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A cseh kormányfő sajnálja a szudétanémetek elűzését 
2013. február 21. – MTI, Hirado.hu 

Sajnálatát fejezte ki a szudétanémetek elűzése miatt Petr Necas cseh miniszterelnök 

csütörtökön Münchenben a bajor tartományi gyűlésben (Landtag). Petr Necas az első cseh 

politikus, aki felszólalt a bajor parlamentben. Beszédét egyöntetű megelégedéssel fogadták 

a frakciók. Még a szudétanémet szervezetek vezetője, Bernd Posselt, a bajor konzervatív 

CSU európai parlamenti képviselője is úgy vélte, hogy a cseh miniszterelnök nagy lépést 

tett a történelmi megbékélés felé. Necas beszédében kiemelte: "sajnáljuk, hogy számtalan 

embert ért jogtalanság és szenvedés (...) a szudétanémetek elűzése és kitelepítése, 

vagyonuk elkobzása és állampolgári jogaiktól való megfosztása miatt". Ugyanakkor a 

vagyoni kárpótlásra vonatkozó követeléseket elutasítva hangsúlyozta, hogy "a háború előtti 

tulajdonviszonyokat nem lehet helyreállítani". 

 

A nyelvismeretből nem enged az állam 
2013. február 21. – MTI, Magyar Hírlap 

A Szabadkai Főkonzulátuson csütörtökön ünnepélyes állampolgársági eskütételt tartottak, 

amelyen díszvendégként jelent meg Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

parlamenti államtitkára. „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, 

gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható” - idézte 

Kosztolányi Dezső szavait Korsós Tamás szabadkai főkonzul, aki ezt azért is fontosnak 

tartotta megosztani az eskün résztvevőkkel, mert (meglátása szerint) néhányan még 

mindig úgy gondolják, hogy a nemzeti nyelv ismerete nem feltétele a magyar 

állampolgárrá válásnak. Pedig dehogynem, „alapvető feltétel ez, amiből nem enged a 

magyar állam” - szögezte le a főkonzul. 

 

Román-magyar együttélési kódexet kezdeményeznek Borbolyék 
2013. február 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Román-magyar együttélési kódex megszövegezését és elfogadását kezdeményezi Borboly 

Csaba, a székelyföldi Hargita megyei önkormányzat elnöke. Borboly Csaba a Csíkszeredán 

csütörtökön sajtótájékoztatón ismertette elképzelését, amelyet a megyei tanács elé bocsát 

elfogadásra, és az a megyeszabályzat mellékleteként épül be a megye jogrendjébe. A 

dokumentum a román és a magyar fél érzékenységeire is figyelve próbálja segíteni a két 

közösség békés együttélését a 85 százalékban magyarok lakta Hargita megyében. 

 

Egyeztetést sürget szórvány-ügyben az EMNP 
2013. február 21. – maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Széles körű egyeztetést sürget csütörtökön keltezett állásfoglalásban az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) egy életképes szórványstratégia kidolgozása érdekében. Az EMNP azzal 

kapcsolatban rögzítette álláspontját, hogy a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

(KMKF) múlt pénteki, budapesti zárt ülésén Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
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vezetője a kisebb létszámú Kárpát-medencei magyar közösségek „kontrollált 

visszavonulásának", "önkéntes területfeladásának" a lehetőségéről tett említést. 

 

Replika: szórványkörútra hívják Gergely Balázst 
2013. február 21. – maszol.ro 

Szórványkörútra invitálta Gergely Balázst egy kolozsvári városi tanácsos, miután szerdán 

az EMNP alelnöke a maszol.ro-nak azt nyilatkozta: ha nem is tömegesen, de egyénileg 

feladható a szórványmagyar életforma. Állásfoglalásában Geréd Imre úgy fogalmaz: 

megdöbbenten olvasta Gergely Balázs nyilatkozatát, aki szerinte olajat öntött a tűzre. 

„(Gergely Balázs) úgy gondolja, erről vitáznunk kell. Én úgy gondolom, hogy ideje lenne a 

nyilatkozatok mellett az emberekkel is elbeszélgetni. Vajon miért lát egy kolozsvári 

politikus abban alternatívát, hogy valaki is egyénileg tömbmagyar vidékre telepedjen?" – 

kérdezi a kolozsvári tanácsos. 

 

Vajdasági kulturális est a Magyarság Házában 
2013. február 21. – MTI, Echo TV 

A Vajdaság kulturális kincseit mutatják be a Vajdaságból érkező művészek pénteken este. 

A Rejtőzködő Kárpát-medence című sorozat keretében az érdeklődők dalok, táncok, 

versek, próza és muzsika segítségével ismerkedhetnek meg a Vajdaság kulturális kincseivel 

a Magyarság Házában. 

 

A Gozsdu-vagyon visszaszerzését sürgeti az ortodox egyház 
2013. február 21. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Intézkedéseket sürget a Gozsdu-vagyon visszaszerzése érdekében a román ortodox egyház 

kolozsvári érsekségének a zsinata. Az ülésről kiadott közlemény szerint a zsinat tagjai 

kinyilvánították abbéli elvárásukat, hogy a nagyszebeni székhelyű erdélyi és a temesvári 

székhelyű bánsági érsekséggel közösen a kolozsvári érsekség tegyen nyilvános lépéseket a 

Gozsdu-örökség megszerzése és kezelése végett. Decemberben Victor Ponta 

miniszterelnök bejelentette, elemzi a budapesti Gozsdu-vagyon helyzetét, és kérni fogja, 

hogy vagy a parlament hozzon létre egy vizsgálóbizottságot ebben az ügyben, vagy a 

kormány ellenőrző testülete és más állami intézmények. 

 

Megyei tanácsok nélküli régiókat akar Marosvásárhely polgármestere 
2013. február 21. – Erdély Ma 

Az ország területi újjászervezését megyei tanácsok nélkül képzeli el Dorin Florea, 

Marosvásárhely polgármestere. Florea abban látja a központosítás megszüntetésének 

lényegét, hogy általa a bevételek helyi szinten maradnak. Továbbá minden egyes régiónak 

saját felelősséggel, feladatkörrel kell rendelkeznie. 
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Székelyzászló-ügy – Magyarország nyilvános állásfoglalását kifogásolták 
Bukarestben 
2013. február 21. – Erdély Ma, MTI 

Bukarestet a jelek szerint az zavarta leginkább a két hete kirobbant – és azóta 

búvópatakszerűen fel-feltörő – székelyzászló-ügyben, hogy Magyarország nyilvánosan 

emelt szót egy a romániai magyarságot érintő ügyben. A román hírcsatornák véget nem 

érő beszélgetős műsorainak résztvevőit nem az izgatta, hogy történt-e jogsértés a 

jelképhasználat korlátozásával, vagy éppenséggel a székely zászló közintézményekre való 

kitűzésével, hanem az, hogy Magyarország úgymond hogy mert ebbe beleszólni? 

 

A polgármesterek mutassanak példát székely zászló ügyben 
2013. február 21. – Erdély Ma 

A székelyzászló ügyet nem szabad hagyni, amíg nem lesz igazság, fogalmazta meg 

sajtótájékoztatón Kulcsár Terza József. A Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke 

csatlakozott Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök korábbi felhívásához, hogy 

minden székely település polgármesteri hivatalára ki kell tűzni a székely zászlót. 

 

Az udvarhelyszéki RMDSZ nem vesz részt olyan akcióban, amit nem ő szervez 
2013. február 21. – Erdély Ma 

A szövetség udvarhelyszéki szervezete közleményt adott ki a március 10-i vásárhelyi 

tüntetéssel kapcsolatosan. Ebben kijelentik, hogy a jelen helyzetben bármely egyéni, vagy 

csoportos provokáció – legyen az határokon innen, vagy túl – megnehezíti és 

ellehetetleníti a romániai magyarság érdekeinek politikai eszközökkel való érvényesítését. 

Éppen ezért az RMDSZ nem vesz részt olyan akcióban, amit nem ő szervez, és ami nem 

megoldásként szolgál, hanem éppen hogy beszűkíti a mozgásteret. 

 

Packázik az egyházzal a restitúciós bizottság 
2013. február 21. – maszol.ro 

Bár az Emberi Jogok Európai Bírósága tavaly szeptemberben 25 ezer euró kifizetésére 

kötelezte a román államot, amiért még mindig hozott döntést a Batthyáneum könyvtár és 

az abban működő csillagvizsgáló épület visszaszolgáltatásáról, az ügyben azóta sem történt 

előrelépés, a gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség még a megítélt kártérítést sem 

kapta meg. 

 

Marad a székely tábla a háromszéki prefektúra előtt 
2013. február 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Kovászna megyei szervezete újabb egy hónappal hosszabbította meg a 

sepsiszentgyörgyi prefektúra épülete elé tavaly novemberben kihelyezett „SIC – Terra 

Siculorum" (Székelyföld) feliratú óriáspannó területfoglalási engedélyét, így az új 

prefektusnak március 20-ig is ezt kell néznie hivatali ablakából. Az RMDSZ háromszéki 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/8994-packazik-az-egyhazzal-a-restitucios-bizottsag
http://maszol.ro/index.php/belfold/8990-marad-a-szekely-tabla-a-haromszeki-prefektura-elott


 

 

 

 

 

 
5 

elnöke, Tamás Sándor elmondta, addig tartják köztéren a Székelyföld táblát, amíg véget ér 

a „mesterségesen keltett konfliktus". 

 

Felvonják a székely zászlót a Szabadság téren 
2013. február 21. – szekelyhon.ro 

Ünnepélyes keretek között, a nemzeti összetartozás jegyében kerül sor a székely zászló 

felvonására Csíkszeredában, a Szabadság téren hétfőn, február 25-én 17 órától az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) szervezésében. A 4,80x3 méteres lobogót egy 7,5 méteres 

vasrúdra fogják kifüggeszteni. Tőke Ervin csíkszeredai önkormányzati képviselő, a jeles 

esemény indítványozója elmondta: az ünnepélyes zászlófelvonás alkalmára csatlakozási 

szándékukat fejezték ki az RMDSZ és az MPP helyi önkormányzati képviselői is. 

 

Peti Andrásnak majdnem nulláról kell felépítenie a marosvásárhelyi 
szervezetet 
2013. február 21. – transindex.ro 

Peti Andrással az újjászerveződő marosvásárhelyi RMDSZ első lépéseiről beszélgetett a 

Transindex. Egyelőre még azt sem tudhatják pontosan, hány taggal rendelkeznek. 

 

Gyanúsítottként idézték be a Wass-megemlékezés szervezőit 
2013. február 21. – Balázs Katalin – szekelyhon.ro 

Február 25-én kell jelentkeznie az ügyészségen Kisné Portik Irénnek és Selyem 

Antóniának, a Wass Albert-megemlékezés szervezőinek. Az EMNT és EMNP jogi 

támogatást ajánlott fel mindkettejüknek. 

 

Vezetőcserék, csendben 
2013. február 21. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Több állami intézmény hargitai osztályát is új igazgató vezeti. A részleteket azonban 

körülményes megtudni, miután néhány hete valakik úgy döntöttek, hogy megyeszinten 

nem nyilatkozhatnak az állami intézményvezetők bukaresti jóváhagyás nélkül. 

 

Telepesek, telepítők 
2013. február 22. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “egy országon belüli áttelepítési akciónál a román hatóságok 

sem hagyhatók figyelmen kívül. Adminisztratív akadályokat is gördíthetnének az útjába, 

de akár precedens értékűnek is tekinthetnék. Hiszen ha lehetőség van a tömeges 

áttelepítésükre, akkor a magyarok sem szólhatnak semmit, ha a román állam jobb életre 

vágyó román közösségeket telepítene Erdélybe – mondjuk épp Hargita vagy Kovászna 

megyébe”. 
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Diszkriminatívnak ítélték a városházi versenyvizsgát 
2013. február 22. – Krónika 

Elmarasztalta a baróti önkormányzatot az Országos Diszkriminációellenes  Tanács 

(CNCD),mert a városgondnoki tisztség betöltésére kiírt versenyvizsgáról szóló egyik 

határozatában követelményként szerepelt a Magyar nyelv ismerete is. 

 

Kerekasztal: rendszerszintű megoldás kell a támogatásokra 
2013. február 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Hasonlóan a korábbi évekhez, 2012-ben is több megválaszolatlan kérdés és probléma 

merült fel a nemzeti kisebbségek kulturális támogatásai kapcsán. A helyzetet hosszú távon 

csak úgy lehet kielégítően rendezni, ha a támogatások kezelése rendszerszinten változik 

meg - véli a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. 

 

Berényi: Váratlan döntés a megyei választásokra készülőben 
2013. február 21. – Felvidék Ma 

Berényi József, az MKP elnöke szerint többszörösen kellemetlen a Most-Híd azon 

határozata, mely alapján megszakadtak a járési szintű tárgyalások a két párt között a 

megyei választásokra való felkészülésről. 

 

Hrnčiar: nem lépek ki a Hídból, de ha mégis, visszaadom a mandátumom 
2013. február 21. – TASR, Új Szó 

A Lucia Žitňanská és Miroslav Beblavý által kidolgozott, „Alakítsuk ki Szlovákiát” projekt 

bemutatóján részt vett Andrej Hrnčiar, aki hangsúlyozta, részvétele a bemutatón nem 

jelenti azt, hogy Bugár Béla pártjának elhagyására készülne. „Nem készülök ilyesmire, de 

ha a jövőben kilépnék a frakcióból, akkor visszaadom a képviselői mandátumom” – 

mondta. 

 

Civil szervezetek felhívása a szerbiai magyarellenes támadások ügyében 
2013. február 21. – MTI, Vajdaság Ma 

Több civil szervezet felhívást tett közzé csütörtökön a szerbiai magyarellenes támadások 

ügyében. Az MTI-hez is eljuttatott állásfoglalásban kiemelték: folyamatos tapasztalatuk, 

hogy a támadások évtizede ismétlődő sorozatának nem akar vége szakadni. 
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Az anyanyelv használata és ápolása az egyik legfontosabb kulturális jog - A 
tartományi ombudsman közleménye az anyanyelv nemzetközi napján 
2013. február 21. – Vajdaság Ma 

Az anyanyelv használata és ápolása az egyik legfontosabb kulturális jog a nemzeti 

kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény, valamint a regionális és kisebbségi 

nyelvekről szóló európai alapszabály által megfogalmazott jogok közül. Mivel Vajdaság az 

etnikumok számát tekintve Szerbia, de Európa legszínesebb régiója is, különös figyelmet 

fordítanak e jogok gyakorlásának lehetővé tételére. 

 

Várják a hívó hangot: Kihelyezett konzuli napot tartottak Topolyán 
2013. február 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

150 egyszerűsített honosítási igényt vettek át csütörtökön Topolyán, ahol első alkalommal 

tartott nyílt fogadónapot a szabadkai magyar főkonzulátus. Ennyien használhatták ki a 

lehetőséget, hogy helyben adják át állampolgársági kérelmeiket. A főkonzulátuson 

kialakult az a gyakorlat, hogy ellátogatunk a magyarlakta területekre, ahol megfelelő 

számú igénylő jelentkezik – monmdta el Plank Zoltán konzul. 

 

Mind több magyar fiatal Szerbiában folytatná felsőoktatási tanulmányait 
2013. február 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Egyre többen pályáznak a Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjára - nyilatkozta a sajtónak 

Korhecz Tamás, az MNT elnöke Szabadkán, a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó 

Gimnáziumban, ahol az MNT ösztöndíjprogramját népszerűsítette. Korhecz elmondása 

szerint az első generáció pályázói közül a hallgatók egyharmadát elveszítették, ugyanis 

azok nem vették komolyan az egyetemet, de reméli, hogy az egyetemi tanulmányok 

hatékonysága a jövőben növekedni fog. 

 
A lakosság 5 százaléka katolikus, 3,38 százaléka magyar anyanyelvű 
2013. február 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A legutóbbi népszámlálás adatai szerint Szerbia valamivel több mint 6 millió polgára 

pravoszláv vallásúnak vallja magát, nagyságrendben a másodikak a katolikusok, a 

harmadik helyen a muszlim vallásúak állnak, míg az előző népszámlálási adatokhoz képest 

40 ezerrel nőtt az ateisták száma, közölte a Köztársasági Statisztikai Hivatal. 

 

A Collegium Talentum csapata Vajdaságban 
2013. február 21. – Pressburger Csaba – Magyar Szó 

A határon túli magyar doktoranduszokat és mesterképzésben részt vevő hallgatókat 

felkaroló Collegium Talentum csapata szerdán az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi 

Karára látogatott, ahol Csányi Erzsébet, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék vezetője 

üdvözölte a megjelent tucatnyi kollégistát. A tanszékvezető röviden ismertette a magyar 

nyelvű képzés lehetőségeit az univerzitás keretein belül, szólt a vajdasági magyar tanár- és 

tanítóképzés jelentőségéről, valamint a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5461/Az-anyanyelv-hasznalata-es-apolasa-az-egyik-legfontosabb-kulturalis-jog.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5461/Az-anyanyelv-hasznalata-es-apolasa-az-egyik-legfontosabb-kulturalis-jog.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14974/Varjak-a-hivo-hangot-Kihelyezett-konzuli-napot-tartottak-Topolyan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14971/Mind-tobb-magyar-fiatal-Szerbiaban-folytatna-felsooktatasi-tanulmanyait.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18062/A-lakossag-5-szazaleka-katolikus--3-38-szazaleka-magyar-anyanyelvu.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18062/A-lakossag-5-szazaleka-katolikus--3-38-szazaleka-magyar-anyanyelvu.html
http://www.magyarszo.com/hu/1888/kozelet_oktatas/92469/A-Collegium-Talentum-csapata-Vajdas%C3%A1gban.htm
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tevékenységéről, amely több vonatkozásban is hasonló tevékenységet folytat, mint a 

Collegium Talentum. 

 

Fasiszta és megszálló jelzővel illetik a magyarokat 
2013. február 21. – MTI, Magyar Nemzet Online, Kárpátalja 

Rendszeresen közöl magyarellenes uszító cikkeket a Kárpátalján legjelentősebb politikai és 

gazdasági befolyással bíró Baloga családhoz közeli ukrán nyelvű sajtó – írta a Kárpátalja 

című hetilap. A lap nehezményezi, hogy a zakarpattya.net.ua hírportál rendszeresen 

„magyar megszállásnak” nevezi azt az időszakot, amikor Kárpátalja 1939 és 1944 között 

Magyarországhoz tartozott, meghamisítja a régió magyar vonatkozású történelmét, 

„fasiszta” és „megszálló” jelzővel illeti a magyarokat. 

 

Schmitt-adomány Forgolánynak, Nevetlenfalunak és Zápszonynak 
2013. február 21. – Kárpátalja 

Schmitt Pálnak, Magyarország volt köztársasági elnökének a Verecke Alapítvány 

segítségével, a KMKSZ által történő adományosztása révén a közelmúltban forgolányi, 

nevetlenfalui és zápszonyi oktatási intézmények, ill. szervezetek részesültek jelentősebb 

összegben. 

 

A Régiók nem magyar párt 
2013. február 21. – Kárpátalja 

Kárpátalját a KMKF múlt heti ülésén a KMKSZ részéről Kovács Miklós és Milován Sándor 

képviselte, míg az UMDSZ-t Medvigy István és Péter Csaba. Kovács Miklós felszólalásában 

arra hívta fel a magyarországi döntéshozók figyelmét, hogy a választási eljárási törvény 

megalkotásakor messzemenően figyeljenek oda arra, hogy a kárpátaljai magyar 

állampolgárok adatai ne kerülhessenek az ukrán hatóságok birtokába, például az Ukrán 

Postán keresztül. Medvigy István ismételten felsorolta szervezete sérelmeit, szerinte a 

jelenlegi magyar kormány hidegen kezeli az UMDSZ-t, és a Gyurcsány-kormánnyal 

ellentétben egyenlőtlenül osztja el a kárpátaljai magyaroknak szánt támogatást. 

Nehezményezte továbbá, hogy a mostani fórumra Gajdos István parlamenti képviselő nem 

kapott meghívást. 

 

Gajdos nem maradhatott tagja saját pártjának 
2013. február 21. – Kárpátalja 

„Titokban választott magának új elnököt az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) pártja, az UMDP. Pontosabban szólva, az UMDSZ lapja, a Kárpáti Igaz Szó 

elfelejtett beszámolni az UMDP tisztújító közgyűléséről, ahol állítólag elnökké választották 

Péter Csaba megyei képviselőt. Érdekes módon más újságot sem hívtak meg. Az 

események fényében felmerül a kérdés: Volt egyáltalán közgyűlés?” 
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http://mno.hu/hatarontul/fasiszta-es-megszallo-jelzovel-illetik-a-magyarokat-1140436
http://www.karpataljalap.net/2013/02/22/schmitt-adomany-forgolanynak-nevetlenfalunak-es-zapszonynak
http://www.karpataljalap.net/2013/02/22/regiok-nem-magyar-part
http://www.karpataljalap.net/2013/02/22/gajdos-nem-maradhatott-tagja-sajat-partjanak
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3,5 millió forintos adomány gyűlt össze fogyatékkal élő kárpátaljai 
gyerekeknek 
2013. február 21. – MTI 

Minden eddiginél több adomány, 3,5 millió forint gyűlt össze a Tiszántúli Református 

Egyházkerület hatodik jótékonysági bálján Debrecenben. A pénzzel a több mint háromszáz 

résztvevő és felajánló a fogyatékkal élő kárpátaljai gyerekeket segítette. 

 

A magyar-ukrán határtérség közös innovációs fejlesztéséről tanácskoznak 
Ungváron 
2013. február 21. – MTI 

A magyar-ukrán határtérség közös innovációs fejlesztéséről kezdődött kétnapos 

tanácskozás csütörtökön Ungváron; elhangzott, hogy innovációs és technológiai transzfer 

irodákat hoznak létre és működtetnek Záhonyban és Ungváron. 

 

Vajdasági és erdélyi alkotók mutatkoznak be Eszéken 
2013. február 21. – MTI, Magyar Hírlap 

Az újságírástól a művészetig címmel könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitót tart 

február 23-án, szombaton Eszéken a Horvátországi Magyar Újságírók Szövetsége 

(HMÚSZ) és a Media Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézet - közölte Kriják 

Krisztina, a HMÚSZ elnöke. 

 

Belgrádban folytat tárgyalásokat pénteken Szijjártó Péter 
2013. február 22. – Vajdaság Ma, MTI 

Pénteken Belgrádba utazik Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági 

államtitkára. A szerb fővárosban találkozik a magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság 

társelnökével, Goran Knežević mezőgazdasági, erdő- és vízgazdálkodási miniszterrel. 
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http://www.magyarhirlap.hu/vajdasagi-es-erdelyi-alkotok-mutatkoznak-be-eszeken
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18063/Belgradban-folytat-targyalasokat-penteken-Szijjarto-Peter.html


 

 

 

 

 

 
10 

 

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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