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Élénk magyar kulturális életet tapasztalt a dél-amerikai államokban Répás 
Zsuzsanna helyettes államtitkár 
2012. október 25. – MTI 

Élénk magyar kulturális életet tapasztalt több dél-amerikai országban Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár, aki az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából 

keresett föl magyar közösségeket. A helyettes államtitkár többek közt Santiago de 

Chilében, Montevideóban, Buenos Airesben, a paraguayi Asunciónban, valamint a 

legnagyobb - százezres - dél-amerikai magyar közösségnek otthont adó Brazíliában Rio de 

Janeiróban és Sao Paulóban vett részt koszorúzásokon, kulturális rendezvényeken és 

találkozókon a magyarság helyi képviselőivel. 

 

Bíró Zsolt: stratégiai célokban egyetértés van az MPP és az RMDSZ között 
2012. október 25. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI 

Az együttműködési lehetőségekről tárgyalt csütörtökön Kolozsváron az RMDSZ és a 

Magyar Polgári Párt (MPP) küldöttsége. A találkozó után az RMDSZ közleményben 

tudatta, hogy a szövetség a romániai magyar közösség minden tagja iránt elkötelezett, és 

ennek jegyében keresi az együttműködés lehetőségeit, valamint a közös fellépés formai 

kereteit az MPP-vel. Bíró Zsolt, az MPP elnöke a tárgyalást követően elmondta, most már 

technikai akadályai vannak annak, hogy az erdélyi magyarság az MPP által javasolt 

„nemzeti válogatottal” vegyen részt a decemberi parlamenti választásokon, így csak arról 

egyeztek meg, hogy sportszerű kampányt folytatnak. 

 

Döntött a marosvásárhelyi tanács: nem lesznek kétnyelvű utcanévtáblák 
2012. október 25. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Nem szavazta meg a marosvásárhelyi tanács a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezéséről 

szóló határozattervezetet. A jogszabályt annak ellenére utasították el, hogy az RMDSZ-USL 

koalíciónak többsége van a testületben. Ionela Ciotlăuş alpolgármestere úgy fogalmazott: 

nem kétnyelvű táblákra van szükség a városban, hanem turisztikai célokat szolgáló 

többnyelvű információs táblákra. 

 

Nem mondanak le a kétnyelvű utcanévtáblákról 
2012. október 25. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

„Az, hogy az USL nem szavazta meg a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezéséről szóló 

határozattervezetet, azt jelenti, hogy a koalíción belül a nemzetiségi kérdésekben nem 

értünk egyet” – nyilatkozta a Székelyhon.ronak Peti András, a marosvásárhelyi 

önkormányzati képviselő-testület RMDSZ-frakciójának vezetőhelyettese. Mint mondta, az, 

hogy szakad vagy sem a koalíció, politikai döntés lesz. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68497
http://itthon.transindex.ro/?hir=30882
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-mondanak-le-a-ketnyelvu-utcanevtablakrol
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Koss Gabriellát nevezték ki Maros megye új alprefektusává 
2012. október 25. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Koss Gabriellát, a szászrégeni polgármesteri hivatal volt jegyzőjét nevezték Maros megye 

új alperektusává. A kinevezésre azért volt szükség, mert Manuel Butiulcă menesztését 

kérte, mivel képviselői mandátumért indul a december 9-i parlamenti választásokon. 

 

Toró nem hajlandó elállni az EMNP jelöltek indításától a szórványban 
2012. október 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Tévedés az a feltételezés, hogy az EMNP indulása a parlamenti választásokon a szórvány 

vidékeken a román pártoknak kedvez - állítja az ENMP elnöke nyílt levélben, amelyben 

Winkler Gyula EP-képviselőnek, az RMDSZ Szórvány Frakciója elnökének válaszolt. Toró 

azzal indokolta álláspontját, hogy az alternatív küszöb lehetőséget nyújt arra, hogy az 

RMDSZ mellett az EMNP is bejusson a parlamentbe. 

 

Szilágyi Tibor: optimális esetben 75 új oktatóra lenne szükség 
2012. október 25. – transindex.ro 

Hosszú várakozás, feszültség és a román vezetőség hónapokig tartó gáncsoskodása után 

úgy tűnik, megtörtént az áttörés a MOGYE magyar tagozata megalapítása kapcsán. A 

magyar tagozat az elmúlt napokban megválasztotta vezetőit, a döntéseket az egyetem 

szenátusa is jóváhagyta, Szilágyi Tibort pedig kinevezték rektorhelyettesnek. Az egyetemen 

bekövetkezett változások kapcsán a rektorhelyettessel beszélgetett a Transindex. 

 

Új székház Kézdin – Megalakult az SZNT ifjúsági tagozata 
2012. október 25. – Erdély Ma 

A kézdivásárhelyi, kantai egykori minorita rendházban tegnap avatták fel a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) székházát. Bíró Levente széki elnök szerint a változásokat az új 

nemzedéktől lehet várni, ezért múlt héten a székely autonómiába vetett hittel létrehozták 

az SZNT kézdiszéki ifjúsági tagozatát. 

 

Egymagában tárgyalt Toró T. Tibor az EMEF újraélesztéséről 
2012. október 25. – maszol.ro 

Kudarcba fulladt Toró T. Tibornak az a próbálkozása, hogy egy asztalhoz üljön tárgyalni az 

RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) vezetőivel a román parlamentben képviselendő 

„nemzeti minimumról” és az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) újraélesztéséről. 

 

Márton Árpád: illúziókat kerget az EMNP 
2012. október 25. – maszol.ro 

„Román emberek foglalnak el minden egyes olyan parlamenti helyet, ahová nem magyar 

ember fog bejutni” – mutatott rá csütörtöki sajtótájékoztatóján Márton Árpád, aki szerint 

azzal, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) például Bihar és Szatmár megyében is állít 

képviselő- és szenátorjelölteket, magyar képviselet nélkül hagyja a helyi közösséget. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30881
http://itthon.transindex.ro/?hir=30884
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18688
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129281&cim=uj_szekhaz_kezdin_megalakult_az_sznt_ifjusagi_tagozata
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/4234-egymagaban-targyalt-toro-t-tibor-az-emef-ujraeleszteserol
http://maszol.ro/index.php/belfold/4213-marton-arpad-illuziokat-kerget-az-emnp
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„Ezekben a megyékben a mandátum megszerzése attól függ, hogy a magyar vagy a román 

közösség tudja nagyobb arányban tömöríteni a szavazatokat”, véli a háromszéki képviselő. 

 

MPP: az RMDSZ sokkal nyitottabb Tőkéséknél 
2012. október 25. – maszol.ro 

„Az RMDSZ az Erdélyi Magyar Néppártnál sokkal kevésbé mereven viszonyul hozzánk” – 

jelentette ki Kulcsár Terza József, az MPP háromszéki elnöke miután csütörtökön 

Kolozsváron a Bíró Zsolt pártelnök vezette MPP-küldöttség tagjaként az RMDSZ vezetőivel 

tárgyalt. Kulcsát Terza elmondta, az MPP csalódott az EMNP-ben. „Toró T. Tiborék most 

is azzal foglalkoznak, hogy elszédítsék, elcsalják az embereinket és az esetleges 

jelöltjeinket. A pártérdeket tartják szem előtt, nem a nemzeti érdeket” – jelentette ki. 

 

Peti András: diverziókeltés, hogy én leszek az alpolgármester 
2012. október 25. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Meg nem erősített információk szerint Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere azt 

kérte az RMDSZ-től cserébe azért, hogy ő ne induljon Frunda György szenátor ellen a 

parlamenti választásokon, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete válassza meg 

Claudiu Maiort alpolgármesternek. 

 

Huszonkét alfalvi lett magyar állampolgár 
2012. október 25. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

„Ez egy lehetőség volt, amivel élni akartam, nem csak magamért, gyerekeim jövője miatt 

is” –fogalmazott egy alfalvi, kétgyermekes édesanya, aki huszonkettedmagával október 23-

án tette le az állampolgári esküt Hajdúböszörményben. Az alfalvi önkormányzat és a helyi 

RMDSZ támogatásával decemberben újabb csoportnak adatik lehetőség az ingyenes 

ügyintézésre. 

 

Létrehozták Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központot 
2012. október 25. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Kovászna Megye Tanácsa mai ülésén döntött: Sepsiszentgyörgyön létrehozták az Erdélyi 

Művészeti Központot (EMÜK). Az intézmény célja összegyűjteni, megőrizni és bemutatni 

az 1945 utáni erdélyi magyar modern, valamint kortárs képzőművészeti alkotásokat, 

különös tekintettel azokra a hagyatékokra, amelyeket szétforgácsolás vagy elkallódás 

fenyeget. 

 

Visszavett támogatás 
2012. október 26. – Krónika 

Újraosztotta a Kovászna megyei önkormányzat a Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége 

(MCSMSZ) számára az év elején megítélt támogatást. A testület csütörtök ülésén az 

önkormányzati képviselők úgy döntöttek, hogy a csángószövetség számára odaítélt tízezer 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/4229-mpp-az-rmdsz-sokkal-nyitottabb-tokeseknel
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/peti-andras-diverziokeltes-hogy-en-leszek-az-alpolgarmester
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/huszonket-alfalvi-lett-magyar-allampolgar
http://multikult.transindex.ro/?hir=6597
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lejt elosztják a Diakónia Keresztény Alapítvány fogyatékosokat támogató Írisz Háza és a 

Körösi Csoma Sándor Egyesület között. 

 

Európai fórumok elé viszik az oroszvári kastély ügyét a bencések 
2012. október 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Ha Szlovákiában nem lehetséges, akkor az európai fórumok előtt folytatja a fellebbezést az 

oroszvári kastély ügyében a Magyar Bencés Kongregáció - közölte a szerzetesrend magyar 

kongregációja csütörtökön az MTI-vel. 

 

Két táborra szakadt a Híd egy időközi választáson 
2012. október 25. – bumm.sk 

A hétvégén Nemesócsán és Bátorkeszin időközi polgármesteri választások lesznek. 

Mindkét helyen állított jelöltet a Híd és az MKP is. Bátorkeszin Labancz Roland, az MKP 

jelöltjének kampányrendezvényén több hidas politikus is megjelent támogatóként, és 

felszólalásukban is elmondták, hogy Labanczot tartják a megfelelő jelöltnek. 

 

Interneten is az MKP tagjai közé 
2012. október 25. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártjának szeptemberi kongresszusa úgy döntött, elektronikus 

jelentkezés útján is beléphetnek az érdeklődők az MKP tagjai közé. A párt központi 

honlapján - www.mkp.sk - keresztül ez már a gyakorlatban is működik. 

 

Népszerűek a regionális autómatricák 
2012. október 25. – hirek.sk 

A hagyományos történelmi régiók neve olvasható azokon az autómatricákon, amelyekből 

egyre több tűnik fel mostanában Dél-Szlovákiában. Eddig 11 tájegységé készült el, jelenleg 

a Palócföld feliratún dolgoznak. Az ötletgazda a Fontos vagy! mozgalom. 

 

Gömbölyödik a Kerekasztal, bővül a tagság 
2012. október 26. – Veres István – Új Szó 

Egyre több hazai civil szervezetet tudhat maga mögött a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala. A ma kezdődő országos konferencián már a Kisebbségi minimumból 

következő konkrét lépésekre tesznek javaslatot. 

 

Képviselőknek írt levelet Ilonka néni 
2012. október 26. - Pilhál Tamás - Magyar Nemzet 

Az uniós tagállamok Budapestre akkreditált nagyköveteinek és az összes magyar európai 

parlamenti képviselőnek írt levelet Tamás Ilonka szlovák állampolgárságától megfosztott 

magyar származású tanárnő. A levélben kérte, hogy támogassák Gubík László és Lomnici 
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http://www.bumm.sk/74641/europai-forumok-ele-viszik-az-oroszvari-kastely-ugyet-a-bencesek.html
http://www.bumm.sk/74626/ket-taborra-szakadt-a-hid-egy-idokozi-valasztason.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36239-interneten-is-az-mkp-tagjai-koze
http://www.hirek.sk/belfold/20121025091651/Nepszeruek-a-regionalis-automatricak.html
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Zoltán petíciós beadványát, amely a magyar kettős állampolgárság elleni szlovák 

„ellentörvényt” kifogásolja. Lomnici Zoltán örömtelinek nevezte, hogy a levélre válaszolva 

az összes magyar EP képviselő támogatásáról biztosította a petíciós beadványt. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. október 26-i számában olvasható.) 

 

Konzuli fogadónapot tartottak Adán 
2012. október 25. – Vajdaság Ma 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa kihelyezett fogadónapot tartott Adán, ahol a 

község polgárai átadhatták kérelmeiket a magyar állampolgárság könnyített úton történő 

megszerzésére. A kihelyezett fogadónapon az a mintegy száz polgár adhatta át kérelmét, 

akik előzőleg benyújtották erre vonatkozó igényüket az önkormányzat ügyintézőjénél. 

 

„Hat éve tart a bújócska” 
2012. október 26. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A VMSZ kezdeményezte, hogy a vajdasági parlament intézzen törvénymódosítási 

javaslatot a szerb képviselőházhoz a nemrégiben elfogadott költségvetési rendszerről szóló 

törvény azon szakaszára, amely a Vajdaságot megillető pénz nagyságát nem a költségvetés 

teljes bevételének a hét százaléka, hanem az adóbevételek költségfizetési része alapján 

kalkulálja ki. A tartományi pótköltségvetést és a VMSZ-nek a tartomány finanszírozását 

rendező javaslatát is elfogadta csütörtöki ülésén a vajdasági parlament. 

 

Az EU-belügyminiszterek már döntöttek: Fél évre lesz majd felfüggeszthető a 
vízummentesség 
2012. október 26. – Vajdaság Ma 

Az EU belügyminiszterei csütörtöki luxembourgi konferenciájukon úgy döntöttek, mielőbb 

el kell fogadni az úgynevezett védelmi kitételt, amely eszközöket biztosít arra, hogy 

ideiglenesen (hat hónapra) felfüggeszthető legyen a vízummentesség a nyugat-balkáni 

országok számára, ám erre csak akkor kerülhet sor, ha az Európai Tanács és az Európai 

Parlament is elfogadja a javaslatot. 

 

Martonyi: Eredményes az együttműködés 
2012. október 25. – MTI, Echo TV 

A Külügyminisztérium és a Kárpátalja Megyei Közgyűlés közötti megállapodás a keleti 

partnerségi program megvalósulásának "konkrét és máris eredményesnek bizonyult" 

példája, a közös fejlesztési projektek teljesítése jó ütemben halad - válaszolta Martonyi 

János külügyminiszter Szabó Vilmos szocialista országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14300/Konzuli-fogadonapot-tartottak-Adan.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-10-26_Hat_eve_tart_a_bujocska.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17443/Az-EU-belugyminiszterek-mar-dontottek-Fel-evre-lesz-majd-felfuggesztheto-a-vizummentesseg.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17443/Az-EU-belugyminiszterek-mar-dontottek-Fel-evre-lesz-majd-felfuggesztheto-a-vizummentesseg.html
http://www.echotv.hu/belfold/martonyi_eredmenyes_az_egyuttmukodes.html
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„Az dönti el a jövőnket, hogy mit teszünk meg nemzetünkért” 
2012. október 26. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség azoknak a szervezete, akik éppúgy nem akarnak 

beletörődni az elnyomásba, mint 1956 októberének forradalmárai – hangsúlyozta ünnepi 

beszédében Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. A Szövetség központi megemlékezésére 

nemzeti ünnepünk alkalmából Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán került sor október 23-án. 

 

Egyetlen vidéknek sem népviselete a pufajka 
2012. október 26. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Nemzeti összetartozásunk megélésének természetes és felemelő módja tapasztalni, hogy a 

magyar emberek, meghallva-meglátva elődeik népművészeti kincseit, azonos módon 

rezonálnak azokra – fogalmazott Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség elnöke annak kapcsán, hogy a KMKSZ kezdeményezésére Magyarország 

Külügyminisztériumának támogatásával vasárnap Ungváron, hétfőn pedig Beregszászban 

lépett fel a Magyar Állami Népi Együttes Magyar rapszódia című műsorával. 

 

Közel négyezer aláírás gyűlt össze 
2012. október 26. – Kárpátalja 

A nagymuzsalyi aranybánya kapcsán a KMKSZ a tervezett arany- és nehézfémbányászat 

elleni tiltakozásul aláírásgyűjtési akciót indított a majdani fémkitermelés által érintett 

Beregszász környéki településeken. Sin József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű 

Szervezetének elnöke elmondta: közel négyezer aláírást sikerült összegyűjteniük. 

 

Falunévtábla-avatás Rafajnaújfaluban 
2012. október 26. – Kárpátalja 

Október 21-én ünnepélyes eseményre került sor a beregszászi járási Rafajnaújfaluban: a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével ugyanis felavatták a község új 

falunévtábláját, melyet a KMKSZ adományozott a községnek a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt. által támogatott program keretében. A falunévtábla a község címerét, első említésének 

dátumát, valamint a település hivatalos ukrán és történelmi magyar nevét tartalmazza. 

 

Utoljára az utolsó esélyről, avagy a „rezesbanda” támadása Gyulán 
2012. október 26. – Kovács Miklós – Kárpátalja 

„A régiósok erkölcsileg kivégezték magyarul beszélő csicskásaikat. Felszabdalták a 

tömbmagyar vidéket több választókörzet között, nem hajtják végre magyar vonatkozásban 

a nyelvtörvényt, büntethetővé tették a kettős állampolgárságot. Vélhetőleg sok, 

magyarságát valamelyest komolyan vevő UMDSZ-es is besokkolt ettől, de világos volt az is, 

hogy a kemény mag, a Gajdos–Rezes-féle üzletemberi–kisfőnöki kemény mag kitart majd, 

felteszi a pléhpofát és hazudik” – írja a közelgő választások kapcsán Kovács Miklós 

KMKSZ-elnök. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-26/az-donti-el-a-jovonket-hogy-mit-teszunk-meg-nemzetunkert.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-26/egyetlen-videknek-sem-nepviselete-a-pufajka.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-26/kozel-negyezer-alairas-gyult-ossze.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-26/falunevtabla-avatas-rafajnaujfaluban.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-26/utoljara-az-utolso-eselyrol-avagy-a-rezesbanda-tamadasa-gyulan.php
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Új ajtók és ablakok a kárpátaljai magyar oktatásért 
2012. október 26. – Kárpátalja 

Köszönhetően Magyarország Külügyminisztériumának és a Kárpátaljai Megyei Tanácsnak, 

valamint a kétmillió amerikai dollárt felajánló szervezetek által a lebonyolítással megbízott 

Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ alelnökének eddig 23 magyar tannyelvű oktatási 

intézményben sikerült kicserélni a nyílászárókat, a villamoshálózatot és felújítani a 

fűtésrendszert, mindezt annak ellenére, hogy a felajánlott összegnek csak a negyedét 

költötték el, tehát a program folytatódik. 

 

Hát előre! 
2012. október 25. – Kárpáti Igaz Szó 

Ivan Busko és Gajdos István a nagyszőlősi járási Nagypaládon folytatta vidékjáró körútját. 

A rendezvényre a társközségből, Fertősalmásról is sokan eljöttek, hogy meghallgassák a 

képviselőjelölteket. 

 

A magyar kultúra jegyében 
2012. október 25. – Kárpáti Igaz Szó 

A Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) a Kárpátaljai Magyar Művelődési 

Intézet közreműködésével, a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával október 24-28-án 

ismét megrendezi a VI. Kárpátaljai Magyar Alkotóértelmiségiek Találkozóját a Bereg-

vidéken és Ugocsában. 

 

Kárpátaljára látogatott L. Simon László 
2012. október 25. – Kárpátalja Ma, MTI 

Kárpátaljára látogatott L. Simon László kultúráért felelős államtitkár, ahol szerdán ünnepi 

beszédet mondott a Magyar Állami Népi Együttes lembergi (Lviv) előadásán, csütörtökön 

pedig megbeszélést folytatott Mihajlo Kosztyuk kormányzóval. L. Simon László szerda 

délután Kárpátalján megkoszorúzta a Vereckei Honfoglalási Emlékművet. 

 

A magyarok szavazataiban bíznak 
2012. október 26. - Székely Gergely - Magyar Nemzet 

Kárpátalján egy olyan választási körzet van, ahol még minden lehetséges. A körzetben 

négy-öt győzelemre esélyes jelölt van. Brenzovics László a KMKSZ alelnöke az egyik, aki 

szerint ha magyar szavazók egységesen mellé állnak akkor van esély arra, hogy 20 százalék 

körüli eredményt érjen el, amivel már lehetséges, hogy bejusson az ukrán törvényhozásba. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. október 26-i számában olvasható.) 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-26/uj-ajtok-es-ablakok-a-karpataljai-magyar-oktatasert.php
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10990
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10992
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14129-karpataljara-latogatott-l-simon-laszlo
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Ismét szavalóveseny Felsőőrött 
2012. október 25. – Volksgruppen 

 „A vers az, amit mondani kell…“ – írta Kányádi Sándor és ez így is volt csütörtökön 

Felsöörött, ahol több mint száz magyarul tanuló diák szavalt verset. A Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület szervezésében az idén immár a 9. szavalóversenyre került sor. 

 

A Benes-dekrétumok ügyében is felszólaltak Strasbourgban 
2012. október 25. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A felvidéki Mészáros Alajos (MKP) a diszkriminatív Benes-dekrétumok ügyére igyekezett 

felhívni az uniós illetékesek figyelmét, az RMDSZ-es Sógor Csaba pedig a romániai uniós 

támogatások kifizetésének elmaradása miatti nehézségeket hangsúlyozta csütörtökön késő 

este az Európai Parlament plenáris ülésének a képviselők számára egy perc felszólalási 

lehetőséget biztosító szakaszában. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/172889/
http://mno.hu/eu/a-benes-dekretumok-ugyeben-is-felszolaltak-strasbourgban-1113713
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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/

