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Közel 15,5 milliárd jutott a Bethlen Gábor Alapnak 
2014. július 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Majdnem 15,5 milliárd forintból gazdálkodott tavaly a határon túli magyarokat támogató 

Bethlen Gábor Alap, amely az előző évivel azonos összegű, 11,57 milliárd forint 

költségvetési támogatásban részesült 2013-ban - derül ki az alap Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes által beterjesztett beszámolójából, 

amelyet az Országgyűlés honlapján hétfőn tettek közzé. Az alapból folyósított támogatások 

88,2 százalékát határon túli szervezeteknek, illetve magánszemélyeknek utalták ki. A 11,8 

százalékos arányt képviselő belföldre folyósított támogatás döntően két fő programból állt: 

egy részét a Határtalanul! program keretében magyar iskoláknak nyújtott támogatás, 

másik részét pedig a Magyarság Háza program támogatása teszi ki. Oktatási-nevelési 

támogatásokra 4,42 milliárdot különítettek el. 

 

A ReConnect Hungary-programban résztvevő fiatalokat fogadott Balog 
Zoltán 
2014. július 14. – MTI, Kormány.hu 

A ReConnect Hungary programban résztvevő tizenöt magyar származású amerikai és 

kanadai fiatalt fogadott hétfőn a fővárosban Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere. Balog Zoltán a megbeszélés után újságíróknak elmondta: a most hazánkba 

látogató fiatalok a harmadik és negyedik generációt képviselik, magyarul már nem 

beszélnek, de "a szívükben még van egy kis hely Magyarországnak". Ezt a helyet szeretnék 

tágítani - fogalmazott a miniszter, hozzátéve: ezek a fiatalok a saját országukban egyfajta 

nagykövetei lehetnek Magyarországnak. 

 

Augusztus elsejétől mond le Kelemen Hunor 
2014. július 14. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, 

Nyugati Jelen, Szabadság, MNO, Magyar Hírlap 

Augusztus elsejétől mond le kulturális miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztségéből 

- mondta Kelemen Hunor a Mediafaxnak, miután hétfő délelőtt Victor Ponta 

miniszterelnökkel egyeztetett. Arra nem tett javaslatot, hogy ki legyen az utóda. Kelemen 

még ott lesz az esedékes költségvetés-kiegészítési tárgyalásokon, Borbély Lászlóval és az 

RMDSZ szenátusi és képviselőházi frakcióvezetőivel együtt. 

 

Hivatalos: magyarul is feltüntetik Kolozsvár nevét 
2014. július 14. – maszol.ro, hirado.hu, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Szabadság 

Kötelező módon fel kell tüntetnie Kolozsvár magyar nevét az önkormányzat a 

helységnévtáblákra egy friss bírósági végzés értelmében. Az évtizedes herce-hurcának 

véget vető eredményt egy alapítvány érte el. Mivel egy kisebbség nyelvét húsz százalékos 

jelenlét alatt nem kötelező hivatalosítani, de ajánlott, a törvény kiegészítésében és a 

strasbourgi Kisebbségvédelmi Keretegyezmény értelmében pedig létezik egy séma, ami 

okot adott a perre, Landman Gábor, a European Committee Human Right Hungarians 
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http://www.hirado.hu/2014/07/14/kozel-155-milliard-jutott-a-bethlen-gabor-alapnak/?source=hirkereso
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-reconnect-hungary-programban-resztvevo-fiatalokat-fogadott-balog-zoltan
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-reconnect-hungary-programban-resztvevo-fiatalokat-fogadott-balog-zoltan
http://itthon.transindex.ro/?hir=36854
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/32277-hivatalos-magyarul-is-feltuntetik-kolozsvar-nevet


 

 

 

 

 

 
3 

Central Europe Alapítvány elnöke megpróbált érvényt szerezni ennek. Az említett séma 

szerint ha egy kisebbségben élő közösség jelentős számban él a településen, őshonos, 

kulturális nyomai jól láthatók, és igényli a nyelve használatát, akkor az önkormányzatnak 

ezt figyelembe kell vennie.  

 

Augusztus elsején tárgyalják újra Olosz Gergely ügyét 
2014. július 14. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Augusztus elsején tárgyalja első alkalommal érdemben a bukaresti táblabíróság Olosz 

Gergely korrupciós ügyét - írja a Háromszék. Arról, hogy melyik testület tárgyalja az ügyet, 

július 10-én született ítélet. Oloszra egyszer alapfokon hét év börtönbüntetést szabtak ki, 

ám ezt érvénytelenítették, és a pert elölről tárgyalják. Olosz Gergelyt az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály tavaly október 22-én ismételten elkövetett befolyással való 

üzérkedés vádjával állította bíróság elé. 

 

Magyar szavazatokkal győzhetné le Johannis Pontát? 
2014. július 14. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Továbbra is Victor Pontának van a legnagyobb esélye arra, hogy megnyerje a novemberi 

elnökválasztást Romániában, akárki is lenne az ellenfele a második fordulóban - derült ki 

az Adevărul által hétfőn ismertetett friss felmérésből. A jobboldal lehetséges vagy már 

ismert jelöltjei közül Klaus Johannis, a PNL elnöke áll legközelebb ahhoz, hogy legyőzze 

Pontát: az INSCOP közvélemény-kutató intézet felmérése szerint kettejük összecsapását a 

szociáldemokrata miniszterelnök 52,8-47,2 arányban nyerné, ha most vasárnap rendeznék 

a választást. A felmérést ismertető Adevărul ezt az eredményt úgy értelmezte: a másfél 

milliós romániai magyar közösség szavazatai megfordíthatják az eredményt, tekintettel 

arra, hogy a magyarok általában a jobboldal jelöltjére voksolnak az elnökválasztáson, a 

szász Johannis pedig kisebbségiként is több eséllyel pályázna a magyar szavazatokra, mint 

Ponta. 

 

SZNT: tizenöt székely önkormányzat fogadott el autonómiahatározatot 
2014. július 14. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, 

Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Tizenöt székely önkormányzat fogadott el olyan határozatot, amelyben kifejezte az 

autonómia iránti igényét - közölte hétfőn a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Az Izsák 

Balázs SZNT-elnök által aláírt közlemény emlékeztet, öt hónappal ezelőtt fordultak 

felhívással Székelyföld önkormányzataihoz, hogy határozatban nyilvánítsák ki az általuk 

képviselt közösségek igényét az autonómiára. Eddig Gyergyószentmiklós, Gyergyóújfalu, 

Gyergyószárhegy, Makfalva, Uzon, Székelyderzs, Kápolnásfalu, Gyergyóditró, Kökös, 

Székelykeresztúr, Gyergyóalfalu, Gyergyócsomafalva, Székelyudvarhely, Csíkszereda és 

Szentegyháza önkormányzatai tettek eleget ennek a felkérésnek, és egyhangú szavazással 

elfogadták a határozatot. 
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Kolozsváron is megsütik a Magyarok Kenyerét 
2014. július 14. – Erdély Ma, Paprika Rádió, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Idéntől Kolozsvár is részt vesz abban a programban, amely által a pécsi városvezetés 

kezdeményezésére magyarországi és határon kívüli magyarlakta települések közös 

búzájából sütik meg a Magyarok Kenyerét. A Pécsi Polgármesteri Hivatal meghívására 

Kolozsvár csatlakozik a Testvérvárosi Búzacsere Programhoz, így augusztus 20-án 

Kolozsváron is megsütik a Magyarok Kenyerét. Kolozsváron a búzát az aratás kezdetétől 

július végéig hozhatják be a Kolozsvár környékén élők a konzulátus udvarán elhelyezett 

hombárba. 

 

Markó megerősítette: többé nem vállal kormánytisztséget  
2014. július 14. – maszol.ro 

Nem vállal kormánytisztséget Markó Béla – erősítette meg korábbi nyilatkozatait hétfőn a 

maszol.ro-nak az RMDSZ szenátora. Néhány évvel ezelőtt már nyilatkoztam arról, hogy 

fokozatosan vissza akarok vonulni a politikából. A szenátori mandátumot még vállaltam, 

fontosnak tartottam, hogy még 2016-ig ott legyek a parlamentben, de kormánytisztségeket 

már nem vállalok” – mondta Markó Béla. A szenátor egyben sajnálatát fejezte ki amiatt, 

hogy Kelemen Hunor visszalépett a kormánytisztségeiből. „Nem csak én, hanem román 

értelmiségiek is azt mondják, hogy előző mandátumában is jó kulturális miniszter volt, és 

mostani mandátuma alatt is jól teljesített” – nyilatkozta a maszol.ro-nak a politikus. 

 

Biró Rozáliát emlegetik Kelemen Hunor utódjaként 
2014. július 14. – maszol.ro 

Tévesek azok a román sajtóértesülések, amelyek szerint az RMDSZ Hegedüs Csilla 

kulturális államtitkárt jelölné a kulturális miniszteri és a kormányfő-helyettesi tisztsége 

Kelemen Hunor lemondása után – tudta meg a maszol.ro. Hegedüs neve helyett Biró 

Rozália neve merült fel jelöltként RMDSZ-es berkekben. „Biró Rozália a Szövetségi 

Képviselők Tanácsának elnöke, a szabályzat szerint a második ember az RMDSZ-ben. Így 

kellő politikai súlya van a miniszterelnök-helyettesi tisztség betöltésére is” – magyarázta a 

portál forrása. Úgy tudják, Biró Rozália nem mond nemet, ha felkérik a kormánytisztségek 

betöltésére, ám a feladatot hosszú távon nem tudná vállalni.  

 

Jó volt államelnököt választani Eutópiában 
2014. július 14. – maszol.ro 

Az elmúlt évek legsikeresebb EU Tábora volt az idei – értékelt hétfőn Jakab Adorján, a 

MIÉRT elnökhelyettese, a tábor főszervezője. Emlékeztetett arra, hogy a  több mint 350 fő 

részvételével zajló rendezvény idén egy különleges szimulációs játékra épült: a fiktív 

országban, Eutópiában nyolc különböző ideológiát képviselő párt küzdött meg az 

államelnöki címért, ugyanakkor a Winkler Gyula és Sógor Csaba EP-képviselők által 

biztosított brüsszeli tanulmányútért. A Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSZ 

Főtitkársága, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és a Sapientia EMTE kolozsvári karának 
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szervezésében idén tizenegyedik alkalommal, Hogyan tovább Európa? mottó jegyében 

került sor az EU Táborra július 8–13. között Marosfőn.  

 

Ismét levették a székely zászlót Kézdivásárhelyen 
2014. július 14. – szekelyhon.ro 

Hétfő reggel üresen állt a két főtéri zászlórúd, amire korábban a Hatvannégy Vármegye 

Ifjúsági Mozgalom (HVIM) székely zászlókat vont fel. A HVIM szóvivője arról 

tájékoztatott, hogy ismét felhúzzák a székely zászlókat. A zászlókat egyébként az 

önkormányzat vonta be hétfő reggel, mivel lejárt a felszólítási határidő, amire a HVIM 

tagjai fel voltak kérve. 

 

Román–magyar gazdasági partnerség 
2014. július 14. – Krónika, MTI, maszol.ro 

Magyarország és Románia stratégiai partnerei egymásnak a gazdasági együttműködésben 

is – hangsúlyozta Szijjártó Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára hétfőn Budapesten, a magyar–román gazdasági fórum és üzletember-

találkozó rendezvényén. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), valamint a 

bukaresti kereskedelmi és iparkamara szervezésében tartott fórumon Szijjártó Péter 

elmondta: Magyarország számára Románia Németország után a második legfontosabb 

exportpiac, a magyar export 6 százaléka irányul Romániába. Constantin Niţă gazdasági 

miniszter eközben kiemelte, hogy évi mintegy 10 milliárd euróra lehetne növelni Románia 

és harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere, Magyarország között a kétoldalú 

forgalmat. 

 

Nem terjeszkedhet idén a Sapientia 
2014. július 15. – Krónika 

Az ígéretekkel ellentétben nem indul be ősztől a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem (EMTE) Sepsiszentgyörgyre tervezett tagozata. Antal Árpád, a város 

polgármestere a Krónikának elmondta, késett az oktatási minisztérium jóváhagyása, hogy 

az egyetemnek felajánlott, 2011 óta kihasználatlanul álló iskolaépületet kivehessék az 

közoktatási hálózatból, ezért az önkormányzat nem tudta megkezdeni az ingatlan 

felújítását, az egyetem pedig nem tudta benyújtani az akkreditációs dokumentumot. „Nem 

az önkormányzat és nem az egyetem a felelős a csúszásért, hanem a romániai bürokrácia. 

Az oktatási minisztérium szándékosan vagy sem, de akadályozta a kihelyezett tagozat idei 

beindítását” – mondta Antal Árpád, aki szerint már ősztől működhetett volna a Sapientia 

Sepsiszentgyörgyön. 

 

Megemlékezést tartanak Bálványosfürdőn 
2014. július 15. – Krónika 

A Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 25. Évfordulója alkalmával emlékidéző 

ünnepséget szerveznek július 22-én, kedden a rendezvény ötletgazdái a bálványosfürdői 
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Grand Hotelben. A Történelmet írtunk – negyedszázados a bálványosi folyamat című 

esemény keretében 15 órától levetítik a Tusványos történetéről szóló dokumentumfilmet, 

majd Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának az elnöke, Toró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, Smaranda Enache, a Pro Europa Liga elnöke és 

David Campanale, a BBC újságírója tart előadást. 

 

Csáky Pál az őshonos kisebbségekre hívta fel az EP figyelmét 
2014. július 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Hétfőn Strasbourgban, az Európai Parlament plenáris ülésén, az egyperces felszólalások 

keretében Csáky Pál, az MKP képviselője a történelmi európai kisebbségi közösségek 

jogaira való fokozott odafigyelésre szólította fel az Európai Parlamentet. 

 

Már az SNS is firtatja Csáky állampolgárságát 
2014. július 14. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a 

kormányzó Smer pártnak meg kell állapítania, hogy Csáky Pál, a Magyar Közösség 

Pártjának EP képviselője rendelkezik-e magyar állampolgársággal. Az SNS már régóta 

kíváncsi Berényi József állampolgárságára is. „Ha van ilyen állampolgársága, akkor nem 

lehet tovább Szlovákia állampolgára és nem lehet Szlovákiában működő politikai párt 

elnöke sem” - állítja Danko. 

 

Nocsik vagytok - üzenik az aktivisták az egy nyelven hirdetőknek 
2014. július 14. – bumm.sk 

Hétfőre virradó éjszaka ismeretlen aktivisták akcióztak Dunaszerdahelyen. Egy nyelven 

hirdető óriásplakátokra, ajtókra ragasztottak méltatlankodó, magyar feliratot követelő, 

nagyméretű matricákat. Az óriásplakátokra a „Nocsik vagytok! A magyar vevő nem 

számít?!” feliratot ragasztották, a kisebb boltokra „Merénylet a kétnyelvűség ellen - ne 

közelítse meg a helyszínt” felirat került. 

 

Kisebbségi kultúra: sok a lezáratlan pályázat 
2014. július 14. – Új Szó 

Jobban igyekezhetnének a szerződések visszaküldésével a kisebbségi kulturális 

támogatások pályázói. A kormányhivatal információiból ugyanis az derül ki, hogy a 

szerződések fele még nincs aláírva. Az idei, 3,8 millió eurós összkeretből egyelőre 1 millió 

479 ezer eurót fizettek ki, ami az egésznek csak valamivel több mint az egyharmada. A 

kifizetések márciusban kezdődtek meg. Az idei második kiírásra augusztus 19-ig még lehet 

pályázni. Ezt azon kisebbségek számára írták ki, amelyek nem merítették ki a 

rendelkezésükre álló anyagi keretet – a magyarok itt 108 573 euróra pályázhatnak. 
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Jókai Tibor: A pedagógusok igénylik a minőségi képzéseket 
2014. július 14. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a 23. Nyári Egyetemét rendhagyó módon, 

egy időben, három helyszínen, Komáromban, Rimaszombatban és Kassán szervezte meg. 

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke elmondta, ezzel az ország minden régióját bekapcsolták a 

továbbképzésbe. „Ez nagyon örvendetes, hogy úgy Nyugaton, Középen és Keleten is 

vannak olyan kollégák, akik dolgozni akarnak, s bebizonyították mind a három helyszínen 

azt, van körülöttük egy összeszokott csapat, akivel megfelelően meg tudják szervezni a 

szakmai továbbképzéseket.” Jókai szerint mindez azt bizonyítja, hogy a pedagógusoknak 

igényük van a minőségi képzésekre. 

 

Magyar nyelvű és magyar szellemiségű 
2014. július 15. – Magyar Szó 

Négy témakör köré szerveződik az idén a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által 

szervezett kéthetes továbbképzés: Történelem és magyarság, A fiatalok szocializációja, 

Természettudomány és a Tapasztald, hogy továbbadhasd elnevezésű, a környezeti nevelést 

felölelő képzés. A múlt héten tartották meg a Történelem és magyarság szekció előadásait 

és az osztályfőnököknek szóló előadásokat, Dulka Andor, illetve Muhi Horváth Gabriella 

irányításával. A héten pedig a természettudományi szekció és a környezeti nevelés csoport 

előadásai zajlanak, Muhi Béla, illetve Lukács Zsolt vezetésével. 

 

Pásztor: A nemzeti támogatáspolitikát a gazdaságfejlesztésre is ki kell 
terjeszteni!  
2014. július 14. – Pannon RTV 

Számíthatunk-e arra az anyaországi támogatásra, amelyet az utóbbi négy évben 

tapasztaltunk, és akik a magyar kormány határon túli politikáját képviselik, elfogadják-e 

azt, amit mi csinálunk, vagy nemzetárulásnak tartják – tette fel a kérdést Pásztor István, a 

VMSZ elnöke vasárnap este a Vajdasági Szabadegyetem kerekasztal-beszélgetésén. A 

magyarországi nemzetpolitika elmúlt négy évét és a vajdasági magyar politikai 

érdekképviseletet taglaló tanácskozáson részt vett Répás Zsuzsanna, Magyarország 

korábbi nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is. Az újfajta nemzetpolitikával 

kapcsolatosan több kérdés foglalkoztatja a VMSZ elnökét, Pásztor Istvánt. A Vajdasági 

Szabadegyetem kerekasztal-beszélgetésén a politikus kiemelte: igény van arra, hogy a 

támogatáspolitika ne csak a művelődés és az oktatás kérdéskörére korlátozódjon, hanem a 

gazdaságfejlesztés irányába is elmozduljon. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/47295-a-pedagogusok-igenylik-a-minosegi-kepzeseket
http://www.magyarszo.com/hu/2401/kozelet_oktatas/113600/Magyar-nyelv%C5%B1-%C3%A9s-magyar-szellemis%C3%A9g%C5%B1.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=140883
http://pannonrtv.com/web/?p=140883
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Deli Andor: Az EU-val határos tagjelölt országokat is kapcsolják be az uniós 
katasztrófavédelmi mechanizmusokba 
2014. július 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Fontos lenne, hogy az Európai Unióval határos tagjelölt országokat is bekapcsolják az EU-

ban már működő katasztrófavédelmi mechanizmusokba - hangsúlyozta hétfőn kiadott 

nyilatkozatában Deli Andor vajdasági fideszes európai parlamenti (EP-) képviselő a 

balkáni árvízkárok kapcsán. 

 

III. KurucFeszt Péterfalván 
2014. július 15. - Kárpátinfó 

A kuruc kornak emléket állító hagyományőrző fesztiválra több mint ötezren voltak 

kíváncsiak. A már jól ismert hívogató dallamot követően Kudlotyák Krisztina, a Pro 

Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet igazgatója, az esemény háziasszonya nyitotta 

meg a rendezvényt. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnökének elmondása szerint a vészterhes időkben is fontosnak tartja 

az esemény megtartását, hogy legyen jövő- és biztonságérzete a helyi fiataloknak, érezzék 

és tudják, hogy van jövőjük itt, Kárpátalján. A KurucFeszt fontosságát és egyediségét 

hangsúlyozta köszöntő beszédében Wetzel Tamás, a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára is.  

 

Horvátországban is gyűjtik a búzát a magyarok kenyerébe 
2014. július 14. – Új Magyar Képes Újság 

A HMDK Gazdaköre idén is csatlakozott a Magyarok Kenyere Programhoz, amely a 

nemzeti összetartozás méltó jelképe lett az elmúlt három évben. A HMDK bellyei 

székházában minden munkanapon 8-15 óra között várják a gazdák felajánlásait. A 

Gazdakör ezúttal is legalább egy tonnányira számít. 

 

Parlamenti választások 2014: A győztes – Miro Cerar Pártja; a parlamentben 
két magyar nemzetiségű képviselő is: Göncz László és Laj Ferenc 
2014. július 14. – RTV Slovenija Hidak 

Idő előtti parlamenti választások zajlottak vasárnap Szlovéniában. Győztese Miro Cerar 

Pártja. A szavazatok közel 35 százalékát szerezte meg. A választási részvétel 50,99% volt 

országos szinten. A Lendvai választási körzetben is Miro Cerar pártja nyerte a szavazást. A 

magyar közösségnek járó nemzetiségi képviselőn kívül – aki ismételten Göncz László lesz 

– Szlovénia függetlensége óta először még egy magyar nemzetiségű képviselő lesz az 

Országgyűlésben. Laj Ferenc Miro Cerar pártjának színeiben jutott be a parlamentbe.  
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20806/Deli-Andor-Az-EU-val-hataros-tagjelolt-orszagokat-is-kapcsoljak-be-az-unios-katasztrofavedelmi-mechanizmusokba.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20806/Deli-Andor-Az-EU-val-hataros-tagjelolt-orszagokat-is-kapcsoljak-be-az-unios-katasztrofavedelmi-mechanizmusokba.html
http://www.karpatinfo.net/cikk/kultura/iii-kurucfeszt-peterfalvan
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5656-horvatorszagban-is-gyjtik-a-buzat-a-magyarok-kenyerebe
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8996
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8996
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Magyar szolidaritás tüze 
2014. július 14. – Nemzeti Regiszter 

Az 1933-as gödöllői jamboree idején a Cserkészszövetség Magyar Szolidaritás Napot 

rendezett. Az előre megbeszélt napon cserkészeink tábortüzeket gyújtottak egész 

Magyarországon és az elcsatolt területeken. A megbeszélt időben lobbantak fel a 

szolidaritás lángjai Gödöllőn, a Hargitán, a Tátrában, a Mecsekben, Szabadkán, a 

Bakonyban. Mindenfelé, ahol magyar cserkészek voltak. 

 

Egy nap a csángókért adománygyűjtő rendezvény Londonban 
2014. július 14. – Nemzeti Regiszter 

2014. augusztus 3-án 11 órától a londoni Szent István Házban példátlan, kontinensen 

átívelő összefogással valósul meg az Egy nap a csángókért adománygyűjtő rendezvény a 

Lészpedi Magyar Oktatási Központért. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-szolidaritas-tuze
https://www.nemzetiregiszter.hu/egy-nap-a-csangokert-adomanygyujto-rendezveny-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/

