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2014. január 23. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
A reformáció a magyarságnak olyan nemzeti kincset adott, amely felekezetre való tekintet
nélkül mindenkié - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön a Reformáció
Emlékbizottság első ülésén, a Parlamentben. A reformáció kezdetének 500. évfordulója
alkalmából 2017-ben tartandó ünnepségeket előkészítő emlékbizottságnak a reformáció
értékei közül a nemzetmegtartó szerepre is fel kell hívnia a figyelmet, mert az ország
három részre szakadása idején a reformáció nélkül „a nemzeti életben maradás” aligha
sikerülhetett volna - hangsúlyozta a kormányfő.

Vezető hírek

A reformáció nemzeti kincset adott a magyarságnak

Németh Zsolt: Befejezéséhez közeledik a külképviseleti rendszer újjáépítése
2014. január 23. – MTI, Kormány.hu, Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Befejezéséhez közeledik a magyar külképviseleti rendszer újjáépítése, amelyre a szocialista
kormányok rombolása miatt volt szükség - mondta Németh Zsolt, a Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára. Az államtitkár kiemelte: komoly célja volt az intézkedéseknek a
nemzetpolitika segítése: a diaszpórával ápolt kapcsolatok és a kedvezményes honosítás
támogatása, a segítségnyújtás a választási előkészületekben, továbbá a külképviseleti
szavazások lebonyolítása. Egészen újszerű feladattal is szembesülnek a külképviseletek,
ugyanis főleg a Kárpát-medencében gyakran közigazgatási feladatokat kell ellátniuk, mivel
az új állampolgárok „ügyes-bajos dolgaikat” a képviseleteken keresztül intézik - mondta.

Lezárták Žák-Malina Hedvig ügyének vizsgálatát
2014. január 23. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság, Magyar
Hírlap
Hét és fél év után csütörtökön lezárta a Žák-Malina Hedvig ellen hamis tanúzás gyanúja
miatt indított vizsgálatot a Legfőbb Ügyészség, azt azonban nem közölte, hogy milyen
eredménnyel. Roman Kvasnicával, Hedvig ügyvédjével ismertették a vizsgálat
eredményeit. Ezt követően a jogász úgy nyilatkozott a Sme napilapnak, hogy valószínűleg
vádemelést kezdeményeznek a fiatalasszony ellen.

Szobrot emelnek Belgrádban Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös
gyilkosának
2014. január 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap
Az első világháború százéves évfordulója alkalmából Gavrilo Princip szobrot kap
Belgrádban. A Mlada Bosna csoport legismertebb tagjának szobrát legkésőbb júniusig
felavatják a Kalemegdan-parkban, valamint Kelet-Szarajevóban is emelnek egy azonos
Princip-szobrot. A kezdeményezés, hogy szobrot emeljenek Ferenc Ferdinánd osztrákmagyar trónörökös merénylőjének, a szerb kormánytól ered a szarajevói merényletnek és a
világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából.
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2014. január 23. – Krónika
Az előre nem látható munkálatok ellenére jó ütemben haladnak a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium felújítási munkálatai. A tanintézet három épületegyüttesének
novemberre kell elkészülnie, és azáltal, hogy egy évvel kitolták az elszámolási határidőt,
Szőcs Ildikó igazgató szerint ez az esetleges csúszások ellenére is tartható lesz.

Erdély

Új köntösbe öltözik a nagyenyedi kollégium

Johannis: idén nem lesz régióátszervezés
2014. január 23. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság
Az idén nem alakítanak ki új közigazgatási régiókat, és nem is folytatódik a közigazgatási
reformról szóló vita - jelentette ki Klaus Johannis PNL-alelnök. A PNL részéről a
regionalizáció kérdéséért felelős politikus úgy vélte, azért nem folytatható a közigazgatási
reformról szóló vita, mert 2014 választási év.

Borboly-ügy: a vádirat újraírását kérte a védelem
2014. január 23. – transindex.ro, manna.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma,
MTI
A vádirat újraírását kérte a védelem a Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök ellen
hivatali visszaélés címén folyó per csütörtöki marosvásárhelyi tárgyalásán. A bíró egy hét
múlva dönt. Az RMDSZ színeiben megválasztott politikus ügyvédje arra hivatkozott, hogy
a vádirat ellentmondásokat tartalmaz - közölte az Agerpres hírügynökség. Az ügyvéd
szerint a vádiratban megannyi hivatkozás van arra, hogy Borboly Csaba okirat-hamisításra
bujtotta fel munkatársait, pedig maga az ügyészség is ejtette ezt a vádat.

Az RMDSZ megalakította a Szövetségi Választási Bizottságot
2014. január 23. – transindex.ro, maszol.ro
„A Romániai Magyar Demokrata Szövetség az európai parlamenti választásokra készülve
megalakította a Szövetségi Választási Bizottságot (SZVB)” – jelentette be csütörtök délután
Kovács Péter főtitkár, a SZVB tagja, majd hozzátette: a Szövetségi Képviselők Tanácsának
(SZKT) határozata értelmében ez a testület a jelöltek pályázatát formai szempontból
ellenőrzi, valamint dönt az esetleges óvásokról és fellebbezésekről.

RMDSZ: a kormány ellehetetlenítené a szociális szolgáltatást nyújtó civil
szervezeteket
2014. január 23. – transindex.ro
„Az RMDSZ ellenzi a kormány azon kezdeményezését, amely a civil szervezetek által
működtetett szociális szolgáltatások finanszírozási rendszerét változtatná meg. Ezzel a
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Támogatja a háromszéki RMDSZ az eddig induló jelölteket az EPválasztásokra

Erdély

lépéssel a kormány hátrányos helyzetbe hozná a magyar egyházak szociális intézményeit
is” – jelentette be ma Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára.

2014. január 23. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének Állandó Tanácsa január 23-án elemezte és
elfogadta az európai parlamenti választáson induló személyek által benyújtott támogatási
kérelmeket. Támogatási iratcsomót küldött be Sógor Csaba és Winkler Gyula európai
parlamenti képviselők, Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának
alelnöke, valamint Eckstein-Kovács Péter RMDSZ-es politikus. A csütörtöki ülésen jelen
levő Sógor Csaba, Winkler Gyula jelenlegi képviselők és Eckstein-Kovács Péter át is vették
a támogató bizonylatot.

Beismerő vallomás Borbolyék perén
2014. január 23. – manna.ro
Az ügy egyik vádlottja, Mandache Daniel Cristian minden vádpontban beismerte
bűnösségét, és kérte, hogy ellene egyszerűsített bűnügyi eljárást folytassanak le. Az illető
egy jászvásári építkezési laboratórium alkalmazottja, ahol korábban szakképzetlen
munkásként, majd labori dolgozóként alkalmazták. A vád szerint az ügyben érintett egyes
megyei utakon végzett bizonyos technikai vizsgálatokat, méréseket az említett labor,
Mandache pedig az ezekről készült jelentéseket hamisította meg. A vádlott, rossz pénzügyi
helyzetére hivatkozva nem kíván megjelenni a tárgyalásokon, így azok vélhetőleg
távollétében folytatódnak.

Átadták a Háromszék Kultúrájáért-díjat
2014. január 23. – szekelyhon.ro
Gazda József író, művészettörténész, publicista kapta idén a Háromszék Kultúrájáértdíjat. A kitüntetést a magyar kultúra napján adták át a sepsiszentgyörgyi színházban, ahol
az Evilági Kincs című lemezbemutató koncertjét is tartották.

Csodasarkot nyert csoportjának a kitartó városépítő
2014. január 23. – szekelyhon.ro, Krónika
Játékokból és könyvekből, CD-kből álló csomagot nyert csoportja számára az az óvodás és
kisiskolás, aki szüleivel együtt kitartott és végigvitte a Miénk a város! elnevezésű
többfordulós játékot, amelyet a magyar Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
nemzetpolitikai államtitkársága hirdetett meg öt és tíz év közötti gyerekeknek tavaly
szeptemberben a 2013 a külhoni kisiskolások éve projekt során. Három marosvásárhelyi
csoportnak csütörtökön délelőtt adta át a nyereményeket Lukács Bence Ákos,
Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának konzulja.
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2014. január 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Dumitru Marinescu, Kovászna megye prefektusa arra készül, hogy a román zászló
kitűzésére kötelezze a magyar pártokat - nyilatkozta csütörtökön a prefektus az Agerpres
hírügynökségnek. A prefektus elmondta, hamarosan mind a Romániai Magyar Demokrata
Szövetséget (RMDSZ), mind a Magyar Polgári Pártot (MPP), mind az Erdélyi Magyar
Néppártot (EMNP) levélben szólítja fel, hogy tegyenek eleget a törvényes előírásoknak, és
tűzzék ki székházaikra a román nemzeti lobogót.

Erdély

A román zászló kitűzését kérik a magyar pártoktól

Eckstein hivatalosan is bejelentette indulását
2014. január 24. – Szabadság
Hivatalosan is bejelentette indulását a májusi EP-választásokon tegnap,
Sepsiszentgyörgyön Eckstein-Kovács Péter. Az RMDSZ politikusa ¬elsőként a
Szabadsággal közölte abbéli szándékát, hogy indulna a megmérettetésen, amennyiben az
RMDSZ Kolozs megyei szervezete – amelynek jómaga is tagja – támogatásáról biztosítja.
A szervezet vezetősége a napokban döntött arról, hogy mindazokat, akik kéréssel fordultak
hozzájuk, egyöntetűen támogatják. Eckstein-Kovács Péter mellett támogatják még Winkler
Gyula és Sógor Csaba jelenlegi EP-képviselők, Vincze Lóránt külpolitikai tanácsos és
Hegedűs Csilla kulturális főtitkárhelyettes jelölését az EP-választásokon.

Még várni kell az új erdélyi konzulátusokra

Az EB vizsgálja a diszkriminatív műsorsugárzási törvényt
2014. január 23. – Felvidék Ma
Szlovákiában továbbra is érvényes maradt az a törvény általi megkötés, hogy a kisebbség
nyelvén sugárzott adásokat – a műsorszolgáltató költségén – államnyelven feliratozni vagy
szinkronizálni kell, ami közszolgálati feladatokat ró a magánszolgáltatókra. Bauer Edit, az
MKP EP-képviselője még 2013 novemberében kérdést intézett az Európai Bizottsághoz a
vonatkozó törvény diszkriminatív rendelkezései kapcsán. Michel Barnier uniós biztos több
mint két hónap után, január 21-én küldött válaszában megerősíti: a Bizottság vizsgálja az
említett törvényt.

Felvidék

2014. január 24. – Krónika, MTI
Nem valószínű, hogy a választásokig megnyílik Nagyváradon és Marosvásárhelyen a
Magyarország által megnyitni kívánt konzuli iroda – derült ki csütörtökön. Németh Zsolt,
a magyar külügyminisztérium parlamenti államtitkára a magyar külképviseletek
helyzetéről szóló sajtótájékoztatón elmondta: mindkét hely jelentős nemzetpolitikai és
gazdasági szempontból egyaránt. A Külügyminisztérium folyamatos kapcsolatban áll az
ügyben a román külügyi tárcával, de fel kell készülni arra, hogy ezek a képviseletek már
nem nyílnak meg a választásig – közölte.
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2014. január 23. – bumm.sk
50 nappal a választások előtt kiderült, hogy Pavol Hrušovský nemcsak, hogy nem
támogatja, de nagy valószínűséggel még csak nem is nagyon hallott a Híd, az MKP és a
Kerekasztal által aláírt kisebbségi minimumról, írja a Közbeszéd. Bugár Béla többször
hangoztatta, hogy csak olyan elnökjelöltet fognak támogatni, aki felvállalja a Híd, az MKP
és a Kerekasztal által aláírt dokumentumot.

Felvidék

Hrušovský nem is hallott a kisebbségi minimumról?

Megjelent a Via Nova ICS második beiratkozási kisfilmje
2014. január 23. – bumm.sk, Felvidék Ma
Magyar alapiskolából is van út szlovák középiskolába, majd szlovák egyetemre – üzeni a
Via Nova második beiratkozási kisfilmje.

Államfőválasztás: nem törvényszerű, hogy Fico győzzön
2014. január 23. – hirek.sk
Miután a Focus közvélemény-kutató ügynökség nyilvánosságra hozta az
államfőválasztással kapcsolatos januári felmérése eredményeit, több politológus
egyhangúlag állítja: bizonyára meg kell majd tartani a köztársasági elnökválasztás második
fordulóját is. Javában folynak az esélylatolgatások, hogy a március 29-i körben kivel száll
majd ringbe Robert Fico jelenlegi kormányfő.

Tamás Ilonka néni 100 éve avagy film a suttogó himnusztanulásról
2014. január 23. – Felvidék Ma
Kiss Réka a Református magyar vagyok, mindörökké az maradok! című, Tamás Ilonka
néniről szóló filmjét a Magyar Kultúra Napján Budapesten, az Uránia Filmszínházban
vetítették le.

Módosulhat a Fico-féle ellentörvény

Szeged: Emlékérmet kapott Teleki Júlia és Mojzes Antal
2014. január 23. – Vajdaság Ma
Délvidék kutatásáért emlékéremmel tüntették ki csütörtökön Teleki Júlia és Mojzes Antal
helytörténet-kutatókat Szegeden. Az elismerést Zakar Péter, a Délvidék Kutató Központ

Vajdaság

2014. január 24. – Magyar Hírlap
A szlovák belügyminisztérium a másik országban bejegyzett állandó lakóhelyhez kötné a
szlovák állampolgárság visszaszerzését azok számára, akik azt a hatályos állampolgársági
törvény alapján elveszítették, mert felvették egy másik ország állampolgárságát. Az
állampolgársági törvényt módosító javaslatot a belügyi tárca terjesztette be. A módosítás
végső formája a minisztérium legutóbbi közlése szerint májusra készülhet el.
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Megemlékeztek az újvidéki razzia áldozatairól
2014. január 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
Az 1942-es razzia, az úgynevezett hideg napok 72. évfordulója alkalmából tartottak
megemlékezést a vajdasági Újvidéken csütörtökön. A Duna-parton álló, Család nevet
viselő szoborcsoportnál - amely az egykori razzia áldozatainak állít emléket - Vajdaság
tartomány, Újvidék város, a szerb ortodox egyház és a zsidó hitközség képviselői mellett
Magyarország és Izrael belgrádi nagykövete is lerótta tiszteletét.

Vajdaság

elnöke, a Gál Ferenc Főiskola dékánja és Csallóközi Zoltán, Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes kabinetfőnöke adták át a Fejezetek a
Délvidék múltjából című konferencián.

Európa a polgárokért - EU-projekt Magyarkanizsán
2014. január 23. – Vajdaság Ma
Magyarkanizsa és testvérvárosai, a magyarországi Tata, Ferencváros és Kiskunhalas, a
romániai Sepsiszentgyörgy illetve a szlovákiai Királyhelmec oktatási szakembereinek,
pedagógusainak, civil szervezetek és ifjúsági szervezetek képviselőinek a részvételével
csütörtökön és pénteken kétnapos műhelymunkára kerül sor a Tisza-parti kisvárosban. Az
Európa a polgárokért program keretében megvalósuló EU-Teaching and Learning from
Each Other elnevezésű uniós projekt immár második műhelymunkája során a
szakemberek az oktatást és a foglalkoztatást érintő kérdésekről, továbbá a leginkább
elfogadható és alkalmazható gyakorlatokról cserélnek tapasztalatot.

Több mint 35 magyar elsősre számítanak
2014. január 23. – Magyar Szó
A szülők egyre inkább tisztában vannak azzal, hogy az a döntés, hogy gyermekük milyen
nyelven fog tanulni, nagymértékben befolyásolja majd egész életútját, lelki fejlődését,
családi és közösségi kapcsolatait, iskolai, majd később szakmai sikerességét és
eredményességét – hallottuk egyebek között Erdély Lenkétől, a Vajdasági Pedagógiai
Intézet igazgatójától, a VMSZ újvidéki városi szervezete elnökétől, a Magyar Nemzeti
Tanács tagjától. „Annak ellenére, hogy az Újvidéken élő magyarok száma az elmúlt
években csökkent, a város területén mégis növekedést mutat a magyar osztályokba
iratkozott gyerekek száma” – mondta az MNT tagja.

„A vajdasági magyar közösségnek rátok van szüksége”
2014. január 23. – Magyar Szó
Felsőoktatási tájékoztató körútra indult a Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdasági Magyar
Diákszövetség, hogy a magyar tannyelvű középiskolás végzős diákoknak beszéljenek a
továbbtanulási lehetőségekről, az MNT ösztöndíjprogramjairól, a szerb nyelvi
felzárkóztató képzésről és egyéb hasznos információkat osztottak meg a hallgatósággal, és
hogy elvigyék a diákoknak a felsőoktatási tájékoztató füzetet. Szerdán az újvidéki Bogdan
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Nem írnak (teljesen) új statútumot
2014. január 23. – Magyar Szó, Pannon RTV
A Tartományi Képviselőházban megtartotta alakuló ülését a vajdasági statútum
tervezetének kidolgozásával megbízott szakértői munkatestület, melynek élére prof. dr.
Slobodan Orlovićot, a bizottság Szerbiai Demokrata Párt által delegált tagját választották
meg, helyettese pedig a Demokrata Párt által javasolt dr. Svetozar Čiplić lesz. Mint
ismeretes, a Vajdasági Magyar Szövetség ifj. dr. Korhecz Tamást jelölte a munkacsoport
tagjának. A jelenlegi dokumentum alkotmányba nem ütköző szakaszai képezik az új szöveg
gerincét.

Vajdaság

Šuput Képzőművészeti Középiskolába és a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumba
látogattak el.

Németh Zsolt: Megoldást kell találni a nemzeti tanácsok szerzett jogainak
megnyirbálására
2014. január 23. – Pannon RTV
A szerbiai alkotmánybíróság alaptörvény-ellenesnek nyilvánította a nemzeti tanácsokról
szóló törvény néhány szakaszát. Németh Zsolt a magyar Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára szerint a szerzett kisebbségi jogok megszüntetése nincs összhangban sem
azzal a kapcsolattal, amelyet Magyarország és Szerbia között van, sem pedig Szerbia
nemzetközi törekvéseivel sem. Megoldást kell találni arra a problémára, hogy a szerb
alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti tanácsokról szóló törvény
egyes szakaszait, és ezzel a nemzeti tanácsok számos szerzett jogát megnyirbálta – mondta
Németh Zsolt a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pannon RTV-nek.

Nemzeti Sorskérdéseink
2014. január 23. – Pannon RTV
A választásokon való mind tömegesebb részvételre szólít fel a Vajdasági Magyar Civil
Szövetség. Ebből az alkalomból szerveznek előadásokat Vajdaság-szerte. Az óbecsei Than
Emlékházban Foltán László magyar olimpiai kenus bajnok beszélt a választási
névjegyzékbe való regisztrálás fontosságáról. Nemzeti Sorskérdéseink – ezt a nevet kapta
az a kampány, amelyet azzal a céllal kezdeményeztek, hogy az emberek elgondolkodjanak
közösségi kérdéseinken. Vajdaság-szerte különböző településekre látogatnak el. Azt
szeretnék, hogy minél több ember részt vegyen a választásokon. Így saját kezébe vehesse
sorsa irányítását.

Magyarországi országgyűlési választások 2014
2014. január 23. – Pannon RTV
Közel húszezren regisztráltak Szerbiából eddig az anyaországi választói névjegyzékre. A
magyarországi országgyűlési választásokat április 6-án tartják. Egyéni és országos listára
szavazhatnak a választók. Idén a nem magyarországi lakóhellyel rendelkező magyar
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2014. január 23. – Pannon RTV
Péterrévén is még mindig nagy az érdeklődés a magyar állampolgársági kérelmek iránt. A
kihelyezett konzuli fogadónapon több mint 150 személy adta át honosítási kérvényét, és
közel 100 személy regisztrált is a választásokra. Péterrévén második alkalommal
szerveztek kihelyezett konzuli fogadónapot. Így azok akiknek nincs lehetőségük a
szabadkai konzulátuson átadni honosítási kérvényüket, ez úton megtehetik azt.

Németh Zsolt és Olekszandr Ledida megbeszélése
2014. január 23. – MTI, Kormány.hu
Németh Zsolt államtitkár meghívására Budapestre látogatott Olekszandr Ledida, a
Kárpátaljai Megyei Közigazgatási Hivatal elnöke. A felek kitűnőnek értékelték a
Magyarország és Kárpátalja közötti kapcsolatokat, amelyek különös kapcsot jelentenek a
magyar–ukrán viszonyban. Németh Zsolt a kárpátaljai magyarsággal kapcsolatos aktuális
kérdések között kitért a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola helyzetére, kérve
Kárpátalja megye vezetőjét, hogy támogassa a színvonalas oktatást nyújtó intézményben
tervezett szakképzés hivatalos engedélyeztetését.

Vajdaság

Több mint 150-en adták át kérelmüket Péterrévén a második kihelyezett
konzuli fogadónapon

Kárpátalja

állampolgárok is szavazhatnak, igaz, ők csak a listás szavazáson vehetnek részt. A hivatalos
kampány február 15-én indul.

Alapszervezeti közgyűlések Ugocsában
2014. január 24. – Kárpátalja
Megkezdődtek a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeteinek
2014. évi közgyűlései. Január 18-án a Nagyszőlősi járás két alapszervezetében,
Karácsfalván és Tiszaújhelyen tartották meg a tisztújító közgyűlést. Mindkét helyszínen
jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, aki hangsúlyozta a kárpátaljai magyarság
szervezettségének és egységének a fontosságát, majd rátért az utóbbi hetek ukrajnai
eseményeire, amelyek rávilágítottak arra, hogy az országnak el kell végre döntenie, milyen
irányba haladjon.

Mindenki vissza szeretné kapni a dekóder árát
2014. január 24. – Kárpátalja
Napról napra nő a tömeg a „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány beregszászi irodája előtt,
január 20-án, hétfőn több száz ember igyekezett bejutni az irodába, hogy visszaigényelje a
magyar földfelszíni digitális adások vételére alkalmas készüléke árát, illetve, hogy
sorszámot szerezzen a következő napra. Az idei robbanásszerű forgalomnövekedés láttán a
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Nemzeti Himnuszunkat szavalták általános iskoláinkban
2014. január 23. – Új Magyar Képes Újság
A HMIK szervezésében három iskolában is megemlékeztek a magyar kultúra napjáról. - A
„Szavaljuk együtt Nemzeti Himnuszunkat!” címet viselő programunk célja az volt, hogy a
magyar kisdiákokkal együtt tisztelegjünk gazdag kultúránk és édes anyanyelvünk előtt –
mondta Ljubić Molnár Mónika, a HMIK elnöke. Az előadás során Kölcsey Ferenc életútját
és munkásságát ismertették az ifjúsági szervezet tagjai, majd az összes résztvevő együtt
szavalta el a Himnuszt.

Támogatás a magyar tannyelvű iskoláknak
2014. január 23. – Új Magyar Képes Újság
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, a HMPF A horvátországi magyar
oktatásért elnevezésű, valamint 2013 a külhoni magyar kisiskolások éve program
folytatásaként továbbra is támogatja a magyar tannyelvű általános iskolákat. A napokban
20 ezer kúna értékű fogyóeszközökből, könyvekből és tansegédletekből álló csomagot
osztott szét.

Horvátország

szervezet kettőről háromra növelte az ügyintézők számát, de így sem tudnak egy nap 90100 ügyfélnél többet fogadni az irodában.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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