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Répás: fontos, hogy megismerjük múltunkat, gyökereinket 
2013. december 3. – MTI, Nemzeti Regiszter, Magyar Hírlap, Híradó 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár fontosnak tartja, hogy megismerjük 

múltunkat, gyökereinket, szerinte az ember akkor válik „egésszé”.Répás Zsuzsanna kedden 

Budapesten, a Balassi Intézet diaszpórából érkezett magyar, illetve magyarul tanuló 

külföldi hallgatóinak karácsonyi ünnepségén hozzátette: ezt a közösségi élményt, a 

magyarsághoz kötődés élményét élhetik át a mostani ünnepségen mindazok, akik akár 

származásuk, akár tanulmányaik révén kötődnek a magyarsághoz. 

 

Öt év letöltendő börtönbüntetést kapott Nagy Zsolt 
2013. december 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Nemzet 

Nem jogerősen öt év letöltendő börtönbüntetésre ítélte kedden a bukaresti legfelsőbb 

bíróság Nagy Zsolt volt távközlési minisztert a stratégiai cégek privatizációjával 

kapcsolatos állítólagos bűncselekmények miatt. A korábbi tárcavezető ellen 

bűnszövetkezethez való csatlakozás miatt született meg az ítélet. 

 

Még mindig sokan igénylik a magyar állampolgárságot 
2013. december 3. – Erdély Ma, Népújság 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán, az állampolgársági eskünek otthont adó 

teremben fogadta csütörtökön a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének delegációját 

Zsigmond Barna Pál főkonzul, aki az intézmény munkájáról, az újdonságokról tájékoztatta 

a média képviselőit. 

 

Száműznék Andrei Șaguna szobrát Magyarországról 
2013. december 3. – maszol.ro 

A választások közeledésével magyarázta a maszol.ro-nak a magyarországi román ortodox 

egyházmegye püspöke a Hajdú-Bihar megyei Körösszegapáti fideszes polgármesterének 

azt a fenyegetőzését, hogy eltávolítja az község ortodox parókiájának udvarán elhelyezett 

Andrei Șaguna-szobrot.  

 

Megalázónak érzik a külhoni magyarok Gyurcsány programját 
2013. december 3. – Vajdaság Ma, M1 Híradó 

Még hét nap van hátra december 10-ig, amit Gyurcsány Ferenc jelölt ki, hogy kezdődjenek 

újra az ellenzéki tárgyalások. A Demokratikus Koalíció elnöke azt ígérte, azonnal tudatja, 

ha választ kap Mesterházy Attilától vagy Bajnai Gordontól - de ez eddig nem történt meg. 

Közben felháborodást okozott a határon túl élő magyar közösségekben, hogy Gyurcsány 

Ferenc elvenné tőlük a szavazati jogot, és megszüntetné az egyszerűsített honosítást. Egy 

vajdasági magyar szerint Gyurcsány Ferenc úgy beszél róluk, mintha paraziták lennének. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/fontos-hogy-megismerjuk-multunkat-gyokereinket
http://kronika.ro/belfold/letoltendo-bortonbuntetest-kapott-nagy-zsolt-volt-rmdsz-es-politikus
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=154029&cim=meg_mindig_sokan_igenylik_a_magyar_allampolgarsagot
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/21730-szamuznek-andrei-aguna-szobrat-magyarorszagrol
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5847/Megalazonak-erzik-a-kulhoni-magyarok-Gyurcsany-programjat.html
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Kelemen: meg vagyok győződve Nagy Zsolt ártatlanságáról 
2013. december 3. – transindex.ro 

Felháborítónak és igazságtalannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nagy Zsolt volt 

távközlési miniszter ügyében kedd délután hozott, öt év letöltendő börtönbüntetésre 

vonatkozó ítéletet. „A tehetetlenség és a düh munkál bennem ebben a pillatatban, mert én 

meg vagyok győződve Nagy Zsolt ártatlanságáról, nemcsak azért, mert barátom, és 

kollégák voltunk, hanem azért is, mert amit erről az ügyről Zsolt elmondott az elmúlt 

években - és gyakran beszélgettünk róla - számomra egyértelmű. Zsoltot ismerve nem 

követhetett el ilyesfajta hibát, szabálysértést, törvénysértést" - mondta el a Transindexnek 

Kelemen Hunor. 

 

A magyar állampolgárság széles kaput nyitott az elvándorlásnak 
2013. december 3. – Erdély Ma 

A magyar állampolgárság széles kaput nyitott az elvándorlásnak, a romániai magyarok 

Németországban, az Egyesült Királyságban keresik a boldogulást. Kiss Tamás szociológus 

Sepsiszentgyörgyön elmondta, két székelyföldi önkormányzat partner a Seeming 

projektben, ezért nagy hangsúlyt fektettek a székelyföldi migrációra, ez a munkacsomag 

még nem zárult le. 

 

Erdélyi magyar fiatalok jövőképe – Nőtt a gyermekvállalási kedv 
2013. december 3. – Erdély Ma, Háromszék 

Az Erdélyi magyar fiatalok 2013 – című kutatást ismertette Sepsiszentgyörgyön Barna 

Gergő kolozsvári szociológus. Az idei vizsgálat eredményeit egy 2001-ben, illetve 2008-

ban készült felmérés eredményéhez is hasonlították, egyik legfontosabb kö- vetkeztetésük, 

hogy a felsőfokú képesítéssel rendelkezők köré- ben növekszik a gyermekvállalási kedv, ezt 

viszont ellensúlyozza a migrációs szándék erősödése. 

 

Borboly Csaba: egy alapvető demokratikus jog gyakorlását akadályozza a 
kormány 
2013. december 3. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Elfogadhatatlan, főleg egy európai uniós tagállamban, hogy a kormány a prefektuson 

keresztül egy demokratikus jogot kíván korlátozni – fejezte ki tiltakozását Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke arra a hírre reagálva, hogy Andrei Jean-Adri- an, 

Hargita Megye Prefektusi Hivatalának vezetője december 2-án a közigazgatási bíróságon 

megtámadta a megyei tanács november 27-i határozatát, amellyel 2013. december 22-ére 

írták ki a referendumot arról, hogy a Hargita megyei állandó lakhellyel rendelkező 

állampolgárok szerint alkosson-e Hargita, Kovászna és Maros megye egyetlen fejlesztési 

régiót, Marosvásárhely központtal. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34870
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153973&cim=a_magyar_allampolgarsag_szeles_kaput_nyitott_az_elvandorlasnak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153999&cim=erdelyi_magyar_fiatalok_jovokepe_nott_a_gyermekvallalasi_kedv
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=154001&cim=borboly_csaba_egy_alapveto_demokratikus_jog_gyakorlasat_akadalyozza_a_kormany
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=154001&cim=borboly_csaba_egy_alapveto_demokratikus_jog_gyakorlasat_akadalyozza_a_kormany
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Az MPP elítéli a sepsiszentgyörgyi hatósági fellépést  
2013. december 3. – maszol.ro 

A vasárnap Sepsiszentgyörgyön felvonuló Új Jobboldal szélsőséges román szervezet tagjai 

partnerre találtak a háromszéki rendőrségben, a csendőrségben, és a prefektúrában - 

állapította meg keddi sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József. A Magyar Polgári Párt 

(MPP) Kovászna megyei elnöke elítéli a hatóságok vasárnapi viselkedését, mert szerinte 

kettős mércét alkalmaztak, támogatták a román szélsőségesek magyarokat provokáló 

felvonulását, és eljártak az ellentüntetést szervező Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom két tagja ellen.  

 

Korodi: nem borítékolható a bányatörvény elfogadása  
2013. december 3. – maszol.ro 

A bányatörvény módosításait még a kormánypárti szenátorok sem vállalták mind fel, a 

kezdeményezők ugyanis túl gyors iramban akarták módosítani ezt a jogszabályt. Ezzel 

magyarázható, hogy a hétfői szavazáskor nem gyűlt elegendő voks össze az elfogadásához 

– nyilatkozta a maszol.ro kérdésére Korodi Attila, az RMDSZ képviselője.  

 

A roma integrációról egyeztettek az RMDSZ szakértői Kolozsváron  
2013. december 3. – maszol.ro, transindex.ro 

Az RMDSZ Társadalomszervezési Főosztálya által koordinált roma integrációs 

munkacsoport ülését szervezték meg kedden délelőtt Kolozsváron, amelyen szakemberek, 

önkormányzati vezetők tanácskoztak.  

 

Lassan elérik a húszezret 
2013. december 3. – szekelyhon.ro 

Összeállították a tizenkilencezredik állampolgársági iratcsomót az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács udvarhelyszéki irodájában. Márton Árpád családjával és testvérével kérelmezte a 

magyar állampolgárságot az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) udvarhelyszéki 

irodájában.  

 

Ajándék a csángó-magyar oktatási program résztvevőinek 
2013. december 3. - MTI 

A magyar oktatásban részt vevő moldvai csángó gyerekek és oktatóik számára előkészített 

karácsonyi ajándékot adott át a Magyar Országgyűlés Hivatala és a Magyar Vöröskereszt 

budapesti szervezete kedden a moldvai Pusztinán - tájékoztatta az MTI-t Pappné Farkas 

Klára, az Országgyűlés Hivatala külügyi igazgatóságának főosztályvezető-helyettese, a 

küldöttség vezetője. A moldvai magyar oktatási programnak köszönhetően jelenleg 26 

csángó faluban - iskolában és iskolán kívül - kétezer gyermek tanulhatja ősei nyelvét: a 

magyar állami támogatással működő programot a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége koordinálja. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21727-az-mpp-eliteli-a-sepsiszentgyorgyi-hatosagi-fellepest
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/21712-korodi-nem-boritekolhato-a-banyatorveny-elfogadasa
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/21735-a-roma-integraciorol-egyeztettek-az-rmdsz-szakertoi-kolozsvaron
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/lassan-elerik-a-huszezret
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Szatmári autonómiakonferencia: etnikai helyett gazdasági érvek kellenek 
2013. december 3. – Krónika 

Csakis a románokkal összefogva, az etnikai vonatkozások helyett a gazdasági 

szempontokat hangsúlyozva érhető el a helyi autonómia – ez volt a konklúziója a Szatmári 

Híd Egyesület által Szatmárnémetiben szervezett autonómiakonferencia első, hétfői 

napjának. A találkozóra katalán és román előadókat is meghívtak – előbbiek arról 

beszéltek, miként sikerült a katalán autonómiát kivívni, mindemellett tanácsokat is adtak 

az erdélyi önrendelkezési törekvések előre vitele érdekében. A házigazdák nevében Krakkó 

Rudolf, a Szatmári Híd Egyesület elnöke köszöntötte a résztvevőket, kifejtve, hogy 

sajnálja, ugyanakkor szégyelli is, hogy 23 évvel a diktatúra bukása után nemhogy 

autonómiánk nincsen, de még csak nem is beszélünk érdemben erről. 

 

Feljelentik az Új Jobboldalt 
2013. december 3. – Krónika, szekelyhon.ro 

Feljelentést tesz az Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű, szélsőséges román ifjúsági 

szervezet Sepsiszentgyörgyön „randalírozó” tagjai ellen az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) – jelentette be Bedő Zoltán, a párt sepsiszentgyörgyi szervezetének ügyvezető 

elnöke. Az EMNP és a Magyar Polgári Párt (MPP) kedden elítélte az Új Jobboldal 

december elsejei, sepsiszentgyörgyi provokációját. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna 

megyei elnöke elmondta, beadvánnyal fordul a Kovászna megyei Területi Közrendészeti 

Hatósághoz (ATOP), hogy vizsgálják ki a rendőrök és a csendőrök viselkedését is. A polgári 

párti politikus szerint a rendfenntartók egyértelműen kettős mércét alkalmaztak a 

rendezvényen. 

 

Elszámolás vagy leszámolás Arad megyében? 
2013. december 3. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Elszámolás vagy leszámolás? Utóbbit sejtik az Arad megyei magyar polgármesterek ama 

rendőrségi vizsgálat mögött, amelyet ellenük folytat a rendőrség bizonyos közpénzek 

felhasználása miatt. Az ellenzékben politizáló párt színeiben megválasztott elöljárók 

szerint a szociálliberális kormány nyomására próbálják lejáratni őket. 

 

Még egy plusz érv a magyar iskola mellett 
2013. december 3. – Nyugati Jelen 

2013 a külhoni magyar kisiskolások éve, ennek keretében idén a külhoni kisiskolások 

kaptak már egy módszertani csomagot, ezt most egy dupla csomaggal toldják meg a 

szervezők. „Minden olyan iskola, ahol legalább egy magyar osztály működik, kap egy ilyen 

csomagot. Arad megyében 23 iskola részesül ebben. Most úgy döntöttünk, hogy december 

lévén rengeteg ünnepség, rendezvény van az iskolákban, nem tartunk közös átadást, 

hanem a pedagógusszövetség eljuttatja minden iskolához a csomagot” – mondta el 

Matekovits Mihály, az Arad megyei RMPSZ elnöke. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomia-etnikai-szempont-helyett-gazdasagit-javasolnak
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/feljelentes-az-uj-jobboldal-ellen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=154020&cim=elszamolas_vagy_leszamolas_arad_megyeben_audio
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/meg_egy_plusz_erv_a_magyar_iskola_mellett.php
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Hajpánt helyett trikolór csokornyakkendővel ünnepelt a botrányhős kislány  
2013. december 3. – maszol.ro 

Nemzeti színű csokornyakkendőre váltotta trikolór hajpántját a kovásznai botrányhős 

diáklány december elseje tiszteletére – számoltak be kedden a román lapok. Sabina Elena 

népviseletben ment iskolába a nemzeti ünnepet megelőző pénteken, és fényképeket osztott 

meg erről a Facebook-oldalán.  

 

Továbbképzésen a kisiskolások tanítói 
2013. december 3. – Nyugati Jelen 

Az anyanyelv oktatása és a játék szerepe kisiskolás korban elevezésű konferencián és 

továbbképzőn vettek részt Arad, Temes és Fehér megyei tanítók az elmúlt hévégén 

Csíkszeredában. Ez a konferencia volt a külhoni magyar kisiskolások évének záró 

rendezvénye. Szombat reggel az Apáczai Csere János Pedagógusházban Répás Zsuzsanna, 

a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára nyitotta meg a 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program záró 

rendezvényét, melyet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) szervezett. 

 

Idén biztosan nem lesz népszavazás 
2013. december 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

A közigazgatási bíróságon támadta meg Hargita megye prefektusa azt a határozatot, 

amelyben a megyei önkormányzat népszavazást írt ki a három székelyföldi megyét magába 

foglaló fejlesztési régióról. A referendumot december 22-én tartották volna. 

 

Nagy: nem volt lehetőség a védelemre 
2013. december 4. – Krónika, transindex.ro 

Nyílt levélben reagált tegnap Nagy Zsolt az ítélethirdetésre. A volt politikus – aki korábban 

politikai indíttatású koholmánynak nevezte a vádakat – úgy fogalmazott: a tárgyalás során 

nem adtak lehetőséget érdemi védelemre. Az ellene felhozott vádak kapcsán az RMDSZ 

volt ügyvezető alelnöke leszögezi: miniszteri mandátuma idején egyetlen privatizáció sem 

zajlott. 

 

Felmérés: az SNS bejutna a parlamentbe, az MKP nem 
2013. december 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt 5,1 százalékos támogatottsággal bejutott volna a parlamentbe, a 

Magyar Közösség Pártja pedig 4,8 százalékot szerzett volna, ha november végén tartják a 

választásokat – derült ki a Polis közvélemény-kutató ügynökség felméréséből. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/21746-hajpant-helyett-trikolor-csokornyakkendovel-unnepelt-a-botranyhos-kislany
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/tovabbkepzesen_a_kisiskolasok_tanitoi.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/iden-nem-lesz-nepszavazas
http://www.hirek.sk/belfold/20131203123903/Felmeres-az-SNS-bejutna-a-parlamentbe-az-MKP-nem.html
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A kisiskolákért tüntetnek holnap a parlament előtt 
2013. december 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kisiskolák és az oktatásügy helyzete kapcsán tüntetést tartanak szlovákiai magyar civil 

szervezetek és politikusok a parlament épülete előtt. A tüntetés 15:00 órakor veszi kezdetét 

a parlament épülete előtt. Beszédet mond Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének elnöke, OndrejDostál, a Polgári Konzervatív Párt (OKS) elnöke, Miroslav 

Kusý professzor, valamint a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd képviseletében A. 

Szabó László, illetve Érsek Árpád. 

 

Újabb 220 állampolgársági kérelem 
2013. december 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az első konzuli fogadónapot éppen egy évvel ezelőtt, tavaly decemberben tartotta a 

szabadkai Magyar Főkonzulátus Magyarkanizsán. Az azóta eltelt 13 hónapban csak 

márciusban és novemberben maradt el a fogadónap, így ma tizenegyedik alkalommal 

vették át a főkonzulátus munkatársai a község polgáraitól a magyar állampolgárság iránti 

kérelmeiket, ezúttal mintegy 220-at. Kovács Gábor konzul elmondta, hogy a 

fogadónapokat természetesen jövőre is folytatják majd Vajdaságban, és igyekeznek 

mindenhova eljutni, ahol azt kérik és a megfelelő módon megszervezik, jöjjön az a kérelem 

helyi közösségtől vagy éppen civil szervezettől.  

 

November 14-e lesz a vajdasági magyar képzőművészet napja 
2013. december 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Módosította a vajdasági magyarság nemzeti jelképéről és ünnepeiről szóló határozatot a 

Magyar Nemzeti Tanács 38. rendes ülése. Ács József képzőművész, pedagógus, kritikus 

születésnapját, november 14-ét a Vajdasági Magyar Képzőművészet napjának 

nyilvánították. 

 

Tisztújítás a VMSZ nyugat-bácskai szervezetében 
2013. december 3. – Vajdaság Ma 

Rövidesen lejár a Vajdasági Magyar Szövetség nyugat-bácskai körzeti szervezete 

tisztségviselőinek négyéves mandátuma. Az elmúlt négy évben tisztséget betöltők helyébe 

választottak új vezetőséget Zomborban, a Városháza dísztermében tartott tisztújító 

közgyűlésen. 

 

VMSZ: Ne a szegényeken csattanjon az ostor!  
2013. december 3. – Vajdaság Ma 

Megint a vékony pénztárcájúak járnak rosszul. Ezt szeretné megakadályozni a Vajdasági 

Magyar Szövetség a szerbiai parlamentben. 11 új törvénytervezetről van szó a köztársasági 

képviselőház ma kezdődött ülésén. A szóban forgó törvények a jövő évi költségvetés és a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20131203174500/A-kisiskolakert-tuntetnek-holnap-a-parlament-elott.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16389/Ujabb-220-allampolgarsagi-kerelem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16391/November-14-e-lesz-a-vajdasagi-magyar-kepzomuveszet-napja.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/16392/Tisztujitas-a-VMSZ-nyugat-bacskai-szervezeteben.html
http://pannonrtv.com/web/?p=95360
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kormány pénzügyi stratégiájának a kísérő törvényei. Az ülésen Pék Zoltán, a VMSZ 

köztársasági képviselője is felszólalt. 

 

Együttműködési megállapodás 
2013. december 3. – Új Magyar Képes Újság 

A Vukovári Magyarok Egyesülete az ottani magyar házban fogadta a hét végén a 

kaposmérői Szabad Nap Környezetvédelmi, Kulturális és Polgárőr Egyesületet, valamint a 

patalomi FŐNIX Somogyi Nagyasszonyok Egyesületének tagjait. A két magyarországi civil 

szervezettel a jövőben szorosabb együttműködést kívánnak kialakítani, a partnerségről 

szóló megállapodást egyezmény formájában is megfogalmazták és aláírták. 

 
 

Képviselői Kollégiumon gyűltek össze az intézmények képviselői 
2013. december 3. – RTV Slovenija Hikda 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő a rendszeres Képviselői Kollégiumon a 

magyar önkormányzatok és intézetek vezetőinek a készülő törvényekről és a nemzetiséget 

érintő aktuális kérdésekről adott tájékoztatót. A magyarellenes megnyilvánulásokat 

ezentúl az adatvédelmi biztos-helyettes is figyelemmel kíséri. 

 

Egy véleményen a magyar és az olasz programbizottság 
2013. december 3. – RTV Slovenija Hikda 

Együttes, videokonferenciás rendkívüli ülést tartott a szlovén RTV magyar és olasz 

nemzetiségi műsorok programbizottsága annak apropójából, hogy a közintézet Felügyelő 

Tanácsa a fejlesztési alapból nem hagyta jóvá a nemzetiségi szerkesztőségek által 

benyújtott projektek finanszírozását. 

 

Beiktatták az új püspököt 
2013. december 3. – Népújság 

Muraszombatban a Luther Márton evangélikus templomban beiktatták Geza Filo új 

püspököt és Johan Laco felügyelőt, egyben pedig elköszöntek az eddigi püspöktől, Geza 

Ernišától és Aleksander Kerčmar felügyelőtől. Az új püspök többek közt kifejtette, hogy 

szeretné összekötni Szlovéniát Hodostól Piranig. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/5135-egyuettmkoedesi-megallapodas
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7547
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/7546
http://nepujsag.net/index.php/component/content/article/40-online/7742-beiktattak-az-uj-puespoekoet
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Budapesten született előadó nyerte a humoristák Seattle-i nemzetközi 
vetélkedőjét 
2013. december 3. – Nemzeti Regiszter 

A Budapesten született, de a kaliforniai San Diegóban élő Kaszás Zoltán nyerte meg a 34. 

Éves Seattle-i Nemzetközi Komédiavetélkedőt - közölte hétfőn internetes kiadásában a 

Bellevue Business Journal című napilap. 
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http://www.nemzetiregiszter.hu/budapesten-szuletett-eloado-nyerte-a-humoristak-seattle-i-nemzetkozi-vetelkedojet
http://www.nemzetiregiszter.hu/budapesten-szuletett-eloado-nyerte-a-humoristak-seattle-i-nemzetkozi-vetelkedojet
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
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/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

