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Elindult a Kárpát-medencei szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-
program 
2015. augusztus 3. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet, hirek.sk, Felvidék Ma, Kárpátalja.ma 

Mindent meg kell tenni a szórványban a magyarság fogyásának megállításáért és adott 

esetben ennek a folyamatnak a visszájára fordításáért - mondta Potápi Árpád János. A 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár erről hétfőn a Kárpát-medencei szórványmagyarságot 

segítő Petőfi Sándor-program oktatási hetének indulásakor beszélt a fővárosi Magyarság 

Házában. Potápi Árpád János kiemelte: a kiutazó fiatalok vállalták, hogy a magyarságot 

képviselik a határokon túl, és mindent megtesznek a szórványban élők segítése érdekében. 

Rámutatott: a magyar nemzet létszámában és sok helyen arányaiban is fogy. Hozzátette, 

mindent meg kell tenni azért, hogy ezt a folyamatot lassítsák, hátráltassák, adott esetben a 

visszájára fordítsák. Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért felelős 

miniszteri biztos kiemelte: a Kárpát-medencei szórvány 95 éve "olvad", és a folyamat 

megállítása mellett a programmal az anyaország gondoskodását is szeretnék közvetíteni.  

 

Megrongálták az újszentesi Petőfi-emlékművet 
2015. augusztus 3. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Temesvárral szomszédos Újszentes központi parkjában ismeretlenek a hét végén 

megrongálták Petőfi Sándor emlékművét – írta hétfői számában a Nyugati Jelen. A lapban 

közölt fotókon is látszik, hogy a református templom előtti emlékoszlopról lefeszítették a 

költő arcát idéző, vélhetően műkő domborművet, amely a földre esve darabokra tört. 

Szekernyés János temesvári helytörténész az MTI-nek elmondta, hogy az utóbbi időben 

gyakorivá váltak a temesvári szobor- és emlékműrongálások. Pár hónapja kétszer is 

eltüntették a temesvári Ady Endre-emléktábla feliratát, s a májusban felavatott Károly 

Róbert-szobor feliratát is pótolni kellett. 

 

Hetven éve mondták ki a magyarok jogfosztását 
2015. augusztus 3. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Hetven éve, 1945. augusztus 2-án jelent meg Csehszlovákiában az Edvard Benes államfő 

által kibocsátott 33. számú alkotmányrendelet a kollektíven háborús bűnösnek nyilvánított 

német és magyar nemzetiségű személyek jogfosztásáról. A tiszta szláv állam 

megteremtésén ügyködő kormány az országból hárommillió németet telepített ki. A 

magyar kisebbség felszámolása érdekében kiűztek 36 ezer, 1938 előtt magyar 

állampolgársággal rendelkező személyt, internálták a pozsonyi, kassai, komáromi 

magyarokat, akiknek a lakásait is elkobozták, 40-45 ezer magyart deportáltak a Szudéta-

vidékre. A budapesti kormánnyal kötött lakosságcsere-egyezmény következtében 1947–

1949 között 73 273 szlovák hagyta el Magyarországot, Szlovákiából 89 660 magyart űztek 

el. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/elindult-a-karpat-medencei-szorvanymagyarsagot-segito-petofi-sandor-program
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/elindult-a-karpat-medencei-szorvanymagyarsagot-segito-petofi-sandor-program
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megrongaltak-az-ujszentesi-petofi-emlekmuvet
http://www.bumm.sk/belfold/2015/08/03/hetven-eve-mondtak-ki-a-magyarok-jogfosztasat


 

 

 

 

 

 
3 

 

Az 1849-es nyerges-tetői csatára emlékeztek 
2015. augusztus 3. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Tuzson Jánosra és az általa vezetett maroknyi székely hősre emlékeztek vasárnap, 

augusztus 2-án a Nyerges-tetőn. Bodó Dávid, a szervező Csíkkozmás polgármestere 

köszöntötte a megemlékezésen részt vevőket. Ezt követően Borboly Csaba, Hargita Megye 

Tanácsának elnöke mondott beszédet. "Számomra az igazi érték, amely a Tuzson János és 

a 200 székely katona által vívott harc igazi üzenete, hogy tegyük a dolgunkat ott, ahol kell, 

és abban a megbízatásban, amit vállaltunk. Azt gondolom, hogy a feladatokat kell vállalni, 

nem a tisztséget. Egyházaink, civilszervezeteink és a közbirtokosságok példájából 

láthatjuk: ha mindenki teszi a dolgát, és közösségben gondolkodunk, eredményeket 

érhetünk el. Így nem volt hiábavaló a nyerges-tetői csata" – hangsúlyozta a megyeelnök, 

aki szerint támogatni kell az egyházakat, civilszervezeteket, hiszen a Székelyföld jelenét és 

jövőjét építik. 

 

Előválasztások Marosvásárhelyen: az emberek vonakodnak regisztrálni 
2015. augusztus 3. – maszol.ro 

A város 70-75 százaléka tud az előválasztásokról, 30-35 százaléka azt is, tudja, hogy az 

mikor lesz – derült ki az RMDSZ által tartott konzultációkból. A regisztráció azonban 

mintha akadályozná ennek a menetét – vonta meg a mérleget Brassai Zsombor. Az 

RMDSZ Maros megyei elnöke szerint, ha valóban akadály a regisztráció, akkor a 

kollégáival és a többi párttal közösen arra a következtetésre jutottak, hogy újból kell 

gondolni azt, hogy valóban regisztrációhoz kell-e kötni az előválasztásokat. Egy olyan 

jelöltre van szüksége a marosvásárhelyi magyar közösségnek, amely felvállalja e közösség 

problémáinak a megoldását. Az is fontos, hogy a magyar sajtó a magyar jelölt mellé álljon 

és őt támogassa, hiszen a tét nem kicsi: 16 év után olyan polgármestere kell hogy legyen 

Marosvásárhelynek, aki a magyar közösséget is képviseli. A jelenlegi városvezetés a 

harmóniát a retorikájában használja csak, a valóságban épp az ellenkezőjét cselekszi – 

hívta fel a figyelmet Brassai arra, hogy az iskolákban az egynyelvűség uralkodik még 

mindig, a polgármester nem akar az iskolákban sem kétnyelvűséget. 

 

Hegesztik a Szacsvay-szobor repedéseit 
2015. augusztus 3. – Bihari Napló 

A Szacsvay Imre mártír jegyzőt ábrázoló szobor restaurálási munkálatait múlt héten 

kezdte el Kolozsi Tibor szobrászművész és csapata. A szobor tisztítása során olyan 

repedések kerültek elő, amelyeket még annak idején kigitteltek. „Kikapartuk a gittelést, és 

megpróbáljuk hegeszteni a repedéseket. Így stabilabb lesz, az eső sem folyhat be a 

szoborba, és a felszíne is egyenletes lesz. Régen erre a technikára nem volt lehetőség, csak 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40384
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/51083-el-valasztasok-marosvasarhelyen-az-emberek-vonakodnak-regisztralni
http://www.erdon.ro/hegesztik-a-szacsvay-szobor-repedeseit/2888802
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csavaroztak, ólommal forrasztottak, ha szükség volt a restaurálásra” – mondta el a 

helyszínen Kolozsi Tibor. A repedések hegesztése ezen a héten befejeződhet. 

 

Szoborvita Marosvásárhelyen 
2015. augusztus 3. – Krónika, Erdély Ma 

Újabb szoborvita körvonalazódik Marosvásárhelyen: az önkormányzat legutóbbi, 

csütörtöki ülésén arról döntött, hogy emlékművet állít a magyarellenes tevékenységéről 

híres Constantin Romanu Vivu 1848-as forradalmárnak. A Dorin Florea polgármester által 

előterjesztett határozattervezetet az RMDSZ-frakció is megszavazta. A tervezetből 

egyébként nem derül ki, hogy milyen műalkotásról van szó, az azonban igen, hogy az 

alkotást a Constantin Romanu Vivu Kulturális Egyesület adományozná a városnak. 

Kérésükre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem főépületével szemben 

lévő parkban állítanák fel az emlékművet, amely közel van a román forradalmárról 

elnevezett utcához és ahhoz a helyhez is, ahol Vivut meggyilkolták. 

 

Maradtak ingyenes helyek a BBTE-n 
2015. augusztus 3. – Krónika, transindex.ro 

Százötven tandíjmentes hely maradt betöltetlen a kolozsvári Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) magyar tagozatán a pénteken lezárult nyári felvételi nyomán – 

közölte a Krónikával Makkai Júlia Anna, a felsőoktatási intézmény magyar tagozatának 

kommunikációs felelőse, aki azt is elmondta: tavaly az őszi beiratkozási időszakban ennél 

jóval több, 229 ingyenes helyet hirdettek meg. Mint kiderült: a 17, magyar nyelű képzést is 

biztosító kar közül a testnevelés és sport, a jogtudomány, a biológia, a pszichológia, a 

neveléstudomány, illetve a színház és televízió karokon telt be valamennyi ingyenes hely. 

 

Foghíjas erdélyi emlékművédelem 
2015. augusztus 3. – Krónika 

Az erdélyi és partiumi városok önkormányzatai kizárólag a térfigyelő kamerák 

kihelyezésével és a helyi rendőrség járőrszolgálata révén próbálják megakadályozni a 

köztéri szobrok meggyalázását, megrongálását. Bár a módszerek a legtöbb helyen eddig 

sem bizonyultak hatékonynak, mint kiderült, arra nincs esély, hogy az önkormányzatok 

komolyabb védelmi stratégiát dolgozzanak ki.   

 

Nem időszerű a Moldovai Köztársaság és Románia egyesülése 
2015. augusztus 3. – Krónika 

Sem Chişinău, sem Bukarest politikai napirendjén nem szerepel a Moldovai Köztársaság 

és Románia közötti egyesülés – jelentette ki Valeriu Streleţ, a Pruton túli ország új 

kormányfője egy televíziós műsorban. A szombat esti nyilatkozatban – amelyet vasárnap 

este idézett az Agerpres hírügynökség – a csütörtökön beiktatott miniszterelnök a két 

ország energetikai rendszerének összekapcsolásáról szólva leszögezte: „Románia a legfőbb 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szoborvita-marosvasarhelyen
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/maradtak-ingyenes-helyek-a-bbte-n
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/foghijas-erdelyi-emlekmuvedelem
http://www.kronika.ro/kulfold/nem-idoszeru-a-moldovai-koztarsasag-es-romania-egyesulese


 

 

 

 

 

 
5 

támogatónk az európai integráció terén, de ma sem a bukaresti, sem a chişinăui hatóságok 

nem foglalkoznak az egy országgá való összeolvadás témájával”. 

 

Sok a tennivaló Kovászna megyében 
2015. augusztus 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

A középiskolai oktatás, a szakképzés erősítése Kovászna megye egyik prioritása kell hogy 

legyen – szögezték le a 2015–2020-as periódusra vonatkozó megyefejlesztési stratégiában. 

Az önkormányzat júliusi soros ülésén fogadta el az egykori főispán, Potsa József nevét 

viselő stratégiát, amelyben a fejlesztési irányvonalakat, a régió erősségeit, hiányosságait és 

a kulcsfontosságú tényezőket határozták meg. 

 

Wasstól az ipari parkig – Szigethy: az EMNP komolytalan partner 
2015. augusztus 3. – Erdély Ma 

Sajtótájékoztatón kívánt reagálni Szigethy Kálmán, a Magyar Polgári Párt (MPP) nemrég 

megválasztott kézdivásárhelyi elnöke azon kijelentésekre, amiket Balázs Attila, az Erdélyi 

Magyar Néppárt megyei elnöke fogalmazott meg a tervezett Wass Albert utcanévadással, 

illetve a kézdivásárhelyi ipari parkkal kapcsolatosan. A tanácsosként tevékenykedő 

Szigethy komolytalannak nevezte az EMNP-t, amivel nem is olyan régen még koalícióra 

akart volna lépni az MPP. Szigethy elmondta: ő személy szerint nem söpörné le a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom azon kérését a tárgyalóasztalról, hogy a 

Millennium parkot nevezzék el az író után, meglátása szerint a városnak lehetne köztere és 

utcája is elnevezve Wass Albertről, már amennyire azt törvényes keretek mellett meg 

lehetne valósítani. 

 

Kiértékelték a Csíkszeredai Városnapokat 
2015. augusztus 3. – szekelyhon.ro 

Sajtótájékoztatón összegeztek hétfőn a Csíkszeredai Városnapok kapcsán a városvezetők: 

szó esett többek között a programkínálatáról, az eseményre fordított pénzösszegekről, és a 

Csíki Sör Manufaktúra által nehezményezettekről. 

 

Mártírtelepülés lett Mezőbikács 
2015. augusztus 4. – Krónika 

Felavatták a mártírtelepülést jelző táblát vasárnap Mezőbikácson, Szabó Ödön Bihar 

megyei RMDSZ-es parlamenti képviselő, Ioan Purge gyapjui polgármester és Fügedy Antal 

Levente plébános jelenlétében. A települést május 27- én az ellenállás mártírtelepülésévé 

nyilvánította a parlament az 1949. augusztus 2-ai vérengzés miatt. Azon a napon a 

kommunista uralom ellen fellázadó helybéliek közül a karhatalmi szervek négy embert – 

köztük Iványi György plébánost – kivégeztek, tizenöt családot pedig deportáltak. 
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http://www.kronika.ro/gazdasag/sok-a-tennivalo-kovaszna-megyeben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=190054&cim=wasstol_az_ipari_parkig_szigethy_az_emnp_komolytalan_partner
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/kiertekeltek-a-csikszeredai-varosnapokat
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A belügyminisztérium szerint a bősiek félnek a menekültektől, ezt jelzi a 
referendum eredménye 
2015. augusztus 3. – hirek.sk 

A szlovák belügyminisztérium megérti a bősi referendum eredményét, ami a 

menekültektől való félelem bizonyítéka. Ez a félelem egész Szlovákiában jelen van. A 

szlovák kormány kemény diplomáciai háborút folytatott, és nem fogadta el a kötelező 

kvótákat, amelyeket Brüsszel akart meghatározni az egyes EU-tagállamoknak - mondta 

Peter Lazarov, a belügyminisztérium szóvivője. 

 

Belügyminisztérium: nem avatkozunk önkormányzati ügyekbe 
2015. augusztus 3. – Új Szó 

A bősi népszavazás önkormányzati hatáskörben valósult meg – szögezte le Michaela 

Paulenová, a belügyminisztérium sajtóosztályának munkatársa. „Az önkormányzati 

kérdésekbe a minisztériumnak nincs joga beavatkozni, és nem is köteles figyelembe venni 

azokat” – tette hozzá Paulenová. Peter Kresák alkotmányjogász szerint a döntés egy 

államhatalmi intézkedés elutasítása volt.  A szakértő abban látja a fő gondot, hogy a 

szlovák jogrendben nincs egyértelműen lefektetve, mit kell tenni az érvényes népszavazás 

esetén, és a népakaratot kinek és hogyan kell végrehajtania. 

 

A Híd a bősi referendumról 
2015. augusztus 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Bugár Béla, a Most-Híd elnöke szerint is a referendum végeredményének hátterében az 

áll, hogy a kormány nem tárgyalt döntéséről a falu lakosaival. Bugár szerint várható volt az 

eredmény, és nem lehet csodálkozni rajta. Szerinte a kormány feladata lett volna a 

megfelelő párbeszéd a falu lakosaival, ám ezt a feladatot nem vette komolyan a kormány. A 

Most-Híd elnöke azt gondolja, a helyzeten rontott néhány kormánytag, köztük Robert 

Fico  kijelentése, hogy a bevándorlók biztonsági szempontból veszélyt jelenthetnek. 

 

Sok millió búzaszem, egy nemzet 
2015. augusztus 3. – Magyar Szó 

A Magyarok kenyere 2015 vajdasági zárórendezvényét tartották meg szombaton délelőtt 

Zentán a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének (VASZ) székháza előtt, ide hozták a 

búzaadományaikat a vajdasági magyar gazdák. Nagy Miklós, a VASZ elnöke köszönte meg 

a földműveseknek, hogy az idén is kivették részüket a Kárpát-medencei magyarokat 

összefogó megmozdulásból, és hozzájárultak az akció sikeréhez. Idén majdnem kétszer 

annyi gabona, 4344 kiló gyűlt össze Zentán a Magyarok kenyeréhez. A legtöbb búzát a 

magyarkanizsai községben élő gazdák hozták. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150803144731/A-belugyminiszterium-szerint-a-bosiek-felnek-a-menekultektol-ezt-jelzi-a-referendum-eredmenye.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150803144731/A-belugyminiszterium-szerint-a-bosiek-felnek-a-menekultektol-ezt-jelzi-a-referendum-eredmenye.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/08/03/belugyminiszterium-nem-avatkozunk-onkormanyzati-ugyekbe
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/08/03/a-hid-a-bosi-referendumrol
http://www.magyarszo.com/hu/2786/strandszepe_2015/131177/Sok-milli%C3%B3-b%C3%BAzaszem-egy-nemzet.htm
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Egy zenekarban harmincnyolc település magyar fiatalja 
2015. augusztus 3. – Magyar Szó 

Hosszú előkészítő munka eredményeként ez év nyarán megalakult a lakitelki Népfőiskolán 

a Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar, amely tagságát a Kárpát-medencéből jelentkező fúvósok 

közül válogatták össze. A Nemzeti Ifjúsági Fúvószenekar megalapításával a Kárpát-

medencében élő, komolyzenét kedvelő és tanuló fiatalok számára biztosítanak tanulási, 

gyakorlási és zenélési lehetőséget. A zenekar működésének alapja a nyaranta megrendezett 

közös tábor, melynek 2015-ben Lakitelek adott otthont. A tábor programjának legfőbb 

eleme a zenetanulás és a közös zenélés, melyen a résztvevők begyakorolnak egy komplett 

műsort, és ezt a tábor végén turné keretében több koncerthelyszínen előadnak. 

  

A kisebbségek nyelvén történő oktatás előmozdítása a cél 
2015. augusztus 3. – Pannon RTV 

A nemzeti kisebbségek nyelvén történő oktatás előmozdításáról tárgyaltak ma a nemzeti 

közösségek nemzeti tanácsainak képviselői Srđan Verbić oktatásügyi miniszterrel. Az 

oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény módosítása és kiegészítése kapcsán 

megtartott gyűlésen kiemelték, a kétnyelvű oktatás nem egyenlő a kisebbségi nyelven 

történő oktatással. Azt kérték, a 15-nél kisebb és ötnél nagyobb létszámú osztályok 

megalakulását is hagyják jóvá annak érdekében, hogy megőrizzék a diákokat. Az ülésen a 

nemzeti tanácsok az új tankönyvtörvény alkalmazásában gyakorolt szerepét is 

megvitatták. 

  

Huszonharmadszor tartottak kenyérszentelő ünnepséget Keviben 
2015. augusztus 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

huszonharmadik alkalommal megtartott kevi Kenyérünnep szervezői idén is gazdag és 

sokrétű programokkal készültek a rendezvény vendégei és látogatói számára, hangsúlyozta 

Perpauer Attila, a kevi Móra István Művelődési Egyesület elnöke, aki elmondta, a 

kenyérszentelő ünnepség legfontosabb momentuma ezúttal is maga a szentmise volt, 

amelynek keretében Kozma Róbert plébános megszentelte az új kenyeret. Az idei búzából 

készült koszorút és az új kenyeret idén is kocsis felvonulás keretében vitték körbe a 

faluban, amelynek lakói számára óriási jelentőséggel bír a kenyérünnep, hiszen ez a falu 

egyik legnagyobb ünnepe. A főszervező hozzátette, az ünnepség szimbolikus jelentéssel is 

bír, hiszen az összetartozást fejezi ki, ami – ahogyan fogalmazott – a falubeli magyar 

közösség fontos jellemzője, és egyben megmaradásának záloga is. 

  

A modern kori népvándorlásról — tárgyilagosan 
2015. augusztus 3. – Hét Nap 

Az újvidéki székhelyű Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) keretében 

működő — immár XV. — Apáczai Nyári Akadémia (ANYA) pedagógusi akkreditált 

továbbképzés Történelem és magyarság nevet viselő etapjának nyitányában dr. Tőkéczki 
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http://www.magyarszo.com/hu/2786/vajdasag_szabadka/131190/Egy-zenekarban-harmincnyolc-telep%C3%BCl%C3%A9s-magyar-fiatalja.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=219925
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18918/Huszonharmadszor-tartottak-kenyerszentelo-unnepseget-Keviben.html
http://hetnap.rs/cikk/A-modern-kori-nepvandorlasrol-%E2%80%94-targyilagosan-20082.html
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László tanár úr, a budapesti ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének professzora is 

tartott előadást, ezúttal a modern kori népvándorlást véve górcső alá. 

 

Brenzovics László szerint szociális lázadás is lehet Ukrajnában 
2015. augusztus 3. – origo.hu, karpatinfo.net 

A téli hónapokban szociális robbanás is kialakulhat Ukrajnában, ha addigra nem sikerül 

stabilizálni a gazdasági helyzetet – nyilatkozta Brenzovics László az Origónak. A 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint a cigarettacsempészetnek nem 

lehet határt szabni, amíg az előállítási költségek és az eladási árak között hatalmas 

különbség van. Brenzovics László elmondta: nem készült arról kimutatás, hogy hány 

kárpátaljai magyar harcol Kelet-Ukrajnában, mivel nem vezetik a nemzetiségi 

hovatartozást. Információi szerint a konfliktusnak eddig öt magyar nemzetiségű halálos 

áldozata van. A KMKSZ elnöke arról is beszélt: a kárpátaljai magyarság elvándorlása egy 

folyamat, ami nagyon régen zajlik, az utóbbi időben viszont ez felerősödött. A legfőbb 

megoldás a béke megteremtése lenne, ami Ukrajna érdeke is, ez a helyzet 

stabilizálódásával járna, így az elvándoroltak egy része minden bizonnyal visszatérne. 

 

A Művészetek Völgyében léptek fel az őrvidéki magyarok 
2015. augusztus 4. - Volksgruppen 

A Balaton-felvidék egyik legnagyobb kulturális és összművészeti fesztiválján, a kapolcsi 

Művészetek Völgyében léptek fel őrvidéki magyar csoportok: pénteken az Őriszigeti 

Magyar Néptáncegyüttes, a Csörge zenekar, az Őri Banda Citerazenekar és a Népdalkör 

mutatta be az őrvidéki hagyományőrző munka eredményeit. 

 

Templomok kincsei, magyarok kincsei 
2015. augusztus 3. – Nemzeti Regiszter 

Sao Pauló betondzsungelében a magyar kolóniának egy aprócska gyöngyszeme rejtőzik a 

hatalmas felhőkarcolók között. Anno az 1920-as évek végén a Magyarországról kivándorolt 

református hívek templom építkezésbe kezdtek Sao Paulo Lapa negyedében. Apostol 

János lelkipásztor szervező munkájának köszönhetően lassan felépült az a kálvinista 

templom, amit a hívek tégláról téglára adtak közösen össze. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/brenzovics-laszlo-szerint-szocialis-lazadas-lehet-ukrajnaban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2724662/
https://www.nemzetiregiszter.hu/templomok-kincsei-magyarok-kincsei
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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.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
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http://www.mti.hu/
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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/
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http://www.nyugatijelen.ro/
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