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Kelemen Hunor: javult az RMDSZ és a Fidesz viszonya 
2013. április 11. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro, Szabadság 

Az RMDSZ és a Fidesz javuló viszonyáról beszélt az Adevarul című lapnak Kelemen 

Hunor, a szervezet elnöke, az interjú csütörtökön jelent meg. Kelemen azt mondta, hogy 

most sokkal jobb a kapcsolat a két párt között, mint egy-két évvel ezelőtt. A politikus ezt az 

RMDSZ erdélyi támogatottságával magyarázta. 

 

Ma tartják a Felvidékről kitelepítettek emléknapját 
2013. április 12. – MTI, bumm.sk 

Ma tartják a Felvidékről kitelepítettek emléknapját, arra emlékezve, hogy 1947-ben ezen a 

napon indult el az első, elűzötteket szállító vonat Magyarország felé.  A felvidéki 

kitelepítettek emléknapján Komáromban beszédet mond Navracsics Tibor miniszterelnök-

helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter. A fővárosban gálaműsort tartanak a 

Rákóczi Szövetség szervezésében, amelyen köszöntőt mond Halzl József, a szövetség 

elnöke, ünnepi beszédet tart Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár. 

 

Joghurttal vagy szép szóval? 
2013. április 12. – Magyar Szó  

Pénteken 17 órakor kezdődik Újvidéken a tartományi kormányépület előtt az „Állítsuk meg 

Szerbia szétdarabolását” elnevezésű tüntetés, amelyen több civil szervezet, polgári 

egyesület, de a Szerb Haladó Párt és a Szerbiai Demokrata Párt is részt vesz. A tüntetés 

kiváltó oka a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat, 

amely miatt a tüntetésen részt vevők szeparatizmussal, Vajdaság elszakítására irányuló 

tevékenységgel vádolták meg Bojan Pajtić tartományi kormányfőt, ezért lemondását és 

előrehozott tartományi választásokat követelnek. 

 

Szabó László Zsolt: fejlesztéseket tervez az MTVA a határon túl 
2013. április 12. – hirek.sk 

Szabó László Zsolt, az MTVA gyártási és műszaki vezérigazgató-helyettese a közmédia 

külhoni tudósítóhálózatával kapcsolatos tervekről nyilatkozott a hirek.sk-nak. Elmondása 

szerint az MTVA tervei között szerepel a tudósítóhálózat megszilárdítása, illetve a 

tudósítók képzése, emellett a Kárpát-medence több pontján élő kapcsolás létrehozására 

alkalmas stúdiók létesítése. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32644
http://www.bumm.sk/80979/ma-tartjak-a-felvidekrol-kitelepitettek-emleknapjat.html
http://www.magyarszo.com/hu/1938/kozelet_politika/95169/Joghurttal-vagy-sz%C3%A9p-sz%C3%B3val.htm
http://www.hirek.sk/kultura/20130411125954/Szabo-Laszlo-Zsolt-fejleszteseket-tervez-az-MTVA-a-hataron-tul.html
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A külügy tájékoztatást kér az izsáki rendőrőrsön elhunyt román állampolgár 
ügyében 
2013. április 11. – transindex.ro, MTI, Krónika 

Magyarországi nagykövetségén és konzulátusain keresztül folyamatos tájékoztatást 

igényelt a Külügyminisztérium (MAE) a hétfőn, Izsák településen elhunyt román 

állampolgárságú férfi halálának körülményeit feltáró vizsgálatokról és ezek eredményéről. 

A magyarországi ügyészség megalapozott gyanúja szerint a férfit hétfőről keddre 

virradóra, egy kihallgatás során az izsáki rendőrőrsön halálra verték az őt kihallgató 

rendőrök. 

 

Megalakult a Minta ifjúsági csoportosulás Kolozs megyei szervezete 
2013. április 11. – Erdély Ma 

Megalakult a Minta ifjúsági csoportosulás Kolozs megyei szervezete vasárnap, április 7-én, 

Kolozsváron. Az Erdélyi Magyar Néppárt partnereként szerveződő Minta első közép-

erdélyi szervezetének alakuló közgyűlésén kolozsvári és széki fiatalok vettek részt. 

 

Törvényesen idecsatolnák – Kétszázezer aláírás Besszarábiáért 
2013. április 11. – Erdély Ma 

Az Akció2012 nevű polgári platform azt tűzte ki célul, hogy egyesíti Besszarábiát 

Romániával, számolt be a Politik.md portál. Ennek érdekében nem kevesebb mint 

harminc romániai civil szervezet kezdeményezi törvény megalkotását Románia és a 

Moldovai Köztársaság közeledéséről. 

 

Az RMDSZ fellebbezést sürget a MOGYE-ügyben 
2013. április 11. – manna.ro, Krónika, Szabadság 

Fellebbezést sürget a kormány részéről Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) elnöke az ellen a döntés ellen, amellyel a marosvásárhelyi 

táblabíróság hatálytalanította a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) magyar és angol tannyelvű karát megalapító, tavaly márciusi 

kormányhatározatot. 

 

Autonómiáról szóló szakmai közvitát kezdeményez Markó Attila 
2013. április 11. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Autonómiáról szóló szakmai közvitára hívja az erdélyi magyar szakmai elitet, a román 

értelmiség pozitív hozzáállású képviselőit, valamint az európai szakértőket Markó Attila. A 

háromszéki képviselő emlékeztetett: a választási kampányban meggyőződéssel vallotta, 

hogy az autonómia nem egy szó, hanem tartalom, így itt az ideje a tartalomról beszélni. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=32639
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139412&cim=megalakult_a_minta_ifjusagi_csoportosulas_kolozs_megyei_szervezete
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=139452&cim=torvenyesen_idecsatolnak_ketszazezer_alairas_besszarabiaert
http://manna.ro/porta/az-rmdsz-fellebbezest-surget-a-mogye-ugyben-2013-04-11.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=32645
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A sportminiszterhez fordult a kisebbségellenes megnyilvánulások miatt 
Markó Attila 
2013. április 11. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A hazai sport területén az elmúlt hónapokban tapasztalt túlkapásokról és 

hangulatkeltésekről tájékoztatta az ifjúsági és sportminisztert Markó Attila. A képviselő 

arra kéri a tárcavezetőt, hogy vizsgálja meg az említett eseteket és határozottan lépjen fel 

minden lehetséges eszközzel, hogy Románia minden állampolgára, nemtől, rassztól, faji, 

nemi, felekezeti és etnikai hovatartozástól függetlenül biztonságba érezhesse magát itthon, 

szülőföldjén. 

 

Az RMDSZ ifjúsági programjáról egyeztetetett a MIÉRT 
2013. április 11. – maszol.ro 

Az RMDSZ programjának módosításáról tartott csütörtökön Kolozsváron konzultációt a 

Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT). A találkozóról beszámoló közlemény szerint az 

egyeztetés célja minél több ifjúsági szervezet, csoport és egyén véleményének, 

elképzelésének összegzése, elemzése és beemelése az RMDSZ programjába. 

 

Dr. Hégető László Levente a Szatmár megyei Néppárt új elnöke 
2013. április 11. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Néppárt 2013. április 10-én, Szatmárnémetiben tartotta megyei 

küldöttgyűlését, amelynek keretében tisztújításra is sor került: Reszler Jánostól dr. Hégető 

László Levente vette át a Szatmár megyei szervezet elnökségét. 

 

Fellendülőben a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat tevékenysége Háromszéken 
2013. április 11. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Eddig húsz személy kereste fel az RMDSZ által működtetett országos Mikó Imre Jogvédő 

Szolgálat sepsiszentgyörgyi irodáját különböző jogsértési problémákkal. Ezek közel felét 

már sikerült is orvosolni.  

 

Gyűlnek a kifogások restitúcióügyben 
2013. április 12. – Krónika 

Elsősorban a türelmi idő kitolását és a pontrendszer bevezetését kifogásolják a restitúciós 

törvénytervezetben az erdélyi magyar történelmi egyházak és az RMDSZ. Míg a 

katolikusok egységesen kívánnak fellépni a kormány által felelősségvállalással elfogadandó 

jogszabály ellen, a reformátusok már korábban megfogalmazták nemtetszésüket. 

 

Tagad a gyűlölködő focista 
2013. április 12. – Krónika 

Tagadja, hogy a szatmári magyar közösség elgázosítására buzdított volna a Facebook 

közösségi oldalon írt bejegyzéseiben Dan Gavrilescu, a szatmárnémeti Olimpia 

futballcsapat játékosa. A harmadik ligában játszó sportoló azt állítja, politikai játszma 
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áldozata lett, a diszkriminációellenes tanácsnál őt feljelentő Kereskényi Gábor képviselő 

ugyanis ezzel a botránnyal akarja leplezni közéleti sikertelenségét. 

 

RMDSZ-támogatás a fekete március áldozatainak 
2013. április 12. – Krónika, Szabadság 

Átadták az adományokat a marosvásárhelyi fekete március áldozatainak az RMDSZ 

szolidaritási alapjából. Csipor Emma, Gémes Ilona, Kiss Irma, Cseresznyés Pál, Juhász 

Ilona és Szabadi Ferenc vehette át a támogatást. Az RMDSZ azért hozta létre a szolidaritási 

alapot, hogy emlékeztessen mindenkit: soha ne fordulhasson elő Romániában az, ami 

1990 márciusában Vásárhelyen történt. 

 

Csángó magyar pedagógusokat fogadott Lezsák Sándor 
2013. április 12. – Krónika 

Csángó magyar pedagógusok csoportját fogadta csütörtökön Lezsák Sándor, az 

Országgyűlés alelnöke a Parlamentben. A moldvai csángók magyar falvaiban élő és ott 

dolgozó pedagógusok április 5-étől egyhetes továbbképzésen vettek részt a Lakiteleki 

Népfőiskolán, és a program utolsó napján látogattak el az Országházba. 

 

Bagó Zoltán a szlovákiai kitelepített magyarokról emlékezett meg 
2013. április 11. – MTI, bumm.sk, hirek.ks 

A mai Szlovákia területéről kitelepített magyarokról emlékezett meg Bagó Zoltán fideszes 

európai parlamenti képviselő az onnan kitelepítettek és deportáltak emléknapja 

alkalmából. Méltósággal és tisztelettel kell emlékeznünk minden honfitársunkra, akit 66 

éve a Benes-dekrétumok nyomán magyarsága miatt fosztottak meg alapvető jogaitól, 

vagyontárgyaitól és a szülőföldön maradás lehetőségétől – mondta Bagó, aki azt is 

hangsúlyozta: nem csak emlékezni kell, hanem fel is kell lépni „a mai napig hatályban lévő 

jogfosztó benesi rendelkezések ellen”. 

 

A hatósági zaklatások beszüntetésére szólít fel az MKP és az EMT 
2013. április 11. – bumm.sk, hirek.sk 

Közös állásfoglalásban emlékeztet a második világháborút követő felvidéki kitelepítések 

jogsértéseire és egyúttal a felvidéki magyar állampolgárokkal szembeni jogfosztás 

beszüntetésére szólít fel a Magyar Közösség Pártja (MKP) és az Emberi Méltóság Tanácsa 

(EMT). 

 

Magyar tannyelvű alapiskolák a legjobbak között Szlovákiában 
2013. április 11. – bumm.sk 

Az INEKO társadalomkutató intézet komplex felmérése alapján magyar oktatási nyelvű 

alapiskolák végeztek az első helyeken Nyitra és Nagyszombat megyékben, de az országos 
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lista legfelső fokain is található két magyar intézmény. Nyitra megyében az első két helyen 

magyar tannyelvű intézmények végeztek, mégpedig az érsekújvári Czuczor Gergely, 

valamint a lévai Juhász Gyula alapiskolák érték el a kiváló eredményt. Az országos listán 

ezt a két iskolát csupán egyetlen iskola előzte meg, egy besztercebányai szlovák tannyelvű 

alapiskola. 

 

Esélyegyenlőségi bizottságot hozott létre a Kerekasztal 
2013. április 11. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának újabb szakmai bizottsága alakult, amely a 

szlovákiai magyar nők és gyermekek esélyegyenlőségének, érdekvédelmének elősegítését 

és képviseletét vállalta fel. 

 

Pásztor visszafogottságra szólít fel 
2013. április 11. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a vajdasági kormánytól azt kéri, álljon el 

a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogait védő nyilatkozattól, a holnapra bejelentett 

tüntetés szervezőitől pedig azt, hogy mondjanak le az „utcai politizálásról”, és térjenek 

vissza a rendszer intézményes keretei közé. 

 

Az ország alkotmányossága elleni támadás 
2013. április 11. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki tiltakozó összejövetel megszervezése az ország alkotmányossága elleni 

támadás, jelentette ki a Demokrata Párt zentai szervezetének sajtótájékoztatóján Zsíros-

Jankelić Anikó tartományi parlamenti képviselő, majd hozzátette, Vajdaság-szerte 

keringenek a gyűlöletet szító meghívók a holnapi összejövetelre, amire Vajdaság 

polgárainak nincs szüksége. 

 

„Kérem az Istent, hogy ne legyen incidens” 
2013. április 11. – Magyar Szó  

Vajdaság autonómiájának a megszüntetése van folyamatban, a köztársasági hatalomnak a 

szeparatizmusra vonatkozó vádjai pedig értelmetlenek – minősítette Bojan Pajtić 

tartományi kormányfő.  „Vajon egyezzünk bele, hogy egyenként megszüntessék 

hatásköreinket és így lassan, fokozatosan felszámolják az autonómiát is? Ezt nem hagyjuk” 

– nyilatkozta a Vajdasági RTV „Jedan na jedan” című műsorában. 

 

Térjünk vissza a képviselőházba! 
2013. április 11. – Magyar Szó  

A Vajdaság törvényes és alkotmányos jogainak védelméről szóló nyilatkozat-javaslat 

kapcsán kialakult helyzet, a péntek délutánra bejelentett újvidéki tüntetés kapcsán tartott 
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csütörtökön a Tartományi Képviselőházban sajtótájékoztatót Pásztor István, a parlament 

elnöke. Pásztor közölte, hogy a „helyzet összetettsége miatt” nem áll módjában válaszolni 

az újságírói kérdésekre, mert nem szeretné, ha a sajtótájékoztatón kimondottaknak bárki 

bármilyen más értelmet is adna. Ugyanerre az okra hivatkozva, s a jelenlévő médiumok 

megértését kérve közölte, hogy szokásától eltérően, ezúttal csupán szerb nyelven szól a 

nyilvánossághoz, előre megírt mondatokat olvas majd fel, s a következő napokban sem 

kívánja tovább kommentálni a szóban forgó témát. 

 

„Helyes döntés volt elhalasztani a tartományi ülést” 
2013. április 11. – Pannon RTV  

Helyes döntés volt elhalasztani a Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelmét 

megvitató tartományi ülést – jelentette be Pásztor István házelnök. Az elmúlt 36 óra 

eseményei azt bizonyítják, hogy jogos volt az ülés elhalasztása. A döntést magam hoztam, 

senki kérésére vagy parancsára – mondta Pásztor István. „A tartományi ülés elhalasztása 

helyes döntés volt. A közös kollégiumon született döntés, amely szerint részletesen 

megvizsgáljuk a nyilatkozat tartalmát, hogy csökkentsük a feszültséget, kiutat és 

megoldást keresve, minél szélesebb konszenzussal – az egyetlen helyes döntés volt.” 

 

A haladók békés tiltakozást ígérnek 
2013. április 11. – Magyar Szó  

A pénteki újvidéki tüntetésen a fő követelések a nyilatkozat visszavonása és Bojan Pajtić 

tartományi kormányfő lemondása lesznek – közölte Igor Mirović a haladók alelnöke, aki 

szerint ezzel megteremtődnének a feltételek az előrehozott tartományi választásokhoz. 

Mint mondta, a tüntetés békés lesz, nem lesz rendbontás, ellenben az előre megszervezett 

incidensekről szóló információkkal, azok részéről, akik a nyilatkozatot írták. 

 

Jerkov: A haladók erőszakos hatalomátvételre készülnek 
2013. április 11. – Magyar Szó 

Erőszakkal venné át a hatalmat Vajdaságban a Szerb Haladó Párt, ezzel vádolta meg őket 

csütörtökön Aleksandra Jerkov a DP szóvivője. Szerinte a tartományi hatalom elleni 

tüntetéssel a haladók a brüsszeli Koszovó-tárgyalások kudarcát kívánják elkendőzni. 

 

Kostreš: Az LSV-vel és a VMSZ-szel sem egyeztettek a nyilatkozatról 
2013. április 11. – Vajdaság Ma 

A Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat szövege, 

amelyet Bojan Pajtić tartományi kormányfő tett közzé, nem szeparatista, de maga a lépés 

káros volt, jelentette ki Bojan Kostreš, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) alelnöke. 

„Maga a lépés többszörösen károsította a koalíción belüli és kívüli kapcsolatokat is, 

lehetőséget adtunk politikai ellenfeleinknek arra, hogy egyes, mellesleg hamis dolgokból 

politikai kampányt kreáljanak, és megakadt a Vajdaság pénzellátásáról szóló törvény 

kidolgozása is. Tehát, több szempontból is káros volt ez a folyamat” – mondta Kostreš. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=55735
http://www.magyarszo.com/hu/1937/kozelet_politika/95152/A-halad%C3%B3k-b%C3%A9k%C3%A9s-tiltakoz%C3%A1st-%C3%ADg%C3%A9rnek.htm
http://www.magyarszo.com/hu/1937/kozelet_politika/95142/Jerkov-A-halad%C3%B3k-er%C5%91szakos-hatalom%C3%A1tv%C3%A9telre-k%C3%A9sz%C3%BClnek.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15295/Kostres-Az-LSV-vel-es-a-VMSZ-szel-sem-egyeztettek-a-nyilatkozatrol.html
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Tóth Tamás: A belgrádi hatalom célja a figyelemelterelés 
2013. április 11. – Vajdaság Ma 

Vajdaság AT kormánya által a közelmúltban elfogadott deklaráció lényege, hogy a 

köztársasági kormány tartson be minden olyan rendelkezést, amelyek Vajdaság jogait 

hivatottak biztosítani, hangsúlyozták a Demokrata Párt sajtótájékoztatóján, Adán, a község 

tartományi parlamenti képviselői, Tóth Tamás és Tóbiás József. Tóth Tamás ezt követően 

ismertette a nyilatkozat bizonyos részeit, ezzel támasztva alá, hogy – amint fogalmazott –, 

szó sincs benne azokról a vádakról, amelyeket a belgrádi hatalom az elmúlt napokban a 

nyilvánosság elé tárt, azt állítván, hogy a nyilatkozat kiválási szándékkal született meg. 

 

Ada: Urbán Mónika lett a község új alpolgármestere 
2013. április 11. – Vajdaság Ma 

Az adai községi képviselő-testület szerda esti maratoni ülésén a képviselők Goran Matić 

alpolgármester lemondását követően Bilicki Zoltán polgármester javaslatára titkos 

szavazással Urbán Mónikát választották meg a község új alpolgármesterévé. 

 

Áttörés a járeki emlékhely ügyében 
2013. április 11. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt kezdeményezésére április 10-én koalíciós egyeztető 

tárgyalást tartottak a Temerint irányító politikai pártok és csoportosulások. Az egyeztetés 

célját a járeki tábor áldozatainak emlékére építendő emlékhely ügyének előmozdítása 

képezte. Ismeretes, hogy az egyszerűnek tűnő kegyeleti kérdésnek a megoldása évek óta 

alig mozdult el a holtpontról. Járekot (1906 és 1922, majd 1941 és 1944 között 

Tiszaistvánfalva) a berendezkedő kommunista hatóság speciális típusú gyűjtőtáborrá 

alakította át, mindenekelőtt az állampolgári jogaitól megfosztott dél-bácskai német 

lakosság, majd röviddel ez után a Csurogról, Zsablyáról és Mozsorról elűzött magyarok 

számára. 

 

Konzuli nap volt Bácsföldváron 
2013. április 12. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége bácsföldvári tagozatának a szervezésében 

újabb kihelyezett konzuli napot tartott Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa. Menyhárt 

Attila konzul és munkatársai a bácsföldvári helyi közösség irodájában csaknem 150 

állampolgársági kérelmet vettek át a nap folyamán. Györe István, a VMDK bácsföldvári 

tagozatának alelnöke azt ígéri: a nagy érdeklődésre való tekintettel hamarosan újabb 

kihelyezett konzuli nap lesz a faluban. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15299/Toth-Tamas-A-belgradi-hatalom-celja-a-figyelemeltereles.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15293/Ada-Urban-Monika-lett-a-kozseg-uj-alpolgarmestere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15298/Attores-a-jareki-emlekhely-ugyeben.html
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Jobbik–Szvoboda-perpatvar Beregszászban 
2013. április 12. – Kárpátalja 

Szávay István országgyűlési képviselő, a Jobbik Nemzetpolitikai Kabinet elnöke tartott 

sajtótájékoztatót, majd fogadónapot április 5-én pénteken, Kovács Béla jobbikos EP-

képviselő beregszászi irodájában. A sajtótájékoztatón az újságírók mellett megjelent a 

Jobbik néhány helyi szimpatizánsa, valamint a Szvoboda párt Beregszászi Járási 

Szervezetének elnöke is, aki Szavcsur Ferencként mutatkozott be. A sajtótájékoztatót 

követően a szélsőséges Szvoboda aktivistái tüntettek a Jobbik ellen a békés járókelőket is 

megbotránkoztató magyarellenes jelszavakat skandálva. 

 

Fél óra a magyarokról a krki rádióban 
2013. április 11. – Új Magyar Képes Újság 

A krki OK Rádiónak a horvátországi nemzeti kisebbségekkel foglalkozó műsorának az 

elején  ezentúl az olasz „Questo siamo noi“,  a német „Das sind wir“,  az angol „It is as“  

mellett magyarul is elhangzik majd, hogy „Ezek vagyunk mi”. Ugyanis nemrég a félórás 

műsorban a Krk-szigeti Magyar Egyesület képviselői szerepeltek. A szervezet elnöke, 

Hajdu Lajos, illetve Hajdu Hajni, az egyesület ifjúsági csoportjának a vezetője 

megalakulásuk körülményeiről, terveikről beszéltek, és egy-két magyar nóta, dal is 

elhangzott a beszélgetések között. Egy egyezményt is aláírtak a rádióval és a helyi Fanot 

újsággal, így a jövőben a média is jobban figyelemmel kíséri a magyar egyesület 

tevékenységét, és a rendezvényeikről is hírt fognak adni. 

 

2013 a külhoni magyar kisiskolásokról szól 
2013. április 11. – RTV Slovenija Hidak 

Határtalan vidámság, találós kérdések, szójátékok, játékos foglalkozások. Az óvodások 

után a kisiskolásokon a sor, 2013 róluk szól. A külhoni kisiskolások évének 

programkörútja csütörtök délelőtt érkezett Lendvára. A programsorozat a magyarországi 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága és a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség által valósult meg. 
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http://www.karpataljalap.net/2013/04/12/jobbik-szvoboda-perpatvar-beregszaszban
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4425-fel-ora-a-magyarokrol-a-krki-radioban
http://rtvslovenija.si/hidak/news/article/6059
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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.hirtv.hu/
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http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
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