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Répás: megszilárdult a csángó oktatási program 
2012. november 13. – MTI, hirado.hu, Krónika, Echo TV, Híradó 

Megszilárdult a csángó oktatási program, úrrá lettek a korábbi problémákon és rendben 

vannak a gazdasági elszámolások is - mondta Répás Zsuzsanna az Országgyűlés Nemzeti 

Összetartozás Bizottsága előtt kedden. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

kiemelte: a korábbi 22 helyszín helyett 26 helyszínen zajlik a magyar nyelvű oktatás, tavaly 

1560 gyermek után igényeltek oktatási-nevelési támogatást. Burus Siklódi Botond elnök, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke kiemelte: a program szeptembertől 200 

gyermekkel bővült, abban több mint negyven pedagógus vesz részt, a támogatások több 

mint kétharmadát teszik ki a személyi juttatások. 

 

A magyar nyelv napja – emlékülés 
2012. november 13. – MTI, hirado.hu, Echo TV 

Emlékülést tartottak a magyar nyelv napján Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. L. 

Simon László kultúráért felelős államtitkár kiemelte, hogy a magyar tudományos 

nyelvhasználat elősegítésére 2013-ban 100 millió forint keretösszegben könyvkiadási 

programot indít az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Elmondta azt is, hogy elkészült a 

magyar nyelv állapotáról szóló jelentés, amely reményei szerint nagy vitákat fog 

gerjeszteni. 

 

Titói megtorlás: közösen hajt fejet Áder és Nikolic 
2012. november 13. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Magyar 

Hírlap 

A magyar és a szerb köztársasági elnök abban állapodott meg, hogy közösen fog fejet 

hajtani a jövő évben az 1944–45-ös titói megtorlások vajdasági áldozatai előtt. Áder János 

felajánlotta Tomislav Nikolicnak keddi budapesti megbeszélésük során, hogy ezt követően 

egy másik helyszínen ugyancsak közösen emlékezzenek meg az 1942-es újvidéki hideg 

napok áldozatairól is. Áder János történelminek minősítette a megállapodást, tekintettel 

arra hogy a két ország történelmében ez nyitott kérdés, amelyet le kell zárni. Úgy véli: ha a 

két eseményre sor kerül, azzal régi vágya teljesül a Szerbiában élő szerbeknek és 

magyaroknak, lezárható lesz a történelemnek ez a fejezete, és a történészekre maradna 

annak a tisztázása, hogy mi történt azokban az időkben. 

 

Elismerés a Budapesti Román Kulturális Intézet távozó igazgatójának 
2012. november 13. – MTI, hirado.hu, Krónika, maszol.ro 

Brindusa Armanca, a Budapesti Román Kulturális Intézet távozó igazgatója miniszteri 

elismerő oklevelet vehetett át L. Simon László kultúráért felelős államtitkártól. A magyar-

román kulturális kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett budapesti tevékenysége 

elismeréseként Balog Zoltán, az emberei erőforrások minisztere adományozta az 

elismerést a leköszönő igazgatónak. M
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/13/10/Repas_megszilardult_a_csango_oktatasi_program.aspx?source=hirkereso
http://www.echotv.hu/elet_muveszet/a_magyar_nyelv_napja__emlekules.html
http://mno.hu/belfold/titoi-megtorlas-kozosen-hajt-fejet-ader-es-nikolic-1117138
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/13/15/Elismeres_a_Budapesti_Roman_Kulturalis_Intezet_tavozo_igazgatojanak.aspx?source=hirkereso
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Kormány-email: leckéztessük meg a magyarokat! 
2012. november 13. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

„Románok! Menjetek el minél többen szavazni! Ha a részvételi arányotok meghaladja a 

60-65 százalékot, akkor a 22 évből 13,7 éven át kormányzó RMDSZ nem jut be a 

parlamentbe, s többé nem tudja zsarolni leendő szövetségeseit. Talán végre felébredünk, s 

megleckéztetjük őket! Ha hazafi vagy, olvasd, és add tovább!” – ez a felhívás érkezett a 

választási kampány első napjaiban a pénzügyminisztérium és a mezőgazdasági 

minisztérium több száz alkalmazottjának munkahelyi elektronikus postacímére. 

 

Letöltendő börtönbüntetést kért a DNA Nagy Zsoltra 
2012. november 13. – transindex.ro, maszol.ro 

A DNA ügyészei kedden letöltendő börtönbüntetést kértek Nagy Zsolt volt kommunikációs 

miniszterre, Tudor Chiuariu volt igazságügyi miniszterre és Dan Mihai Toaderre, a Román 

Posta volt igazgatójára a Román Posta dossziéban. A DNA szerint a vádlottak 

hozzájárultak ahhoz, hogy egy, a Román Posta tulajdonában levő ingatlanegyüttest valós 

árának töredékéért kapjon meg egy cég. Az ügyben november 20-án hoz döntést a Legfelső 

Bíróság és Semmítőszék. 

 

A Bánffy kastélyban beszélt Winkler az Erdély 2020-ról 
2012. november 13. – maszol.ro, transindex.ro 

Hegedüs Csilla képviselőjelölt és Lőrinczi Zoltán szenátorjelölt meghívására a bonchidai 

Bánffy kastélyban mutatta be Winkler Gyula EP-képviselő az Erdély 2020 stratégiát. A 

keddi találkozón részt vettek a térség önkormányzatainak képviselői, polgármesterek, 

alpolgármesterek. 

 

Frunda György ellen indít támadást Gabor Gabriel 
2012. november 13. – Erdély Ma 

A Dan Diaconescu Néppárt (PPDD) szenátor-jelöltje, Frunda György vetélytársa, Gabor 

Gabriel nyílt levelet írt az RMDSZ-es szenátornak, amelyben a magyar politikus 

autonómiáról elhangzott szavait kritizálja. Gabor Gabriel nyílt levelében így fogalmazott: 

„Amennyiben Ön kétségbe vonja Románia nemzetállami voltát, mindez arra vall, hogy Ön 

nem egy becsületes állampolgár, és hogy Ön megkérdőjelezi Románia Alkotmányát is.” 

 

Kétezer kérelem Baróton – Külföldi munkára kell az állampolgárság 
2012. november 13. – Erdély Ma 

A baróti demokrácia-központban tavaly decemberben, csaknem egyévi működés után 

állították ki a magyar állampolgárságot kérelmező ezredik iratcsomót. Az azóta eltelt újabb 

közel egy évben az érdeklődés nem lankadt: hamarosan összeállítják a kétezredik 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/5002-nacionalista-kampany-miniszteriumi-e-mailekben
http://itthon.transindex.ro/?hir=31053
http://maszol.ro/index.php/belfold/5022-a-banffy-kastelyban-beszelt-winkler-az-erdely-2020-rol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130454&cim=frunda_gyorgy_ellen_indit_tamadast_gabor_gabriel
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130490&cim=ketezer_kerelem_baroton_kulfoldi_munkara_kell_az_allampolgarsag
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iratcsomót is. Szép Béla, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) erdővidéki területi 

szervezetének elnöke elmondta: a nyár folyamán az érdeklődés ugyan visszaesett kissé, de 

az ősz beálltával ismét többen keresik fel az irodát, fiatalok és idősek egyaránt vannak a 

kérelmezők között. 

 

Ne másítsák meg a magyar utcaneveket! 
2012. november 13. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Ne másítsák meg, ferdítsék el, fordítsák át a magyar utcanevek, közterek elnevezéseit – ezt 

kérik a romániai hatóságoktól az Erdélyi Magyar Ifjak. A szervezet a régi magyar 

elnevezésekkel utcanévtáblákat készíttet, amelyeket bárkinek ingyenesen átad, az EMNT 

pedig a jelenlegi elnevezések kétnyelvű feltüntetésével készíttet táblákat. 

 

Munkacsoport a magyar anyanyelvű romák integrálására 
2012. november 13. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ főtitkárságának kezdeményezésére roma integrációs munkacsoport alakult 

kedden, Kolozsváron. A testületbe olyan polgármesterek, tudományos kutatók, civil 

szervezetek vezetői, pályázatíró szakemberek kaptak meghívást, akik a magyar anyanyelvű 

romák társadalmi integrációjának elősegítésén dolgoznak.  

 

RMDSZ-kampánynyitány Gyergyószentmiklóson 
2012. november 13. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ parlamentbe jutása teljesen biztos, az viszont egyáltalán nem mindegy, hogy 

mekkora lesz a frakció az új törvényhozásban – éppen ezért minél nagyobb számban 

menjenek el az emberek szavazni – hangzik a gyergyószéki jelöltek üzenete. 

 

Magyar voksharc Vásárhelyen 
2012. november 14. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltje, Portik Vilmos a hetedik alsóházi 

mandátumára pályázó Kerekes Károllyal (RMDSZ) méretkezik meg a marosvásárhelyi 

képviselői választókerületben. A Krónikának adott interjúban Kerekes Károly beismeri, 

hogy Borbély László kérésére átadta a biztos befutó helyet jelentő küküllő- és nyárádmenti 

kerületet a szövetség politikai alelnökének. Portik Vilmos arról beszélt a Krónikának, az 

RMDSZ-ből és a politikusokból kiábrándult marosvásárhelyieket próbálja megszólítani a 

kampány során. 

 

Bihari RMDSZ: nincs ellenfél 
2012. november 14. – Krónika 

Bihar megyében kizárólag az RMDSZ-nek van esélye képviselőt küldeni a parlamentbe – 

jelentette ki a tegnap Huszár István, a szövetség nagyváradi képviselőjelöltje. Hozzá 

hasonlóan nyilatkozott az RMDSZ másik képviselőjelöltje, Pásztor Sándor, aki kijelentette: 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ne-masitsak-meg-a-magyar-utcaneveket
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/5024-munkacsoport-a-magyar-anyanyelvu-romak-integralasara
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/rmdsz-kampanynyitany-gyergyoszentmikloson
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69056
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a néppárt nem ellenfele, legfeljebb versenytársa lehet az RMDSZ-nek, hiszen a valódi 

ellenfelet az egyre jobban mozgósító román pártokban kell keresni. 

 

„Ne Bukarestben döntsenek” 
2012. november 14. – Krónika 

Csupán az önrendelkezés oldaná meg a székelyföldi megyék azon problémáját, miszerint 

lényegesen kevesebb pénzt kapnak vissza az állami költségvetésből, mint amennyit 

befizetnek – mutattak rá tegnapi közleményükben az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

marosvásárhelyi jelöltjei. Mint Jakab István szenátorjelölt, illetve Portik Vilmos és Boros 

Zoltán képviselőjelölt emlékeztetett, a pénzügyminisztérium hivatalos adatai szerint 

Maros megyébe a befizetett összeg 70,7 százaléka, Kovászna megyébe a 78,8 százaléka, 

míg Hargita megyébe a hozzájárulás 82,5 százaléka kerül vissza. 

 

A helembai Ipoly-híd talán megépül, az ipolypásztói és az ipolyviski sorsa 
bizonytalan 
2012. november 13. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Már a jövő évben megkezdődhet a Helemba és Ipolydamásd közötti Ipoly-híd építése, 

amennyiben a Nyitra megyei önkormányzat decemberi testületi ülésén jóváhagyja a 

beruházás kivitelezéséről szóló partnerszerződés végső formáját - tájékoztatta az MTI-t 

Botka Ferenc, a Nyitra megyei önkormányzat képviselőtestületének MKP-s frakcióvezetője 

kedden. 

 

Dunaszerdahelyen is óvni kell a magyar nyelvet 
2012. november 13. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja Dunaszerdahelyi Helyi Szervezetének Elnöksége aggodalommal 

és megdöbbenéssel fogadta azt a sajtóértesülést, miszerint a helyi Thermalpark 

éttermének új vezetője korlátozni kívánta a magyar nyelv használatát az alkalmazottak 

közti kommunikációban. 

 

Megfogyatkozásunk mérlege 
2012. november 14. – Molnár Judit – Szabad Újság 

1991 és 2001 között 47 ezerrel csökkent a szlovákiai magyarok száma, 2011-re 62 ezerrel 

lettek kevesebben. A rendszerváltás óta tehát a magyarság közel ötöde tűnt el 

Szlovákiában. Ennek okairól Gyurgyík László szociológussal beszélgetett a Szabad Újság a 

tavalyi népszámlálási adatok tükrében. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121113141612/A-helembai-Ipoly-hid-talan-megepul-az-ipolypasztoi-es-az-ipolyviski-sorsa-bizonytalan.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121113141612/A-helembai-Ipoly-hid-talan-megepul-az-ipolypasztoi-es-az-ipolyviski-sorsa-bizonytalan.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/36536-dunaszerdahelyen-is-ovni-kell-a-magyar-nyelvet
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Hallgat a kormány Peredről 
2012. november 14. – Veres István – Új Szó 

A szükséges mellékletekkel ellátott névváltoztatási kérvényt a Vágsellyei járásban fekvő 

Pered község október közepén küldte el a kormányhivatalba, mondta az Új Szónak 

Borsányi Gyula (MKP) polgármester. A hatóságok korábban arra hivatkoztak, hogy a 

Pered nem szlovák elnevezés, az Alkotmány szerint pedig a Szlovákia területén levő 

települések hivatalos nevének szlováknak kell lennie. A falu a névváltoztatási kérelem 

kapcsán kikérte a Szlovák Nemzeti Levéltár és a Szlovák Tudományos Akadémia Ľudovít 

Štúr Nyelvtudományi Intézetének véleményét. Mindkét intézmény rámutatott, hogy a 

Pered szó nem magyar, hanem inkább szláv eredetű. 

 

Harc a szülői szövetségben 
2012. november 14. – V. Krasznica Melinda – Új Szó 

A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének hétvégi közgyűléséről kivonultak a 

dunaszerdahelyi területi küldöttek, mert nehezményezik, hogy régiójuk alapszervezetei a 

központi tanácsban nem a súlyuknak megfelelően kaptak helyet. Emellett szerintük a 

közgyűlés nem volt megfelelően előkészítve, a küldötteknek nem volt idejük a javaslatok 

áttanulmányozására, nem minden esetben volt lehetőség módosító javaslatok 

előterjesztésére. Mézes Rudolf, az SZMSZSZ régi-új elnöke nem érzi jogosnak a kritikát. 

 

Tomislav Nikolić Kövér Lászlónál 
2012. november 13. – Vajdaság Ma 

Tomislav Nikolić szerb elnök kétnapos magyarországi látogatása során ellátogatott a 

Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthonba, 

ahol a diákok kenyérrel és sóval köszöntötték. Ezután a szerb köztársasági elnök Kövér 

Lászlóval, az Országgyűlés elnökével találkozott a Parlamentben. 

 

Nikolić: a kisebbségek érdekében kell fejet hajtani a vajdasági vérengzések 
áldozatai előtt 
2012. november 14. – Vajdaság Ma 

A szerbiai magyar és a magyarországi szerb közösség érdekében kell fejet hajtani a 

második világháború idején történt vajdasági vérengzések áldozatai előtt - mondta 

Tomislav Nikolić szerb elnök az M1-nek adott keddi interjúban. Az Este című műsorban 

azzal kapcsolatosan kérdezték az államfőt, hogy kedden budapesti látogatása során abban 

állapodott meg Áder János köztársasági elnökkel: közösen hajtanak fejet az 1942-es 

újvidéki razzia és az 1944-45-ös titói megtorlások vajdasági áldozatai előtt. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/11/14/hallgat-a-kormany-peredrol
http://ujszo.com/online/regio/2012/11/14/harc-a-szuloi-szovetsegben
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17522/Tomislav-Nikolic-Kover-Laszlonal.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5283/Nikolic-a-kisebbsegek-erdekeben-kell-fejet-hajtani-a-vajdasagi-verengzesek-aldozatai-elott.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5283/Nikolic-a-kisebbsegek-erdekeben-kell-fejet-hajtani-a-vajdasagi-verengzesek-aldozatai-elott.html
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VMSZ: Áttörés a szerb-magyar kapcsolatokban 
2012. november 13. – MTI, hirado.hu, Kossuth Rádió 

Áttörésként értékelte a magyar és a szerb köztársasági elnök budapesti találkozóját Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Ezzel újabb biztatást, lendületet kaphat a két 

nép közötti megbékélés, s az a történész vegyes bizottsági munka is, amely a magyar és a 

szerb társadalomnak a tényekkel történő szembesülését eredményezheti, fogalmazott 

Pásztor István. 

 

A magyar nyelv napját ünnepelték Adán 
2012. november 14. – Vajdaság Ma 

Kedd este Adán, a községháza dísztermében megünnepelték a magyar nyelv napját, 

amelynek alkalmából Fábri Géza és Ivánovics Tünde zenés-énekes produkcióval léptek a 

közönség elé. A rendezvény kezdetén dr. Hódi Éva, a Szarvas Gábor Könyvtár igazgatója, a 

Szarvas Gábor Nyelvművelő Egyesület elnöke mondott ünnepi köszöntőt, amelyben 

hangsúlyozta, a magyar nyelv napja az egészen új keletű ünnepek közé tartozik. 

 

VMTDK: sikertörténet 
2012. november 13. – Vajdaság Ma 

A 11. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia november 16-án, pénteken 

művészeti konferenciaprogramokkal veszi kezdetét Szabadkán, a Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon 19 órakor. A képzőművészeti kiállítások megnyitóit követően 

művészeti programokkal folytatódik a rendezvénysorozat 20 órakor a Kosztolányi Dezső 

Színházban, a második napot pedig tudományos konferenciaprogramok gazdagítják. 

 

A statútum összhangban van az Alkotmánnyal 
2012. november 13. – Pannon RTV 

Vajdaság statútumát az Alkotmánnyal összhangban hozták meg – jelentette ki Egeresi 

Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség tartományi frakcióvezetője. Szerinte, ha az 

Alkotmánybíróság vitatja a tartomány statútumát, akkor az ország alaptörvénye sem jó. 

Hozzátette: az Alkotmány módosítása szükséges az európai út folytatásához is. Egeresi 

Sándor elmondta, a köztársaság és a tartomány vitás kérdéseit párbeszéddel kell 

megoldani. 

 

Hivatalos a parlamenti választások végeredménye 
2012. november 13. – Kárpátalja Ma 

Az október 28-i parlamenti választások végeredménye megjelent a Holosz Ukrajini lapban, 

azaz hivatalosnak számít. 225 egyéni választókerület közül ötben – 94. (Obuhov, Kijev 

megye), 132. (Pervomajszk, Mikolajiv megye), 194., 197. (mindkettő Cserkasszi megye) és 

223. (Kijev, Sevcsenkói kerület) választókerületekben – a CVK lehetetlennek mondta ki a 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/13/20/VMSZ_Attores_a_szerb_magyar_kapcsolatokban.aspx?source=hirkereso
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14405/A-magyar-nyelv-napjat-unnepeltek-Adan.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5280/VMTDK-sikertortenet.html
http://pannonrtv.com/web/?p=30917
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14602-hivatalos-a-parlamenti-valasztasok-vegeredmenye
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választások eredményének megállapítását, így ezek a képviselői helyek egyelőre 

betöltetlenek maradnak, e kerületekben később meg kell majd ismételni a választásokat. 

 

A kárpátaljai többnyelvűség köztéri megjelenéséről nyílt kiállítás 
Beregszászon 
2012. november 13. – MTI, Kárpátinfo 

Kárpátalja hagyományos többnyelvűségének köztéri megjelenítését bemutató 

poszterkiállítás nyílt kedden Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán Látható kétnyelvűség: nyelvpolitika képekben címmel. A főiskola Hodinka Antal 

Intézete által szervezett tárlat a jelenleg Kárpátaljaként ismert régió többnyelvűségét a 

nyilvános nyelvhasználat szempontjából mutatja be. A tanintézet Gross Arnold termében 

kiállított poszterek, a rajtuk látható képes levelezőlapok, fotók, dokumentumok azt 

szemléltetik, hogy az 1867-től napjainkig terjedő időszakban miként jelennek meg a 

régióban használatos nyelvek a szimbolikus térben. 

 

Ötéves a Beregszászi Konzulátus 
2012. november 13. – Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó 

Önállósodásának ötödik évét méltatta az elmúlt hét végén a Magyar Köztársaság 

Beregszászi Konzulátusa. Ebből az alkalomból az önálló feladat- és hatáskörrel bíró 

diplomáciai testület falán emléktáblát avattak, valamint kihirdették az eseményhez 

kapcsolódó „Életképek Beregtől Máramarosig” című fotópályázat nyerteseit. 

 

Verecke: mit avatott Kövér László? 
2012. november 13. – Balogh Csaba – Kárpáti Igaz Szó 

Tévedtünk, amikor azt hittük, megtörtént a vereckei honfoglalási emlékmű hivatalos 

műemlékké nyilvánítása. Sőt, úgy tűnik, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) vezetői annak „újraavatóját”, azaz Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét 

is megvezették – írja cikkében Balogh Csaba. 

 

Elnökségi ülést tartott a HMIK 
2012. november 13. – Új Magyar Képes Újság 

Egy tartalmas év végéhez közeledve a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége 

elnökségi ülést tartott a hétvégén Kiskőszegen. Ugyan az egyesület még egy teljes éve sem 

létezi, mégis nyolc rendezvényt tudnak maguk mögött, köztük egy nagyszabású fesztivált 

is. „Egy hatalmas feladat előtt állunk, hiszen megkaptuk a tavaszi Magyar Ifjúsági 

Konferencia szervezésének jogát, jövőre mi látjuk vendégül a Kárpát-medencei ifjúsági 

egyesületek vezetőit. Emellett szeretnénk hagyományt teremteni az idei 

rendezvényeinkből is, valamint tovább bővíteni a nemzetközi kapcsolatainkat is.” 
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http://karpatinfo.net/cikk/kultura/karpataljai-tobbnyelvuseg-kozteri-megjeleneserol-nyilt-kiallitas-beregszaszon
http://karpatinfo.net/cikk/kultura/karpataljai-tobbnyelvuseg-kozteri-megjeleneserol-nyilt-kiallitas-beregszaszon
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11120
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11124
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3954-elnoeksegi-uelest-tartott-a-hmik
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A Baráti Társaság a még jobb együttműködésért 
2012. november 13. – RTV Slovenija Hidak 

A Szlovén – Magyar Parlamenti Baráti Társaság szlovén küldöttsége kétnapos találkozóra 

indult Budapestre. Látogatásuk első állomása Lendva volt, ahol a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség elnökével, valamint a nemzetiségi intézetek igazgatóival 

beszélgettek. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/5077
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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 
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www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   
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