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Nem állít jelölteket a választásokon a Magyar Polgári Párt 
2012. október 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Nem állít jelölteket a decemberi parlamenti választásokon a Magyar Polgári Párt (MPP) – 

jelentette be hétfőn a szervezet elnöke. Biró Zsolt szerint a párt elnöksége a hét végén arra 

az álláspontra jutott, hogy az MPP pártként nem indul a választási versenyben. Ha lesznek 

olyan független jelöltek, akiket a párt is támogat, akkor erről tájékoztatja majd a 

választókat. Azokban a választókerületekben, ahol nem lesz a párt által támogatott 

független jelölt, a választók bölcsességére bízzák, hogy a magyar jelöltek közül kit 

támogatnak. 

 

Ukránokra szavaztak a kárpátaljai magyarok 
2012. október 29. – MTI, Kitekintő, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Csalódott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a képviselőjelöltjeinek a 

vasárnapi ukrán parlamenti választásokon elért eredményében, mivel nem sikerült 

megszerezniük a szavazatok többségét a magyarlakta kárpátaljai települések túlnyomó 

részében. Az eddig beérkezett adatok azt mutatják, hogy a magyarlakta települések 

szavazóinak többsége a kormányzó Régiók Pártjának (PR) a jelöltjére adta le voksát. 

 

Ukrajnai választások - Szakértő: veszélyes a nacionalista párt parlamentbe 
jutása 
2012. október 29. – MTI 

„Rendkívül veszélyes”, hogy a vasárnapi ukrajnai választások eredményeként bejutott az 

ukrán törvényhozásba a szélsőséges nacionalista Szvoboda (Szabadság) párt - 

mondta Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének 

tudományos munkatársa a Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén. 

 

Egymás ellen indulnak a választásokon a Mikó-ügy főszereplői 
2012. október 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Népszabadság 

Ugyanabban a választókerületben indul a decemberi parlamenti választásokon a 

sepsiszentgyörgyi Mikó-ügy két jelképes alakja: Markó Attila, a Székely Mikó Kollégium 

visszaszolgáltatása miatt nem jogerősen elítélt államtitkár és Sántha Imre református 

lelkész, a kollégium visszaállamosítása elleni megmozdulások szervezője. A 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón a néppárt alsóháromszéki jelöltjei mutatkoztak be, a 

Kovászna megyei 1. számú képviselői kerületben induló Sánta Imre mellett Toró T. Tibor 

pártelnök az 1. számú szenátori körzetben jelölteti magát, Derzsi Sámuel erdővidéki 

vállalkozó pedig a Kovászna megyei 2. számú képviselői kerületben mérkőzik meg. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68588
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/10/29/ukranokra_szavaztak_a_karpataljai_magyarok/
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68594
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Biró: nem a megosztás felé mozdulunk el 
2012. október 29. – transindex.ro 

Verseny az önkormányzati választásokkor, együttműködés a parlamenti választások 

alkalmával - így összegezte az MPP vezetője pártja választási szerepléssel kapcsolatos 

elképzeléseit. 

 

„Nem befolyásolnak a kampányoló magyarországi politikusok” 
2012. október 29. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A romániai magyarokat nem befolyásolja a magyarországi politikusok jelenléte a választási 

kampány idején – nyilatkozta Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke hozzátette: úgy 

hitte, hogy mind a Fidesz, mind a magyar kormány „levonták a megfelelő 

következtetéseket” a helyhatósági választások után, amikor az erdélyi magyarságot nem 

befolyásolta a magyar politikusok jelenléte a választási kampányban. 

 

Orvlövészekhez hasonlította az EMNP-t Kelemen Hunor 
2012. október 29. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„Minden egyes szavazókerületben jelöltet állítunk, az erdélyi megyéken kívül is, mert 

minden egyes mandátum számít” – nyilatkozta a sajtónak Kelemen Hunor szövetségi 

elnök. Újságírói kérdésre válaszolva elmondta, nem lát esélyt az erdélyi magyar pártok 

választási összefogására, egyik fél sem mutatott együttműködési szándékot és a határidő is 

lejárt. Az EMNP-t egy orvlövészhez hasonlította, akiről tudni lehet, hogy ott van, hogy 

valakit ki fog lőni, de hogy kit, az mindig csak a végén derül ki. 

 

Volt MPP-sek az EMNP Maros megyei jelöltlistáin 
2012. október 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szervezete hétfőn nyújtotta be a megyei 

választási irodához jelöltlistáit. A képviselő-, illetve szenátorjelöltek névsorában a néppárt 

tagjai mellett a Magyar Polgári Párt is képviseltette magát. Pálosi Csaba, az MPP 

marosvásárhelyi elnöke az újságíróknak elmondta, a szervezet elnöksége tudomásul vette 

jelölési szándékát a decemberi parlamenti választásokon, és elhatározta, hogy teljes 

erkölcsi támogatásáról biztosítja az MPP-tagok és tisztségviselők EMNP zászlaja alatt való 

indulását, továbbá támogatja a jelöltek kampányát. 

 

Markó Attila: árt a Mikó-ügynek, hogy felmerül, kampánytéma legyen-e 
2012. október 29. – transindex.ro 

Markó Attila nem akar foglalkozni azzal, hogy kikkel kell megmérkőznie a választási 

versenyben, a kampánya pedig mindenképpen az emberek gondjairól szól majd - 

nyilatkozta az RMDSZ háromszéki képviselőjelöltje, akit az MTI Sánta Imre indulása 

kapcsán kérdezett. Az Etnikumközi Hivatalt vezető államtitkár úgy vélekedett, árt a Mikó-

ügynek, hogy egyáltalán felmerül: legyen-e kampánytéma. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=18718
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129517&cim=nem_befolyasolnak_a_kampanyolo_magyarorszagi_politikusok
http://elore.maszol.ro/index.php/belfold/4370-orvloveszekhez-hasonlitotta-az-emnp-t-kelemen-hunor
http://maszol.ro/index.php/belfold/4363-volt-mpp-sek-az-emnp-maros-megyei-jeloltlistain
http://itthon.transindex.ro/?hir=30915
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Hunyad megyében is benyújtotta jelölési iratait az RMDSZ 
2012. október 29. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Hunyad megyei szervezete hétfőn tette le a jelölési dokumentációt a Hunyad 

Megyei Választási Irodához. Az RMDSZ küldöttsége Takács Aranka vajdahunyadi 

képviselőjelölt, Burján Gergely dévai képviselőjelölt, Ferenczi István szászvárosi 

képviselőjelölt és Dezméri István képviselőjelölt, kampányfőnök volt. 

 

A politológusok Torónak adnak igazat 
2012. október 29. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az elmúlt napokban nagy vihart kavart az EMNP elnöke, Toró T. Tibor és Frunda György 

RMDSZ-szenátor jogértelmezése a választási törvényben foglalt 6-3-as alternatív 

küszöbről. A politológus szakemberek szerint bármely politikai párt bejuthat a 

parlamentbe, amennyiben teljesíti az alternatív küszöböt. 

 

Verseny és szelleme 
2012. október 30. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika keddi vezércikke szerint “a Magyar Polgári Párt lassú, de biztos 

felmorzsolódásához vezet az alakulat döntése, miszerint nem indul önállóan a decemberi 

parlamenti választáson”. Rostás Szabolcs hangsúlyozza: “a Maros megyei polgáriak 

mintájára várhatóan máshol is masszívan igazolnak majd át az MPP-sek az EMNP-be, a 

polgári választótábor pedig minden bizonnyal nem az RMDSZ-es tulipánra, hanem a 

néppárti csillagra üti majd a pecsétet”. 

 

Kolozs megye: nincs közösködés 
2012. október 30. – Krónika 

Az önkormányzati választásoktól eltérően nem lesz megállapodás az EMNP és az MPP 

között Kolozs megyében sem – közölték a pártok megyei szervezeteinek vezetői. Keizer 

Róbert, az MPP Kolozs megyei elnöke a Krónikának csupán annyit mondott, a helyi 

szervezet álláspontját egy későbbi sajtótájékoztatón fogják ismertetni. 

 

Magyar nyelvtanfolyam mindenkinek 
2012. október 30. – Szabadság 

Intenzív magyarnyelv-tanfolyamot indítana november 15-től az RMDSZ Beszterce-Naszód 

megyei szervezete. Décsei Attila megyei elnök a Szabadságnak elmondta: szeretnék 

elősegíteni, hogy a vegyes házasságban született gyermekek ne veszítsék el a magyar 

nyelvet. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30918
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-politologusok-toronak-adnak-igazat
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/81001
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Többnyelvű Európai Kulturális Fővárost szeretne a Via Nova 
2012. október 29. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Nyílt levélben fordult Kassa főpolgármesteréhez a Via Nova ICS ifjúsági szervezet. Azt 

szeretnék, hogy Kassa, mint Európa Kulturális Fővárosa 2013-ban, több nyelven mutassa 

be a város kulturális életét. A főpolgármesteri hivatal eddig nem válaszolt megkeresésükre. 

 

Elégedetlenek a szlovákiai magyar televíziósok 
2012. október 29. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége 2012. október 26-án megtartott közgyűlésén 

Füleken elégedetlenségét fejezte ki, hogy a Szlovák Köztársaság törvényhozása továbbra 

sem változtatta meg a magyar nyelvű televíziózást érintő korlátozásokat. 

 

Deformál-e bennünket a kisebbségi lét? 
2012. október 29. – Felvidék Ma 

Beszélgetések a nemzettudatról címen indított rendezvénysorozatot a Pro Futuro 

Hungarica és az Esterházy János Társulás, amelyek során a beszélgetőpartnerek a 

szlovákiai magyarok nemzettudatával kapcsolatos kérdéseket boncolgatják, illetőleg a 

felvidéki magyarság jövőjének, megmaradásának esélyeit latolgatják. A házigazda Csáky 

Pál ezúttal Bordás Sándor pszichológussal a kisebbségi lét lelki vonatkozásairól 

beszélgetett, arról, hogy törvényszerűen deformál-e bennünket a kisebbségi lét, lehet-e egy 

kisebbségi polgár lelkileg teljesen egészséges? 

 

A T.Ü.Kör távozik a Kerekasztalból 
2012. október 29. – Felvidék Ma 

Feszty Zsolt, a komáromi T.Ü.Kör polgári társulás elnöke úgy véli, hogy a Kerekasztal 

felhatalmazás nélkül működik, s egy szűk körben kitalált stratégiához kellenek a civil 

szervezetek. A Te Ügyed Polgári Kör ezért távozik a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalból. 

 

Kisebbségnyi pénzt és állampolgárságot szeretnének a határon túli szlovákok 
2012. október 29. – Új Szó 

Legalább annyi pénzt kellene a határon túli szlovákok ügyére fordítani, amennyit az 

országon belüli kisebbségekre költ az állam – vélik a külhoni szlovákokat tömörítő 

szervezetek. A külföldre szakadt szlovákok állampolgárságot szeretnének mindazok 

számára, akik bizonyítani tudják, hogy legalább egy elődjük szlovák volt, és követelik, hogy 

a kormány távolítsa el az ezt tiltó rendelkezést. 

 

Kétnyelvű feliratokat helyezett el révkomáromi üzletében a Tesco 
2012. október 29. - Starovic Tibor - MTI 

A Fontos vagy! nevű szlovákiai magyar civil szervezet kezdeményezése alapján kétnyelvű, 

szlovák és magyar feliratokat helyezett el a Tesco a révkomáromi üzletében. Boldoghy 

Olivér, a Fontos vagy! a kétnyelvűség vizuális megjelenéséért küzdő civil szervezet 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.bumm.sk/74784/tobbnyelvu-europai-kulturalis-fovarost-szeretne-a-via-nova.html
http://www.bumm.sk/74788/elegedetlenek-a-szlovakiai-magyar-televiziosok.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36297-deformal-e-bennunket-a-kisebbsegi-let
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/36291-a-tukor-tavozik-a-kerekasztalbol
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/29/kisebbsegnyi-penzt-es-allampolgarsagot-szeretnenek-a-hataron-tuli
http://www.hirek.sk/belfold/20121029142016/A-revkomaromi-Tesco-magyarul-is-tajekoztat-a-Billa-egyelore-nem.html
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aktivistája az MTI-nek nyilatkozva elmondta: miután megtudták, hogy a Tesco üzletet nyit 

Révkomáromban, levélben hívták fel a vállalat figyelmét a város lakosságának etnikai 

összetételére és ennek alapján indítványozták a kétnyelvű feliratok kihelyezését. 

Rámutatott: a kétnyelvű tájékoztatás teljes körű, mivel a magyar nyelvű feliratokon kívül a 

hangosbemondó is kétnyelvű. 

 

Az MNT tisztázta a félreértéseket Újvidékkel 
2012. október 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Újvidéken az újvidéki Városi Képviselő Testület elnökének kabinetjében megbeszélést 

folytatott Korhecz Tamás, az MNT elnöke és Erdély Lenke az MNT tagja, az újvidéki 

Városi Képviselő Testület képviselője Újvidék Város vezetésével. A megbeszélésen sikerült 

tisztázni azokat a félreértéseket, amelyek eddig nehezítették az MNT és Újvidék Város 

együttműködését. A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy a VKT novemberi ülésén 

újratárgyalja a magyarul is oktató iskolák iskolaszékeinek valamint a három újvidéki 

kiemelt jelentőségű magyar kulturális intézmény igazgatóbizottságaival kapcsolatos 

felmentéseket és kinevezéseket. 

 

Dačić: Nem lesz vajdasági rendőrség, de főparancsnokság sem 
2012. október 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ellenzi a vajdasági rendőrség létrehozásának és a vajdasági rendőr-főparancsnokság 

bevezetésének ötletét a szerbiai kormányfő, belügyminiszter. Ivica Dačić Kamancon, a 

rendőrségi kiképző-központban nyilatkozott újságíróknak, mondván, hogy a „vajdasági 

rendőrség ötletét nem támogatja egyetlen jelentősebb párt sem Szerbiában”. A tartományi 

rendőr-főparancsnokság létrehozását pedig azzal az indokkal vetette el, hogy Vajdaság „túl 

nagy ahhoz, hogy itt egyetlen főparancsnokság létezzen”. 

 

Ismét fogadják a magyar állampolgárságot igénylőket Óbecsén 
2012. október 30. – Magyar Szó 

Másfél évig működött a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkörben a temerini CMH kihelyezett 

irodája, amely a kettős állampolgárságot igénylő óbecseieknek nyújtott segítséget az 

ügyintézésben. Miután az illetékesek februárban úgy döntöttek, hogy bezárják ezt az 

irodát, július elsejétől megszűnt az ügyfélfogadás. A sok segítségkérő megkeresés miatt 

azonban úgy döntöttek, november 5-től újranyitják az irodát. 

 

Parázs vita a nemzeti tanácsok jogosultságairól 
2012. október 30. – Magyar Szó 

Parázs vita alakult ki azon a tegnap Szabadkán megtartott kerekasztal-beszélgetésen, 

amelynek témája a nemzeti tanácsokról szóló törvény gyakorlati alkalmazása volt az 

oktatási intézményekben, és amelyen tulajdonképpen a nemzeti tanácsok jogosultságait 

kérdőjelezték meg. Joó Horti Lívia, az MNT Közoktatási Bizottságának elnöke 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14319/Az-MNT-tisztazta-a-felreerteseket-Ujvidekkel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14315/Dacic-Nem-lesz-vajdasagi-rendorseg--de-foparancsnoksag-sem.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-30_Ismet_fogadjak_a_magyar_allampolgarsagot_igenyloket.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-30_Parazs_vita_a_nemzeti_tanacsok_jogosultsagairol.xhtml
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felszólalásában elmondta, megfelelőnek találja az MNT fellépését, és azt szeretnék, hogy a 

törvényi lehetőségekkel összhangban, de mindenképpen kell, hogy a magyar közösségnek 

legyenek képviselőik az iskolákban, ahol magyar nyelven is folyik tanítás. 

 

Ismét lesz magyar képviselő az ukrán parlamentben? 
2012. október 29. – MTI, hirado.hu, Népszabadság 

Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöke nagy valószínűséggel 

parlamenti mandátumot szerez a kormányzó Régiók Pártjának választási listáján. A 

választáson leadott szavazatok közel 70 százalékának feldolgozása után közzétett adatok 

szerint a PR több mint 80 képviselőt küldhet listájáról a kijevi parlamentbe. Az UMDSZ 

elnöke a PR választási listájának 74. helyén szerepel. 

 

Nem tetszett az ukrán választás az uniónak 
2012. október 29. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Nem voltak egyenlők az esélyek az indulók számára a hétvégi ukrajnai parlamenti 

választásokon – ismertették tapasztalataikat az Ukrajnában tartózkodó nemzetközi 

megfigyelők hétfőn. Az Európa Tanács (ET) és az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet (EBESZ) megfigyelői szerint nem volt kiegyensúlyozott a választási küzdelem, az 

állami erőforrásokkal kampánycélból visszaéltek, a kampány- és pártfinanszírozás nem 

elég átlátható, a média pedig nem nyújtott kiegyensúlyozott tájékoztatást – összegezték 

kifogásaikat a nemzetközi megfigyelők. 

 

A PACE kritikával illetve a Központi Választási Bizottságot 
2012. október 29. – Kárpátinfo 

Andreas Gross, a PACE küldöttség vezetője megjegyezte, hogy a Központi Választási 

Bizottság tevékenységében hiányosságok vannak, ez pedig aláássa az emberek bizalmát a 

választási folyamattal szemben. Gross szavai szerint a Központi Választási Bizottságnak 

nem sikerült  lényeges lépéseket tennie azért, hogy kijavítsa azon szabálytalanságokat, 

amelyekre ez idáig sor került. 

 

Nincs választás csalás nélkül? 
2012. október 30. – Kárpátalja Ma 

Hivatalos értékelések szerint majdhogynem hibátlanul zajlottak a vasárnapi parlamenti 

választások Ukrajnában, s ezen belül Kárpátalján is. Néhány esettől eltekintve a külföldi 

megfigyelők sem tapasztaltak semmi rendkívülit a szavazás napján. Pedig 

sajtóbeszámolókból ítélve nem múlt el „eseménytelenül" a hétvége. Az Ukrajnai Választók 

Bizottsága (UVB) elnevezésű civil jogvédő szervezet kárpátaljai aktivistái mindjárt több 

jogsértésről is hírt adtak. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/29/17/Ismet_lesz_magyar_kepviselo_az_ukran_parlamentben_.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/kulfold/nem-tetszett-az-ukran-valasztas-az-unionak-1114356
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/pace-kritikaval-illetve-kozponti-valasztasi-bizottsagot
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/14255-nincs-valasztas-csalas-nelkul
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34 százalékkal vezet a Régiók Pártja 
2012. október 29. – Kárpátinfo, Kitekintő, Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A vasárnapi ukrajnai választások után megjelenő első eredmények alapján öt párt biztos 

helyet szerez magának a parlamentben, a kormányzó Régiók Pártja pedig komoly 

félelmekkel kell, hogy szembenézzen az alakuló ellenzéki koalíciós erők miatt. 

 

A mai Kárpátalja területének nyelvi tájképe, 1900–2012 
2012. október 29. – Kárpátalja Ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán működő Hodinka Antal Intézet 2012. 

november 13-án 14.00 órai kezdettel – a Magyar Nyelv Napjához, illetve a Magyar 

Tudomány Ünnepéhez igazodva – Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben címmel 

poszter-kiállítást szervez. A kiállításon megtekinthető poszterek azt szemléltetik, hogy az 

egyes történelmi korszakokban hogyan jelentek/jelennek meg a régióban használatos 

nyelvek a szimbolikus térben; az épp aktuális államnyelv mellett használhatók voltak-e a 

kisebbségi nyelvek is a közéletben, a hivatalokban, az ügyintézésben. 

 

A választásokon való részvételi arány a Nagyszőlősi járásban alig haladta meg 
az 50%-ot 
2012. október 29. – Kárpátalja Ma 

Összességében 88 478 szavazóból 47 328 jelent meg a Nagyszőlősi járás 

szavazóhelységeiben. A szavazók a legkevésbé aktívak Királyházán és Szőlősvégardóban 

voltak. Ennek ellentéteként Nagyszőlősön, Onokon, Borzsovában, Salánkon, Fancsikán, 

Verbőcön és Szászfalván több mint 1000 embert ment el szavazni településenként. 

 

Felolvasóest Vukováron 
2012. október 29. – Új Magyar Képes Újság 

A vukovári magyarok háza táján mindig történik valami. Legutóbb egy felolvasóestet 

tartottak. Közben javában tart a magyar nyelvoktatás, amelyet ezúttal nem a kezdők, 

hanem haladók számára szerveztek meg. 

 

Akiknek szívügyük a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás 
2012. október 29. - Kocsis Julianna - Kárpátalja.ma 

Oláh Gáborné, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ gazdasági elnök-helyettese 

látogatott Kárpátaljára, korábban az Emberi Erőforrás Minisztériuma Oktatásért Felelős 

Államtitkárságának helyettes államtitkára a Kárpátaljai Református Egyház tanügyi 

tanácsosával, dr. Pándy-Szekeres Dáviddal. Az egyházi iskolákban tett körútjuk alkalmával 

rövid kitérőt tettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára, ahol találkoztak 

Orosz Ildikó elnök asszonnyal. 
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http://kitekinto.hu/europa/2012/10/29/34_szazalekkal_vezet_a_regiok_partja/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/14268-a-mai-karpatalja-teruletenek-nyelvi-tajkepe-1900-2012
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14251-a-valasztasokon-valo-reszveteli-arany-a-nagyszolosi-jarasban-alig-haladta-meg-az-50-ot
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14251-a-valasztasokon-valo-reszveteli-arany-a-nagyszolosi-jarasban-alig-haladta-meg-az-50-ot
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3897-felolvasoest-vukovaron
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/14254-akiknek-szivugyuk-a-karpataljai-magyar-nyelvu-oktatas
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Fogadás 1956 emlékére Bécsben 
2012. október 29. – Volksgruppen 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke előtt tisztelegtek hétfő délután a bécsi 

magyar nagykövetségen. Szalay-Bobrovniczky Vince Magyarország rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövete a magyar és az osztrák himnusz elhangzását követően 

köszöntötte a fogadáson megjelent mintegy 600 vendéget. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/173033/
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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.pannonrtv.com/
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