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Ukrán nyelvtörvény: Semjén bizakodó 
2012. szeptember 19. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A magyar kormány üdvözli az ukrán parlament által elfogadott új nyelvtörvényt, és 

figyelemmel kíséri azokat az intézkedéseket, amelyek elősegítik a jogszabály magyar nyelv 

regionális státuszára vonatkozó rendelkezéseinek végrehajtását Kárpátalján – írta Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár szerdai közleményében. 

 

Toró: az EMNP választási részvétele nem veszélyezteti a magyarság 
parlamenti képviseletét 
2012. szeptember 19. – Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) háromszintű választási stratégiával vág neki a közelgő 

parlamenti választásoknak, illetve az azt megelőző kampánynak. Jelszavai: föderális 

Romániát, európai Erdélyt, autonóm Székelyföldet és Érmelléket! – jelentette ki Toró T. 

Tibor elnök a párt szerdai, nagyváradi sajtótájékoztatóján. Toró hangsúlyozta: az EMNP 

választási részvétele nem veszélyezteti a magyarság parlamenti képviseletét. 

 

Az RMDSZ megakadályozná a kilúgozott kisebbségi törvény megszavazását 
2012. szeptember 19. – Krónika, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Nem elfogadható az RMDSZ számára a kisebbségek jogállását szabályozó törvény 

tervezetének jelenlegi formája, amely visszakerült a képviselőház emberi jogi 

bizottságának asztalára, ezért a szövetség mindent megtesz annak érdekében, hogy azt 

ebben a formában ne fogadják el – mondta el a Krónikának Márton Árpád, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezető-helyettese. 

 

Elhalasztják a román külügyminiszter budapesti látogatását 
2012. szeptember 19. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A magyar és a román fél közösen úgy döntött, hogy módosítják a két ország 

külügyminiszterei eredetileg csütörtökre meghirdetett találkozójának időpontját – közölte 

a Külügyminisztérium szerdán az MTI-vel. A tárca tájékoztatása szerint Martonyi János 

magyar és Titus Corlatean román tárcavezető előreláthatóan október 1-jén folytat 

megbeszéléseket. A magyar fél nagy várakozással tekint a tárgyalások elé – tették hozzá. 

 

Választási regisztráció: a határon túliaknak kedvez a kormány? 
2012. szeptember 19. – MTI, ATV 

A Demokratikus Koalíció (DK) elfogadhatatlannak tartja, hogy a Fidesz-KDNP javaslata 

szerint a magyarországi lakóhellyel rendelkezők csak két hétig kérhetnék levélben a 

felvételüket a választói névjegyzékbe, míg a határon túl élő állampolgárok időkorlát nélkül 

megtehetnék ezt a regisztrációs időszakban. 
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http://mno.hu/hatarontul/ukran-nyelvtorveny-semjen-bizakodo-1106323
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67323
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67325
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127005&cim=elhalasztjak_a_roman_kulugyminiszter_budapesti_latogatasat
http://atv.hu/cikk/20120919_valasztasi_regisztracio_a_hataron_tuliaknak_kedvez_a_kormany?source=hirkereso
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CNCD: diszkriminált a marosvásárhelyi iskolaigazgató 
2012. szeptember 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Diszkriminációnak minősítette az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD), hogy a 

marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola román nemzetiségű igazgatója megtagadta 

egy magyar szülő magyar nyelvű beadványának az iktatását. A hatóság figyelmeztetésben 

részesítette Codruţa Băciuţ igazgatónőt, de bírságot nem szabott ki. Az igazgatónő 

februárban a rendőrséggel kísértette ki Horváth Kovács Ádámot, aki egy magyar nyelvű 

adománylevelet szeretett volna iktattatni az iskola titkárságán, de a titkárnő, majd az 

igazgatónő elutasította kérését. 

 

Kolozsvárt már magyarul is népszerűsítik 
2012. szeptember 19. – maszol.ro 

Szerdától magyar nyelven is elérhető lesz a polgármesteri hivatal által működtetett, a 

kincses várost népszerűsítő turisztikai internetes oldal. A visitclujnapoca.ro oldalt 2011-

ben indította be a városvezetés – tájékoztattak az illetékesek. Horváth Anna, az RMDSZ 

kolozsvári alpolgármestere elmondta: az Európa Kulturális Fővárosa cím megszerzési 

folyamatában elengedhetetlen Kolozsvár számára, hogy a települést népszerűsítő 

turisztikai oldal tükrözze a város kulturális és nyelvi sokszínűségét. 

 

Szili Katalin: ha két indián egymás skalpját követeli… 
2012. szeptember 19. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

„A gyűlöletexport és a megosztottság-export azért téves, mert a Magyarország határain 

kívül élő magyarokban azt az benyomást kelti, hogy egyik magyarországi pártnak az egyik, 

a másik magyarországi pártnak pedig a másik határon túli párt felel meg. De valójában ez 

nem így van” – mondta Kolozsváron, az evangélikus püspökség Járosi Andor Keresztyén 

Kulturális Műhelyének meghívottjaként Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, a 

Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke. 

 

Szórványmenedzser-szolgálat indul az RMDSZ főtitkárságán 
2012. szeptember 19. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Szórványmenedzser-szolgálatot hoznak létre az RMDSZ főtitkárságán – jelentette be 

szerdán Hegedüs Csilla főtitkárhelyettes Kolozsváron. A szolgálat célja a megyei és a helyi 

RMDSZ szervezetekkel együttműködve hiánypótló közösségépítő programok szervezése a 

szórványban élő magyarok számára. 
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A MOGYE magyar tanárait fogadta az oktatási miniszter 
2012. szeptember 19. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Informális találkozón fogadta Ecaterina Andronescu román oktatási miniszter a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatának 

küldöttségét, hogy első kézből tájékozódjék a magyar orvosképzéssel kapcsolatos 

elégedetlenségről – közölte az MTI-vel Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője. A 

kedden lezajlott megbeszélésen a – hivatalosan még meg sem szervezett – magyar tagozat 

három oktatója, Szabó Béla, Szilágyi Tibor és Lőrinczi Zoltán vett részt. 

 

Nem állít képviselőjelöltet a gyergyószentmiklósi MPP 
2012. szeptember 19. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Kilencvenkilenc százalékig biztos: a Magyar Polgári Párt nem indít képviselőjelöltet a 

Gyergyószentmiklóst is magába foglaló, 4-es számú Hargita megyei választókörzetben. Az 

MPP gyergyószentmiklósi helyi szervezete kedden tartott tisztújító közgyűlést, az erről 

tartott sajtótájékoztatón hangzott el a kijelentés. 

 

Szlovákiai és magyar - új kampány az Ifjú Szívektől 
2012. szeptember 19. – MTI, bumm.sk 

Szlovákiai és magyar címmel indított új kampányt az Ifjú Szívek Táncszínház. A csoport a 

nézőket modern eszközökkel szeretné megfogni és a magyarságot érintő aktuális 

kérdésekre szeretne reagálni. 

 

MKP: Lesújtó az EU-s alapok merítésének hatékonysága 
2012. szeptember 19. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az MKP elvárja, hogy a kormány az eddigieknél sokkal jobban összpontosítson az EU-s 

alapok merítésére, s az uniós forrásokból a leszakadó térségeket, így Dél-Szlovákiát 

fejlessze - mutat rá közleményében Farkas Iván, az MKP gazdasági alelnöke. 

 

Meghallgatás Brüsszelben - Öt percet kapnak a Beneš-dekrétumok ellen 
tiltakozók 
2012. szeptember 19. – hirek.sk, Kossuth Rádió 

Csütörtökön hallgatja meg az Európai Parlament illetékes bizottsága a Beneš-dekrétumok 

elleni petíció aláíróit, akik egy öt évvel ezelőtti szlovák döntést is támadnak. 

 

Turócszentmártonban Magyarok Társasága szervezet működik 
2012. szeptember 19. – Felvidék Ma 

A mindenki által szlovák városnak ismert Turócszentmártonban működik a Martini 

Magyarok Társasága. A 2011-es népszámlálási adatok szerint a városnak összesen 57 428 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126983&cim=a_mogye_magyar_tanarait_fogadta_az_oktatasi_miniszter
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/nem-allit-kepviselojeloltet-a-gyergyoszentmiklosi-mpp
http://www.bumm.sk/73326/szlovakiai-es-magyar-uj-kampany-az-ifju-szivektol.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/09/19/mkp-lesujto-az-eu-s-alapok-meritesenek-hatekonysaga
http://www.hirek.sk/kulfold/20120919114109/Meghallgatas-Brusszelben-Ot-percet-kapnak-a-Benes-dekretumok-ellen-tiltakozok.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20120919114109/Meghallgatas-Brusszelben-Ot-percet-kapnak-a-Benes-dekretumok-ellen-tiltakozok.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/egyeb/35647-turocszentmartonban-magyarok-tarsasaga-szervezet-mukodik
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lakosa van, amelyből 117-en vallották magukat magyarnak. A Társaság jelenleg 42 tagot 

számlál. 

 

Ösztöndíjátadás a Galántai járás kiselsőseinek 
2012. szeptember 19. – Felvidék Ma 

Szeptember 27-én és 28-án Galántát és környékét is eléri a Rákóczi Szövetség beiratkozási 

programja. Az 1. osztályba lépő magyar kisiskolások 10.000 Ft támogatásban részesülnek. 

 

Hiánypótló fórum született 
2012. szeptember 20. – Magyar Hírlap 

Szlovák nyelven tájékoztatná a felvidéki magyarság a szlovákokat a magyarokkal 

kapcsolatos történésekről. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala a Fórum Kisebbségkutató 

Intézettel karöltve tegnap indította el a Madari.sk (Magyarok) szlovák nyelvű információs 

portált. „Ezzel az oldallal szerettük volna áthidalni azt a kommunikációs szakadékot, 

amely nagyon érezhető és létező a szlovák és a magyar közösség között. Amíg a szlovákiai 

magyaroknak rálátásuk van arra, miként gondolkodnak közös ügyeinkről a többségi 

nemzet tagjai, addig a nyelvi akadályok miatt a magyarság véleménye nem, vagy csak 

közvetve, politikusok és véleményformáló újságírók közvetítésével jutott el a 

szlovákokhoz” – mondta a Magyar Hírlapnak az oldal célkitűzéseivel kapcsolatban Tokár 

Géza, a kerekasztal szóvivője. 

 

A tartomány pénzelése a költségvetési módosítások tükrében 
2012. szeptember 19. – Vajdaság Ma 

Amennyiben a szerb parlament elfogadja a javaslatot, akkor Vajdaság ismét jóval kevesebb 

pénzt kap, mint amennyire joga lenne. Ezenkívül a Nemzetközi Valutaalap és a befektetők 

sem kapnak reális képet az ország anyagi helyzetéről. Erről beszélgetett Pék Zoltánnal, a 

VMSZ köztársasági parlamenti képviselőjével Jergić Julianna. 

 

Az MNT Tájékoztatási Bizottsága támogatja a Hét Nap és a Magyar Szó 
vezetőinek kinevezését 
2012. szeptember 19. – Vajdaság Ma 

A Hét Nap és a Magyar Szó Lapkiadó Kft.-k igazgatóinak és főszerkesztőinek kinevezését is 

jóváhagyta a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága a 15. rendes ülésén. A 

Mozaik TV ügyével kapcsolatban álláspontokat fogalmaztak meg. A lapkiadók 

igazgatóbizottságai megtették javaslataikat a vezetői tisztségek betöltésére vonatkozóan. A 

Hét Nap igazgatójának László Editet, főszerkesztőjének Tomek Viktort, a Magyar Szó 

igazgatójának Ökrész Rozáliát, főszerkesztőjének pedig Varjú Mártát jelölték. 
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Felavatták a Magyar Mártíromság Emlékművét a zöldhatáron 
2012. szeptember 19. – Vajdaság Ma 

A Hatvannégy Vármegye Alapítvány szerdán felavatta az 1944-45-ös délvidéki 

magyarellenes népirtás szabadtéri emlékművét, a Magyar Mártíromság Emlékművet, 

amely egyúttal a térség jugoszláv partizánok általi megszállásának is emléket állít. A 

helyszín az épülő Ásotthalom–Királyhalom nemzetközi határátkelőtől mintegy 100 

méterre található. Az emlékmű Tóbiás Klára szegedi szobrász alkotása. 

 

Szerbia legkorábban 2020 körül mehet az EU-ba 
2012. szeptember 19. – Pannon RTV 

Az uniós tagság valós és elérhető, még ha nem is rövid időn belül – véli Varga László, a 

szerbiai parlament Európai Integrációs Bizottságának elnökhelyettese. Az Európai 

Bizottság várhatóan október elején mutatja be a Szerbiáról készített jelentését, amely 

Varga László szerint negatív hangvételű lesz. Szerinte leghamarabb 2013 elején 

kezdődhetnek az európai uniós csatlakozási tárgyalások Szerbiával, magára a csatlakozásra 

pedig legalább a 2020-as évek elejéig kell várni. 

 

Erdő Péter: „Születésünkkel, kultúránkkal, anyanyelvünkkel hivatást is 
kapunk” 
2012. szeptember 20. – Kárpátalja 

Sokáig emlékezetes esemény marad a beregszászi római katolikus közösség, egész 

Kárpátalja magyarsága számára a helyi Szentkereszt plébánia idei templombúcsúja. Az 

ünnepi szentmisét Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek celebrálta. A 

templombúcsúi szentmisén jelen volt Majnek Antal munkácsi római katolikus püspök, 

Mádl Dalma, Mádl Ferenc néhai magyar köztársasági elnök özvegye, Bacskai József, 

Magyarország ungvári főkonzulja, Tóth István, Magyarország beregszászi főkonzulja, 

Orosz Ildikó, Brenzovics László és Gajdos István. 

 

Gajdost a nyelvtörvény elsikkasztásáért dicsérik az ukrán nacionalisták 
2012. szeptember 20. – Kárpátalja 

Az ukrán nemzeti beállítottságú, s következésképpen nyelvtörvényellenes ellenzék egyik 

legolvasottabb országos hetilapjának számító Zerkalo Nyegyelji internetes változata közölt 

minap írást Konszenzusos variáns címmel a jogszabály végrehajtásának kilátásairól. A 

portál nem éppen magyarbarát megnyilvánulásairól ismert kárpátaljai tudósítója, 

Volodimir Martin cikkének apropója, hogy nemrég a Beregszászi Városi Tanács 

határozatot fogadott el ez ügyben. A szerző elismeréssel említi a beregszászi önkormányzat 

határozatát, amellyel csak részben hajtják végre a nyelvtörvényt a városban. A 

dokumentum értelmében eztán sem válik kötelezővé a magyar nyelv ismerete a 
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polgármesteri hivatalban, ahol jelenleg csupán az alkalmazottak 35 százaléka beszél 

magyarul – tudhatjuk meg. 

 

A járási tanács sem volt bátrabb a városinál 
2012. szeptember 20. – Kárpátalja 

A Beregszászi Járási Tanács szeptember 18-i ülésén több mint húsz kérdés között arról is 

döntött, hogy az új ukrán nyelvtörvény alapján regionális nyelvvé nyilvánítja-e a 

legmagyarabb kárpátaljai járás területén a magyar nyelvet. Bár a kidolgozott és a 

képviselők által megvitatott előzetes tervezet első pontja még kimondta, hogy a 

Beregszászi járásban regionális nyelvvé nyilvánítják a magyart, de végül ez a lényeges pont 

kikerült a tervezetből. 

 

KMKSZ-ellenes provokáció 
2012. szeptember 20. – Kárpátalja 

Idegen fiatalok kétnyelvű, ukrán és magyar nyelven írt röplapokat terjesztettek a 

Beregszász melletti Nagymuzsalyban, Makkosjánosiban és Benében. A magyartalan 

szófordulatokkal tarkított röpirat, amelyet láthatóan nem magyar ember fogalmazott, arról 

igyekszik meggyőzni a magyar választókat, hogy az új ukrán nyelvtörvény csak az orosz 

nyelv számára garantál regionális nyelvi státust, a magyar számára nem. Ezért arra biztat 

minden magyart, hogy követelje „a törvény eltörlését”. 

 

Fegyir Vascsuk az UNE élén 
2012. szeptember 20. – Kárpátalja 

A közelmúltban Dmitro Tabacsnyik oktatási miniszter az Ungvári Nemzeti Egyetem 

(UNE) ügyvezető rektorává nevezte ki Fegyir Vascsukot, a Kárpátaljai Állami Egyetem 

(KÁE) rektorát. Vitalij Nyikolajcsuk, az eddigi ügyvezető rektor rektorhelyettesként 

működik tovább. A döntést elemzők úgy értékelik, mint Viktor Baloga és pártja, az 

Egységes Közép (JeC) kárpátaljai térvesztésének folytatódását, s a két vetélkedő ungvári 

egyetem teljes összeolvadását sem zárják ki. 

 

Nyelvtörvény – ahány érintett, annyi olvasat 
2012. szeptember 19. – Kárpáti Igaz Szó 

Több mérvadó ukrán sajtóorgánum internetes változatában is vezető hír volt, hogy 

Beregszász megyei jogú város önkormányzata és a Beregszászi Járási Tanács elfogadta azt 

a cselekvési programot, mely Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény gyakorlati 

végrehajtását hivatott biztosítani. Az UNIAN, a Podrobnosztyi a hír kapcsán – elemzés, 

állásfoglalás helyett – Gajdos István kommentárját közli. Persze vannak olyan portálok is, 

melyek a szélsőségesen nacionalista, gyűlölködő, alpári hozzászólásokat is fenn tartják 

honlapukon. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-21/a-jarasi-tanacs-sem-volt-batrabb-a-varosinal.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-21/kmksz-ellenes-provokacio.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-09-21/fegyir-vascsuk-az-une-elen.php
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10656
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Harc a főiskoláért, avagy egy avatás előtörténete 
2012. szeptember 19. – Kárpátalja Ma 

Az elmúlt hétvégén meghitt rendezvény helyszíne volt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola: Mádl Ferenc, volt köztársasági elnök tiszteletére avattak emléktáblát. 

Feltettük a kérdést, hogy mit is köszönhet a kárpátaljai magyarság, a kisebbségi 

felsőoktatás Mádl Ferencnek, s erre a válasz az, hogy egy főiskolát. Mi volt ebben Mádl 

Ferenc szerepe? Az, hogy kiállt a kisebbségi felsőoktatás, a főiskola mellett, ott és akkor 

cselekedett, amikor szükség volt rá, amikor el akarták lehetetleníteni a főiskola 

működését. 

 

„A díj mindannyiunké” 
2012. szeptember 19. – Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 20-án Külhoni Magyarságért Díjban részesült a Csárdás, a rangos kitüntetést a 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára adta át. A díjjal kapcsolatban nyilatkozott Ognjenović Kettős 

Zsuzsanna, a Csárdás vezetője, aki az Új Magyar Képes Újságon keresztül szeretné 

megköszönni mindazoknak, akik az évek során segítették, támogatták az együttest. 

 

Ülésezett a parlament Nemzetiségi Bizottsága – a kétnyelvű ügyintézés 
minőségét illetően nagyok a véleménykülönbségek  
2012. szeptember 19. – Népújság, RTV Slovenija 

A bizottsági ülés legfontosabb napirendi pontja a kétnyelvű területek közintézményeinek 

kétnyelvű ügyvitele, a törvényi szabályozás és a gyakorlat közötti különbségek voltak. Jelen 

voltak a kétnyelvű területek közigazgatási egységeinek és községeinek, illetve a kisebbségi 

csúcsszervezeteknek a képviselői is. Göncz László bizottsági elnök szerint a kisebbségi 

nyelvek hivatalos használata a bizottság egyik legfontosabb feladata, a területen 

tapasztalható nehézségek pedig sokrétűek. 

 

I. Kerka–Mura Ifjúsági Találkozó: „A kéznyújtásból kézfogás lett!” 
2012. szeptember 19. – Népújság 

Múlt pénteken rendezték meg a lenti Arany János Iskolában a „Kézfogás a magyar–

szlovén határon innen és túl” európai program keretében az első Kerka–Mura Ifjúsági 

Találkozót, amelynek mindkét fél politikai elitje megkülönböztetett figyelmet szentelt. 

Horváth László, Lenti polgármestere emlékek szárnyán kezdte köszöntő beszédét, mint 

elmondta, 20–25 évvel ezelőtt járt először nálunk – akkor még Jugoszláviában –, s 

elcsodálkozott, hogy „ott is” magyar szót hall. Majd a fiatalokhoz szólva a magyar 

történelem nemzetkovácsoló jellegéről beszélt, amely többször is büszkesége volt 

Európának. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13254-harc-a-foiskolaert-avagy-egy-avatas-elotortenete
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3759-a-dij-mindannyiunke
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5086:ketnyelv-egyensuly&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5086:ketnyelv-egyensuly&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5092:i-kerkamura-ifjusagi-talalkozo-a-keznyujtasbol-kezfogas-lett&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Elősegíteni a magyarlakta vidék gazdasági fejlődését 
2012. szeptember 19. – Népújság 

Az EUROMUR Gazdasági Tanácsadói Kft. küldetése elősegíteni a társadalmi-gazdasági 

fejlődést a Muravidék nemzetiségileg vegyesen lakott területén és serkenteni a környék 

bekapcsolódását a regionális, nemzeti és nemzetközi fejlesztési programokba. Az 

EUROMUR Kft.-t a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség alapította, 

alaptevékenysége a vállalkozói és üzleti tanácsadás, elsősorban a magyarlakta települések 

lakóinak vállalkozásai és más érdeklődők részére Magyarországról és a Kárpát-

medencéből.  

 

Lendvai zarándoklat Erdélybe 
2012. szeptember 19. – Népújság 

A Lendvai Plébánia és a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet szeptember elején 

közösen szervezett zarándokutat Erdélybe. Már régen vágyott erre több lendvai hívő, hisz 

nem mindenkinek adatott meg ezidáig, hogy járjon a híres csíksomlyói búcsúban vagy a 

többi székelyföldi zarándokhelyen. Legnagyobb örömünkre ez most megvalósult.  
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5085:elsegiteni-a-magyarlakta-videk-gazdasagi-fejldeset&catid=38:gazdasag&Itemid=69
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5087:lendvai-zarandoklat-erdelybe&catid=37:horizont&Itemid=68
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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/

