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Bécsben kihelyezett ülést tartott a Nemzeti összetartozás bizottsága 
2012. november 28. – MTI, hirado.hu 

Kihelyezett ülést tartott ausztriai magyar szervezetek képviselőivel közösen szerdán 

Bécsben az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága. Az ülés célja az volt, hogy a 

helyszínen tájékozódjanak a képviselők az ausztriai közösségek helyzetéről - mutatott rá 

Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke. Az ülésen az egyesületek részéről 

felmerült, hogy nem megoldott az anyanyelvi oktatás helyzete, és hogy a 

népcsoporttörvény módosításának tervezetét a többi ausztriai népcsoporthoz hasonlóan 

ők sem tudják elfogadni. 

 

A kormány létrehozza a Friends of Hungary alapítványt 
2012. november 28. – MTI, Index 

„A diaszpóra magyarsága nemzeti identitásának és a nemzeti összetartozás kötelékének 

erősítése céljából” a kormány Friends of Hungary nevű amerikai alapítványt hoz létre. 

November 30-ig a nemzeti fejlesztési miniszternek 15 millió dollárt (körülbelül 3,2 

milliárd forintot) kell alapító vagyonként  az alapítvány rendelkezésére bocsátania. 

 

Semjén: a magyar kormány elismerését fejezi ki Kolozsvárnak az Európa 
Ifjúsági Fővárosa címért 
2012. november 28. – MTI, transindex.ro, Krónika 

Semjén Zsolt szerdán a magyar kormány nevében közleményében köszöntötte Kolozsvárt 

az Európa Ifjúsági Fővárosa 2015 cím elnyerése alkalmából. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes szerint a cím jó lehetőséget ad Kolozsvárnak a kiemelt ifjúsági 

programok megvalósítására, és a rendezvények magyar vonatkozásait erősítik a városban 

működő magyar intézmények. 

 

Nagycsaládosokat támogató kedvezményrendszer kidolgozását javasolja 
Korodi és Tánczos 
2012. november 28. – transindex.ro 

Az RMDSZ csíki jelöltjei a nagycsaládosokat segítő kedvezményrendszer kidolgozását 

javasolják. Korodi Attila parlamenti képviselő és Tánczos Barna szenátorjelölt szerda 

délelőtt polgármester-találkozó keretében ismertették javaslatukat. 

 

Varga Andrea: erős túlzás restitúcióról beszélni Romániában 
2012. november 28. – transindex.ro 

A harcot nem az utcán, hanem a bíróságokon kell megvívni – mondja a történész, akinek a 

külügyi archívum igazgatójától pecsétes igazolása van arról, hogy a román állam 1878-ig 

nem létezett. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/28/14/Becsben_kihelyezett_ulest_tartott_a_Nemzeti_osszetartozas_bizottsaga.aspx?source=hirkereso
http://index.hu/belfold/2012/11/28/a_kormany_letrehozza_a_friends_of_hungary_alapitvanyt/
http://itthon.transindex.ro/?hir=31202
http://itthon.transindex.ro/?hir=31202
http://itthon.transindex.ro/?hir=31201
http://itthon.transindex.ro/?hir=31201
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18960
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RMDSZ-es elöljárók nyomdafestéket nem tűrő kijelentéseit hozta 
nyilvánosságra a néppárt 
2012. november 28. – Krónika 

„Utállak benneteket, mint a szaromat, megmondom őszintén. És ezt mondd meg a 

Lacikának (Tőkés László – szerk. megj.) is meg a Szilágyi Zsoltnak is! (…) Ide a lábatokat 

be ne tegyétek!” – hallható egyebek mellett azon a hangfelvételen, amelyet Csomortányi 

István, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei képviselőjelöltje rögzített az 

RMDSZ színeiben megválasztott Barcui Barna vedresábrányi polgármesterrel folytatott 

beszélgetésén, s amelyet az Érsemjénben rögzítettekkel egyetemben szerdai nagyváradi 

sajtótájékoztatóján hozott nyilvánosságra. 

 

A Délvidéki Szolidaritás Napja Nagyváradon 
2012. november 28. – Erdély Ma, MTI 

A magyarság lélekben, öntudatban, önazonosságban együvé tartozik, és hite segíti 

szembeszállni az igazságtalansággal, amikor alárendeltségbe próbálják kényszeríteni – 

jelentette ki Tőkés László európai parlamenti képviselő Nagyváradon, ahol vasárnap 

megrendezték a Délvidéki Szolidaritás Napját. A délvidéki magyarság emberi és kisebbségi 

jogai melletti kiállásként, a méltánytalanul súlyos – összesen 31 éves – börtönbüntetésre 

ítélt öt temerini magyar fiú ügyének felkarolásaként rendezett megmozdulást az EP-

képviselő Lomnici Zoltánnal, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökével közösen 

kezdeményezte. 

 

Mozgósítás a kulcsszó az RMDSZ-nél 
2012. november 28. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a románok szavazókedve nagyobb, mint a 

magyaroké a 2012-es parlamenti választásokon. Ez azt jelenti, hogy akkor is, ha az RMDSZ 

több szavazatot kap, mint 4 évvel ezelőtt, vagy a júniusi önkormányzati választásokon, 

mandátumokban számolva az eredmény kevesebbet jelent majd. Az RMDSZ kampányának 

kulcsszava ezért a mozgósítás. 

 

Több erdélyi magyar íróról derült ki, hogy jelentett a Securitaténak 
2012. november 28. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Az erdélyi magyar közélet újabb neves szereplőiről tárta fel Könczei Csilla kolozsvári 

egyetemi adjunktus, néprajzkutató, hogy jelentettek a román kommunista 

titkosszolgálatnak. 

 

Kulcsszerepük lehet helyi románoknak a székelyföldi régió megvalósításában 
2012. november 28. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Konferenciát szerveztek Románia regionális átszervezéséről. A rendezvényen az egyik 

tisztázandó kérdés az volt, mennyire ellensúlyozható a magyarságot érő hátrány? Sógor 

Csaba európai parlamenti képviselő a Kossuth Rádió Határok nélkül című műsorában azt 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69522
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69522
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131356&cim=a_delvideki_szolidaritas_napja_nagyvaradon_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131370&cim=mozgositas_a_kulcsszo_az_rmdsz_nel_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131397&cim=tobb_erdelyi_magyar_irorol_derult_ki_hogy_jelentett_a_securitatenak
http://erdely.ma/autonomia.php?id=131354&cim=kulcsszerepuk_lehet_helyi_romanoknak_a_szekelyfoldi_regio_megvalositasaban_audio
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mondta, az összejövetelen mindenki szembesült azzal, hogy Románia jelenlegi gazdasági 

régiói nem megfelelően lettek kialakítva, és jó volt hallani, hogy a konferencia sok román 

résztvevője is egyetértett ezzel. 

 

Kelemen Hunor: megfélemlítés a Nagy Zsolt elleni ítélet 
2012. november 28. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

A magyar politikusok elleni megfélemlítési kísérletnek tartja az RMDSZ szövetségi elnöke 

a Nagy Zsolt elleni bírósági ítéletet. Kelemen Hunor a maszol.ro-nak elmondta: 

felháborító és logikátlan az igazságszolgáltatás eljárása. A politikusban kérdőjeleket 

ébreszt, hogy a két volt miniszter esetében két különböző ítéletet hoztak az úgynevezett 

Posta-dossziében. „A bíró Nagy Zsolt bűnvádi besorolását megváltoztatta, és teljesen más 

megítélés alá helyezte a másik volt minisztert” – utalt Kelemen arra, hogy Tudor Chiuariu 

volt igazságügyi miniszter a bíróság felmentette. 

 

Molnár: Saját közösségünk védelmét biztosítja az erős parlamenti képviselet 
2012. november 28. – Nyugati Jelen 

„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség felelőssége, az hogy a magyar közösségeink 

érdekeit óvja egy erős parlamenti képviselet által” – nyilatkozta Molnár Zsolt, az RMDSZ 

temesvári képviselőjelöltje tegnap a közszolgálati televízió temesvári stúdiójának 

választási vitaműsorában. A fiatal jelölt a Temes megyei 2-es számú egyéni képviselői 

választókerületben indul mandátumért. 

 

Toró: karcsúsítani kell a prefektúrákat 
2012. november 28. – Nagy D. István –szekelyhon.ro, Krónika 

Újszerű tájékoztatásba kezdett Háromszéken az Erdélyi Magyar Néppárt. Jelöltjeik a 

megye főbb intézményeinek székhelye előtt ismertetik, hogy az autonómia keretében 

hogyan kellene a különböző kérdéseket rendezni. 

 

EMNP-s óriásplakátgondok Marosvásárhelyen 
2012. november 28. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Piros, sárga és kék festékkel mázolták össze az Erdélyi Magyar Néppárt marosvásárhelyi 

jelöltjeinek óriásplakátjait. Közben rendőrségi felszólításra eltávolították a Kossuth Lajos 

utca nevét tartalmazó táblát a Maros-híd tövéből. 

 

Borbély újrázna, László bizonyítana 
2012. november 29. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppártot képviselő László György az RMDSZ politikai alelnökével, 

Borbély Lászlóval méretkezik meg a nyárád- és küküllőmenti választói kerületben. A 

szövetség képviselőjelöltje bízik abban, hogy a régió összes polgármestere támogatja, és azt 

ígéri, segít, hogy a Maros megyei települések hatékonyabban tudjanak pályázni uniós 

pénzekre. „Ott kell lenni a döntéshozásban, és meg kell állítani bizonyos ellenünk irányuló 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/5721-kelemen-megfelemlites-a-nagy-zsolt-elleni-itelet
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/molnar_sajat_kozossegunk_vedelmet_biztositja_az_eros_parlamenti_kepviselet.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/toro-karcsusitani-kell-a-prefekturakat
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/emnp-s-oriasplakat-gondok-marosvasarhelyen
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folyamatokat” – állítja a Krónikának adott interjújában Borbély László. László György úgy 

látja, az anyanyelvű óvodai és elemi oktatás kérdésétől a munkahelyteremtésig számos 

feladat megoldásra vár Maros megyében. 

 

„Minden gyermek értékes kincs” 
2012. november 29. – Krónika 

Minden gyermek értékes kincs, és a kallódók felemelése nem csupán jótékonykodás, 

hanem a jövőről való racionális gondoskodás is – hangsúlyozta Böjte Csaba ferences 

szerzetes kedden Brüsszelben, a különböző katolikus intézmények szociális és 

humanitárius tevékenységéről tartott konferencián, az Európai Parlament (EP) 

székházában. A rendezvényt Surján László magyar kereszténydemokrata párti EP-alelnök 

szervezte. 

 

Választásra buzdítják a híveket 
2012. november 29. – Krónika 

A december 9-én esedékes parlamenti választásokon való részvételre buzdítják a magyar 

híveket az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői. Jakubinyi György római katolikus 

érsek körlevelében „minden jóakaratú, nemzetének jövőjéért és egyházának sorsáért 

felelősséget érző katolikus hívőt” arra buzdít, hogy december 9-én járuljon az urnákhoz, 

elmondása szerint pedig ez nemcsak politikai ténykedés, hanem valláserkölcsi kötelesség 

is. 

 

Föderalizmusról a városházán 
2012. november 29. – Krónika 

Románia szövetségi állammá való alakításának lehetőségeiről tartott kerekasztal-

beszélgetést kedden este a nagyváradi városházán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). A 

találkozó meghívottja volt a Provincia csoport két tagja, Molnár Gusztáv politológus és 

Traian Ștef újságíró, akik tizenegy évvel ezelőtt memorandumot fogalmaztak meg 

ugyanebben a témában, ám az akkor hatalmas ellenállásba ütközött. 

 

Tulipános pártfinanszírozások 
2012. november 29. – Krónika 

Verestóy Attila szenátor a magánszemélyek, míg a szervezetek között a Bernády György 

Közművelődési Alapítvány, valamint a Mudura Sándor érdekeltségébe tartozó, nagyváradi 

Lotus Market Rt. és a Plaza Invest Rt. számított az RMDSZ legbőkezűbb adományozójának 

2008-ban – derül ki az önmagát erdélyi magyar, közéleti enciklopédiaként meghatározó 

Tulipédia portál összeállításából. 
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Kulturális tárca: délen diszkriminálják a szlovák nyelvet 
2012. november 28. – SITA, bumm.sk 

A kulturális minisztérium elkészítette a szlovák nyelvhasználatról és annak akadályairól 

szóló éves jelentését. A dokumentumban külön foglalkoznak a nyelvhasználattal azon 

községekben, ahol a kisebbségek részaránya meghaladja a húsz százalékot. A jelentés 

szerint egyre erősödik a nyomás a szlovák nemzetiségű állampolgárokra a magyar nyelv 

elsajátítása és használata érdekében. A tételes diszkriminatív felsorolásban megjelennek a 

községi rendeletek, az istentiszteletek, újságok, kulturális propagandaanyagok, régiós 

televízió, reklámanyagok, valamint a hivatalnokok általi gyenge államnyelv-ismeret. A 

jelentés megjegyzi, csak a magyar kisebbséggel kapcsolatban merülnek fel hasonló 

kifogások. 

 

Kassa Európa kulturális fővárosa lesz helyi magyar programok nélkül 
2012. november 28. – hirek.sk 

2013-ban Marseille és Kassa lesz Európa kulturális fővárosa. Hogy Kassa is elnyerte ezt a 

megtisztelő címet, abban a város multikulturális múltjának, a magyar és a német 

örökségnek is szerepe volt. A helyi magyarok produkcióit azonban hiába keressük a 

programfüzetben. „A kassai magyar intézmények és szervezetek pályázatait lesöpörték az 

asztalról, illetve egyre-kettőre olyan kevés pénzt adtak, hogy azt tulajdonképpen 

visszaadták a szervezetek, mert ebből az összegből nem lehetett megvalósítani a 

programokat” – mondta a hirek.sk portálnak Havasi Péter, a Kassai Figyelő főszerkesztője. 

 

Tisztújító kongresszusra készül az MKP 
2012. november 28. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Tisztújító közgyűlést tart a Magyar Közösség Pártja december 8-án, Kürtön. Berényi József 

megerősítette: újra indul a pártelnöki posztért. A jelenlegi elnöknek egyelőre nincs 

kihívója. A tisztújító kongresszuson megválasztják többek között az Országos Tanács új 

elnökét is. Berényi megerősítette: négy jelölt indul ezért a posztért: Bárdos Gyula jelenlegi 

OT elnök, Szigeti László volt oktatási miniszter, Csúsz Péter, az MKP Besztercebányai 

Kerületi Tanácsának elnöke és Csáky Pál, a párt elnökségi tagja. 

 

Közösségi programok határok nélkül 
2012. november 28. – Vajdaság Ma 

Véget ért a szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. és a vajdasági Háló – 

Közösségfejlesztő Keresztény Egyesület egy éven át tartó közös uniós programja. Az Eunity 

elnevezésű, közel 69 ezer eurós (az összeg 85 százalékát az Európai Unió biztosította) 

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program eredményeiről a 

szervezők elmondták, 6 helyszínen, 16 közösségi programot rendeztek, közöttük nyári 

tábort, hangversenyeket, találkozókat, tanárképzéseket és családi rendezvényeket, hiszen 

mindez egyben a család évének keretében is zajlott. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14487/Kozossegi-programok-hatarok-nelkul.html
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VMDK: Támogatják Vajdaságnak a költségvetésre vonatkozó módosító 
indítványait 
2012. november 28. – Vajdaság Ma 

Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke a héten tárgyalt 

Elfić Emirrel, a Mindannyian Együtt kisebbségi koalíció parlamenti képviselőjével, aminek 

eredményeként a koalíció támogatni fogja Vajdaság azon módosító javaslatait, amelyeket a 

2013-as szerbiai költségvetésre tett. Csonka Áron elmondta: Egyetértettünk abban, hogy a 

Vajdaság kérdése elsődlegesen politikai kérdésként van kezelve és aztán alkotmányjogilag.  

 

Feltörték a Hét Nap honlapját 
2012. november 28. – Vajdaság Ma 

Ismeretlen hackerek a szerda reggeli órákban feltörték a Hét Nap hetilap honlapját, így az 

internetes olvasók nem tekinthették meg a legfrissebb számot sem. A lap számítógépes 

munkatársai azonnal reagáltak, így ismét elérhetővé vált a www.hetnap.rs oldal. 

 

Feltörték a VMDK honlapját 
2012. november 28. – Vajdaság Ma 

Ismeretlen tettesek a szerda délutáni órákban feltörték a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közösségének (VMDK) honlapját ezért a www.vmdk.org.rs honlapon 

megtalálható tartalmak pillanatnyilag nem elérhetők. A VMDK informatikusai már 

dolgoznak a honlap visszaállításán. Remélhetőleg, pár órán belül ismét elérhető lesz, 

közölte a párt sajtószolgálata. 

 

Jól látható helyen kell lennie Nikolić képének 
2012. november 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Kötelező kifüggeszteni Tomislav Nikolić államfő fényképét minden szerbiai 

nagykövetségen. Szerdán levélben értesítették az összes szerb diplomáciai és konzuli 

képviseletet. A képnek jól látható helyre kell kerülnie és meghatározott nagyságúnak kell 

lennie. A köztársasági elnökök fotóinak kifüggesztése nem volt bevett szokás a szerb 

külképviseleteken az utóbbi időben, rendeletet sem adtak ki róla. Utoljára Josip Broz Tito 

fényképei függtek a nagykövetségek falain. 

 

Decentralizálás és politikamentesség 
2012. november 29. – Magyar Szó 

Multikulturalizmus és identitáspolitika Szerbiában címmel szerdán tanácskozást 

szervezett a Szerbiai Politikai Tudományok Egyesülete és a Vajdasági Politológiai 

Szövetség. Vitaindító beszédében Dušan Jakovljev, a Tartományi Képviselőház alelnöke 

kijelentette: Nem jó, hogy Vajdaság valós identitását sokszor csupán a 

multikulturalizmusra és a nemzetiségek közötti viszonyokra egyszerűsítik le, mert 

Vajdaság sokkal több ennél – áll a parlament közleményében. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14488/VMDK-Tamogatjak-Vajdasagnak-a-koltsegvetesre-vonatkozo-modosito-inditvanyait.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14488/VMDK-Tamogatjak-Vajdasagnak-a-koltsegvetesre-vonatkozo-modosito-inditvanyait.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14486/Feltortek-a-Het-Nap-honlapjat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14489/Feltortek-a-VMDK-honlapjat.html
http://pannonrtv.com/web/?p=33395
http://magyarszo.rs/fex.page:2012-11-29_Decentralizalas_es_politikamentesseg.xhtml
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’44 mártírjaira emlékeztünk 
2012. november 28. – Kárpátalja 

Beregdéda magyarsága november 23-án a temetőkertben, a második világháború és a 

sztálinizmus áldozatainak emlékműve előtt gyűlt össze, hogy kegyelettel adózzon 43, a 

lágerekben elhunyt beregdédai honfitársuk emléke előtt. Juhász Katalin, a KMKSZ 

Beregdédai Alapszervezetének elnöke tartott rövid történelmi ismertetőt a sztálinizmus 

1944 őszén Kárpátalján bekövetkezett legismertebb rémtettéről, a „málenykij robotról”. 

 

Még mindig nem regionális nyelv a magyar  
2012. november 28. – Kárpátalja 

Csapon a város polgármestere és képviselőtestületének többsége igyekezett minél tovább 

elodázni az új ukrán nyelvtörvény végrehajtását, és ennek részeként a 41%-ban magyarok 

által lakott városban regionális nyelvvé nyilvánítani a magyar nyelvet. Szerintük semmi 

nem indokolja a magyar nyelv használati lehetőségnek bővítését Csap városában. A helyi 

KMKSZ-alapszervezet emiatt aláírásgyűjtő akciót kezdeményezett, de a polgármester a 

háromszáz helyi lakos által megválasztott kezdeményező csoportot nem jegyezte be, bár ez 

a törvény által előírt kötelessége lenne.  

 

Néhány fontos cikkely a nyelvtörvényből, amelyek érintik mindennapjainkat 
2012. november 28. – Kárpátalja 

Talán hasznos lehet, ha a nyelvtörvénnyel kapcsolatban összefoglaljuk a legfontosabb 

tudnivalókat. Annál is inkább, mivel annak egyes passzusai a magyar nyelv használatának 

lehetőségét nagymértékben kiszélesítik. A törvény adta jogokkal azonban minden esetben 

az állampolgár élhet, s ha anyanyelvünket meg kívánjuk őrizni, akkor élnünk is kell e 

jogokkal. 

 

Megismételték a kezdeményező gyűlést 
2012. november 28. – Kárpátalja 

Már egy éve annak, hogy Tiszasalamonban egy falugyűlésen a helyi KMKSZ-alapszervezet 

és több helybéli kezdeményezte, hogy az 1964-ben hivatalosan „Szolomonové”-ra 

keresztelt falu kapja vissza a háború előtti magyar nevét. Akkor ezt a falu járási képviselője 

hevesen ellenezte, arra hivatkozva, hogy a névváltoztatás túl sokba kerülne a községi 

tanács, a lakosság és a falu területén működő vállalatok számára. A község lakosságának 

70%-át kitevő magyar közösség jelenlévő tagjait viszont nem sikerült meggyőzniük, 

népszavazást követeltek a falu nevével és az utcanevekkel kapcsolatban. 
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http://karpataljalap.net/2012/11/28/44-martirjaira-emlekeztunk
http://karpataljalap.net/2012/11/28/meg-mindig-nem-regionalis-nyelv-magyar
http://karpataljalap.net/2012/11/28/nehany-fontos-cikkely-nyelvtorvenybol-amelyek-erintik-mindennapjainkat
http://karpataljalap.net/2012/11/28/megismeteltek-kezdemenyezo-gyulest
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Ha van ötlet, van pénz 
2012. november 28. – Népújság 

Hétfőn Orbán Viktor magyar miniszterelnök első hivatalos szlovéniai látogatásán 

megbeszéléseket folytatott Janez Janša kormányfővel, majd találkozott Gregor Virant 

parlamenti elnökkel, illetve Danilo Türk köztársasági elnökkel is. A ljubljanai magyar 

nagykövetségen a magyar miniszterelnök megbeszéléseket folytatott az MMÖNK 

Tanácsának elnökével, Horváth Ferenccel, illetve a csúcsszervezet két alelnökével, Cár 

Annával és Vugrinec Zsuzsával. 

 

Csak az állami költségvetési forrás a biztos 
2012. november 28. – Népújság 

Az MNMI Tanácsa keddi, 17. rendes ülésének fő napirendi pontja az intézet 2013-as 

tartalmi és pénzügyi tervét tárgyalta. A tanács igazgatója, Toplak Rudolf megállapította, a 

gazdasági helyzet miatt több rendszerbéli átszervezés is indokolttá válhat. Kepe Lili, az 

intézet igazgatója kifejtette, a gazdasági válság és a megszorítások ellenére a két – 

könyvkiadási és tudományos – területen is sikerült megoldásokat találni, ez részint a 

társkiadóság mint áthidaló megoldás, másrészt pedig a hazai partnerintézmények 

jóvoltából volt lehetséges. 

 
 

 

 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5539:ha-van-oetlet-van-penz&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5555:csak-az-allami-koeltsegvetesi-forras-a-biztos&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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