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Ülésezett a Máért szakbizottsága 
2012. december 19. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A nemzeti felsőoktatási és köznevelési intézményrendszer átalakulásának a külhoni 

magyarság oktatását érintő változásairól szóló beszámoló szerepelt napirenden többek 

között a Magyar Állandó Értekezlet oktatási és kulturális szakbizottságának szerdai ülésén. 

A negyedik alkalommal megtartott ülésen tájékoztató hangzott el a Balassi Intézet 

tevékenységéről, valamint a külhoni magyar kulturális és oktatási terület 

ösztöndíjprogramjairól. A szakbizottság meghallgatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

pályázati tapasztalatainak összegzését, a Határtalanul! és az Óvodák éve program 

értékelését, és tájékozódott a Külhoni magyar kisiskolások éve program tervezetéről. 

 

Még a választások előtt lepaktált az RMDSZ az USL-lel 
2012. december 19. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

szekelyhon.ro, Magyar Nemzet 

A kormányzó Szociálliberális Unió (USL) még októberben együttműködési megállapodást 

írt alá az RMDSZ-szel a választások utáni közös kormányzásról – ismerte be Crin 

Antonescu, az USL társelnöke, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke. A politikus kedden 

este a Realitatea hírtelevízióban elmondta: a dokumentumot Victor Ponta miniszterelnök, 

az USL másik társelnöke is ellátta kézjegyével, ugyanakkor a választási kampány 

kezdetétől a választásokig számos tényező nem az előzetesen rögzítettek szerint alakult. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök ezt úgy kommentálta: 23 év után először fordult elő, hogy 

egy megállapodást nem tartottak be. Az RMDSZ elnöke szerint az egyezség mindössze 

néhány sorból állt, amelyben a felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy a választások 

után együtt fognak kormányozni, függetlenül attól, hogy ötven százalék alatti vagy feletti 

eredményt ér el a választásokon az USL. 

 

Kelemen: nekem ne Voiculescu szabja meg, mit beszéljek 
2012. december 19. – maszol.ro 

Részleteket árult el a Szociál-Liberális Szövetség (USL) vezetőivel kötött választások előtti 

egyezségről, és éles hangon bírálta a megállapodás megszegőit, Crin Antonescut és Dan 

Voiculescut a Romania TV-ben Kelemen Hunor. A dokumentum szerint a minisztériumi 

és parlamenti tisztségeket a választási eredmények arányában osztották volna el egymás 

között a koalíciós felek. A megállapodás leszögezi, hogy a már megszerzett kisebbségi 

jogok nem vonhatók vissza, s a felek együttműködnek az alkotmányreform és a 

közigazgatási átszervezés kérdésében. 

 

Az EMNP szerint az RMDSZ becsapta az erdélyi magyarokat 
2012. december 19. – Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, maszol.ro, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint az RMDSZ becsapta az erdélyi magyarokat 

azzal, hogy a választások előtt titkos egyezséget kötött a Szociálliberális Unióval (USL) a 

közös kormányzásról. Az EMNP szerdai közleményében idézte Kelemen Hunor október 
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31-i nyilatkozatát, amelyben az RMDSZ elnöke leszögezte: amiként az elmúlt 23 évben, az 

RMDSZ ezúttal sem köt semmilyen szövetséget a választások előtt. 

 

Autonómiatüntetést kezdeményez az MPP 
2012. december 19. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

A jövő év első hónapjaiban megtartandó nagyszabású autonómiatüntetés megszervezését 

kezdeményezi a Magyar Polgári Párt (MPP) – jelentette ki szerdai marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján Biró Zsolt, a párt elnöke. Biró Zsolt úgy vélte, olyan 

tömegmegmozdulást kellene szervezni, amelyen az erdélyi magyar pártok és politikai 

szervezetek közösen üzenik meg a bukaresti kormányzatnak, hogy az ország közigazgatási 

átszervezése csakis Székelyföld területi egységének a megőrzésével, a székelyföldi régió 

kialakításával lehetséges. Biró Zsolt szerint a tüntetést a pártok fölött álló Székely Nemzeti 

Tanácsnak (SZNT) kellene megszerveznie legkésőbb márciusban. 

 

Megválasztották az RMDSZ szenátusi szakbizottsági tagjait 
2012. december 19. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ szenátusi frakciója a szerdai alakuló ülésén megválasztotta a Szenátus 

szakbizottságaiban dolgozó tagjait. Az egyetlen bizottsági elnöki tisztséget Bíró Rozália 

kapta, ő az emberjogi, vallási és kisebbségügyi bizottság élére került. 

 

Flashmobbal szolidarizáltak a magyarországi diáktüntetőkkel Kolozsváron 
2012. december 19. – transindex.ro 

Villámcsődület formájában szolidarizáltak a magyarországi diáktüntetőkkel kolozsvári 

magyar hallgatók és tanárok szerdán 13 órakor. "Mi, a kolozsvári BBTE magyar 

tagozatának több hallgatója és oktatója, szolidaritásunkat fejezzük ki tiltakozó 

magyarországi társainkkal, az általuk megfogalmazott 6 pontot mi is magunkénak 

érezzük” - áll a Selyem Zsuzsa, a Bölcsészkar oktatója és Jakab Villő Hanga, a BBTE 

diákképviselője által aláírt nyilatkozatban. 

 

Markó Béla lett az RMDSZ szenátusi frakciójának vezetője 
2012. december 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Megalakult az RMDSZ új szenátusi frakciója, vezetőnek Markó Bélát választották meg, aki 

Kelemen Hunor szövetségi elnök és a frakciótagok felkérésére vállalta, hogy a következő 

ülésszakban ellátja ezt a tisztséget. Frakcióvezető-helyettesnek Tánczos Barnát, titkárnak 

Pataki Csabát választották. A szenátusi csoport a szerdai alakuló ülésén ugyanakkor 

Verestóy Attilát jelölte a Szenátus háznagyi tisztségére. 
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Máté András az RMDSZ képviselőházi csoportjának vezetője lesz 
2012. december 19. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Kelemen Hunor szövetségi elnök szerdán mutatta be az RMDSZ parlamenti csoportjának 

vezetőit: Máté András az RMDSZ képviselőházi csoportjának vezetője lesz. Frakcióvezető-

helyettesek Márton Árpád, illetve Szabó Ödön, titkár: Molnár Zsolt. A Képviselőház 

háznagyi tisztségére Seres Dénes képviselőt jelölték. 

 

Ellenzékben sem lehetetlen – Háromszéki pártvezetők az új politikai 
helyzetről 
2012. december 19. – Erdély Ma, Háromszék 

Állunk a talpunkon akkor is, ha anyagilag próbálnak megszorongatni – jelentette ki Tamás 

Sándor, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnöke a szövetség ellenzékbe szorulása után 

várható fejleményekről. Az RMDSZ attól tart, gazdasági blokád következik majd magyar 

többségű megyékben, az EMNP szerint esély nyílik a radikálisabb politizálásra, az MPP 

megyei vezetése pedig úgy látja: az autonómiaigény képviselete szempontjából nem az a 

döntő, hogy kormányon van-e a szövetség vagy sem, hanem a közösség igényének 

kinyilvánítása a lényeg. 

 

Winkler: fő cél az elért eredmények megtartása 
2012. december 19. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Egy hetes huzavona után hétfőn eldőlt, hogy az RMDSZ nem lesz tagja a következő 

kormánynak. Nem a Szövetségen múlott, hanem az USL-n, mely komoly belső feszültségek 

után döntött ez irányban. Mindezekről, illetve a jövendőkről Winkler Gyula EP-

képviselővel, az RMDSZ szórványfrakció elnökével beszélgettek a Nyugati Jelen 

munkatársai. 

 

Biró Zsolt: tisztába tesszük a dolgokat 
2012. december 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A következő időszak az építkezésé lesz az MPP-ben – mondta a párt elnöke, Biró Zsolt a 

szerdai sajtótájékoztatóján. Az MPP elnöke szerint szolid alapokat kell letenni a pártban, 

és „tisztába kell tenni a dolgokat”. Bíró szerint „rendet kell teremteni a pártban, ahol több 

helyen szembe mentek az országos vezetőség döntésével. 

 

Újabb székely jelképek eltávolítását kéri Munteanu 
2012. december 19. – maszol.ro 

Újabb székely szimbólumok eltávolítását kéri a Kovászna megyei prefektus. Codrin 

Munteanu rámutatott, hogy az elmúlt időszakban több háromszéki településen, a 

közlekedési táblákon jelentek meg kék-arany színű, napot és holdat ábrázoló matricák. 

Ezért felkérte a rendőrséget, hogy vegyék számba ezeket az eseteket és felszólította a 

kézdivásárhelyi, kézdiszentléleki, illyefalvi, aldobolyi és kökösi polgármestereket, hogy 

mihamarabb távolítsák el ezeket a székely jelképeket tartalmazó matricákat a táblákról. 
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Lassan elásnák a csatabárdot a néppártiak? 
2012. december 19. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ képviselői több rendben is átlépték az elmúlt hetekben a jóérzés és az 

úriemberi viselkedés határát, vélik az EMNP székelyföldi vezetői, és legalább egy 

bocsánatkérést elvártak volna. A néppártiak ennek ellenére bíznak az együttműködésben. 

 

Magyarul csak helyesen, szépen 
2012. december 19. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Újabb programot indít az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Civil Kurázsi Egyesület 

Magyarul csak helyesen, szépen címmel, melynek célja felhívni a figyelmet a magyar nyelv 

használatának fontosságára. A kezdeményezésbe első körben az udvarhelyszéki 

vállalkozókat és termelőket vonnák be, de a program nyitott, bárki csatlakozhat. 

 

Gyanúsított szenátort küld az RMDSZ a mentelmi bizottságba 
2012. december 19. – manna.ro 

Szerdán megalakult az RMDSZ szenátusi és képviselőházi frakciója, a felsőházi frakció 

pedig már azt is eldöntötte, melyik szakbizottságba melyik szenátort küldi. A jogi és 

mentelmi bizottságba azt az Olosz Gergelyt jelölték, aki ellen a DNA októberben vádat 

emelt. 

 

Neptun 2. 
2012. december 20. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ha az RMDSZ csúcsvezetői és területi elnökei tudtak a 

Kelemen Hunor által a román balliberálisokkal a december 9-i választások előtt aláírt 

egyezségről, akkor a mostani paktum a neptunitól eltérően széles körű konszenzus alapján 

született a szövetségen belül. Ez esetben viszont nyilvánvaló, hogy az RMDSZ testületileg 

megvezette a magyarokat, elsősorban a saját választóit”. 

 

Negyedmillió lejes támogatás a Diakónia Keresztyén Alapítványnak 
2012. december 20. – Krónika 

A Kolozs megyei önkormányzat 250 ezer lej támogatást hagyott jóvá tegnap a szociális 

ellátást nyújtó Diakónia Keresztyén Alapítványnak, a döntést különösebb vita nélkül 

egyhangúan szavazták meg a megyei tanácsosok. Vákár István RMDSZ-es megyei tanácsi 

alelnök, a javaslat beterjesztője a Krónikának elmondta: az alapítvány eddig semmilyen 

anyagi támogatást nem kapott a megyei önkormányzattól, ez most először fordul elő. 

 

Románia a sokszínű 
2012. december 20. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Az USL-en belül is felháborodást váltott ki, hogy Victor Ponta meghívta a koalícióba az 

RMDSZ-t, de ez a nyitás nem előzmények nélküli. Egyre több román értelmiségi 

szorgalmaz váltást a többség kisebbségekhez való viszonyában. Lucian Mindruta bukaresti 
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újságíró köszönetet mondott a sok szép erdélyi városért és felhívta a figyelmet, hogy a 

román állam jobban is vigyázhatott volna a magyar építményekre. 

 

Levélben fordult a kormányhoz az EMT és az MKP 
2012. december 19. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Közös nyilatkozatban kéri a szlovák állampolgársági törvény rendelkezéseinek és az azok 

alapján a felvidéki magyar állampolgárokkal szemben indított eljárásoknak a 

felfüggesztését a szlovák kormánytól az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) és a Magyar 

Közösség Pártja (MKP). 

 

Dacolnak a hatósággal a lévai magyarok 
2012. december 19. – hirek.sk 

Szerdán kellett volna megjelenniük a Lévai Járási Rendőrkapitányságon a magyar 

állampolgárságukat nyíltan vállaló lévaiaknak. Dolník Erzsébet, Kassai Gyula és Gubík 

László az ügyvédjük betegsége miatt nem jelent meg a „szóbeli egyeztetésen“.  A rendőrség 

eddig mintegy 10 alkalommal szólította fel őket, hogy szolgáltassák be a személyi 

okmányaikat. Hatóságilag mint minden alkalommal,most is figyelmeztették őket:  ha 

nyomós ok hiányában nem tesznek eleget a felszólításnak, a rendőrség elővezetheti őket. 

 

Magyar könyvet kapnak a családnevüket visszamagyarosítók 
2012. december 19. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Könyvekkel támogatja a Nemzeti Tankönyvkiadó a Via Nova Ifjúsági Csoportot, amely 

kampányt folytat a névmagyarosítás érdekében. A Via Nova ICS kampányával azokat a 

felvidéki magyarokat szólítja meg, akik nevét a II. világháborút követő csehszlovákiai 

asszimilációs törekvések máig ható folyományaként szlovák írásmód szerint 

anyakönyvezték. Azok, akik eredeti családnevüket használják, a Nemzeti Tankönyvkiadó 

(NTK) által felajánlott több mint 200 könyv egyikét kapják jutalmul. 

 

A magyar önkormányzatok 8 százaléka ír magyarul 
2012. december 19. – bumm.sk, Új Szó 

A szlovák kormány szerdai ülésén megtárgyalta a kisebbségi nyelvek használatáról szóló 

jelentést, amelyből kiderül, hogy sok helyütt az önkormányzatok nem élnek a törvény adta 

nyelvhasználati lehetőségekkel. A jelentés szerint 512 településen lehetne hivatalos írásbeli 

érintkezés során használni a magyar nyelvet. Mégis csupán 43 község, azaz az 

önkormányzatok 8 százaléka alkalmazza a magyar nyelvet az írásbeli dokumentációban, 

101 község részben alkalmazza, 368 község, azaz 72 százalékuk viszont egyáltalán nem 

dokumentál magyar nyelven. 
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Furcsán belenyúltak a portálok kisebbségi támogatásaiba 
2012. december 19. – bumm.sk 

A 2012-es kisebbségi kultúrára adott pénzek közül az elektronikus portálokat érintő 

támogatásokat veszi számba a bumm.sk portál írása. „A kormányhivatal kaszája négy 

projektre volt hátrányos hatással, ezeknek a pályázatoknak a kimenetelét a bizottság által 

eredetileg kért összeghez képest nagyságrendekkel kisebb, néhol megsemmisítően vagy 

megalázóan kis összegre módosították. Ide tartozik a Szabad Újság internetes felülete, a 

Körkép webportál, a bumm.sk, valamint a Rovás polgári társulás weblapja, a rovart.sk.” 

 

Csatáry-ügy – Nincs koronatanú? 
2012. december 19. – TASR, hirek.sk, Új Szó 

Sem a Kassai Kerületi Ügyészségnek, sem a Kassai Kerületi Rendőrkapitányságnak nincs 

információja arról, hogy a háborús bűntettel gyanúsított Csatáry László ügye kapcsán 

koronatanút találtak volna. 

 

Az MKP-ból az MKDSZ-be 
2012. december 20. – Új Szó 

Januártól kilép az MKP-ból és várhatóan a most alakuló Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség tagja lesz Bugár Zoltán dunaszerdahelyi városi képviselő. A városatya még 2011 

júliusában függesztette fel párttagságát, és eddig függetlenként politizált. 

 

„Baj lehet, ha én ezt leírom?” 
2012. december 19. – Vajdaság Ma 

Bemutatták Bodzsoni István, a Pannon RTV igazgatójának A média elvesztegetett hatalma 

című könyvét Szabadkán a Magyar Házban. Ahogyan az a szerző előszavában olvasható, a 

könyv egy krónika, amely mintegy negyven évet ölel fel a jugoszláviai, illetve a szerbiai és a 

magyarországi sajtó és annak helyzetét meghatározó események történetéből. 

 

Kétnyelvű táblák Szabadkán: ombudsmani kifogások 
2012. december 19. – Vajdaság Ma 

Miután a szabadkai utasforgalmi szervezet kihelyezte a turisztikai- és borutakat jelző 

táblákat a község területén, amely projekt a város mintegy 3.5 millió dinárjába került, 

megérkezett a tartományi ombudsman levele, amelyben azt javasolja, hogy ezeken a 

táblákon a szerb mellett, a város területén élő nemzeti kisebbségek nyelvén is 

szerepeljenek a megnevezések. A javaslat szerint a szerb szöveg alatt vagy mellett, 

ugyanolyan betűtípussal és mérettel fel kell tüntetni a megnevezéseket a kisebbségek 

nyelvén is. 
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http://www.bumm.sk/76670/furcsan-belenyultak-a-portalok-kisebbsegi-tamogatasaiba.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121219165359/Csatary-ugy-Nincs-koronatanu.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14615/Baj-lehet--ha-en-ezt-leirom.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14611/Ketnyelvu-tablak-Szabadkan-ombudsmani-kifogasok.html
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„Akkora lesz Vajdaság autonómiája, amekkorát el tud ragadni az államtól” 
2012. december 19. – Vajdaság Ma 

Vajdaság akkora autonómiát kap Szerbiától, amennyit el tud ragadni tőle, jelentette ki 

Újvidéken Ranko Končar történész. Az a régi elgondolás , miszerint Vajdaság állami-jogi 

szinten csak annyit kap, amennyit elragad, ma ismét aktuális gondolatnak minősíthető – 

mondta Končar, Miroslav Ilić: Vojvodina direktno (Vajdaság közvetlenül) című könyvének 

a Tartományi Képviselőházban megtartott bemutatóján. Úgy értékelte, hogy Vajdaságot 

már nagyjából 20 éve próbálják konzervatív és nacionalista színekben feltüntetni. 

 

A vajdasági magyar média 2013-ban 
2012. december 19. – Pannon RTV 

Színesebb műsorok, arculatváltás jellemzi majd a vajdasági magyar médiát 2013-ban. A 

Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága szerdán tartotta meg a XVII. rendes 

ülését, ahol a Magyar Szó, a Hétnap, a Pannon RTV és a Mozaik televízió jövő évi munka- 

és pénzügyi tervét véleményezték a bizottsági tagok. Költségtakarékos stratégiákkal várják 

a 2013-as évet a vajdasági magyar médiumok. 

 

Egyre valószínűbb a vízummentesség felfüggesztése 
2012. december 20. – Magyar Szó 

Egyre nagyobb a valószínűsége annak, hogy néhány európai uniós tagország felfüggeszti 

egyes nyugat-balkáni államok vízummentességét – vélekedett Tanja Fajon, az Európai 

Parlament vízumliberalizációs ügyekért felelős jelentéstevője. Hogy mely országokról 

lenne szó, a jelentéstevő nem részletezte, azonban kiemelte, hogy a nyugat-balkáni 

országokból érkező menedékkérők nagy száma erre ösztönözheti az EU-tagországokat. 

 

Gálocs, Bátfa, Palló igent mondott a magyar nyelvre 
2012. december 21. – Kárpátalja 

Bocán Péter, az Ungvári Járási Tanács képviselője, a KMKSZ Gálocsi Alapszervezetének 

elnöke arról tájékoztatta a Kárpátalját, hogy a Gálocsi Községi Tanács legutóbbi ülésén 

olyan határozatot fogadott el, ami többek között kimondja: a községi tanács területén 

regionális nyelvnek nyilvánítják a magyar nyelvet. A Molnár Sándor polgármester által 

most benyújtott határozattervezettel minden jelenlévő egyetértett, a tanácstagok 

egyhangúlag szavazták meg azt. 

 

Irka-karácsony 
2012. december 21. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Régi és szép hagyománya az Irka című gyermeklap szerkesztőségének, hogy a karácsony 

előtti napokban bensőséges ünnepség keretében a kicsiny olvasókkal közösen ünneplik 

Krisztus születését. Így történt ez december 18-án délelőtt is, amikor zsúfolásig megtelt a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14610/34Akkora-lesz-Vajdasag-autonomiaja--amekkorat-el-tud-ragadni-az-allamtol34.html
http://pannonrtv.com/web/?p=37009
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-20_Egyre_valoszinubb_a_vizummentesseg_felfuggesztese.xhtml
http://karpataljalap.net/2012/12/21/galocs-batfa-pallo-igent-mondott-magyar-nyelvre
http://karpataljalap.net/2012/12/21/irka-karacsony
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II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Esztergom terme lelkes beregszászi 

óvodásokkal, kisiskolásokkal. 

 

A betlehemi láng kárpátaljai központi fogadása Tiszasalamonban 
2012. december 19. – Kárpátinfo 

A betlehemi láng a krisztusi szellemiség szimbóluma, mely nagy út után ért el hozzánk. 

Immár két évtizede szervezik meg a Betlehemi Béke Láng akciót, melybe évről évre több 

ember kapcsolódik be. Idén december 16-án reggel a magyarországi cserkészek eljuttatták 

a lángot Záhonyba, ahonnan délután Balogh Dénesnek, az ungvári magyar főkonzulátus 

konzuljának segítségével, a Csapi 3. sz. Széchenyi István Cserkészcsapat pár tagja hozta át 

Tiszasalamonba. 

 

A legfontosabb témák kerültek terítékre 
2012. december 19. – Népújság 

Múlt héten megtartotta idei utolsó ülését a parlament nemzetiségi bizottsága, amely 

leginkább az év folyamán tárgyalt és még nem megvalósított legfontosabb témakörökben 

hozott újabb határozatokat. Terítékre került az általános nemzetiségi törvény, a közszféra 

kétnyelvű ügykezelése, illetve a nemzetiségek gazdasági alapja is. Az ülést Göncz László 

nemzetiségi képviselő, bizottsági elnök indította el, elsőnek az elfogadásra váró általános 

nemzetiségi törvény jelenlegi helyzetét taglalta. 

 

Januártól ismét magyar gyermekóra 
2012. december 19. – Volksgruppen 

Januárban ismét indul a Játékos Magyar Gyermekóra a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesületnél, Dowas Katalin kétnyelvű óvónővel. A kultúregyesület immár 2001 óta 

kínál gyermekfoglalkozásokat Vasvörösváron és Felsőőrött. 

 

A nyelveket megélni, nemcsak tanulni 
2012. december 19. – Volksgruppen 

„A nyelveket megélni, nemcsak tanulni” - ez a mottója Drum Brigitta és Zeger Roswitha, a 

Nezsideri Népiskola tanárnőinek. Immár tíz éve oktatják a magyar nyelvet a Nezsideri 

Népiskolában. A jubileum alkalmából rendhagyó zenés-táncos nyelvórán vehettek részt az 

oktatási intézmény nebulói: Győrbe látogattak, a Győri Balett "Forgószél" című előadását 

tekintették meg. 
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http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/betlehemi-lang-karpataljai-kozponti-fogadasa-tiszasalamonban
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/5698-a-legfontosabb-temak-kerueltek-teritekre
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/175577/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/175552/
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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.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/
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