalmaz, vagy olyant, amely a jelenlegi alkotmányos keretek 

között próbál megoldást nyújtani a székelyföldi autonómiára. Minden bizonnyal a 2016-os 

parlamenti választásokig Romániában nem kerül sor alkotmánymódosításra" - nyilatkozta 

a rádiónak Kovács Péter főtitkár. 

 

Konferencia Csíkszeredában – Szakmai napok az összetartozás jegyében 
2014. július 2. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Szakmai napok az összetartozás jegyében címmel szerveztek konferenciát Csíkszeredában 

a megyeháza márványtermében. A rendezvény célja az volt, hogy az ágazatonkénti 

véleményformálók szakmai témakörök mentén megoszthassák tapasztalataikat és közös 

programok, fejlesztési projektek kidolgozását mérlegelhessék. A program Hargita Megye 

Tanácsa, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Kárpátok Eurorégióért 

Regionális Fejlesztési Közhasznú Egyesület és a Hargita Megyéért Egyesület közös 

szervezésében a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával valósult meg. 

 

Folyik a harc a kétnyelvű utcanévtáblákért Vásárhelyen  
2014. július 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A törvénykezés világos, megengedi a kétnyelvű utcanévtáblák használatát – állítja 

Horváth-Kovács Ádám, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető igazgatója. Dorin 

Florea, Marosvásárhely polgármestere szerint a közigazgatási törvény nem teszi lehetővé, 

hogy kétnyelvűek legyenek az utcanévtáblák.  

 

Corina Creţu EP-alelnökként is „Tőkésezik” 
2014. július 2. – Krónika 

Újabb, Tőkés László elleni támadással „ünnepelte” Corina Creţu, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) európai parlamenti (EP) képviselője, hogy kedden este megválasztották az uniós 

törvényhozás alelnökévé. Creţu a szavazást követően úgy kommentálta a fejleményeket, 

hogy Románia most sokkal jobb helyzetben van, mint az elmúlt ciklusban, hiszen két 

alelnökkel rendelkezik az EP-ben (ugyanis a nemzeti liberális párti Adina Vălean is 
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http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=167722&cim=konferencia_csikszeredaban_szakmai_napok_az_osszetartozas_jegyeben_audio
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/31690-folyik-a-harc-a-ketnyelvu-utcanevtablakert-vasarhelyen-galeria
http://www.kronika.ro/kulfold/corina-creau-ep-alelnokkent-is-atokesezika
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elnyerte a tisztséget), miközben a tavasszal lezárult mandátum idején csak Tőkés László 

képviselte alelnökként az országot. „Ő amúgyis Magyarország helyén szerepelt, 

Magyarország javasolta, és Traian Băsescu államfő, valamint a PDL támogatta, amely most 

Vălean mellé állt, de mindegy, Romániának most nagyon jó” – jelentette ki Creţu. 

 

Felfelé ívelő pályán a Szent László Napok 
2014. július 2. – Krónika 

Úgy érzem, hogy jó úton járunk – szögezte le a hétvégi nagyváradi Szent László Napok 

kiértékelésekor kedden este Zatykó Gyula. A főszervező az egybegyűlt több tucat 

„segítőjének” köszönetet mondva hangsúlyozta, hogy „nagy rendezvény mögé nagy 

szervezőcsapat kell”, márpedig az idei második magyar napok nem csak 

programkínálatában bővült, hanem 14 társszervezőjével és 23 partnerszervezőjével is 

túlszárnyalta a tavalyit. Az eseményhez jelentős anyagi támogatással hozzájáruló 

magyarországi Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Kulturális Alap mellett a váradi 

önkormányzat által nyújtott segítséget is kiemelte, hiszen a hivatal ezzel azt is elismerte, 

hogy a „váradi magyar közösségnek joga van egy ilyen ünnepséget tartani”. Zatykó 

rámutatott arra is, hogy a kapott pénzért cserébe a városvezetésnek nem voltak 

megkötései, sem elvárásai, honlapjukon pedig meg is köszönték nekik a fesztivál előtt 

tartott takarítóakciójukat. 

 

Ki nyer az MPP és az RMDSZ együttműködéséből? 
2014. július 2. – transindex.ro 

Az MPP és az RMDSZ között egyre több szálon fut az együttműködés, amit a két évvel 

ezelőtti politikai események egyáltalán nem vetítettek elő. Az önkormányzati választásokat 

követően a szövetség számtalanszor kijelentette, közel 90%-os támogatottsága van a 

magyar szavazók körében, így nem tárgyal a szavazatok többi, 10 százalékán osztozó 

EMNP-vel és MPP-vel. Ez a hozzáállás azonban idővel változott, márciusban már 

együttműködési protokollumot is aláírt a két politikai alakulat. Illyés Gergő politológust 

arra kérte a Transindex, hogy értékelje, miért éri meg a szövetségnek és az MPP-nek 

egymáshoz közelíteni. 

 

Visszanyerné Csíkszereda lakosságát az RMDSZ 
2014. július 2. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az RMDSZ szövetségi jellegének erősítését szorgalmazzák Csíkszeredában, ahol 

meghirdették, hogy a nyár folyamán számba veszik a tagságot, és rendezik a szervezet 

sorait. Oláh Gál Elvira Becze István ügyvezető elnökkel beszélgetett, aki elmondta, hogy 

bár jól mennek a dolgok, hiszen 10 ezer szavazatot kaptak Csíkszeredában, a városi 

tanácsban kétharmados többségük van, és van polgármesterük, két alpolgármesterük, de 

ennek ellenére ennél sokkal több embert szeretnének bevonni a szervezet életébe. Becze 

arról is beszélt, hogy Csíkszeredában nincs városi elnök, 2007 óta nem volt tisztújítás, és 

most egy olyan szövetséget szeretnének, mint a ’90-es évek elején, amikor 14 ezer tagja 

volt a szervezetnek. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=23750
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=167736&cim=visszanyerne_csikszereda_lakossagat_az_rmdsz_audio


 

 

 

 

 

 
5 

Székelyföldi Szabadegyetemre várják a fiatalokat 
2014. július 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) augusztus 7-10. között Csomakőrösön szervezi 

meg a Székelyföldi Szabadegyetemet, a SIC Fesztet. Az eddig Háromszéki 

Szabadegyetemként ismert rendezvény most nagyobb térséget átfogó eseményként várja 

az érdeklődőket érdekes és hasznos programjaival.  A 2009-től elindított hiánypótló 

rendezvény célja, hogy egy olyan találkozási helyet biztosítson a fiataloknak, ahol kulturált 

környezetben, hasznos programokon részt véve megismerkedhetnek egymással, valamint 

egy olyan kép kialakítása, amely által vonzóvá válnak az ifjúsági szervezetek és azok 

tevékenysége.  

 

Nem kell a magyar felirat! 
2014. július 2. – Felvidék Ma 

Már nem számít a hibás magyar felirat a megye- és a járáshatárt jelző táblákon Gömörben. 

Ismeretlen tettesek gondoskodtak róla, hogy ne legyen magyar felirat. Megrongálták a 

magyar nyelvű megye- és a járáshatárt jelző táblákat Gömörpanyit község közelében. 

Fekete festékkel fújták le a magyar feliratokat, hogy azok olvashatatlanná váljanak. 

 

Közös tárgyalást sürgetnek 
2014. július 2. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Galántai Helyi Szervezete hivatalos levélben fordult a Most-Híd 

párthoz együttműködési szándékkal az önkormányzati választások előtt – tudatosítva, 

hogy Galántán csakis a közös fellépés garantálja a hatékony magyar érdekképviseletet. 

 

Simon: A megyei felosztás gátolja, hogy a leszakadó régiók többet kapjanak 
2014. július 2. – Felvidék Ma 

Szlovákia jelenlegi megyei felosztása a ludas azért, hogy a leszakadó régiók nem kapnak 

elegendő támogatást az államtól. A helyzeten csak az új területi felosztás segíthetne – 

vélekedik Simon Zsolt (Most-Híd) képviselő, aki nemrégiben aláírásgyűjtési akciót indított 

egy új területi felosztás érdekében tartandó népszavazásért. Simon a 18 megyés felosztást 

sürgeti, a kezdeményezést eddig mintegy 21 ezren írták alá. 

 

Kinevezték Nyilas Mihályt, menesztették Goran Ješidet 
2014. július 2. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartományi parlament szerdai ülésén a képviselők az időközben európai parlamenti 

mandátumot szerzett Deli Andor helyére Nyilas Mihályt, Magyarkanizsa eddigi 

polgármesterét választották meg a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi 

titkárság élére, valamint a tartományi kormány alelnökévé. A javaslatot Bojan Pajtić 
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tartományi kormányfő terjesztette elő a parlament ülésén. Megválasztását és az eskütételt 

követően Nyilas a médiának azt nyilatkozta, hogy a tartomány polgárainak életében igen 

fontos szerepet játszó kérdések irányítását veszi át, így nagy megtiszteltetésként tekint a 

kinevezésre. Mint mondta, a Deli Andor által elvégzett jó munka folytatását szeretné 

szavatolni. 

 

Alkotmányváltoztatást! 
2014. július 2. – Magyar Szó 

Az Új Demokrata Párt újvidéki irodájában tegnap a tartományban kialakult politikai 

válsághelyzet megoldásának lehetőségeiről tárgyaltak az ÚDP, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga és a Demokrata Párt vezetői. A megbeszélés után adott 

nyilatkozataikban Boris Tadić, Nenad Čanak, valamint Bojan Pajtić egyetértettek abban, 

hogy elengedhetetlen az alkotmánymódosítás, olyan alkotmányra van szükség, amelyben 

Vajdaság új meghatározást kap. Tadić és Čanak hétfőn Pásztor Istvánnal tárgyaltak. 

 

Szakértői vélemény: Az uniós integráció segíti a magyar-szerb közeledést 
2014. július 2. – Vajdaság Ma 

Sikeres szakaszban vannak a magyar-szerb kapcsolatok, mert Szerbia uniós 

integrációjának felgyorsulása segíti a két ország közeledését - mondta Huszka Beáta, a 

Magyar Külügyi Intézet tudományos főmunkatársa szerdán az MTI-nek. Kedden magyar-

szerb kormányzati csúcstalálkozót tartottak Belgrádban. A szakértő a kétoldalú 

kapcsolatokat ebből az alkalomból elemezve kifejtette: Szerbia és Magyarország viszonyát 

már régóta a jószomszédi viszony jellemzi, amelyet nem terhelnek nagyobb konfliktusok. 

A kapcsolatok intenzív fejlődése a Demokrata Párt által vezetett, 2008-ban hatalomra 

került szerb kormány hivatalba lépése után kezdődött meg, és ezt az irányt vitte tovább a 

2012. májusi választások után megalakult új összetételű szerb vezetés is. A 2014. márciusi 

választások után a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) is csatlakozott a 

kormánykoalícióhoz, ami nyilvánvalóan tovább erősíti majd a két ország kapcsolatait - 

tette hozzá. 

 

Az MTTK is várja leendő hallgatóit  
2014. július 2. – Vajdaság Ma 

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán is lázasan készülnek a 

felvételire a leendő hallgatók. Hamarosan kiderül, ki lehet a kar hallgatója. A szabadkai 

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra már az első jelentkezési napon sokan látogattak el. 

Két szakot kínálnak a leendő hallgatóknak: az óvodapedagógus és a tanítóképző szakot. A 

tanulmányi osztály munkatársai mindenben segítenek a jelentkezőknek. A Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon a felvételi vizsga két részből áll: magyar nyelv és irodalom, 

illetve általános műveltségi tesztet kell kitölteniük a jelentkezőknek. Előtte azonban a 

képességvizsgán kell jól szerepelniük. 
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Háborús hősökre emlékeztek Szolyván  
2014. július 2. – Kárpáti Igaz Szó 

A Szolyvai Emlékparkbizottság a kárpátaljai történelmi egyházakkal, valamint a magyar és 

német társadalmi szervezetekkel együtt a „Nagy Háború” kezdetének 100. évfordulóján 

múlt szombaton koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott a Szolyvai 

Emlékparkban nyugvó, az I. világháborúban hősi halált halt magyar, osztrák, cseh és más 

nemzetiségű katonák emlékoszlopánál. 

 

Becsapott magyar családapák a keleti fronton 
2014. július 3. - Kárpátalja 

Egyelőre kizárólag hivatásos katonákat és önkénteseket vetettek be ukrán részről a 

szeparatisták ellen vívott fegyveres akcióban – tudhatjuk meg a hírekből. A Beregszászi 

járásból is csak önkéntesek és hivatásos katonák kerültek a veszélyes zónába a járás 

hadkiegészítő parancsnokának sajtónyilatkozatai szerint. Régóta foglalkoztat a kérdés, 

miért jelentkezik valaki magyarként frontszolgálatra ma ebben a helyzetben. A három 

hónap után tíz napra családjához hazaengedett, Guton élő Király Istvánnal beszélgetett a 

Kárpátalja hetilap. 

 

Falunapok Szentlászlón 
2014. július 2. – Új Magyar Képes Újság 

A közösségi összefogás eredményeként rendezik meg évről évre a Szentlászlói 

Falunapokat, amelyre idén is számos programmal készültek a helyi civil szervezetek. Az 

idei, sorrendben kilencedik falunapi ünnepség, amit a helybéli Petőfi Sándor Művelődési 

Egyesület, a Helyi Választmány, valamint a településen működő civil szervezetek közösen 

hoztak tető alá, az eddigiek közül a legsikeresebbnek bizonyult. 

 

Lendva és Budavár együttműködése 
2014. július 2. – Népújság 

Lendva Község Tanácsa és Budapest I. kerület Budavári Önkormányzata Képviselő-

testületének június 26-i együttes ülésén Lendván a két polgármester, Anton Balažek és 

Nagy Gábor Tamás együttműködési megállapodást írt alá, mellyel új lendületet kapott a 

nyolc évvel ezelőtt létrejött testvérvárosi kapcsolat. A budavári testület először tartott 

kihelyezett ülést, s ezzel a rendhagyó fórummal, személyes jelenlétükkel is új perspektívát 

adnak a jövőbeni együttműködésnek, hangsúlyozta Nagy Gábor Tamás, Budavár 

polgármestere. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=18584
http://karpataljalap.net/2014/07/03/becsapott-magyar-csaladapak-keleti-fronton
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5634-falunapok-szentlaszlon
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9001-lendva-es-budavar-egyuettmkoedese
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Határok és határtérségek konferenciája 
2014. július 2. – Népújság 

Sikeresen zajlott le az MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 

Regionális Kutatások Intézete határokkal és határtérségekkel foglalkozó 

kutatócsoportjának első konferenciája, amelyet június 25-én rendeztek meg Nyíregyházán. 

A konferencia célja a magyar határkutató műhelyek szakmai találkozója volt plenáris 

előadások, panelviták és kerekasztal-beszélgetés keretében. A szlovéniai magyarságot dr. 

Zágorec-Csuka Judit képviselte, aki részt vett a kerekasztal-beszélgetésen, amely a 

határtérségekről szólt. Beszámolójában ismertette a muravidéki (szlovén–magyar) 

határtérség integratív szerepét, annak lehetőségeit a turizmus és a gazdaság területén, s 

megemlítette a folyamatban levő projekteket is. 

 

Göncz László dobronaki bemutatkozása 
2014. július 2. – Népújság 

A július 13-ára kiírt előrehozott országgyűlési választásokon egy magyar nemzetiségi 

képviselőjelölt indul: Göncz László eddigi képviselő. A jelölt a programismertető 

bemutatkozások sorozatát június 30-án Dobronakon kezdte. Göncz László kiemelte, hogy 

mindenképpen stabil kormányzásra van szükség, hiszen különben nem lehet előrelépésre, 

társadalmi-gazdasági stabilitásra számítani. A tartalmas és több témakört – a fiatalok 

helyzetét, a gazdaságot, a nemzetiségi jövőt – érintő beszélgetés során szinte minden 

jelenlévőnek volt véleménye, meglátása. 

 

Levéltári kutatótábor a világháborús évforduló jegyében 
2014. július 2. – Népújság 

A hagyományos, idén már 24. szlovén–magyar levéltári kutatótábort a Maribori Területi 

Levéltár és a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Megyei Levéltára június 24. és-29. között 

szervezte meg a muravidéki Gomilicán, valamint a zalai Iklódbördőcén és Szécsiszigeten. 

Mivel a tábor június 28-án, az I. világháború kezdetének 100. évfordulójakor is zajlott, a 

résztvevők dr. Kovács Attila történésszel az évforduló kapcsán a gyalogezredekről – 

amelyekben a muravidékiek harcoltak – és a háború muravidéki áldozatairól beszélgettek, 

Šövegeš-Lipovšek Gordana levéltáros pedig bemutatta nekik a szentlászlói Jankó 

Zsigmond és felesége, Tilda frontnapló-jellegű levelezését. 

 

Katolikus ebéd Sydneyben 
2014. július 2. – Nemzeti Regiszter 

A külhoni magyaroknál az egyik legnagyobb összetartó erő az egyház erejében rejlik, sokan 

sokszor a templomban vagy a nagyobb vallási ünnepek alkalmával találkoznak. Nem volt 

ez másként most vasárnap sem, amikor június 22-én a Katolikus ebéden közel 250 magyar 

gyűlt össze a Sydney-i Délvidéki Magyarok Szövetségének székházában. 
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9002-hatarok-es-hatartersegek-konferenciaja
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9003-goencz-laszlo-dobronaki-bemutatkozasa
http://nepujsag.net/index.php/muravidek/9009-leveltari-kutatotabor-a-vilaghaborus-evfordulo-jegyeben
http://www.nemzetiregiszter.hu/katolikus-ebed-sydneyben
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Cserkésztábor New Hampshireben 
2014. július 2. – Nemzeti Regiszter 

Közel 70 résztvevővel büszkélkedhetett a bostoni a 2. számú Bodnár Gábor cserkészcsapat 

idei tábora, amit 2014. június 20-23. között tartottak. 

Bethlen Gábor hívta össze az Erdélyben fellelhető székeit egy haditanácsra, mert 

Felvidéket megtámadták a törökök. A gyerekek őrsönként egy-egy ilyen széket képviseltek, 

így jelen volt többek között Sepsiszék, Marosszék, Csikszék, Aranyosszék és még a moldvai 

csángók is eljöttek Hétfalu címerével a kezükben. 

 
  

http://www.nemzetiregiszter.hu/cserkesztabor-new-hampshireben
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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 
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www.hirszerzo.hu   

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   
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Hírvivő   
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