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2014. június 3. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro,
Krónika, Szabadság
Magyarország beavatkozását kérte a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés
kontra Európai Bizottság ügyben, mert fontosnak tartja a kisebbségek védelmének európai
uniós szintű kezelését - közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Közleményükben
felidézték, hogy a polgári kezdeményezést 2013 júliusában nyújtotta be az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) keretében létrehozott polgári bizottság, amelynek
alelnöke Kelemen Hunor, az RMDSZ vezetője. Az Európai Bizottság elutasította a Minority
SafePack nyilvántartásba vételét, mert az álláspontja szerint nem tartozik jogalkotási
hatáskörébe. Az ügy az unió luxemburgi bíróságán folytatódik.

Vezető hírek

Magyarország kérte beavatkozását a Minority SafePack kontra Európai
Bizottság ügyben

Semjén: Napirenden van a választási eljárás korszerűsítése
2014. június 3. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu, nol.hu, hvg.hu
Napirenden van a választási eljárás korszerűsítése a külhoni magyarság voksolásával
összefüggésben. Erről Semjén Zsolt beszélt tárca nélküli miniszterjelölti meghallgatásán
kedden az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt. A kormánypárti politikus
szerint az elmúlt időszak legnagyobb sikere, hogy az állampolgárság, a kapcsolódó
szavazati jog és az autonómia területén a politikai mellett társadalmi konszenzust is
sikerült teremteni. A honosításról úgy fogalmazott: „az maga a történelem”. Kitért az
eljárás radikális átalakítására, ami szavai szerint lehetővé tette, hogy 550 ezer új magyar
állampolgár esküt tegyen a választásokra. Jelen pillanatban már meghaladták a 630 ezer
kérelmet, 580 ezren pedig már esküt tettek. Megismételte, hogy a ciklus végére meglesz az
egymillió új magyar állampolgár.

A Mikó-ügy rendezésére is felszólította Romániát az Európa Tanács
2014. június 3. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság
Főleg a romák hátrányos megkülönböztetése miatt bírálja Romániát kedden közzétett
jelentésében az Európa Tanács (ET) rasszizmussal és intoleranciával foglalkozó szakértői
bizottsága (ECRI). Azonban a dokumentum figyelemmel van a Románia magyarságra is,
amelyet a sérülékeny közösségek között említi. A jelentésben hangsúlyosan felszólítják a
román hatóságokat, hogy adjanak egy löketet az etnikai és vallási kisebbségek által
visszaigényelt ingatlanok ügyében letett kérések megoldásának. A jelentés ugyanis az
ingatlanok visszaszolgáltatásának helyhatósági hátráltatását teszi szóvá, rámutatva, hogy
legutóbbi ECRI-jelentés óta a visszaigényelt kétezer ingatlanból csak 568-nak a helyzete
rendeződött. A jelentés azt ajánlja: Bukarest központi koordinációval lendítse ki a
restitúció ügyét a holtpontról. A Székely Mikó Kollégium visszaigénylésének ügyére a
felszólítás alatti lábjegyzetben térnek ki, vitatottnak értékelik az ügyet.
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Navracsics: remélhetőleg sikerül visszaállítani a konszenzust a külügyekben
2014. június 3. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszteri meghallgatásán az Országgyűlés
Külügyi Bizottsága ülésén elmondta, szoros koordinációra van szükség a szomszédság- és a
nemzetpolitika között. A magyar nemzetnek nem hátránya, hanem egyik fő erőssége, hogy
a környező országokban élő magyar közösségek képviselik a magyar értékeket és
nagykövetként járnak közbe a kétoldalú kapcsolatokban.

Vezető hírek

2014. június 3. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Diszkriminációval vádolja Bukarestet a magyar nemzeti szimbólumok korlátozása miatt
tegnap közzétett jelentésében az Európa Tanács rasszizmussal és intoleranciával
foglalkozó szakértői bizottsága (ECRI). A strasbourgi nemzetközi szervezet testülete
elmarasztalja a román hatóságokat amiatt, hogy miközben Hargita és Kovászna megyében
perek sorozatát indítják a székely zászló közintézményeken történő kitűzése miatt, máshol
akadálymentes a szimbólumhasználat. „A hatóságok eltérő bánásmódban részesítik a
magyar, illetve a román nemzeti szimbólumok használatát: az előbbit tiltják, utóbbit
bátorítják” – állapítja meg a jelentés, sürgetve az etnikai ellentétek következetes és
diszkriminációmentes kezelését, továbbá az egyházi ingatlanok restitúcióját is.

Magyarország

Strasbourg kiáll a székely zászlóért

2014. június 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság
Meglepetésre Vákár Istvánt választotta meg a Kolozs Megyei Tanács ügyvezető elnökévé
keddi rendkívüli ülésén a képviselő-testület. A megyei önkormányzat RMDSZ-es alelnökét
23 igen szavazat mellett jelölték ki a tisztség betöltésére, míg a másik, szociáldemokrata
alelnök, Ioan Oleleu mindössze hét voksot kapott. A tanácselnöki tisztség azután üresedett
meg, hogy a bíróság a múlt héten harmincnapos előzetes letartóztatásba helyezte a
korrupcióval gyanúsított Horea Uioreanut. Ennek nyomán Gheorghe Vuşcan prefektus
kibocsátotta a liberális politikus tisztségéből való felfüggesztéséről szóló rendeletet.

Erdély

Megszerezte az RMDSZ a Kolozs Megyei Tanács elnöki posztját

Két államtitkárral bővült az RMDSZ kormányzati csapata
2014. június 3. – transindex.ro, szekelyhon.ro
Két új magasrangú tisztségviselővel bővült az RMDSZ kormányzati csapata: Nagy Zoltán
Leventét a Környezetvédelmi Ügynökség államtitkári rangú vezetőjének, és Horváth
Levente-Ákost a munkaügyi minisztérium államtitkári tisztségébe nevezték ki. Victor
Ponta miniszterelnök hétfőn írta alá a kinevezésről szóló határozatokat.
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2014. június 3. – transindex.ro, maszol.ro
Továbbra sem tudni, mikor nevezik ki Maros megye új prefektusát. Nagy Andrást,
Szászrégen volt polgármesterét javasolta múlt héten a tisztségre Brassai Zsombor, az
RMDSZ Maros megyei szervezetének vezetője. A Transindex megkeresésére kedden a
megyei elnök nem tudta megmondani, hogy a kinevezés mikorra várható, pusztán annyit
mondott, hogy ez a közeljövőben megtörténik.

Erdély

A „közeljövőben” nevezik ki Maros megye magyar prefektusát

Elutasította a képviselőház a Verespatak-törvénytervezetet
2014. június 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság
Elutasította a képviselőház keddi ülésén a Verespatak-törvénytervezetet - közölte a
Verespatakot az UNESCO világörökségi listájára Facebook-csoport. A szerzők szerint
azonban a harcnak nincs vége és továbbra is követik a parlament tevékenységét, hiszen
további, a bányatörvény módosítására vonatkozó tervezet áll szavazás előtt.

SZNT: nem ad garanciát az RMDSZ kormányzása
2014. június 3. – Krónika
Az RMDSZ kormányzati részvétele nem jelent garanciát az erdélyi magyarság jogainak a
megvédésére – hívta fel a figyelmet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT). Izsák Balázs elnök
keddi közleményében rámutatott, hogy a román parlamentbe beterjesztett – általa
korlátozó jellegűnek tartott – zászlótörvény példája is bizonyítja, hogy a nemzetközi
közösség gyakran azért hárítja el a fellépést a romániai magyarellenes megnyilvánulások
ügyében, mert az RMDSZ jelenlétét a törvényhozásban és a végrehajtó hatalomban
elegendő garanciának tekinti a kisebbségi jogok megvédésére.

Erdély-szerte az összetartozást ünneplik
2014. június 3. – Krónika
Erdély-szerte megemlékeznek szerdán a trianoni békeszerződés aláírásához kötődően a
nemzeti összetartozás napjáról. Marosvásárhelyen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) szervezésében a Bolyai téri unitárius templom udvarán 17 órakor kezdődik az
emlékünnepség, amelyen Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja és
Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke is részt vesz.

Az RMDSZ üdvözli az ET Romániáról szóló jelentését
2014. június 3. – transindex.ro, Erdély Ma
„Mint ezt már az előző években is érezhettük, most ismételten beigazolódott, hogy az
Európa Tanács odafigyel a romániai nemzeti közösségek, ezen belül a magyar közösség
jogainak betartására” – reagált Markó Attila, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi parlamenti
képviselője az Európa Tanács Rasszizmus és Intolerancia-ellenes Bizottságának (ECRI)
ma nyilvánosságra hozott jelentésére. "Bár ezek a jelentések nem vonnak maguk után sem
szankciókat, sem pedig a tagállamok részéről kötelező magatartást, mégis úgy értékeljük,
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Erdély

hogy ez a dokumentum egyértelmű jelzéseket fogalmaz meg Románia irányába arra
vonatkozóan, hogy még mindig vannak megoldatlan problémák. Véleményem szerint ezzel
a jelentéssel, amely a Kalmár-jelentést félreérthetetlenül és logikus módon követi, az
Európa Tanácsban egyértelműen áttevődött a hangsúly a közösségi jogok, a kollektív
jogok, az autonómia irányába. Nagyon fontos számunkra, hogy ezt az elmozdulást
felhasználjuk a további itthoni politikai cselekvésünkben, ezáltal is megpróbáljunk
ráerősíteni erre a kedvező európai hangulatra, hisz csak ily módon érhetünk el áttörést az
Európai Unión belül is” - összegzett Markó Attila.

EMNP: 25 év legjobb kampánya után bűnbakot keres az RMDSZ
2014. június 3. – Erdély Ma, Duna Tv
Papp Előd szerint most bűnbakot keres az RMDSZ, a megoldás pedig egy közös választási
lista lett volna, csak így lenne három erdélyi magyar képviselő az Európai Parlamentben.
Az EMNP alelnöke ezután nem csak ironikusan beszélt az elmúlt 20 év legjobb
kampányáról, amit az RMDSZ folytatott, elmondva, hogy Kovács Péter főtitkár szerint a
mostani két képviselő több mint a néhai három képviselő, a 8,94 százalék pedig kevesebb,
mint a 6,3 százalék, hanem olyan részletekről is beszélt, miszerint az RMDSZ
gépkocsivezetői, akik szavazni vitték az embereket, teljesítménybérezést kaptak.

Barti Tihamér lehet a megyei tanács alelnöke

Az MKP és az RMDSZ szoros együttműködést tervez az Európai Parlamentben
2014. június 3. – MTI, Felvidék Ma, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
A Magyar Közösség Pártja és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség küldöttsége az
európai parlamenti együttműködésről egyeztetett Brüsszelben. A felek megállapították:
„Mindannyiunk számára egyaránt fontos, hogy a nemzeti ügyekben folytassuk az előző
időszak eredményes munkáját, a Kárpát-medencei partnerség jegyében közösen kell
dolgoznunk ahhoz, hogy nemzeti közösségünk európai jogérvényesítése sikeres legyen."

Felvidék

2014. június 3. – szekelyhon.ro
A megyei tanács megüresedett alelnöki székét Barti Tihamér foglalhatja el, a Gyergyó
Területi RMDSZ-ben megkapta az ehhez szükséges többségi támogatást – számolt be a
keddi TKT után Bende Sándor területi elnök.

A Matica Slovenská emléknappá avatná június 4-ét
2014. június 3. – Új Szó
A Matica slovenská szerint emléknappá kéne nyilvánítani június 4-ét, a trianoni
békediktátum aláírásának napját. A Matica Slovenská tagjai szigorúan betartatnák az
érvényben lévő nyelvtörvényt is, valamint komoly problémának tartják azt, hogy a szlovák
nyelvű reformátusok a beleegyezésük nélkül 2011-től a magyar református egyház alá
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Magyarországi tankönyvek a felvidéki magyar iskoláknak
2014. június 3. – hirek.sk
A magyar állam ajándékaként tankönyvek érkeztek Komáromba és Rimaszombatba. Az
Apáczai Kiadó egy-egy kamionnyi tankönyvét a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége vette át. A tankönyvek általános-és középiskolák részére érkeztek, szinte
minden tantárgy képviselteti magát. A tanintézményeknek június tizedikéig kell leadniuk
igényléseiket a pedagógusszövetség felé, ha szeretnének hozzájutni a könyvekhez.

Felvidék

tartoznak, amelynek a székhelye Magyarországon található, és ahol nem tartják be a nyelvi
jogaikat.

Albert Sándor: Hogyan tovább a szlovákiai magyar közoktatásban?
2014. június 3. – hirek.sk
A napokban jelent meg Albert Sándornak, a révkomáromi Selye János Egyetem alapító
rektorának a „Hogyan tovább a szlovákiai magyar közoktatásban?“ című könyve.
Szórványban szerinte kistérségi iskolák létrehozására lenne szükség. Zoboralján már
történt is egyeztetés az érintett polgármesterek és az iskolaigazgatók között. Rájöttek, hogy
a több kis létszámú iskolából a mintegy kétszáz tanulót egy iskolába kellene irányítani, s
akkor létrejönne egy erős magyar iskola a Zoboralján.

Meggyengült a Híd szlovák pillére, Žitňanskával erősítenék meg

Többszörösen megéri költeni az oktatásra
2014. június 3. – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács székházában megtartott sajtótájékoztatón Dr. Korhecz Tamás,
az MNT elnöke röviden ismertette a június 5. és 7. között a palicsi Kisvendéglőben
megtartandó hagyományos jogi tanácskozás részleteit. A tanácskozás témája idén a
területi és nem területi autonómia. A társszervező az Union Egyetem kötelékébe tartozó
Dr. Lazar Vrkatić Jogi és Üzleti Tanulmányok Kara. Elsősorban a Szerbiai
Alkotmánybíróság három, az utóbbi időben hozott döntése adta az ötletet a témához.
Részben ezeket a döntéseket kívánjuk a jogtudomány szempontjából értékelni, megvitatni,

Vajdaság

2014. június 4. – Új Szó
A Most-Híd elnökségnek a kezdetektől tagja Ivan Švejna, mostanáig Rudolf Chmel is
alelnök volt – ám egyikük sem vált a Híd húzóemberévé. Žitňanskától azt várják, hogy
sokkal hatékonyabban szólítsa meg a szlovák választókat. Elemzők szerint erre azért is
nagy szüksége lesz a Hídnak, mivel az új pártok éppen a szlovák szimpatizánsait szívhatják
el. A Focus legutóbbi közvélemény-kutatása szerint pl. a Sieť – amely a felmérés szerint 13
százalékkal a legerősebb jobboldali formációvá vált – szavazókat vitt el Bugáréktól. Míg
áprilisban 6,4 százalékot mértek a Hídnak, májusban már csak 5,1 százalékon állt.
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Mi lesz a tartományi kormánnyal?
2014. június 3. – Vajdaság Ma
Miután Bojan Pajtićot megválasztották a Demokrata Párt (DS) elnökévé, Vajdaságban
ismét aktuálissá vált a tartományi hatalom átalakításának témája. A hatalomátalakításról
ezúttal a DS koalíciós partneri, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) képviselői is
tárgyalnak. Az LSV meglátása szerint Vajdaság polgárai számára a hatalomátalakítás lenne
a leghasznosabb, de a párt nem menekül az előrehozott tartományi választások elől sem.

Vajdaság

másrészt pedig nemzetközi kitekintést is szeretnénk adni ebben a témában – foglalta össze
Korhecz.

Nem csak a diákok, a pedagógusok is tanulni szeretnének
2014. június 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Cnesa Oktatási és Művelődési Központ szomszédságában rekordidő alatt felépült
kétszintes objektum átadásán több jeles közéleti személyiség is megjelent, közöttük
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, de ott volt Jean-Daniel Ruch, Svájc
belgrádi nagykövete is, mégpedig annak az apropóján, hogy a Svájci Fejlesztési és
Együttműködési Ügynökségnek a magyarkanizsai központ munkájához nyújtott
folyamatos támogatásán túl, a svájci kormány 100.000 euróval járult hozzá a ma átadott
objektum építéséhez. A kevés híján négy évvel ezelőtt önkormányzati döntés nyomán
létesített Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző Központ, mint egyike a Szerbiában
működő tíz hasonló intézménynek, eddig a Művelődési Ház épületének tetőterében
működött, ahol a helyiséggondok ellenére is igazolta létjogosultságát.

Kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Csókán
2014. június 3. – Pannon RTV
Csókán hatodik alkalommal tartottak kihelyezett konzuli fogadónapot. 125-en adhatták be
kérelmüket, három személy pedig megkaphatta a magyar útlevelét. „Az esküre, meg az
útlevél elkészítésére úgy is fel kell utazni Szabadkára, mert azt csak személyesen lehet a
Szabadkai Főkonzulátuson letenni illetve intézni, ennyiben próbálunk még segíteni a
kérelmezőknek, hogy az elkészült útleveleket igényükre kihozzuk” – mondta Plank Zoltán
szabadkai konzul.

Mementó 70
2014. június 3. – Magyar Szó
Tizenhárom éve a topolyai zsidó temető megmentésére alakult polgári mozgalom
képviselői kezdeményezésének köszönhetően megszületett az elhatározás, hogy e sírkert
rendezésével, gondozásával az ott végső nyugalmat nyert elhunytaknak emberi méltóságot
megillető körülményeket teremtsenek. Az elhatározást tettek követték: a holokauszt
hetvenedik évfordulójára, több mint kétszázötven önkéntes munkájának köszönhetően,
körülbelül ötszáz síremlék rekonstruálási folyamata fejeződött be e sírkertben. 2012
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2014. június 4. – Magyar Szó
A Magyar Országgyűlés négy évvel ezelőtt fogadta el a Nemzeti Összetartozás melletti
tanúságtételről szóló törvényt, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról
megemlékezve a magyarság történetének e szomorú dátumát a nemzeti összetartozás
napjává nyilvánította. Az alkalomból négy vajdasági közéleti személyiséget, Dudás Károlyt,
a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnökét, Beretka Katinkát, a Magyar Nemzeti
Tanács hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosát, Venczel Valentint, az Újvidéki
Színház igazgatóját és Kávai Szabolcs történelemtanárt, tartományi képviselőt arra kért a
Magyar Szó, hogy osszák meg, mit jelent számukra a nemzeti összetartozás napja.

„Bánjunk óvatosan a szavakkal” – Orbánnak üzentek Ukrajnából
2014. június 3. – MTI, Kárpátalja, nol.hu, bumm.sk
Ukrajna elvárná a vele jószomszédi viszonyban lévő partnereitől, hogy tartózkodjanak az
Orbán Viktoréhoz hasonló, autonómiával kapcsolatos nyilatkozatoktól – mondta a
Népszabadságnak adott interjújában Natalija Galibarenko, az ukrán külügyminiszter első
helyettese. Az ukrán az államnyelv, de az adott régiókban a kisebbségi nyelvek is
ugyanolyan jogot kapnának, mint az ukrán, lenne oktatás, lennének hivatalos
dokumentumok ezeken a nyelveken – közölte Galibarenko, aki hozzátette: „De nincs szó
nemzetiségi, kulturális autonómiáról.”

Vajdaság

„Nemzeti közösségünk érettsége” - Közéleti személyiségek vallomása a
nemzeti összetartozás napjáról

Kárpátalja

áprilisában a helyszínen holokauszt-emlékművet avattak, tavaly A topolyai zsidó temető
címmel, Kocsis Antal tollából publikáció látott napvilágot, a temető kápolnája is felújításra
került.

2014. június 3. – MTI, Kárpátinfo
Ukrajna kész mielőbb aláírni az EU-val való társulási egyezményt – jelentette ki Petro
Porosenko újonnan megválasztott ukrán államfő Herman Van Rompuyjel, az Európai
Tanács elnökével folytatott telefonbeszélgetése során.

Tisztújító közgyűlés a HMDK-ban
2014. június 3. – Új Magyar Képes Újság, HMDK
Június 1-jén, vasárnap tartott tisztújító közgyűlést a Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége (HMDK) a pélmonostori Patria Hotelben. A közgyűlésre a
HMDK alap- és tagszervezeteinek képviselői kaptak meghívást, összesen 101 küldött vett
részt az eseményen. A tanácskozás Jakab Sándor elnök és Jankovics Róbert ügyvezető

Horvátország

Porosenko kész mielőbb aláírni a társulási egyezményt
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2014. június 3. – RTV Slovenija Hidak
Mandátumzáró találkozónak szánta Göncz László, magyar nemzetiségi országgyűlési
képviselő a hétfőre összehívott Képviselői Kollégiumot, amelyen az országgyűlési
választásokkal összefüggő időszerű kérdésekről és a magyar nemzetiség számára fontos
témákról tájékoztatta a nemzetségi közösségek és intézmények képviselőit.

Új elnöke van a Központi Szövetségnek
2014. június 3. – Volksgruppen
Éves rendes taggyűlését tartotta meg 2014. május 24-én az Ausztriai Magyar Egyesületek
és Szervezetek Központi Szövetsége, melynek keretében új elnököt választottak Hollós
József személyében, aki maga is régóta aktív tagja a szövetségnek. A szövetség elnöki
posztját hosszú éveken át Deák Ernő történész látta el, aki már két évvel ezelőtt
bejelentette, hogy életkorát figyelembe véve át szeretné adni a stafétabotot. A vezetőségi
gyűlésen egyhangúlag elfogadták Hollós József jelölését. A vezetőségi tagok sorában
csupán egy változás történt, a pénztáros posztját Seidler Andrea, a Bécsi Egyetem
finnugrisztika szakos professzora vette át.

Őrvidék

Mandátumzáró Képviselői Kollégium

Muravidék

elnök beszámolójával kezdődött, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta mindkettőt. Ezután a
tisztújítás következett. Hárman pályáztak a HMDK elnöki pozícójára: Andócsi János,
Csapó Nándor és Jakab Sándor. A három pályázó közül a közgyűlés Jakab Sándornak, az
eddigi elnöknek adott újabb négy évre bizalmat.

2014. június 3. – Nemzeti Regiszter
A Kőrösi Csoma Program franciaországi ösztöndíjasaikként 2014-ben többek között azt is
feladatul kaptuk, hogy a tavaly érintett városokon (Lyon, Grenoble, Strasbourg) kívül a
lehető legtöbb magyar egyesületet vonjuk be a programba. A sok telefonálgatás és
levelezés fáradságának kezdenek beérni a gyümölcsei. Leghamarabb az Azúr-parti Francia
Magyar Egyesület elnökével, Dabizs Mercédesszel sikerült időpontot egyeztetni.

Összetartozunk kisfilm a Nemzeti Összetartozás Napjára

Diaszpóra

Magyarok az Azúrparton

2014. június 4. – Nemzeti Regiszter
A Nemzeti Összetartozás Napján való emlékezés minden magát magyarnak valló ember
erkölcsi kötelessége. Az emlékezés mellett kiemelten fontos azonban az összetartozásra is
felhívni a figyelmet. Az Anyaországban élő tízmillió magyar mellett, közel ötmillió
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Diaszpóra

honfitársunk él a diaszpórában, akiket jelenleg – a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága jóvoltából – a Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasai segítenek összefogni.
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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

11

