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Orbán Viktor megtartotta előadását 
2013. július 27. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, 

Krónika, Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Szombaton 11 órai kezdettel megtartotta hagyományos nyári előadását Tusnádfürdőn 

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor kifejtette: utasította a 

gazdasági tárca vezetőjét, hogy – bár csak később járna le az IMF-nek fizetendő kölcsön – 

még a nyár folyamán végtörlesszen a valutaalapnak. Az ehhez szükséges összeg 

rendelkezésre áll, mert az elmúlt három évben a magyarok megtermelték ezt a pénzt – 

mondta a miniszterelnök. Tőkés László cselekvésre szólította fel, valamint kiemelte, hogy 

„olyan végzetes és helyrehozhatatlan mulasztást követünk el, aminek unokáink isszák meg 

a levét.” 

 

Orbán együttműködést sürgetett Tusványoson 
2013. július 28. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Magyar Nemzet 

Elsősorban a romániai magyar közösséget érintő legfontosabb kihívásokról, 

nemzetpolitikai kérdésekről egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök az RMDSZ, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) vezetőivel a hétvégén, 

Tusnádfürdőn, a 24. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor alkalmával. A 

szövetség képviselőivel folytatott pénteki találkozót követően – melyen részt vett még 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár és Németh 

Zsolt külügyi államtitkár is – Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta, tájékoztatta 

Orbánt a régióátszervezési tervekről és annak lehetséges hatásairól.  

 

Augusztus elsejétől indul a külhoni magyarok választási regisztrációja 
2013. július 28. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Augusztus 1-jétől indul az állampolgárságot szerző külhoni magyarok választási 

regisztrációja levélben és november 1-jétől online – közölte Pálffy Ilona, a Nemzeti 

Választási Iroda (NVI) vezetője pénteken Tusnádfürdőn. Az irodavezető a 24. Bálványosi 

Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban rendezett kerekasztal-beszélgetésen kifejtette: 

eddig 233 ezer tájékoztató levelet és nyomtatványt küldtek ki az állampolgárságot már 

megszerzőknek. A regisztráció azt jelenti, hogy a választópolgároknak ki kell tölteniük egy 

nyomtatványt, és azt vissza kell juttatniuk az NVI részére. 

 

Csizmában meghalni 
2013. július 28. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

A Magyar Nemzet riportsorozata Venezuelába kalauzolja az olvasót, ahol a Kőrösi-Csoma 

Program ösztöndíjasa Leichtman Erna számolt be élményeiről, miszerint a magyar nyelv 

oktatása tölti ki idejének nagyobbik részét. Óráin öt évestől hetven évesig találhatók 

diákok. A következő állomás Sao Paulo városa, ahol Szeghalmi Zsolt mesélt ott 

tartózkodásáról, aki szintén a magyar nyelv oktatását emelte ki. Nagy Szebasztián Buenos 
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Airesben talált rá a tizenkétezer kötetet tartalmazó Hungária Kölcsönkönyv- és Levéltárra, 

ahol tizenkétezer kötet leltározásába kezdett. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2013. július 27-i számában olvasható.) 

 

Hamarosan folyósíthatják az oktatási támogatásokat 
2013. július 24. – R. Kiss Edit – Krónika, szekelyhon.ro 

Július közepén előterjesztette a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez a támogatásra javasolt 

pályázók névjegyzékét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) – közölte 

szerdán a szervezet elnöke, Burus-Siklódi Botond. A nevelési-, oktatási- illetve tankönyv- 

és taneszköz- támogatások odaítéléséről az alapkezelő bizottsága dönt, ezt követően az 

RMPSZ értesíti a nyertes pályázókat a döntésről. Burus elmondása szerint készen állnak a 

feladatra, amint megkapják az értesítést, indulhat a folyamat. 

 

Magyarságot sértő akadémiai tanulmányok 
2013. július 25. – Balogh Levente – Krónika, Erdély Ma, Háromszék 

Két, a magyar közösségre nézve sértő tanulmány publikálása miatt megbírságolta a Román 

Tudományos Akadémiát az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). Az egyik 

tanulmány még 2010-en jelent meg, és az akadémia Etnikai Problémákat Tanulmányozó 

Európai Központja adta ki. A dokumentum tulajdonképpen jelentés, amely azt vizsgálja, 

milyen hatással bír az új oktatási törvény a kisebbségekre az esélyegyenlőség 

szempontjából. A másik tanulmányt is ugyanez az intézet jelentette meg 2012-ben, ennek 

címe A román közösség gyengülése Hargita és Kovászna megyében. Mindkét tanulmány 

koordinátora az intézet igazgatója, Radu Baltasiu volt. 

 

Regionális adóhatóságok jönnek létre 
2013. július 25. – Krónika 

Megszűnnek a megyei adóhivatalok, miután a kormány szerdai ülésén jóváhagyta az 

országos adóhatóság (ANAF) átszervezéséről szóló rendeletet. Ennek értelmében csupán 

nyolc regionális igazgatóság marad meg, ezek székhelye Kolozsváron, Temesváron, 

Brassóban, Jászvásáron, Ploieşti-en, Craiován és Bukarestben lesz. 

 

Markó: Pontáék nem alkalmazzák a tanügyi törvény egy részét  
2013. július 26. – maszol.ro 

Kormányzati eltökéltség kell ahhoz, hogy átfogóan megreformálják az oktatást - mondta 

Markó Béla volt oktatásért felelős miniszterelnök-helyettes az Erdély FM Arcvonal című 

műsorának különkiadásában. Markó kiemelte, hogy az új tanügyi törvény nagy részét nem 

alkalmazza a Ponta-kabinet; ezzel magyarázható az is, hogy a románt csak az általános 

iskolákban tanítják idegen nyelvként, holott a jogszabály ezt a középiskolában is lehetővé 

tenné. 
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http://kronika.ro/belfold/magyarsagot-serto-akademiai-tanulmanyok
http://kronika.ro/gazdasag/regionalis-adohatosagok-jonnek-letre
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Marosvásárhelyen lesz Bernády iskola és városon átvezető korszerű út 
2013. július 26. – Erdély Ma, Népújság 

Szóváltásokkal, csípős megjegyzésekkel, ironikus kioktatásokkal tarkított városi 

tanácsülést tartottak tegnap Marosvásárhelyen.  

 

Zászlóügy – Ismét perel a Kovászna megyei kormánymegbízott 
2013. július 27. – Erdély Ma, Háromszék, Krónika 

Jogi eljárást indított a székely zászlók használata miatt Kovászna megye 

kormánymegbízottja, ezúttal a megye és Sepsiszentgyörgy önkormányzatát perelte be, 

mivel székhelyük homlokzatáról nem távolították el a kék-arany lobogókat. 

 

Az EB nem tekinti hatáskörének az SZNT javaslatát 
2013. július 28. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Elutasította az Európai Bizottság a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és partnerei által 

beterjesztett, az etnikai, kulturális, vallási sajátosságokkal rendelkező régiókra vonatkozó 

európai polgári kezdeményezés bejegyzését. A honlapján közzétett levélben a bizottság 

arról tájékoztatja a beterjesztőket, hogy a kezdeményezés nem tartozik a testület 

jogalkotási hatáskörébe. 

 
 

A digitális átállást követő televíziós műsorsugárzás vételének segítése 
2013. július 24. – Felvidék Ma 

A magyarországi televíziós műsorsugárzás digitális átállásával lesznek, akik már nem 

tudják fogni a magyarországi csatornákat. A magyar állam az anyagi rászorultságban 

élőkön segít a Pro Civis Polgári Társulás közreműködésével. A társulás a Szlovákiai 

Magyar Televíziósok Szövetsége megbízást kapott a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumtól arra, hogy felmérje az esetleges támogatási igényeket a szlovákiai 

magyarok körében a magyarországi televíziós műsorsugárzás digitális átállásával 

kapcsolatban. 

 

Rendhagyó volt a felnőtt cserkészvezetők képzése 
2013. július 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Idén közel 130 cserkész táborozott a Palást és Ipolyfödémes között elterülő Olvári-

völgyben. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség tíz napos vezetőképző táborában a 

fiatalokkal való foglalkozásra oktatták a résztvevőket. 

 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146143&cim=marosvasarhelyen_lesz_bernady_iskola_es_varoson_atvezeto_korszeru_ut
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146197&cim=zaszlougy_ismet_perel_a_kovaszna_megyei_kormanymegbizott
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/az-eb-nem-tekinti-hataskorenek-az-sznt-javaslatat
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/40860-a-magyar-allam-segit-a-digitalis-atallast-koveto-televizios-musorsugarzas-vetelehez
http://www.hirek.sk/belfold/20130725095229/Rendhagyo-volt-a-felnott-cserkeszvezetok-kepzese.html
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Aláírásokat gyűjt az MKP 
2013. július 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az MKP a kétnyelvűség megőrzése és erősítése érdekében bekapcsolódik a választójogi 

törvény véleményezésébe. A magyar párt 500 aláírást szeretne összegyűjteni, ami lehetővé 

tenné, hogy javaslataival a belügyminisztérium kötelezően foglalkozzon. 

 

Bodrogköz fejlesztését szolgálja a Via Carpatia 
2013. július 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Határokon átnyúló projektek és programok megvalósítására, regionális és gazdasági 

együttműködésre törekszik a Borsod-Abaúj-Zemplén és Kassa megye között létrejött Via 

Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Együttműködési Csoportosulás. 

 

Gubík: lesz Martosi Szabadegyetem jövőre is 
2013. július 25. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Többszörösen felülmúlta a szervezők várakozásait az I. Martosi Szabadegyetem a látogatók 

számát és az előadások színvonalát illetően is. A főszervező és két kiemelt 

partnerszervezetének vezetői Pozsonyban értékelték a négynapos rendezvényt. 

 

Tovább küzd a vasúti szárnyvonalakért az MKP 
2013. július 26. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja folytatja a küzdelmet a Párkány-Léva és az Ipolyság-Csata 

szárnyvonal megőrzéséért, de ehhez az önkormányzatok és az utazóközönség segítségére is 

szüksége van. 

 

 

Első fecske? – Kétnyelvű munkavédelmi feliratok Nagyudvarnokon 
2013. július 26. – hirek.sk, 

Először kerültek ki kétnyelvű, munkavédelmi előírásokra figyelmeztető feliratok 

Felvidéken egy vállalat gyártókomplexumában. A Szlovákiában hatályos kisebbségi 

nyelvhasználati törvény értelmében ez már közel két éve kötelező lenne. 

 

Veszélyben a kisiskolák - Közös fellépést szorgalmaz az MKP 
2013. július 27. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az oktatási minisztérium személyes megbeszélésre hívja azon települések polgármestereit 

és a helyi önkormányzatok által fenntartott iskolák vezetőit, akik többlettámogatást 

igényeltek működtetési költségeik kiegészítésére. A tervezett tárgyaláson a tárca 

tisztviselői azt próbálják meg elérni, hogy az érintettek saját hatáskörükben 

foganatosítsanak racionalizációs lépéseket. Ezek lényege az lenne, hogy az idei támogatás 

fejében kötelezik magukat az egyes kisebb létszámú osztályok összevonására, illetve a 

következő tanévtől akár a felső tagozat teljes megszüntetésére is – emlékeztetett 

állásfoglalásában A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke. 
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Van „magyar Pozsony”? 

2013. július 28. – Új Szó 

Tudatában vannak-e a mai pozsonyiak városuk történelmi sokszínűségének? Jelen van-e a 

mai pozsonyi magyarság a köztudatban? Egyebek között ezekre az alapvető kérdésekre 

keresett választ a Pozsonyi Magyar Intézet, amikor az IVO társadalomtudományi intézettel 

együttműködve felmérte, hogy a pozsonyi átlagember hogyan vélekedik a város múltjáról, 

a magyarokról és más közösségekről. 

 

Pásztor Bálint: Szó sincs arról, hogy a VMSZ be szeretne lépni a kormányba 
2013. július 25. – Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A köztársasági kormány átalakításával kapcsolatban a sajtó értesülései szerint a Mlađan 

Dinkić vezette Szerbia Egyesült Régiói az átszervezés után nem lesz többé része a 

kormánykoalíciónak. Sajtóhírek szerint a SZER helyére a Vajdasági Magyar Szövetség, a 

Demokrata Pártból kizárt Dušan Petrović Együtt Szerbiáért pártja, vagy a Vuk Drašković 

vezette Szerb Megújhodási Mozgalom léphet be a kormánykoalícióba. Pásztor Bálint, a 

Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője a Magyar Szónak 

nyilatkozva kifejtette, az ilyen találgatásoknak semmiféle realitásalapja nincsen. 

 

Szabadka: A VMSZ és az SNS nélkül alakítottak szövetséget a városi 
képviselőcsoportok 
2013. július 26. – Vajdaság Ma 

Képviselőcsoportok szövetségét hozta létre Szabadkán a Demokrata Párt (DS) köré 

tömörülő képviselőcsoport, amelynek tagjai a Vajdasági Horvátok Demokratikus 

Szövetsége (DSHV) és az Új Szerbia (NS) párt, illetve a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) köré 

tömörülő SPS–PUPS–JS képviselőcsoport, valamint a Liberális Demokrata Párt (LDP) és 

a Független Szociáldemokraták (SSD) pártjának képviselői. Ugyanakkor a Vajdasági 

Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt (SNS) eddig még nem csatlakozott a 

szövetséghez. 

 

A tartomány 54 millió dinárt juttat a helyi önkormányzatoknak 
2013. július 26. – Vajdaság Ma 

A vajdasági kormány épületében az intézményi és irányítási kapacitások támogatásáról 

írtak alá szerződést a tartomány helyi önkormányzatainak vezetőivel a tartományi 

közigazgatás illetékesei. Vajdaság összesen 54 millió dinárt szán az önkormányzatok 

támogatására. 
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„A tolerancia út a szeretet és a megértés felé” 
2013. július 27. – Vajdaság Ma 

Múlt vasárnap este kezdődött és pénteken este zárult a Duna menti régiók és városok 

fiataljainak 7. toleranciatábora Topolyán. Németországból, Szlovákiából, Magyarországról, 

Romániából, Horvátországból és Szerbiából érkeztek a fiatalok július 21-én, hogy közösen 

gondolkodjanak Topolyán az európai jövő építéséről a délelőtti előadásokon, délután a 

gyakorlatban is megismerjék egymás nyelvét, kultúráját, este pedig együtt bulizzanak a 

topolyaiakkal és a környékbeliekkel a koncerteken. 

 

Dačić és Vučić a kormány első évéről 
2013. július 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

„Az első kormányfő vagyok, aki egy év munka után olyan eredményeket tud felmutatni, 

amellyel a nyilvánosság elé léphet, és az első olyan kormánynak az elnöke, amelyet a még 

jobb eredmények érdekében alakítanak át. Ez pedig azt mutatja, hogy ez a kormány 

Szerbiáért van, nem pedig önmagáért vagy tagjainak politikai ambíciói miatt” – jelentette 

ki ma Ivica Dačić kormányfő, aki Aleksandar Vučićtyal együtt számolt be az elmúlt egy év 

eredményeiről. 

 

SNS: Még idén választások lesznek Vajdaságban 
2013. július 28. – Vajdaság Ma 

Ha a tartományi alapokban történő visszaélésekről alapos vizsgálat indulna, még az idén 

választásokat kellene tartani Vajdaságban – jelentette ki Aleksandar Milovančev, a Szerb 

Haladó Párt (SNS) tartományi tanácsának tagja. „Ha alapos lesz a vizsgálat, s 

bebizonyosodnak a feltételezések, illetve mindez a nyilvánosság elé kerül, akkor még az év 

vége előtt megtörténhet (a választások kiírása)” – hangsúlyozta Milovančev, aki az újvidéki 

városi képviselő-testületben az SNS frakciójának a vezetője. 

 

A turbulens idők mindenkit megtépáznak 
2013. július 28. – Magyar Szó 

A több mint egy évvel ezelőtt megalakult tartományi parlament kapcsán kellene most 

visszapillantanunk az eltelt időszakra, de olyan intenzitással változó és felgyorsuló időket 

élünk, hogy már az is bőséges palettának és eseménydús képsornak bizonyul, ha csak az 

eltelt fél évet foglaljuk össze. Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ elnöke 

értékelte a politikai, gazdasági, közéleti és pártbeli mozgásokat, érintve a kialakult hatalmi 

erő irányítási ciklusának alakítását, a kormányátalakítás szükségességét. 

 

Pajtić: Nem gondolkodom a lemondáson 
2013. július 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Bojan Pajtić kijelentette, nem gondolkodik a lemondáson, s azzal vádolta a szerbiai 

kormányt, hogy „nem tartja tiszteletben az alkotmányt és a törvényeket, valamint 

korlátozza a vajdasági kormányt az előrehaladásban” – írja a Tanjug. A vajdasági kormány 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15799/8222A-tolerancia-ut-a-szeretet-es-a-megertes-fele8221.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/18953/Dacic-es-Vucic-a-kormany-elso-everol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15803/SNS-Meg-iden-valasztasok-lesznek-Vajdasagban.html
http://www.magyarszo.com/hu/2048/hetvege/99634/A-turbulens-id%C5%91k-mindenkit-megt%C3%A9p%C3%A1znak.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/15804/Pajtic-Nem-gondolkodom-a-lemondason.html
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elnöke ugyanakkor elmondta, nem nagy reményeket fűz a köztársasági kormány 

átalakításához, mert az „nem fogja megváltoztatni a gazdaságpolitikát”. 

 

Magyar óvodák nyílnak Kárpátalján 
2013. július 24. – Kossuth Rádió 

Kárpátalján még idén tizenöt új óvodát nyitnak. Erre azért van szükség, mert az utóbbi öt 

évben folyamatosan emelkedett az óvodáskorúak száma. Míg 2009-ben 92 ezer különböző 

nemzetiségű óvodás volt a térségben addig 2012-ben közel 105 ezer. Az Ungvári járási 

Kisgejőcön most magyar kisdedóvó nyílik. 

 

Felgyújtották a KMKSZ beregszászi székházát 
2013. július 26. – Kárpátalja 

Július 24-én, szerdán, helyi idő szerint hajnali fél három körül, a KMKSZ beregszászi, 

Görbe utca 6. szám alatti székházát ismeretlen tettesek felgyújtották. 

 

Kárpátalján tárgyalt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke 
2013. július 26. – Kárpátalja 

Magyarországon 2013. március 28-án új országos agrárköztestület alakult Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara néven, amely a mezőgazdaság mellett az élelmiszeripar és a 

vidékfejlesztés területén tevékenykedő vállalkozásokat és gazdálkodókat is egyesíti. A 

szervezet országos elnökévé titkos szavazással Győrffy Balázs fideszes országgyűlési 

képviselőt választották meg, aki július 23-án munkatársaival Kárpátaljára látogatott, ahol 

megbeszélést folytatott a KMKSZ és a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei 

Jótékonysági Alapítvány vezetőivel. 

 

Helyiséget kapott a magyar kisebbségi önkormányzat 
2013. július 24. – Új Magyar Képes Újság 

Az egykori kórógyi faluházban kapott helyiséget a Tordinci járás Magyar Kisebbségi 

Önkormányzata. Az önkormányzat székhelyét jelző táblát hétfőn, július 22-én helyezték el 

az épület falán. A kisebbségi önkormányzati választásokat 2011 júliusában tartották, azóta 

nincs székhelye a Tordinci járás Magyar Kisebbségi Önkormányzatának. Az elmúlt 

időszakban a sportegyesület, a vadászok és hagyományőrző egyesület helyiségeit 

használták. 

 

A HMIK képviselői a Felvidéken 
2013. július 24. – Új Magyar Képes Újság 

Július 18-21. között zajlott le az I. Martosi Szabadegyetem a Felvidéken. A Horvátországi 

Magyarok Ifjúsági Közösségét Vass Larissza, Sipos Krisztina és Ljubić Molnár Mónika 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20130724092914/Magyar-ovodak-nyilnak-Karpataljan.html
http://www.karpataljalap.net/2013/07/26/felgyujtottak-kmksz-beregszaszi-szekhazat
http://www.karpataljalap.net/2013/07/26/karpataljan-targyalt-nemzeti-agrargazdasagi-kamara-elnoke
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4764-helyiseget-kapott-a-magyar-kisebbsegi-oenkormanyzat
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4762-a-hmik-kepviseli-a-felvideken
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képviselte. - Beszámolómban vázoltam a horvátországi magyar ifjúság helyzetét. Felhívtam 

a figyelmet a horvátországi magyar oktatás problémáira, és bemutattam a másfél éve 

működő HMIK-et - mondta Ljubić Molnár Mónika. 

 

A múltra emlékezni kell, beszélni kell róla 
2013. július 24. – Népújság 

A hrastoveci várudvaron áprilisban avatták fel az 1945-ben internált muravidéki magyarok 

emlékére állított emlékművet, július 17-én pedig emléknapot tartottak az internálás 

évfordulója alkalmából, amire az MMNÖK szervezésében külön busszal indulhattak a 

lágert megéltek és hozzátartozóik, valamint az érdeklődők. 

 

Tamara Vonta vezeti a Nemzetiségi Hivatalt 
2013. július 24. – Népújság 

A másfél év után újra önálló, a Kormány Főtitkársága keretében működő Nemzetiségi 

Hivatal élére a szlovén kormány július 18-i ülésén Tamara Vonta államtitkárt nevezte ki, 

aki kormánykabineti államtitkári tisztsége mellett vezeti a Hivatalt. Vonta támogatja a 

nemzetiségi kerettörvény megalkotását és mihamarabbi elfogadását.  

 
 

AMAPED-tábor Kőszegen 
2013. július 24. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) szervezésében idén több nyári 

gyermektábor is megrendezésre kerül. Jelenleg 25 bécsi, magyarul tanuló diák tölt egy 

hetet Kőszegen.  
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http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6976-a-multra-emlekezni-kell-beszelni-kell-rola
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/6977-tamara-vonta-vezeti-a-nemzetisegi-hivatalt
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/185745/
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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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