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NVI: már ötvenezer levélszavazatot feldolgoztak, minden ötödik érvénytelen 
2014. április 3. – MTI, hirado.hu 

Már 50 ezer levélszavazat azonosító nyilatkozatát dolgozta fel a Nemzeti Választási Iroda 

hétfő reggel óta, a visszaérkezett iratok ötöde érvénytelen - derül ki az iroda internetes 

tájékoztató oldala, a www.valasztas.hu csütörtöki adataiból. A magyarországi lakóhellyel 

nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az áprilisi országgyűlési 

választáson. Az NVI nyilvántartása szerint a csaknem 200 ezer választásra jogosult 

levélszavazó közül már 97 ezren leadták szavazatukat. Postán majdnem 32 ezer 

levélszavazat érkezett be, a külképviseleteken 65 ezret adtak le, és ebből a 65 ezerből 43 

ezret már eljuttattak az NVI-hez, vagyis oda már 76 ezer szavazási irat érkezett be. 

 

Újabb magyar államtitkárokat nevezett ki Ponta 
2014. április 3. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika, maszol.ro 

Újabb magyar államtitkárok kinevezését írta alá Victor Ponta miniszterelnök a március 

eleje óta kormányzati szerepet vállaló Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

javaslata alapján – közölte csütörtökön a Mediafax hírügynökség. Pásztor Sándort, a 

Körös-vidéki vízügyi hatóság ügyvezető igazgatóját vízügyi, erdészeti és halászati 

államtitkárrá nevezte ki Victor Ponta. A közlekedési minisztériumban István Zoltán, az 

RMDSZ kézdivásárhelyi szervezetének elnöke kapott államtitkári kinevezést. A 

pénzügyminisztérium államtitkári tisztségébe György Attilát, a bukaresti 

Közgazdaságtudományi Egyetem dékán-helyettesét nevezte ki a kormányfő. A 

köztisztviselők ügynökségének élére hat év után Birtalan József tért vissza, aki eddig a 

Hargita megyei önkormányzatban töltött be alelnöki tisztséget. 

 

Nem támogatja Kárpátalja magyarsága a szeparatizmust  
2014. április 3. – MTI, MHO 

Kárpátalja magyar szervezetei és egyházai elítélik az Ukrajna területi egységének 

megbontására irányuló kísérleteket, és az ukrán államtól kulturális és nemzetiségi jogaik 

biztosítását kérik – írta csütörtökön az Urjadovij Kurjer című kijevi újság, az ukrán 

kormány hivatalos lapja. A cikk szerint Kárpátalja legnagyobb, mintegy 150 ezer főnyi 

magyar nemzeti kisebbsége kinyilvánította, hogy az óvodától az egyetemig terjedő 

anyanyelvű oktatási rendszer biztosítását igényli az ukrán állam részéről, de egyúttal azt is 

deklarálta, hogy szüksége van az államnyelv megfelelő szintű oktatására. A magyarok 

elvárják, hogy az ukrán állam az állami oktatási rendszer révén biztosítsa a feltételeket az 

ukrán nyelv elsajátításához – olvasható az írásban.  

 

Zsák Malina Hedvig: Győr mellett lesz az otthonunk 
2014. április 4. – MTI, Magyar Hírlap, hvg.hu 

Ma egy győri bérelt lakásban élnek, jövőre egy közeli faluban épül fel az otthonuk - mondta 

az MTI-nek Zsák Malina Hedvig, aki nyolc éve küzd igazáért a szlovákiai hatóságokkal, M
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http://www.hirado.hu/2014/04/03/nvi-mar-otvenezer-levelszavazatot-feldolgoztak-minden-otodik-ervenytelen/?source=hirkereso
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=162097&cim=ujabb_magyar_allamtitkarokat_nevezett_ki_ponta
http://magyarhirlap.hu/nem-tamogatja-karpatalja-magyarsaga-a-szeparatizmust
http://magyarhirlap.hu/malina-hedvig-megujhodasra-vagyik
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amelyek kétségbe vonják, hogy a fiatal nőt azért bántalmazták Nyitrán, mert magyarul 

beszélt az utcán. Mint mondta, olyan helyet kerestek új életükhöz, amilyet 

Dunaszerdahelyen odahagytak: új építésű házas, sok gyermekes család által lakott részt. 

„Az én történetem színtiszta politikai erőfitogtatás" - fogalmazott, hozzátéve: a Fico-

kormányzat olyan mélyen belement ebbe a zsákutcába, hogy nem tud kijönni belőle, 

ugyanakkor presztízskérdést csinál abból, hogy igazolja: nem történt meg a bántalmazása, 

vagy nem úgy, ahogyan ő elmondta. 

 

Elfogadta Borboly Csaba kisebbségvédelmi javaslatait az Európai Néppárt 
2014. április 3. – transindex.ro 

Elfogadta Borboly Csaba kisebbségvédelmi javaslatait az Európai Néppárt (EPP) április 2-i 

brüsszeli ülésén, a csoport állásponttervezetébe belefoglalta az ukrajnai kisebbségek ügyét, 

nyelvüknek védelmét. Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki a Régiók Bizottságában az 

EPP tagja, továbbá felolvasta a Moldovai Helyi Hatóságok Kongresszusa elnökének levelét. 

Borboly Csaba javaslatait az EPP dokumentumában április 3-i plenáris ülésén a Régiók 

Bizottsága is megszavazta. 

 

Székelyföldi gazdaság: hazudnak a statisztikák? 
2014. április 3. – maszol.ro 

A nagy adófizetőknek közvetlenül Bukarestnek történő alárendelése miatt tűnik a valósnál 

gyengébbnek a székely megyék gazdasága – állítja Édler András háromszéki kamaraelnök. 

Ám az adatok, erdélyi viszonylatban, nem támasztják alá ezt a véleményt.  

 

Bunta: ne piszkáljuk a székelyzászlóügyet 
2014. április 3. – Krónika 

Bár az SZNT székelyudvarhelyi szervezetének kezdeményezésére felmerült, hogy a 

városháza székely lobogót helyezzen el a Márton Áron téren, Bunta Levente polgármester 

szerint nem időszerű ezzel foglalkozni. Az elöljáró a testület csütörtöki ülésén azzal 

magyarázta kijelentését, hogy a hatályos törvények szerint a nemzeti szimbólumokat nem 

lehet állandó jelleggel kifüggeszteni közterületen. „Tudva azt, hogy új törvény készül a 

szimbólumok használatáról, nem szerencsés most megbolygatni ezt az ügyet. A zászlót 

kitenni egyszerű, de szégyen lesz, és frusztrációt fog szüli, ha majd néhány hét múlva el 

kell távolítani azt” – fejtette ki Bunta. 

 

Jelentős összeget juttatott a kormány Háromszékre 
2014. április 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Jelentős pénzösszeget osztott a kormány háromszéki települések elkezdett víz és 

csatornarendszerének befejezésére és útépítési munkálatokra. A Kovászna megyei 

önkormányzat tájékoztatása szerint az RMDSZ kormányzati szerepvállalásának hozadéka, 

hogy a fejlesztési minisztérium 25 millió lejt fordít infrastrukturális munkálatokra.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=35925
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/27323-szekelyfoldi-gazdasag-hazudnak-a-statisztikak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bunta-ne-piszkaljuk-a-zaszlougyet
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/27298-jelentos-osszeget-juttatott-a-kormany-haromszekre
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Iskola másként: kalandpark-látogatás és nyelvi jogok 
2014. április 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Ingyen próbálhatják ki a diákok a sugásfürdői kalandparkot az Iskola másként oktatási 

program keretében. Emellett április 7. és 11. között bejárja a megye oktatási intézményeit a 

Mikó Imre Jogvédő Szolgálat képviseletében Markó Attila. A háromszéki képviselő 

jogaikról tájékoztatja a magyar diákokat, és felkéri őket, hogy éljenek is velük. 

 

Megérdemlik a gyalázást a magyarok a vásárhelyi felirat szerzői szerint 
2014. április 3. – Krónika 

A nagyszebeni Ultra Sound szurkolói csoportosulás büszkén magára vállalta a múlt 

szombati Maros KK–Nagyszebeni CSU férfi kosárlabda-mérkőzésen kifeszített 

magyarellenes, nyomdafestéket nem tűrő molinót. Az Ultra Sound magyarázata szerint 

egyébként a sértő feliratot nem egy kosárlabdacsapatnak, városnak vagy személynek 

szánták, hanem „azoknak a magyar nemzetiségű embereknek, akik több ízben 

ellenszenvüket fejezték ki a román állam és annak állampolgárai ellen". 

 

Nem akarnak Várad „gyarmatává” válni 
2014. április 3. – Krónika 

„Nem kívánunk Nagyvárad csatlósai lenni” – szögezte le a Krónikának Bátori Géza, a Bihar 

megyei Bors polgármestere Ilie Bolojan nagyváradi elöljáró csatlakozási felkérésére 

reagálva. A határ menti település elöljárója szerint az itteni közösségnek semmi előnye 

nem származna abból, ha beolvadnának a megyeszékhelybe. Mint mondta, mindezt 

hamarosan Ilie Bolojannak is megindokolja. Mint ismeretes, a nagyváradi városvezető a 

napokban levélben kérte a metropoliszövezethez tartozó községek elöljáróit, hogy jelezzék, 

ha öt-tíz éven belül szeretnének a városhoz csatlakozni. Szabó Ödön, a Bihar megyei 

RMDSZ ügyvezető elnöke már korábban úgy vélekedett, hogy egy, a váradszentmártoni 

bekebelezéshez hasonló ajánlatról egyetlen RMDSZ-es polgármestert sem lehetne 

meggyőzni. 

 

Környezetvédelmi oktatási csomagban gondolkodik Korodi Attila  
2014. április 3. – maszol.ro 

A Zöld Útipakként (Green Pack) ismert környezetvédelmi oktatási csomag romániai 

alkalmazásáról egyeztetett Korodi Attila környezetvédelmi miniszter csütörtökön 

Bukarestben a Regionális Környezetvédelmi Központ (REC) ügyvezető igazgatójával, 

Bonifertné Szigeti Mártával. A csomagot a Regionális Környezetvédelmi Központ dolgozta 

ki, az iskolai tantervben széleskörűen használható oktatási anyagokat tartalmaz, és nem 

csak egyszerűen az összegyűjtött ismeretekre helyezi a hangsúlyt, hanem az 

értékteremtésre, illetve a környezettudatos viselkedésre úgy az iskolában, mint a 

társadalom egyéb területein. „A Zöld Útipakkot már régóta ismerem, kiváló csomag, és 

szeretném, ha a Környezetvédelmi Alap által nyújtott támogatási rendszer révén sikerülne 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/iskola-maskent-a-kalandparkban
http://www.kronika.ro/sport/megerdemlik-a-gyalazast-a-magyarok-a-vasarhelyi-felirat-szerzoi-szerint
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-akarnak-varad-agyarmatavaa-valni
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/27328-kornyezetvedelmi-oktatasi-csomagban-gondolkodik-korodi-attila
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most már Romániában is alkalmazni, hogy minél több tanárt segítsen az oktatásban, 

illetve minél több gyerek javára váljon” – fogalmazott Korodi a beszélgetést követően. 

 

Minél több forrást a magyar családok jólétéhez 
2014. április 4. – Szabadság 

Winkler Gyula, EP-képviselő több fórumon is elmondta: az unió költségvetéséből 

származó források és a támogatási prioritások ismeretében aktualizálták az Erdély 2020 

tervet, amely a következő években megpályázható fejlesztési forrásokról tájékoztat. Az 

RMDSZ EP-listavezetőjét arra kérték, beszéljen azokról az uniós programokról, amelyek 

az elkövetkező öt évben az erdélyi magyar vállalkozók, földműveléssel foglalkozók, 

önkormányzatok, civil szervezetek számára elérhetők, megpályázhatók. 

 

Brüsszelben csak apró lépésekben lehet változást elérni 
2014. április 4. – Szabadság 

„Az utóbbi években folyamatosan azt hallottuk, hogy Brüsszel szerint a kisebbségi kérdés 

tagállami hatáskör. Mi vitatjuk ezt az állítást, azt gondoljuk – és nemcsak mi – , hogy az 

őshonos nemzeti kisebbségek problémáira európai választ kell találni, hiszen európai 

probléma” – vélekedik Sógor Csaba európai parlamenti képviselő. Az RMDSZ EP-

jelöltlistájának második helyezettjétől azt kérdezték, megítélése szerint mennyire jutott 

előbbre az Európai Unió kisebbségpolitikai kérdésekben az elmúlt öt évben? Milyen 

eszközök állnak az EP-képviselők rendelkezésére ahhoz, hogy áttörést érjenek el az 

őshonos kisebbségek védelme terén? 

 

Az RMDSZ fő ellensége a közöny 
2014. április 4. – Szőcs Levente – Népszabadság 

Romániában az európai parlamenti választások nem vonzzák a választókat. A 

közvélemény-kutatások szerint idén a korábbi, harminc százalék feletti arányt messze meg 

fogja haladni a részvételi arány. Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke elismert, hogy az öt 

százalékos küszöböt kihívás átlépni. 2007-ben és 2009-ben a magyar szavazók részvételi 

arányai magasabb volt, mint a román választóké, azonban idén a kimutatások szerint ez is 

csökkent.  

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. április 4-i számában olvasható.) 

 

Szorosabb együttműködés várható az ellenzéki pártok között?! 
2014. április 3. – hirek.sk 

Pavol Frešo, az SDKÚ elnöke azt tervezi, hogy a jobboldali kollégáinak egy új 

kezdeményezést javasol, amely az ellenzéki pártberkekben felpezsdítheti az életet. A 

pártelnök elmondta, az új projektből senkit sem akarnak kihagyni, és a volt Népi Platform 

tagpártjain, így a Kereszténydemokrata Mozgalmon (KDH) és a Most-Híd vegyespárton 

kívül további jobbközép pártok felé is nyitnának. Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/102763
http://www.hirek.sk/belfold/20140402135414/Szorosabb-egyuttmukodes-varhato-az-ellenzeki-partok-kozott.html
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Szlovák és cseh állampolgársága mellett magyar állampolgár is lesz Lelovics 
Pál 
2014. április 3. – hirek.sk 

A Peredről származó Lelovics Pál 1993 óta cseh feleségével együtt Csehországban, Brünn 

mellett él. A Brünni Magyar Polgári Egyesület elnöke április 3-án a dél-komáromi 

Polgármesteri Hivatalban ünnepélyes keretek között tette le honosítási eskütételét.  

 

Választások előtt és után – helyzetértékelés Berényi Józseffel a TA3-ban 
2014. április 3. – Felvidék Ma 

A TA3 hírtelevízió stúdióvendége volt Berényi József. Az MKP elnöke a magyarországi 

választásokról, a magyar–szlovák kapcsolatokról és az aktuális szlovákiai eseményekről 

mondott véleményt. Szövetséges vagy ellenfél az MKP számára a Most-Híd? – tette fel a 

kérdést a műsorvezető. Berényi elmondta, kapcsolatuk nem jó, ezt mutatja az is, hogy a 

Most-Híd a köztársaságielnök-választáson nem támogatta Bárdos Gyulát. Berényi 

emlékeztetett arra is, hogy már a megyei választások után Bugár Béla pártelnök fizetett 

politikai hirdetésben támadta az MKP-t, és hasonlóan viselkedett most, az 

államfőválasztás után is. „Én csak reagálok ezekre” – mondta Berényi. 

 

Magyarországi támogatással újul meg a somorjai Árpád-kori református 
templom 
2014. április 3. – Felvidék Ma 

Az épület jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, hogy a magyar uralkodók közül olyan 

egyéniségek köthetők hozzá, mint III. Béla magyar király, Fülöp Ágost francia király, 

Luxemburgi Zsigmond, aki szabad városi rangra emelte Somorját. Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma tájékoztatása alapján a munkálatok elkezdéséhez szükséges első részlet - 30 

millió forint – már az egyházközség rendelkezésére áll. 

 

Vajdaság új statútuma: veszély az autonómiára vagy egy lépés a jogbiztonság 
felé 
2014. április 3. – Vajdaság Ma 

A tartomány új statútuma, amelyet néhány hónappal azt követően hoztak nyilvánosságra, 

hogy a szerbiai alkotmánybíróság a tavalyi év végén elvitatta a legfelsőbb szintű aktus 

legnagyobb részének törvényszerűségét, megnyitotta azt a kérdést is, hogy mindez vajon 

hogyan fog tükröződni a Szerbiához tartozó multietnikus tartomány autonómiájának 

vonatkozásában. Miközben a nyilvánosság jelentős része a dokumentumban a köztársasági 

hatalom azon törekvését látja, hogy teljes ellenőrzése alá vonja Vajdaságot, a Szerb Haladó 

Pártból – a leköszönő és a megalakuló kormány vezető pártjából – azt üzenik, hogy az 

egésznek az a lényege, hogy végre rendet teremtsenek az országban és megteremtsék az 

állam egységes jogi alapjait. 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/44964-valasztasok-elott-es-utan-helyzetertekeles-berenyi-jozseffel-a-ta3-ban
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/44969-magyarorszagi-tamogatassal-ujul-meg-a-somorjai-arpad-kori-reformatus-templom
http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/44969-magyarorszagi-tamogatassal-ujul-meg-a-somorjai-arpad-kori-reformatus-templom
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5984/Vajdasag-uj-statutuma-veszely-az-autonomiara-vagy-egy-lepes-a-jogbiztonsag-fele.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5984/Vajdasag-uj-statutuma-veszely-az-autonomiara-vagy-egy-lepes-a-jogbiztonsag-fele.html
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Az ötezredik személy tett magyar állampolgársági esküt Belgrádban 
2014. április 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az ötezredik személy tett ünnepélyes magyar állampolgársági esküt Belgrádban 

csütörtökön, a szerb fővárosban leginkább a szórványban élő vajdasági magyarok 

kérvényezik az egyszerűsített honosítási eljárást. 2011 óta ez volt a 177. ünnepélyes 

eskütétel. Nikowitz Oszkár belgrádi nagykövet hangsúlyozta: amennyiben ahhoz az ötezer 

személyhez, akik Belgrádban váltak magyar állampolgárrá, hozzáadjuk azt a 65 ezer 

embert, aki Szabadkán tettek esküt, akkor már "imponáló" számot kapunk. 

 

Vasfegyelem az új kormányban – a VMSZ feltétel nélkül csatlakozhat  
2014. április 3. – Pannon RTV 

Aleksandar Vučićot kéri fel kormányalakításra Tomislav Nikolić államfő. Vučić várhatóan 

vasfegyelmet vezet majd be, párttársai szerint kizárólag az ország jövőjét tartja majd szem 

előtt. A hét végén még nem derül majd ki az új szerb kormány összetétele – nyilatkozta 

Goran Knežević. A szombati elnökségi ülésen főleg a kormányprogramról tárgyalnak, 

amelyet Aleksandar Vučić mutat be. A párt várhatóan felhatalmazza az elnököt, hogy az 

esetleges jövőbeli partnerekkel egyeztessen. A Vajdasági Magyar Szövetség minden 

bizonnyal koalíciós partnere lesz a Szerb Haladó Pártnak az új kabinetben – fogalmazott 

Knežević, majd hozzátette: a VMSZ számára nem szabnak feltételeket, még azt sem, hogy 

tartományi szinten felrúgja az együttműködést a Demokrata Párttal. 

 

A magyar iskoláztatásért 
2014. április 3. – Magyar Szó 

A magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai 

Államtitkársága a 2014. évet a felsősök évének nyilvánította, amelynek keretében számos, 

az általános iskolák felsőéveseinek szóló programot és képzést szervez Kárpát-medence-

szerte, így a Vajdaságban is. A felsősök éve programsorozat Vajdasági bemutatkozó körútja 

során szerdán a bezdáni Testvériség-Egység Általános Iskolában tartottak háromórás 

foglalkozást a tanintézmény 12 ötödikes, 18 hatodikos, 10 hetedikes és 16 nyolcadikos 

tanulójával. 

 

A digitális kultúra fejlesztése c. pályázat és a digitális átállással kapcsolatos 
felmérés eredményeiről 
2014. április 4. – Kárpátalja 

A digitális átállás elősegítése érdekében a KMKSZ javaslatára felmérésre került sor egy 

1400-as mintán, illetve egy pályázati rendszer épült ki, amelynek keretében támogatást 

igényelhettek a már megvásárolt beltéri egység után. A pályázati rendszer eredetileg csak a 

pedagógusokra, valamint azokra a családokra terjedt ki, akiknek legalább két gyermeke 

magyar oktatási intézménybe járt. 2014 januárjában a pályázati lehetőséget kiterjesztették 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16988/Az-otezredik-szemely-tett-magyar-allampolgarsagi-eskut-Belgradban.html
http://pannonrtv.com/web/?p=119038
http://www.magyarszo.com/hu/2297/kozelet_oktatas/109759/A-magyar-iskol%C3%A1ztat%C3%A1s%C3%A9rt.htm
http://karpataljalap.net/2014/04/03/digitalis-kultura-fejlesztese-c-palyazat-es-digitalis-atallassal-kapcsolatos-felmeres
http://karpataljalap.net/2014/04/03/digitalis-kultura-fejlesztese-c-palyazat-es-digitalis-atallassal-kapcsolatos-felmeres
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minden magyarigazolvánnyal rendelkező személyre. A pályázati keret első részlete 5334 

igénylés finanszírozását tette lehetővé. 

 

Ismét lemondott Knobloch György  
2014. április 4. – Kárpátalja 

Április elsején ülésezett a Beregszászi Járási Tanács, ahol Braun Béla, a tanács 

elnökhelyettese bejelentette, hogy Knobloch György, a Beregszászi Járási Tanács elnöke 

ismét benyújtotta lemondását, amit a tanács ezúttal is elfogadott. Majd Braun Béla azt is 

jelezte, hogy ő ugyancsak távozik a tanácselnök-helyettesi tisztségből, amit szintén 

megszavaztak a képviselők. A tanácsülésen a lemondott vezetők lehetséges utódairól nem 

esett szó. 

 

A beregi szőttes és a salánki bor sikere Budapesten 
2014. április 4. – Kárpátalja 

A Hungarikumok Napja elnevezésű rendezvényre meghívást kapott a Kárpátaljai 

Népfőiskolai Egyesület. A 2011-ben alakult egyesület 2012-ben kezdett bele a kárpátaljai 

értékek összegyűjtésébe a megye 4 járásának összesen 90 magyarok lakta településében. A 

felmérés alapján létrejött egy adatbázis, amelyből a Kárpátaljai Értéktárbizottság kiemelt 6 

olyan értéket, amelyek végül bekerültek a Külhoni Magyarság Értéktárába. Ezek a beregi 

szőttes és hímzés, a kárpátaljai Rákóczi-kultusz, a Kárpátaljai archaikus ima, a salánki 

hordó, a magyar vagy Jósika-orgona és a vereckei honfoglalási emlékmű. 

 

Jelképesen tette le a fegyvert a Jobboldali Szektor 
2014. április 3. – MTI, InfoRádió, Mandiner 

Műanyagból készült játékfegyvereket vitt a Jobboldali Szektor (PSZ) kárpátaljai szervezete 

a megyei rendőrség ungvári épületéhez csütörtökön, egy nappal azután, hogy a PSZ 

bejelentette, nyilvánosan szolgáltatja be a hatóságnak a fegyvereit. A jelentés szerint 

Volodimir Hlaszner, a kárpátaljai PSZ sajtószóvivője a helyszínen elmondta, hogy a 

szervezet csütörtöki akciója egyfajta flashmobnak tekinthető. Mint kifejtette, 

kezdeményezésével a PSZ azt akarta demonstrálni, hogy tagjai nem tartanak maguknál 

engedély nélküli fegyvereket. 

 
  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://karpataljalap.net/2014/04/03/ismet-lemondott-knobloch-gyorgy
http://karpataljalap.net/2014/04/03/beregi-szottes-es-salanki-bor-sikere-budapesten
http://inforadio.hu/hirek/kulfold/hir-627256
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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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