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Bejutna a parlamentbe a Mi Szlovákiánk Néppárt! 
2014. január 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha január második felében idő előtti parlamenti választásokra kerülne sor, Marian 

Kotleba besztercebányai megyeelnök Mi Szlovákiánk Néppártja a parlamentbe is bejutna. 

Az MVK közvélemény-kutatása szerint Kotleba pártja a szavazatok 7,6 százalékát szerezné 

meg. A Most-Híd pártot a szavazók 5,9 százaléka választaná, a Magyar Közösség Pártja 

(MKP) pedig 5,5 százalékot szerezne. 

 

„Nincsenek meg a tartományi választások feltételei” 
2014. január 28. – Pannon RTV 

Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke szerint továbbra sincsenek meg az 

előrehozott tartományi parlamenti választások feltételei, ezért ő nem írja ki a vajdasági 

voksolást. hozzátette, hogy ezt a döntést meg lehet változtatni, ha megváltoznak a 

feltételek, de ennek lehetőségét most nem tartja reálisnak. Pásztor István Nikola Selaković 

haladó párti igazságügyi miniszter kedd reggeli kijelentésére reagált. Selaković a B92 

televízió műsorában közölte, hogy pártja kezdeményezte a tartományi választások kiírását 

a parlamenti választásokkal egy időben, ennek fő okaként pedig a vajdasági kormány 

legitimitásának elveszítését nevezte meg. Szerinte a Vajdaságban élők már megvonták a 

bizalmat a tartományi kormánytól.  

 

A csehek fele szerint érvényben kell tartani a Beneš-dekrétumokat 
2014. január 28. – MTI, bumm.sk 

A cseh közvélemény mintegy fele úgy véli, hogy a Beneš-dekrétumokat továbbra is 

érvényben kell tartani - derült ki abból a decemberi országos közvélemény-kutatásból, 

amelynek eredményét kedden hozták nyilvánosságra Prágában. A CVVM rámutatott, hogy 

a Beneš-dekrétumok kérdésében az egyes korosztályok véleménye között nagy eltérések 

vannak. Míg a 60 éven felülieknél a megkérdezettek kétharmada utasítja el a Beneš-

dekrétumok eltörlését, addig a 29 éven aluliaknál nem egészen egyharmad. Míg az 

idősebbek körében mintegy 50 százalékos a meggyőződés, hogy a dekrétumok igazságosak 

voltak, a fiatalok körében ez alig egyharmad. 

 

Udvarhelyszéken elérte a 20 ezret a magyar állampolgárságot kérelmezők 
száma 
2014. január 28. – Erdély Ma 

Udvarhelyszéken elérte a 20 ezret a magyar állampolgárságot kérelmezők száma. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács irodái a következő hetekben is nyitva állnak mindazok 

előtt, akik erdélyi magyar állampolgárokként szeretnének részt venni a magyar 

országgyűlési választásokon, munkatársai pedig minden segítséget megadnak a 

regisztrációhoz. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140128131037/Bejutna-a-parlamentbe-a-Mi-Szlovakiank-Neppart.html
http://pannonrtv.com/web/?p=105786
http://www.bumm.sk/91503/a-csehek-fele-szerint-ervenyben-kell-tartani-a-benes-dekretumokat.html
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=157409&cim=udvarhelyszeken_elerte_a_20_ezret_a_magyar_allampolgarsagot_kerelmezok_szama
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=157409&cim=udvarhelyszeken_elerte_a_20_ezret_a_magyar_allampolgarsagot_kerelmezok_szama
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Emberek vették át a zászlótartó szerepét Uzonban 
2014. január 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika 

Uzoni lelkészek felhívására tucatnyi személy gyűlt össze kedden délben a település 

polgármesteri hivatal elé tiltakozni az ellen, hogy eltávolították a székely zászlót az 

épületről. A villámcsődület-szerű akció célja az volt, hogy egy órára a tüntetők átvegyék a 

zászlótartó szerepét, így mindannyian egy-egy székely zászlót tartottak magasba. A 

tiltakozó akciót az uzoni lelkészek kezdeményezték, de csatlakozott hozzájuk minden 

magyar politikai szervezet és a helybéli lakosság is, akik ezzel szolidaritást vállaltak 

mindazok mellett, akiket a székely szimbólumok használata miatt meghurcolnak. 

Ugyanakkor arra szólítottak fel minden székelyföldi lakost, hogy házaikra tűzzék ki a 

székely zászlót.  

 

A strasbourgi bírósághoz fordul Nagy Zsolt 
2014. január 28. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Szabadság 

A strasbourgi emberi jogi bíróságon fellebbez Nagy Zsolt volt távközlési miniszter. Ezt ő 

maga közölte egy nyílt levélben, amelyet annak nyomán írt meg, hogy pénteken jogerősen 

négy év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték egy miniszteri mandátuma alatt általa 

jóváhagyott tranzakció miatt. Nagy megjegyzi: egy olyan kormányhatározat 

kezdeményezéséért ítélték el, amely ma is érvényben van., amelyet a kormány egésze 

fogadott el. „Egy olyan telekről szól, amely minden kétséget kizáróan a Posta tulajdonában 

volt. Egy olyan ügy ez, amelyben nincs kár. Ártatlanságomhoz semmi kétely nem fér” – 

szögezi le Nagy. 

 

Mégsem lesz ünnep a Székely Szabadság Napja? 
2014. január 28. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

Etnikai feszültség szításával és a közvélemény félretájékoztatásával vádolja Izsák Balázst, a 

Székely Nemzeti Tanács elnökét Valentin Bretfelean, a marosvásárhelyi rendőrség 

ügyvezető igazgatója, aki leszögezte: még egyáltalán nem biztos, hogy az SZNT az idén is 

megszervezheti Marosvásárhelyen a Székely Szabadság Napját. Az önkormányzati 

alárendeltségű hatóság vezetője szerint Izsák hazudott, amikor azt állította, hogy a törvény 

értelmében a március 10-én tartandó rendezvényhez nem szükségeltetik városházi 

engedély. 

 

A Maros megyei RMDSZ is segít a választási regisztrációban 
2014. január 28. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei szervezet elnökének meghívására Hidvéghi 

Balázs országgyűlési képviselő, a Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke, Zsigmond 

Barna Pál csíkszeredai főkonzul és Csige Sándor vezető konzul kedden Marosvásárhelyre 

látogatott. A tanácskozás alkalmával a magyar állampolgárok választói regisztrációjáról 

egyeztetettek. Brassai Zsombor leszögezte: a következő időszakban a megyei szervezet 

munkatársai segítséget nyújtanak a regisztrációs ívek kitöltésében. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/24101-emberek-vettek-at-a-zaszlotarto-szerepet-uzonban
http://www.kronika.ro/belfold/itelet-strasbourgban-folytatja-nagy-zsolt
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/megsem-lesz-unnep-a-szekely-szabadsag-napja
http://itthon.transindex.ro/?hir=35328
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Mit kell tudni az RMDSZ esélyes EP-jelöltjeiről? 
2014. január 28. – transindex.ro 

Az RMDSZ EP-képviselőjelölti listája még várat magára, azonban az már egyre kevésbé 

titok, kik pályáznak eséllyel a befutó pozíciókra. A Transindex az öt esélyes jelöltet, 

Eckstein-Kovács Pétert, Hegedűs Csillát, Sógor Csabát, Vincze Lórántot és Winkler Gyulát 

mutatta be. 

 

Célegyenesben a regisztráció 
2014. január 28. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács demokráciaközpont-hálózatában folyamatosan zajlik a 

honosítási dossziék összeállítása, ám a hangsúly áttevődött arra, hogy segítsék az erdélyi 

szavazópolgárok nyilvántartásba vételét a magyarországi választásokra – tudta meg a 

Krónika az erdélyi és partiumi irodákban érdeklődve. Mint Tiboldi László, az EMNT 

alelnöke is hangsúlyozta, egyre többen kérik a segítségüket a választásokra való 

iktatásban, így az elmúlt egy hónapban már nem sikerült annyi honosítási dossziét 

lezárniuk, mint korábban, állandó munkatársaik száma ugyanis nem változott. A 

demokrácia-központokban egyébként a papíralapú és on-line lajstromozásban is 

eligazítást nyújtanak, sőt folyamatosan vidékre járnak, tájékoztatott Tiboldi László. 

 

Egynyelvű helységnévtábla a város egyik kapujánál 
2014. január 28. – szekelyhon.ro 

A kilencven százalékban magyarlakta Székelykakasd bejáratánál csak román nyelvű 

helységnévtábla jelzi, hogy az arra járó elhagyta Marosvásárhely területét. Peti András, 

Marosvásárhely alpolgármestere megígérte: siettetni fogja a kétnyelvű helységnévtábla 

elhelyezését.  

 

Fókuszban a magyar oktatás – Szatmáron járt Hoffmann Rózsa 
2014. január 28. – Krónika 

A romániai magyar pedagógusok képviselőivel tanácskozott kedden Szatmárnémetiben 

Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár. Sajtótájékoztatóján elmondta: szeretne 

alaposabban tájékozódni az erdélyi magyar nyelvű oktatás helyzetéről, a fennálló 

problémákról, mivel az általa képviselt, 2010 óta regnáló magyar kormány kiemelten 

kezeli a nemzetpolitikát, ezen belül pedig az oktatást, és céljának tekinti olyan 

intézkedések foganatosítását, melyek hozzásegítik identitásuk megőrzéséhez a magyar 

nemzet tagjait a világ bármely pontján. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=22353
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/celegyenesben-a-regisztracio
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/egynyelvu-helysegnevtabla-a-varos-egyik-kapujanal-1
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/fokuszban-a-magyar-oktatas-a-szatmaron-jart-hoffmann-rozsa
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Bárdos: Kezd felnőtté válni a felvidéki magyar politizálás 
2014. január 28. – Felvidék Ma, Kossuth Rádió 

Bárdos Gyula köztársaságielnök-jelölt a Kossuth rádió Határok nélkül c. műsorának 

nyilatkozott jelöltségéről, a közvélemény-kutatásokról, kampányáról, céljairól. Bárdos 

egyebek mellett elmondta: „Azzal, hogy a választások során a legmagasabb közéleti tisztség 

betöltésével is próbálkozunk, felnőtté kezd válni a felvidéki magyar politizálás és közélet, 

egyszersmind demonstráljuk, hogy nem akarunk másodrangú állampolgárok lenni.” 

 

Farkas Iván: elindult a gőzhenger Nyitra megyében 
2014. január 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Nem lesz ellenzéki megyei alelnök Nyitra megyében, Milan Belica megyeelnöknek egy 

Smeres és egy KDH-s alelnök asszisztál majd. A szakbizottságok elnökei is a szlovák 

koalíció kötelékéből kerülnek ki - írja blogjában Farkas Iván, az MKP megyei 

frakcióvezetője. Farkas szerint beindult a szlovák koalíció gőzhengere, mellyel elnyomják a 

teljes megyei ellenzéket. 

 

Felmérés: virágzik az extrémizmus Szlovákiában! 
2014. január 28. – hirek.sk 

A Szlovákiában élő polgárok közel egynegyede legalább havonta egyszer találkozik az 

extrémizmus jelenségével – derül ki abból a társadalomban előforduló szélsőséges és 

erőszakos megnyilvánulásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatásból, amelyet a 

Mediaresearch Slovakia készített. A kutatás szerint főként a férfiakat, a fiatalabbakat és a 

magyar nemzeti kisebbséghez tartozókat érték atrocitások, elsősorban Pozsony, 

Besztercebánya és Nyitra megyékben. 

 

Elveszíti Bugár a magyarokat? 
2014. január 28. – Felvidék Ma 

A köztársaságielnök-választásnak egy szinte biztos győztese már van. A Magyar Koalíció 

Pártjának jelöltje – bár valószínűleg nem jut be a második fordulóba – egyesíti a szlovákiai 

magyarokat. Az MKP-t ez akár újra a parlamentbe is juttathatja – vélekedik a .týždeň című 

internetes lap. 

 

Kétféle esélytelenség 
2014. január 28. – Új Szó 

„Berényiék sem gondolják komolyan, hogy Bárdos bejuthat a második körbe, de még a 

matematikai esély emlegetése is a tudományos-fantasztikum kategóriába tartozik. Az MKP 

politikusai ráéreztek, hogy ezzel a dobással veszíteni nem lehet. A szavazók megmozgatása 

nagyon jól jön egy választási év elején. Bárdosból, a sikertelen elnökjelöltből lehet akár 

sikeres EP-jelölt is, és így az MKP szép lassan átcsúszik a permanens kampányba” – áll az 

Új Szó publicisztikájában. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/43824-bardos-kezd-felnotte-valni-a-felvideki-magyar-politizalas
http://www.bumm.sk/91470/farkas-ivan-elindult-a-gozhenger-nyitra-megyeben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140128121405/Felmeres-viragzik-az-extremizmus-Szlovakiaban.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/43834-elvesziti-bugar-a-magyarokat
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/01/28/ketfele-eselytelenseg
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Beiratkozás – a jövőkép és a térvesztés is dönthet 
2014. január 29. – Új Szó 

Ha a magyar iskolába járt szülő csalódott saját érvényesülésében, vagy ha a lakóhely 

közvetlen környezetében a szlovák nyelv a domináns, a magyar anyanyelvű gyerek nagy 

valószínűséggel szlovák tannyelvű iskolába kerül, bizonyítják Morvai Tünde és Ravasz 

Ábel kutatásai, melyek a Bethlen Gábor Alap honlapján találhatók. A két vizsgálat 

legérdekesebb tanulságainak egyike, hogy míg a dunaszerdahelyi válaszadóknál a „szlovák 

iskolával jobban érvényesül a gyerek” típusú érvelés továbbra is a legfontosabb helyen 

szerepel a szlovák iskolát választó szülőknél, a Nyitra környéki falvakban a megkérdezett 

szülők, diákok és pedagógusok nem is említették ezt a szempontot. A zoborvidéki 

falvakban a magyar szülők gyakran a fogyó magyar közösség, a nagyon kis létszámú 

magyar iskolák miatt választják gyerekeiknek a szlovák intézményt. 

 

„Olyan a hazánk, amilyenek mi vagyunk” 
2014. január 28. – Vajdaság Ma 

Újvidéken szervezte meg a Vajdasági Magyar Civil Szövetség annak a kampányának a 

negyedik állomását, amelynek célja a vajdasági magyar választói névjegyzékbe, valamint a 

magyarországi választói névjegyzékbe regisztrált kettős állampolgársággal rendelkező 

lakosok mozgósítása, azaz buzdítása a választásokon való részvételre, különös tekintettel a 

magyarországi országgyűlési és a magyar nemzeti tanácsi választásokra. A rendezők célja 

nem a meggyőzés, hanem a párbeszéd kezdeményezése, mondta el Béres Zoltán, a 

Vajdasági Magyar Civil Szövetség elnöke. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Adán 
2014. január 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ada község területén továbbra is igen nagy az érdeklődés a magyar állampolgárság 

könnyített úton történő megszerzése iránt. A második helyi közösségben megtartott 

kihelyezett konzuli fogadónapon közel százhatvan adták át kérelmüket. A kérelmüket 

átadók saját elmondásuk szerint más-más okok miatt szerettek volna élni a magyar 

állampolgárság könnyített úton történő megszerzésének lehetőségével, ám az általunk 

megkérdezettek közül abban szinte mindenki egyetértett, hogy rendkívül sokat jelent 

számukra az, hogy könnyített úton juthatnak hozzá a magyar állampolgársághoz. 

 

Felsőoktatási tájékoztató körúton az MNT és a VaMaDiSz  
2014. január 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szerbiában is vannak jó továbbtanulási lehetőségek, csak a magyar érettségizők ezekről 

keveset tudnak – ezért indította el az idén is a felsőoktatási tájékoztató körútját a Magyar 

Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar Diákszövetség Vajdaságban. Kétezer tájékoztató 

füzet készült el, ezeket minden végzős magyar középiskolás megkapja. Kedden a szabadkai 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16636/8222Olyan-a-hazank--amilyenek-mi-vagyunk8221.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16635/Kihelyezett-konzuli-fogadonapot-tartottak-Adan.html
http://pannonrtv.com/web/?p=105782
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Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumba látogattak el az MNT és a VaMaDiSz 

képviselői. 

 

A VMDK egyeztetést kezdeményez vajdasági magyar pártvezetőknek a közös 
választási fellépésről 
2014. január 28. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) egyeztetést kezdeményez a 

vajdasági magyar pártok között abból a célból, hogy megvitassák a közös választási fellépés 

lehetőségét. A párt közleménye szerint erre azért is szükség van, mert „a magát 

legnagyobbnak nevező vajdasági magyar párt (a Vajdasági Magyar Szövetség) ebben a 

délvidéki magyarságra nézve szorult, de kihívásokkal teli helyzetben, nem az 

összefogásban, egységes fellépésben gondolkodik”. 

 

Közvélemény-kutatás: A szavazók 42,1 százaléka a haladókat támogatja 
2014. január 28. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) az előttünk álló rendkívüli parlamenti választáson a polgárok 

42,1 százalékának támogatására számíthat, derült ki a Faktor plus ügynökség legutóbbi 

felmérésének adataiból. A közvélemény-kutatás eredményei szerint, amelyeket az 

Informer és a Politika napilapok közöltek, a Demokrata Párt (DS) 13,9 százalékos, a 

Szerbiai Szocialista Párt (SPS) pedig 10,5 százalékos támogatottságra számíthat. Negyedik 

Vojislav Koštunica pártja, a Szerbiai Demokrata Párt (DSS) 6,8 százalékkal, a Čedomir 

Jovanović vezette Liberális Demokrata Párt (LDP) pedig éppen a parlamentbe jutás 

küszöbén áll 5 százalékos támogatottsággal. 

 

Miloš Vučević: Idén tartományi választás is lesz 
2014. január 28. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) arra számít, hogy idén az előrehozott köztársasági parlamenti 

választás mellett rendkívüli tartományi választást is tartanak majd Vajdaságban, jelentette 

ki Miloš Vučević újvidéki polgármester. „Kétségtelen, hogy a vajdasági kormánytöbbség és 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő kabinetje nem csak a legitimitását, hanem 

törvényességét is elveszítette az alkotmánybíróságnak a vajdasági statútum egyes részei 

alkotmányellenességéről szóló döntését követően” – nyilatkozta Vučević újvidéki 

polgármester, az SNS elnökségi tagja a Danas napilapnak. 

 

Megalakult a Kárpátalja megyei néptanács Ungváron 
2014. január 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Megalakult az alternatív helyhatalmi szerv szerepét betölteni hivatott Kárpátalja megyei 

néptanács kedden Ungváron, ahol a megyei tanács rendkívüli ülésén a képviselők 

minimális szavazattöbbséggel döntöttek a testület létrehozásáról. A döntés értelmében az 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16634/A-VMDK-egyeztetest-kezdemenyez-vajdasagi-magyar-partvezetoknek-a-kozos-valasztasi-fellepesrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16634/A-VMDK-egyeztetest-kezdemenyez-vajdasagi-magyar-partvezetoknek-a-kozos-valasztasi-fellepesrol.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/19948/Kozvelemeny-kutatas-A-szavazok-42-1-szazaleka-a-haladokat-tamogatja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16633/Milos-Vucevic-Iden-tartomanyi-valasztas-is-lesz.html
http://www.hirado.hu/2014/01/28/megalakult-a-karpatalja-megyei-neptanacs-ungvaron/?source=hirkereso
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új hatalmi szervben fele-fele arányban vesznek részt a megyei tanács képviselői és az 

ungvári hatalomellenes tüntetés küldöttei. A tervek szerint a néptanács végrehajtó 

bizottságot alakít, és tanácsadó testületet hoz létre. Az ukrán alkotmány szerint 

törvényellenes néptanács munkájában a KMKSZ megyei tanácsi képviselői nem vesznek 

részt. 

 

Kovács Miklós: jogilag értelmezhetetlen a Kárpátalja megyei néptanács 
létrehozása 
2014. január 28. – MTI, hirado.hu 

Jogilag teljes mértékben értelmezhetetlen, hogy egy hivatalosan választott népképviseleti 

testület, a Kárpátalja megyei tanács úgynevezett néptanácsot, azaz alternatív hatalmi 

szervet hozott létre - mondta az MTI-nek Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke. Úgy látja, az ukrajnai válsághelyzet egyelőre nem veszélyezteti 

a kárpátaljai magyarságot. 

 

Ukrajna: visszavonták, lemondott, de még nincs vége 
2014. január 28. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Visszavonta kedden az ukrán parlament a tüntetéseket korlátozó törvényeket, Mikola 

Azarov miniszterelnök pedig felajánlotta lemondását, amit Viktor Janukovics elnök el is 

fogadott. Ellenzéki vezetők hangsúlyozták, hogy a tiltakozó mozgalom további 

engedményekért fog küzdeni. Vitalij Klicsko, az Ütés (Udar) párt vezetője kijelentette: ez 

csak egy lépés volt a győzelem felé, még nem értek el mindent. Az ellenzék a következő 

lépésben amnesztiát fog követelni a rendőrség által letartóztatott aktivistáknak - tette 

hozzá. 

 

Már az ügyészség foglalkozik a várdaróci esettel 
2014. január 28. – Új Magyar Képes Újság 

Értesülések szerint a rendőrség befejezte a nyomozást a várdaróci magyarellenes 

randalírozás ügyében, és a vizsgálati anyagot továbbította az ügyészségnek. A HMDK 

elnöke hétfőn köszönte meg a megyei rendőrfőnöknek a rendőrség lelkiismeretes 

hozzáállást, a nyomozás korrekt lefolytatását. Jakab Sándor a rendőrségi eljárással 

kapcsolatban azt is elmondta, hogy az eseményeket követően - kérésére - a HMDK 

küldöttségét azonnal fogadta Pélmonostoron a helyi, valamint a megyei rendőrfőnök. 

 

A magyar kultúra lovagjai Ausztriában 
2014. január 28. – Volksgruppen 

A magyar kultúra lovagja díjat vehetett át Budapesten Deák Ernő, az Ausztriai Magyarok 

Központi Szövetségének az elnöke. Az elismerést 1998-ban hozták létre, és a Himnusz 
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http://www.hirado.hu/2014/01/28/kovacs-miklos-jogilag-ertelmezhetetlen-a-karpatalja-megyei-neptanacs-letrehozasa/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/01/28/kovacs-miklos-jogilag-ertelmezhetetlen-a-karpatalja-megyei-neptanacs-letrehozasa/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2014/01/28/ukrajna-visszavontak-lemondott-de-meg-nincs-vege/?source=hirkereso
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5247-mar-az-uegyeszseg-foglalkozik-a-vardaroci-esettel
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2627928/
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születésének évfordulójára osztják ki. Az új lovagok nevében Deák Ernő köszönte meg az 

elismerést, és jelezte, hogy a szétszórtságban élés, a világnemzeti lét egyben esélyt is jelent, 

lehetőséget a magyar kulturális minőség és színvonal felmutatására. 
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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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