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Fontos a határon túli örökség megóvása 
2012. szeptember 4. – MTI, Magyar Nemzet Online, EchoTV 

A határon túli magyar kulturális örökség megóvása érdekében írt alá kedden 

együttműködési megállapodást az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium, a Balassi Intézet, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a 

Teleki László Alapítvány. A megállapodás értelmében a szerződést aláírók 82 millió 

forintot fordítanak a határon túli kulturális örökségek megóvására, valamint szakértői 

bizottságot állítanak fel, felmérik, milyen fontos kulturális örökségek szorulnak 

támogatásra. 

 

Băsescu: „egy kisebbségnek alapvető joga anyanyelvén tanulni” 
2012. szeptember 4. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

A legfontosabb hazai intézmények képesek voltak megvédeni a jogállamot, amelyet a 

jelenlegi parlamenti többség megpróbált „darabokra törni” - jelentette ki kedden Traian 

Băsescu. Az államfő a román diplomaták éves találkozóján mondott beszédében a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának ügyére is kitért, 

mint kifejtette: egy kisebbségnek alapvető joga anyanyelvén tanulni egy olyan egyetemen, 

amelynek kötelessége biztosítani a kisebbségek anyanyelvű oktatását. 

 

Irodalmi ösztöndíj határon túli alkotóknak 
2012. szeptember 4. – MTI, hirado.hu 

Ösztöndíjprogrammal támogatja az Emberi Erőforrások Minisztériuma a határon túli 

magyar írókat, irodalmárokat, műfordítókat és kritikusokat. Tizenöt pályázó összesen 10,5 

millió forintot kaphat. Az ösztöndíj célja, hogy a határon túli tehetséges magyar írókat, 

irodalommal foglalkozó szakembereket támogassa a pályakezdésben, illetve kedvező 

feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. 

 

Főként az oroszországi népeknek fontos a finnugor világkongresszus 
2012. szeptember 4. – MTI, bumm.sk, Magyar Hírlap 

A Finnugor Népek Világkongresszusa elsősorban az oroszországi finnugorok 

szempontjából fontos, hiszen az ő helyzetük a legnehezebb - jelentette ki Ulla-Maija 

Forsberg, a Helsinki Egyetem első rektorhelyettese, a finnugor nyelvi tanulmányok 

professzora. A VI. világkongresszus szerdán kezdődik és péntekig tart Siófokon. 

 

Nincs igény a Wekerle-tervre 
2012. szeptember 5. - Népszabadság 

A szomszédos országokhoz még hivatalos formában nem érkezett meg a magyar kormány 

tájékoztatása a Wekerle-tervről. Gál Zsolt felvidéki elemző szerint a tervet hivatalosan 

kinyilvánított szándéka ellenére belpolitikai célok alakítják. Szerinte a Kárpát-medencei 
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http://mno.hu/grund/fontos-a-hataron-tuli-orokseg-megovasa-1103291
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66848
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/04/16/Irodalmi_osztondij_hataron_tuli_alkotoknak.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/72785/fokent-az-oroszorszagi-nepeknek-fontos-a-finnugor-vilagkongresszus.html
http://nol.hu/lap/gazdasag/20120905-nincs_igeny_a_wekerle-tervre
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gazdasági térség, merő fikció. Cristian Mateescu aki Romániában az európai uniós 

tagországokkal való kapcsolatokért felel, elmondta, hogy az ilyen jellegű kérdéseknek 

közös kormányüléseken van helye.   

 

Tőkés László: az Európai Unió vegye megfigyelés alá Romániát 
2012. szeptember 4. – Erdély Ma, Duna Tv 

Sepsiszentgyörgyön Az Igazság Napja nevű demonstráción Száva Enikő, a Duna Tv 

munkatársa a Közbeszéd című rovat számára készített interjút Tőkés László EP 

képviselővel, és Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. Tőkés László kifejtette: 

érzékennyé kell tenni az uniót arra, hogy figyeljen jobban oda a területén elkövetett 

jogsértésekre, Romániát pedig megfigyelés alá kell venni, hiszen a csatlakozáskor vállalta a 

tulajdonjogi ügyek rendezését.  

 

Zuhanórepülésben az USL, növekvőben a PDL és a PP-DD 
2012. szeptember 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Óriásit zuhant két hónap alatt a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) népszerűsége: a 

pártszövetség június óta tíz százalékot veszített támogatottságából a Traian Băsescu 

államfő menesztését célzó, végül kudarcba fulladt erőfeszítései nyomán – derül ki az IMAS 

közvélemény-kutató kedden nyilvánosságra hozott felméréséből. 

 

Jövő héten dől el, beindíthatja-e a DNA a Borbély elleni bűnvádi eljárást 
2012. szeptember 4. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Újból elnapolta a parlament jogi bizottsága Borbély László volt környezetvédelmi 

miniszter és Victor Paul Dobre adminisztrációért felelős volt tárca nélküli miniszter 

ügyének megtárgyalását. A főügyészség korábban kérte a parlamenttől Victor Paul Dobre 

és Borbély László képviselők esetében a parlament jóváhagyását a bűnvádi eljárás 

beindítására: előbbit a népszavazás kapcsán hivatalbeli és közérdek ellen elkövetett 

visszaéléssel, Borbélyt pedig befolyással való üzérkedés és hamis nyilatkozattétellel 

vádolja. 

 

Nehéz magyarul panaszkodni 
2012. szeptember 4. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Magyar nyelvű kérést akart benyújtani egy csíkszeredai az egyik kábeltévé-szolgáltatóhoz, 

ám azt nem vették át tőle, mondván: Bukarestben nem értik. A panaszos az Édes 

Anyanyelvünkért Szövetség elnökéhez, Veress Dávidhoz fordult segítségért. Veress 

felkereste László Szilárdot, a szolgáltató kereskedelmi ügyvezetőjét, aki hangsúlyozta, hogy 

az ügyfelek nyugodtan letehetnek a céghez magyar nyelven megírt kérést, panaszt, amit 

majd ők lefordítanak román nyelvre, és úgy továbbítják. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126009&cim=tokes_laszlo_az_europai_unio_vegye_megfigyeles_ala_romaniat_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66843
http://itthon.transindex.ro/?hir=30414
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nehez-magyarul-panaszkodni
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Jean Adrian Andrei lesz Hargita megye prefektusa 
2012. szeptember 4. – Kovács Attila – szekelyhon.ro, Krónika 

A kormány legutóbbi ülésén ideiglenes jelleggel Hargita megye prefektusává nevezte ki a 

csíkszeredai Jean Adrian Andrei-t, aki korábban Mircea Duşa belügyminiszter parlamenti 

képviselői irodájánál tanácsadóként is dolgozott. 

 

Rendőrség: rutinellenőrzés miatt kísérték be a fiatalokat 
2012. szeptember 4. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Rutinellenőrzésre kísérték be hétvégén a fiatalokat, Ion Popa főkapitány pedig 

személyesen kérte, hogy ne büntessék meg őket – hangzott el a Kovászna Megyei Rendőr-

főkapitányság sajtótájékoztatóján. 

 

Új vezetőség a marosvásárhelyi MPP élén 
2012. szeptember 4. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Dr. Pálosi Csaba személyében új elnöke van az MPP marosvásárhelyi szervezetének. Az 

állatorvos eddig ideiglenesen állt a szervezet élén, miután a helyhatósági választási 

kampány idején Kelemen Ferenc lemondott a tisztségről. 

 

A szülők javára módosítanák a GYES-törvényt az RMDSZ-es képviselők 
2012. szeptember 4. – transindex.ro 

Az RMDSZ képviselőházi frakciója tegnapi ülésén meghatározta prioritásait, amelyeket az 

őszi ülésszak során szeretne megvalósítani: a GYES-törvényen módosítana, 

agrártámogatásokat nyújtana és nyugdíjnövelést szeretne elérni – számolt be a Transindex 

megkeresésére Máté András Levente a szövetségi képviselők vezetője. Hozzátette, a 

kisebbségi törvény valószínűleg a bizottságokban marad, mert nincs politikai akarat a 

tervezet napirendre tűzését illetően. 

 

Ungureanu: megtisztelő a pécsi díszdoktori cím 
2012. szeptember 4. – maszol.ro, MTI 

Megtisztelőnek tartja és elfogadja Mihai Razvan Ungureanu volt miniszterelnök a Pécsi 

Tudományegyetem (PTE) orvostudományi kara által felajánlott honoris causa doktori 

címet - jelentette ki a politikus kedden az MTI-nek. Hozzátette: természetesnek tartja, 

hogy az adott helyzetben kormányhatározattal alapítottak magyar kart a Marosvásárhelyi 

Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE). 

 

Több száz szabad hely a Sapientián 
2012. szeptember 4. – Kozán IStván – szekelyhon.ro 

A Sapientia EMTE csíkszeredai karain idén meghirdetett helyek alig több mint negyede 

telt be a júliusi felvételin, ezért őszi felvételit is hirdettek. A beiratkozások a napokban 

zajlanak. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/jean-adrian-andrei-lesz-hargita-megye-prefektusa
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/rutinellenorzes-miatt-kisertek-be-a-fiatalokat
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/uj-vezetoseg-a-marosvasarhelyi-mpp-elen
http://itthon.transindex.ro/?hir=30418
http://maszol.ro/index.php/belfold/2269-ungureanu-megtisztelo-a-pecsi-diszdoktori-cim
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tobb-szaz-szabad-hely-a-sapientian
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Ștefnek fontos az identitás 
2012. szeptember 5. – Krónika 

Az infrastrukturális és az idegenforgalmi fejlesztések jelentik az új tanács prioritásait az 

elkövetkező időszakban – jelentette ki Adrian Ștef Szatmár megyei tanácselnök. A 

Krónikának adott interjújában Ștef elmondta, véleménye szerint az RMDSZ gerjeszti az 

etnikai feszültséget a megyében, ezzel magyarázható, hogy elveszítette a tanácselnöki 

tisztséget. A nemzeti liberális párti politikus büszke rá, hogy megtanulta magyar 

származású nagymamája anyanyelvét, ez elmondása szerint rendszerint előnyére válik 

munkájában. 

 

Ötvenhét napon át 
2012. szeptember 5. - Bencsik András - Demokrata 

Ötvenhét napon át állt és tüntetett a sepsiszentgyörgyi Mikó-szobor előtt Sántha Imre 

bikfalvi lelkész a román állam által elkövetett jogtalanság ellen. Az Igazság Napján 

harminc ezren skandálták a nevét, hogy színpadra lépjen és beszéljen hozzájuk. A lelkész 

szerint végre nem a megosztottság volt a jellemző az erdélyi magyarságra, hanem végre 

összefogtak egy közös ügyért. Úgy gondolja, hogy ez az ötvenhét nap nem valaminek a 

vége, hanem valaminek a kezdete és folytatni kell a küzdelmet. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2012. szeptember 5-i számában olvasható.) 

 

Slota csalózott és idiótázott 
2012. szeptember 4. – TASR, bumm.sk 

A parlamenten kívüli Szlovák Nemzeti Párt (SNS) sajtótájékoztatóján Ján Slota pártelnök 

kijelentette, „a náci bűnös Csatáry Lászlót ki kell adni Szlovákiának, egyébként az a veszély 

fenyeget, hogy megússza büntetés nélkül”. 

 

Folyik az aláírásgyűjtés a Selye János Egyetem leminősítése ellen 
2012. szeptember 4. – hirek.sk 

Aláírásgyűjtést indított a Selye János Egyetem vezetősége és hallgatói önkormányzata az 

intézmény jelenlegi besorolásának megőrzése érdekében. Az egyetem előnytelennek és 

diszkriminatívnak tartja, hogy a 2009-es átfogó akkreditáció idején a mindössze négy éve 

működő Selye János Egyetemet a sokéves múlttal rendelkező felsőoktatási intézmények 

számára kialakított kritériumok alapján értékelték. 

 

Szepsiben 132 a magyar elsősök száma 
2012. szeptember 4. – Felvidék Ma 

A Szepsi Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanévnyitója immár hagyományosan 

ökumenikus istentisztelettel kezdődött a római katolikus templomban. Az iskola igazgatója 

Szíkora Ilona a Felvidék.ma portálnak elmondta, hogy idén az elsősök létszáma tizennégy 

F
e

lv
id

é
k

 
 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66861
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http://www.hirek.sk/oktatas/20120904091425/Folyik-az-alairasgyujtes-a-Selye-Janos-Egyetem-leminositese-ellen.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/35444-szepsiben-132-a-magyar-elsosok-szama
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fővel több, mint az elmúlt tanévben volt. Idén összesen százharminckét kisdiák kezdte meg 

tanulmányait. 

 

Berényi József: Nem adjuk fel! 
2012. szeptember 4. – Felvidék Ma 

Berényi József a kettős állampolgárság elismeréséért rendezett kassai Alkotmánymeneten 

kötelezettség-vállalásra szólította fel a hallgatóságot, hogy ne adják fel az állampolgársági 

ügyet sem, mert nem reménytelen. A Felvidék Ma portálon elolvasható az MKP elnökének 

teljese beszéde. 

 

Időközi választások október végén, Rozsnyón hatan indulnak a polgármesteri 
posztért 
2012. szeptember 5. - Lőrincz Adrián - Új Szó 

Több dél-szlovákiai településen és egy városban, Rozsnyón is időközi polgármester-

választást tartanak október 27-én. Rozsnyón hatan szállnak ringbe a polgármesteri 

posztért – a várost ideiglenesen irányító Pavol Burdiga (Híd) mellett Ivan Kuhn (OKS), 

Karol Kováč (SaS–KDH koalíció), illetve a független Milan Capák, Roman Ocelník és 

Katrenics Károly. Választások lesznek továbbá Doborgazon, Vitényben, Ipolyvarbón a 

megválasztott jelöltek két évig, a soron következő választásokig tölthetik be tisztségüket. 

 

A Délvidéki Kutató Központ feladata a megismerés és megismertetés 
2012. szeptember 4. – MTI, Vajdaság Ma 

Szakmailag hiteles programokkal, konferenciákkal, kiadványokkal, emlékhelyek 

létesítésével kívánja segíteni és támogatni a 2010-ben Szegeden alakult Délvidéki Kutató 

Központ a Vajdaság kiemelkedő történelmi eseményeinek feldolgozását, jobb megértését 

és forrásainak széles körű megismertetését, valamint a hagyományok ápolását a határ 

mindkét oldalán. 

 

Pajtić: A vajdaságiak meg tudják védeni magukat 
2012. szeptember 4. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő kedden, az egyre szaporodó soviniszta tartalmú 

újvidéki falfirkák kapcsán kijelentette, a vajdaságiak „meg tudják magukat védeni”, és nem 

fogják megengedni a sovinizmus és a gyűlöletbeszéd térhódítását. „De még mennyire, hogy 

tudunk védekezni, éppen most kezdtük ezt megmutatni”, üzente Pajtić, utalva a hétfői „A 

gyűlölet ellen, megálljt a fasizmusnak” elnevezésű tiltakozó megmozdulásra, amelyet a 

kormányon kívüli szervezetek szerveztek a gyűlöletet szító falfirkák elleni tiltakozásuk 

jeléül. 
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Házelnökök találkozója: Stefanović és Pásztor Vajdaságról 
2012. szeptember 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A köztársasági parlament a garancia Vajdaság autonómiájára, jelentette ki Nebojša 

Stefanović, a szerbiai parlament elnöke a Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház 

elnökével való találkozóján. Stefanović - áll a találkozó után kiadott közleményben - azt 

mondta, megengedhetetlen, hogy bárki veszélybe sodorja Vajdaság autonómiáját. 

 

„Az élet nem így működik” 
2012. szeptember 5. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Az elmúlt négyéves időszakban a tartományi és a köztársasági parlament közötti 

együttműködés kiválónak bizonyult, többször adott efféle értékelést mindkét képviselőház 

előző elnöke. Pásztor István, a Tartományi Képviselőház jelenlegi elnöke kedden 

találkozott először a köztársasági parlament új vezetőjével, Nebojša Stefanovićtyal, s mint 

ismeretes, erre a találkozóra az Újvidék és Belgrád kapcsolataiban beállt feszült viszonyok 

közepette került sor. A vajdasági képviselőház elnökét elsőként ennek a találkozónak a 

részleteiről kérdezte a Magyar Szó. 

 

Zenta: Több az elsős, mint tavaly 
2012. szeptember 4. – Vajdaság Ma 

Zentán idén csaknem harminccal több elsős diák indult iskolába, mint tavaly, tudta meg a 

Vajdaság Ma Sárosi Gabriellától, a Stevan Sremac Általános Iskola igazgatónőjétől, aki 

elmondta, a korábbi évektől eltérően idén a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskola esetében sem kellett külön jóváhagyást kérniük az illetékes szervektől ahhoz, hogy 

megnyithassák az első osztályt. 

 

Újabb soviniszta falfirka Újvidéken, ezúttal a haladók székházánál 
2012. szeptember 4. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) újvidéki székházának közvetlen közelében soviniszta falfirkák 

jelentek meg, közölte kedden a párt. A falon a Vajdaság köztársaság, Szerbek, mars ki 

Vajdaságból, Éljen Pavličić! feliratok olvashatók. Miloš Vučević, a haladók újvidéki 

bizottságának elnöke bejelentette, saját kezűleg fogja lemeszelni a graffitiket. Újvidéken 

már egy hete tart a haladók azon próbálkozása, hogy leváltsák a Demokrata Párt vezette 

helyi hatalmat, Igor Pavličićtyal az élen. 

 

Irodalompolitikai vízválasztó? 
2012. szeptember 4. – Vajdaság Ma 

A 60. Magyarkanizsai Írótábor körüli polémia – reményeim szerint – magában rejti a 

lehetőséget, hogy a vajdasági magyar kultúrpolitika alapvető kérdéseit is átgondoljuk. A 

médiában bontakozó vita tétje, hogy túl tudunk-e lépni saját sérelmeinken, s 

megpróbáljuk újraértelmezni szerepünket az amúgy egyre inkább jelentőségét veszítő 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14011/Zenta-Tobb-az-elsos--mint-tavaly.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14014/Ujabb-soviniszta-falfirka-Ujvideken--ezuttal-a-haladok-szekhazanal.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5159/Irodalompolitikai-vizvalaszto.html
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kulturális mezőben avagy megmaradunk a mindenkori mások által ellenünk elkövetett 

tettek felhánytorgatásánál – írja cikkében Pap Tibor. 

 

Új emlékhelyek a Délvidéken 
2012. szeptember 4. – Pannon RTV 

Aktív időszak előtt áll a Délvidék Kutató Központ. Novemberben emlékházat avatnak 

Martonoson, amely valamennyi, a második világháborúban kivégzett ártatlan áldozatnak 

állít emléket. Hamarosan Óbecsén, Horgoson és Moholon is emlékhelyeket alakítanak ki a 

délvidéki mészárlás során mártírhalált halt egyházi személyeknek. 

 

Miért „aggódik” Hennagyij Moszkal? 
2012. szeptember 4. – Kárpáti Igaz Szó 

Amint az napvilágot látott, Hennagyij Moszkal ellenzéki parlamenti képviselő egy magyar 

nyelven írt levélben arra kérte a megyei tanácsot, vitassa meg a regionális státusz 

megadását Kárpátalján a magyar nyelvnek. Gajdos István, az UMDSZ elnöke szerint ez 

provokáció, hiszen a politikus annak a politikai erőnek az oldalán áll, amely ellenzi a 

nyelvtörvényt. Éppen ezért nem szabad beleesni a csapdájába. 

 

Külön utakon 
2012. szeptember 4. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Az őszi parlamenti választás abban semmiképp sem különbözik az előzőtől, hogy az 

UMDSZ és a KMKSZ más-más úton próbálja meg visszaállítani közösségünk parlamenti 

képviseletét. Azért, hogy ez ne így történjék, a legtöbbet a KMKSZ tehetett volna – írja az 

UMDSZ-hez közeli Kárpáti Igaz Szó. Az UMDSZ többször is felajánlotta a választási 

együttműködést a kulturális szövetségnek, de mindhiába. 

 

Megszólalt az iskolacsengő – vagy inkább a vészcsengő?  
2012. szeptember 4. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A nyári szünet után újra megszólalt az iskolacsengő. Ami a magyar nyelvű oktatást illeti, 

inkább a vészcsengő, hiszen idén fele annyi elsős kisdiákot írattak be a magyar 

tagozatokra, mint tavaly, ami drasztikus csökkenésnek számít a maroknyi horvátországi 

magyar közösségben. 

 

Horvát igazgató a magyar iskola élén  
2012. szeptember 4. – Lj. Molnar Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A Laskói Általános Iskola élére szeptember 1-jétől horvát anyanyelvű megbízott igazgatót 

választott az igazgatóbizottság. Miután az eszéki oktatási felügyelőség megsemmisítette a 

laskói iskola igazgatóbizottságának júliusi döntését, amellyel Csapó Nándort nevezte ki 
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http://pannonrtv.com/web/?p=18649
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10469
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10472
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3618-megszolalt-az-iskolacseng--vagy-inkabb-a-veszcseng
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3619-horvat-igazgato-a-magyar-iskola-elen
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igazgatónak, egy régi törvényre hivatkozva, amely szerint az általános iskola igazgatójának 

tanítói végzettséggel kell rendelkeznie, addig az új igazgatót most azért nem tudták 

megválasztani, mert életbe lépett az új törvény, amely szerint már elvileg a testületeknek 

kell dönteniük. Azt pedig, hogy a régi, vagy az új törvény vonatkozik-e a mostani 

igazgatóválasztásra, sem az oktatási felügyelőség, sem a minisztérium nem tudta eddig 

megmondani 

 

A tudás kapujában 
2012. szeptember 5. - ce - Népújság 

Idén sok újítást ígértek az állami oktatásügyi szervek, a közel 20 ezer elsős (90 a kétnyelvű 

iskolákban) számára viszont az iskolakezdés számít újdonságnak. Bár a muravidéki 

kétnyelvű általános iskolákban az elmúlt 20–25 évben csaknem a felére csökkent a 

gyermekek száma, de most egy felfelé ívelő konjunktúra elején tartunk: a kisebb 

iskolákban a korábbi 2 és 8 közöttihez képest mindenütt 10 körüli vagy feletti az elsősök 

száma. Külön öröm, hogy a kétnyelvű oktatás is kezd lassan magára találni. Ahogy a szülők 

is – gyermekeik képességeinek tudatában – már nem a kiskapukat keresik, hanem a tudás 

nyitját. Ez pedig a többnyelvűségben van. 
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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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