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2014. június 27. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro,
hirado.hu, Erdély Ma, Magyar Hírlap
Erdélyi és felvidéki magyar érdekképviselet az Európai Parlamentben címmel tartott
tanácskozást a Nemzetpolitikai Kutatóintézet Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár,
valamint Sógor Csaba és Csáky Pál EP-képviselők részvételével Budapesten június 27-én.
Répás Zsuzsanna kijelentette, nem lehet úgy nemzetpolitikát csinálni, hogy Budapesten
egy íróasztal mellett találják ki, mire van szükségük a külhoniaknak. Fontosnak tartja,
hogy a jövőben az unióban jobban odafigyeljenek az őshonos kisebbségek jogaira, és
ehhez a magyar képviselők megtalálják partnereiket. Csáky Pál, az MKP EP-képviselője
úgy fogalmazott: egyetlen népet, nemzetet, nemzettöredéket sem lehet kívülről
megmenteni. Ha egy közösség nem hisz magában és a jövőjében, akkor nagy baj van –
mondta. Sógor Csaba kitért arra: a legfontosabb feladat, hogy a kisebbségi kérdést
állandóan napirenden tartsák, e nélkül nem lesz nyugalom és béke Európában.
Brüsszelben az apró lépések politikáját lehet folytatni, és minden lehetőséget ki kell
használni - értékelte.

Vezető hírek

Csáky Pál: sikerült stabilizálni a nemzeti politizálás gondolatát

A főügyészség rákérdezett az MKP autonómia-tervezetére
2014. június 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság
A Ján Slota-féle KSNS fel akarja oszlatni az MKP-t, mivel a pártnak van egy autonómiatervezete, mely szerintük veszélyezteti Szlovákia területi egységét. A KSNS szerint emellett
az MKP elnökét, Berényi Józsefet törvénytelenül választották meg a párt élére, ugyanis
kétséges, hogy szlovák állampolgár-e. Az ügyészség ezért azt kéri az MKP-tól, hogy küldjék
el az autonómiatervezetet, vagy magyarázzák meg, hogy a tervezet veszélyezteti-e
Szlovákia területi egységét. Ugyanígy magyarázatot várnak azzal kapcsolatban is,
törvényesen áll-e a párt élén Berényi József. Az MKP válaszában hangsúlyozta, hogy a párt
minden tevékenysége, és programdokumentuma az alapszabályból indul ki, amelyet a
szlovák belügyminisztérium is regisztrált. Berényi válaszlevelében kijelenti, szlovák
állampolgárként választották meg a párt élére, tehát a törvénnyel összhangban.

Répás: Dózsa Györgyre minden magyar példaként tekinthet
2014. június 29. – MTI, hirado.hu, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Dózsa Györgyben a magyarság minden korszakban meglátta azt a személyt, akire
példaként lehet tekinteni elszántságért, terveiért, céljaiért - hangoztatta Répás Zsuzsanna
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Szabadkához közeli Bajmokon, ahol az
1514-es parasztfelkelés vezetőjének állítottak szobrot. Répás Zsuzsanna a szoboravatón
kiemelte: „Ha Dózsa György neve elhangzik, mindenki tudja, hogy a magyar történelem
nagy, meghatározó személyiségéről van szó, éljen magyarként bárhol a világon. A magyar
történelem minden korszaka meglátta benne azt a személyt, akire mintaként, példaként
lehet tekinteni elszántságért, akinek volt elgondolása, terve, célja egy közösségben, és aki
népéért halt mártírhalált.”

2

Eljárás indul Gaudi-Nagy Tamás ellen a Pásztorral szembeni inzultus kapcsán
2014. június 27. – Vajdaság Ma
Nyilvános rendezvényen, csoportosan elkövetett garázdaságra és aljas indokból elkövetett
személyi szabadság megsértésére való felbujtással gyanúsította meg tegnap a rendőrség
Gaudi-Nagy Tamás volt jobbikos országgyűlési képviselőt Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnökének május eleji leköpése kapcsán. Gaudi-Nagy szerint politikai
koncepciós eljárás folyik, amelynek célja a földvédő mozgalom aktivistáinak
megfélemlítése. Szerinte az inzultus legfeljebb tettleges becsületsértés volt, szó sem volt
aljas indokról, és a köpés nem az általa szervezett Kossuth téri rendezvényen történt. Az
ügyvéd állítja: nem követett el felbujtást, és büntethetőséget kizáró ok, hogy az
országgyűlési képviselők politikai véleménynyilvánítás miatt még utólag sem vonhatók
felelősségre.

Agrárképzés magyar nyelven
2014. június 27. – szekelyhon.ro
Erdély egyedüli magyar nyelvű nappali tagozatos agrárképzése a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem marosvásárhelyi karán zajlik, a 2002 óta működő kertészmérnöki
szakon már több mint százötvenen végeztek, s most termelők, borászok, növénynemesítők
szerte az országban. A Kertészmérnöki Tanszék tanársegédje, Bálint János rámutat:
magyar nyelvű, nappali tagozaton agrárképzés csak a Sapientián folyik, s azután, hogy a
nyárádszeredai kertészképzés megszűnik, ez talán még fontosabb. A marosvásárhelyi
Sapientián még 2002-ben indult a Kertészmérnöki szak, a kar 2012-ben tájépítészet
szakkal bővült alapképzésen, múlt évben elindult a növényorvos mesterképzés is.

Vezető hírek
Magyarország

2014. június 29. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, MNO
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a Magyar Polgári Párt (MPP)
elnökeinek jövő hétre tervezett egyeztetése után közvitára bocsátják a Székelyföld területi
autonómiájára vonatkozó RMDSZ-es törvénytervezetet – jelentette be Kelemen Hunor. Az
RMDSZ elnöke Magyarfenesen egy szoborpark megnyitóján vett részt vasárnap, ekkor
válaszolt az újságírók aktuálpolitikai kérdéseire is. „Miután megkapjuk a Magyar Polgári
Párt javaslatait, mi is elemezzük ezeket, de azután rögtön fel fog kerülni az RMDSZ
honlapjára a tervezet" – közölte Kelemen Hunor. A miniszterelnök-helyettesi tisztséget is
betöltő politikus hozzátette, hogy a törvénytervezet mellett az RMDSZ alkotmánymódosító
javaslatait is nyilvánosságra hozzák. „Egyértelmű, hogy a mostani alkotmányos keretek
közé nem fér be az autonómiatervezetnek az a változata, amely számunkra elfogadható
lenne" – jelezte az RMDSZ elnöke.

Erdély

Közvitára kerül az RMDSZ autonómia-tervezete
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2014. június 28. – Erdély Ma, transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika,
MNO, Magyar Hírlap
Székelyudvarhely és Csíkszereda önkormányzata is elfogadta a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) által javasolt autonómiapárti határozatot. A Székelyhon portál beszámolója szerint
a székelyudvarhelyi önkormányzati testület csütörtöki, a csíkszeredai pénteki ülésén
nyilvánította ki, hogy a Székelyföld régióba akar tartozni, és többlethatásköröket kér a
régió számára. Mind Székelyudvarhelyt, mind Csíkszeredát a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) színeiben megválasztott polgármester vezeti, mindkét
város önkormányzati testületében az RMDSZ képviselői vannak többségben. Csíkszereda
az első székelyföldi megyeszékhely, amely autonómiapárti határozatot fogad el. A
tervezetet Veress Dávid RMDSZ-es önkormányzati képviselő, a Csíki Székely Tanács (az
SZNT csíkszéki szervezete) elnöke és az MPP képviselőcsoportja terjesztette be.

Erdély

Székelyudvarhely és Csíkszereda is elfogadta az autonómiapárti határozatot

Kiértékelő küldöttgyűlést tartott az RMDSZ Nőszervezete
2014. június 28. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság
Szombaton, június 28-án, Kolozsváron került sor az RMDSZ Nőszervezetének
küldöttgyűlésére, amelyen kiértékelték a szervezet megalakulásától eltelt időszakot. „A
megalakulástól eltelt kilenc hónap után ma el tudjuk mondani, hogy az RMDSZ
Nőszervezete létezik, mindennapjaink valóságává vált. Az elmúlt 24 évben közülünk
nagyon sokan külön-külön a Szövetségen belül dolgoztak, jelentős szerepünk volt az elért
eredményekben, de nehezen vettek minket észre. Ezen az állapoton a Nőszervezet
megalakulása révén léptünk túl, komoly célokat fogalmazunk meg, szervezetben
gondolkodunk, sajátos hangunk és célkitűzéseink vannak. Az RMDSZ szerves része
vagyunk, a Szövetség közösségépítő szerepét erősítjük” – fogalmazott köszöntőbeszédében
Biró Rozália szenátor, az RMDSZ Nőszervezetének elnöke.

Magyar és német helységnévtáblát helyezett ki Kolozsváron a MOST
mozgalom
2014. június 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, MNO,
NOL
A MOST – Mozgalom a szabad nyelvhasználatért aktivistái szombat hajnalban kétnyelvű,
Kolozsvár nevét magyarul és németül is jelző helységnévtáblát helyeztek ki a meglévő,
román felirat mellé - derül ki közleményükből és a mellékelt fotókból. A mozgalom
közleménye szerint céljuk az volt, hogy „felhívják a figyelmet Kolozsvár többnemzetiségű
jellegére és bátorítsák a kolozsvári polgárok szabad anyanyelvhasználatát”. A mozgalomról
nem sokat tudni, Facebook-oldalukat is csak két órája hozták létre.
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2014. június 29. – Erdély Ma, Erdélyi Napló
Az eddigiekkel ellentétben idén csak az év második felében írja ki az RMDSZ a Kisebbségi
Tanács alapjából finanszírozott, az anyanyelvükön tanuló, szórványtelepülésekről
származó diákok és a szórványban oktató pedagógusok támogatását célzó pályázatot.
Okokat és következményeket kutatott Erdély szerte az Erdélyi Napló.

Erdély

Szünetjel a szórványban

Wass Albert műveit olvasták Marosvásárhelyen a Színház-téren
2014. június 29. – Erdély Ma
A rendezvény előtti zuhogó eső ellenére közel hetvenen gyűltek össze szerda délután a
Színház-téren, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett Wass Albert felolvasásflashmobon. Az eseményen kisgyerekek, fiatalok és idősek is egy-egy Wass Albert kötettel
tiltakoztak az író emlékének meggyalázása, illetve a hatalom, az íróval szembeni ellenséges
megnyilvánulásai ellen. A villámcsődület hozzávetőlegesen húsz percet tartott, és
rendbontás nélkül ért véget.

Összehoz a városünnep – Tízezrek a váradi Szent László Napokon
2014. június 29. – Krónika
Ezúttal is több generáció gyűlt össze Nagyváradon, hogy együtt ünnepeljenek,
nosztalgiázzanak és szórakozzanak a hétvégén immár másodjára megrendezett Szent
László Napokon. A Szent László Alapítvány által szervezett magyar fesztivál valódi kis
„bulioázissá” változtatta át a Rhédey-kertet (Bălcescu park), ahol a sátrak árnyékában rég
nem látott ismerősök köszöntötték egymást újra, kortól és nemzetiségtől függetlenül már
koradélután javában „hangoltak” a pénteki blues-rock koncertekre.

Kényelmetlen „nagy öregek” – Interjú Brassai Zsomborral

Egyelőre nem kerül a kormány elé az emberjogi stratégia
2014. június 27. – hirek.sk, Új Szó
Az ellentmondások kiküszöbölése érdekében tovább folytatódik „Az emberi jogok
védelmének és előmozdításának országos stratégiája Szlovákiában“ elnevezésű
dokumentum előkészítése és véleményezési eljárása. Erről csütörtökön egyhangú döntés
született a kormány emberjogi és nemzeti kisebbségekkel foglalkozó tanácsának ülésén.

Felvidék

2014. június 29. – Krónika
Alig valamivel több, mint egy éve áll az RMDSZ Maros megyei szervezetének élén Brassai
Zsombor, mégis egyre gyakrabban merül fel a leváltásának lehetősége. A fiatal elnökkel
főként azok elégedetlenkednek, akik 2013 tavaszán felkérték, hogy vállalja el a tisztséget.
Brassai szerint a szervezet „nagy öregjei” főleg azt kifogásolják, hogy bizonyos kérdésekben
nem egyeztet velük.
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Aggályosak a kormány prioritásai - az MKP gazdasági tanácsának júniusi
állásfoglalása
2014. június 27. – Felvidék Ma
Az MKP aggályosnak tartja, amiért a kormány nem határozta meg legfelsőbb szintű
prioritásként a súlyos regionális különbségek enyhítését, a leszakadó régiók felkarolását,
hiszen ez Szlovákia legsúlyosabb gondja az ország EU-tagságának elnyerését követő tizedik
évben.

Felvidék

Miroslav Lajčák, a bizottság elnöke eredetileg június 30-án szerette volna a
dokumentumot a kormány elé terjeszteni, de megváltoztatta döntését.

Erősödik a magyar vonal a parlamentben?

Oktatási együttműködés a hátrányos helyzetű gyerekekért
2014. június 27. – Vajdaság Ma
Az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara és a Szegedi
Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézete között
fennálló sikeres együttműködés eredményeképpen a Magyarországon már hat éve működő
mentorprogramot egy IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében
Vajdaságban is megvalósították a 2013/2014-es tanévben. A Szabadkán megrendezett
zárókonferencián mindkét fél sikeresnek ítélte a mögöttük álló tíz hónapos munkát.

Vajdaság

2014. június 29. – Felvidék Ma
Július elsején Vörös Péter személyében új képviselő érkezik a Most-Híd parlamenti
frakciójába. A politikus elmondta, számára a magyarság ügye és a kisebbségi jogok melletti
határozott és egyértelmű kiállás mindig is kulcsfontosságú volt. Ennek megfelelően a Híd
frakciójában a magyar vonalat kívánja erősíteni.

Szükség van magyar rendőrökre
2014. június 28. – Magyar Szó
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője
csütörtökön három, a vajdasági magyarság számára fontos témáról tárgyalt Nebojša
Stefanović belügyminiszterrel. Elsőként a rendőrképzés pályázatának elbírálásáról
beszélgetettek, nyilatkozta Pásztor. Idén márciusban jelent meg a pályázat 480 új rendőr
képzésére. A 480 rendőrből hatvanat a nagykikindai, harmincat pedig a szabadkai
rendőrparancsnokság területén fognak alkalmazni. Ezekben a napokban kezdődik a
jelentkezők meghallgatása, ezért Pásztor arra kérte Stefanovićot, közös erővel
igyekezzenek elérni, hogy javuljon a magyarság részaránya a rendőrség kötelékében.
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2014. június 28. – Magyar Szó
A Magyar Nemzeti Tanács – az ösztöndíjprogram keretein belül – intenzív szerb nyelvi
tanfolyamot szervez annak érdekében, hogy a szerbiai felsőoktatási intézménybe
felvételiző leendő egyetemisták szerb tudásukat olyan szintre fejlesszék, amellyel
könnyebben vehetik a szerb nyelven történő továbbtanulás jelentette akadályokat. Az
intenzív szerb nyelvi képzésekre 2014. július és augusztus hónapjában kerül sor Zentán,
Adán, Szabadkán, Újvidéken, Óbecsén és Magyarkanizsán. A képzésre a legalább 3.
osztályt fejezett középiskolás diákok, idén érettségizettek, egyetemi hallgatók és külföldön
tanuló vajdaságiak jelentkezhetnek.

Vajdaság

Szerb nyelvi felzárkóztató képzések

Elsöprő vajdasági siker Kisvárdán
2014. június 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, MNO
A Tanyaszínház Ilja próféta című darabja kapta a Magyar Színházak XXVI. Kisvárdai
Fesztiváljának fődíját. Két díjat is elnyert a Szabadkai Népszínház és a Katonai József
Színház közösen készített előadása, a Vörös. G. Erdélyi Hermina, Pámer Csilla, Boros
Viktória, Janovics Erika, Táborosi Margaréta és az Újvidéki Színház is a díjazottak között.

Még nincs megállapodás a tartományi kormány átalakításáról
2014. június 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Nem született semmiféle megállapodás a tartományi kormány átalakításáról és az Új
Demokrata Párt (NDS) belépéséről a kormánykoalícióba, jelentette ki szombaton
Aleksandar Senić, az NDS tisztségviselője. Senić ezzel az erre vonatkozó
médiaspekulációkat kívánta cáfolni, s reményét fejezete ki, hogy sikerül megtalálni a
„közös nyelvet” az összes többi párttal azzal kapcsolatban, hogy milyen módon járulhatnak
hozzá a probléma megoldásához, s nem az elmélyítéséhez. „A jövő hétre több tárgyalás is
be van ütemezve, s majd csak a párbeszéd lefolytatása meg az álláspontok, javaslatok
meghallgatása után tudjuk majd megmondani, milyen módon lehetséges az
együttműködés. Mindaddig a megállapodásokról szóló találgatások feleslegesek és
valótlanok” – szögezte le Senić.

Kostreš: Meg kell állapodni a kormányprogramról, majd következhet a
hatalomátalakítás
2014. június 29. – Vajdaság Ma
Bojan Kostreš, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnökhelyettese szerint a
tartományi kormány az utóbbi két évben többet törődött magával, mint a polgárok
érdekeivel, pártjának pedig fontos, hogy sikerüljön megállapodni a kormányprogramról
még az esetleges hatalomátalakítási tárgyalásokat megelőzően. Kostreš az RTS-nek
megerősítette, hogy az LSV koalíciós partnerével, az Új Demokrata Párttal (NDS) együtt
hétfőn tárgyal a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ), majd kedden a Demokrata
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2014. június 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Dózsa György halálának 500. évfordulója alkalmából szombaton emlékkonferenciát,
vasárnap ünnepélyes szoboravatót tartottak az 1514-es parasztfelkelés vezetőjének
tiszteletére Bajmokon. Dózsa György szobrát az erdélyi Réti Zoltán faragóművész
készítette el háromszéki fából. A szobrot Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkár és Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke leplezte le.

Átvették megbízólevelüket az EP-képviselők
2014. június 27. – Kárpátalja
Átvették pénteken megbízólevelüket a májusi európai parlamenti választáson mandátumot
szerzett képviselők. A megbízóleveleket Patyi András, a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke és Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke adta át a képviselőnek az
Országház Delegációs termében. Az EP-képviselők között van Bocskor Andrea, aki a
kárpátaljai magyarságot képviseli majd az unió parlamentáris testületében.

Felszámolják a járási és a megyei közigazgatási hivatalokat

Vajdaság

Pásztor: A Dózsa MMK útja a vajdasági magyarság útjaként is értelmezhető

Kárpátalja

Párttal (DS), s lehetséges a megállapodás az ellenzék egyes pártjaival is, amennyiben erre
szükség mutatkozik és ha azok érdekeltek lesznek ebben.

2014. június 27. – Kárpátalja Ma
A hatalom decentralizációja a célja annak az alkotmánymódosító törvénytervezetnek,
melyet június 26-án rögzítettek az Ukrán Legfelsőbb Tanácsnál. „Szeretnénk átalakítani a
helyi hatóságokat és az irányítást az önkormányzatok kezébe helyezni olyan módon,
amelyre eddig nem volt példa Ukrajna történelmében” – nyilatkozta Petro Porosenko
államfő. Porosenko hangsúlyozta, hogy az alaptörvény módosítása után a járási és a
megyei közigazgatási hivatalok jelenlegi formájukban megszűnnek működni. Végrehajtó
bizottságok és helyi tanácsok jönnek létre, ezeknek a tagjait pedig a helyi önkormányzatok
funkcionális egységei delegálják majd.

Magyarságunk mindannyiunkat összeköt
2014. június 29. – Kárpátinfo
Színes kulturális programmal lepte meg június 22-én a KMKSZ Izsnyétei Alapszervezete és
a helyi református egyház közös szervezésű, „Itt a helyed!” mottót viselő ifjúsági és családi
napján lakóit a munkácsi járási Izsnyéte. A nap programjait a magyarságtudat köré
építették a szervezők. Mester András, a KMKSZ gazdasági-önkormányzati titkára
köszöntőjében hangsúlyozta: szükség van az ilyen jellegű rendezvényekre, hiszen
összetartó erővel bírnak. A gyermekek magyar tanintézménybe való beiskoláztatása
kapcsán elmondta, hogy minden gyermek saját nyelvén tudja leginkább elsajátítani a
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2014. június 27. – Új Magyar Képes Újság
A kismartoni Zelei József, a kerékpáros „békenagykövet” járt már Európa szinte minden
országában, aztán Közép-Amerikában, az USA-ban, Kanadában, Ausztráliában,
Tasmániában és Új-Zélandon, tavaly pedig a magyarságért kerekezett Erdélyben,
Székelyföldön és Kárpátalján. Június 11-én pedig egy újabb útra indul. Ezt a túrát a
Doberdónál elesett dédnagyapjának, illetve az első világháborúban harcolt és hősi halált
halt katonák emlékének ajánlja. A múlt héten a spliti és a rijekai magyar szervezeteket is
felkereste a magyarországi kerékpáros.

Együttműködési megállapodás Budavár és Lendva között
2014. június 27. – RTV Slovenija Hidak
Tegnap délután Lendván együttes ülést tartott Budavár Önkormányzatának Képviselőtestülete és Lendva Község Tanácsa. Az ülésen a két önkormányzat közötti együttműködést
egyeztették, amit a két polgármester, Nagy Gábor Tamás és Anton Balažek, egy
megállapodás aláírásával meg is erősített.

45 éves a Burgenlandi Népfőiskola
2014. június 27. – Volksgruppen
Fennállásuk 45 éves jubileumát ünnepelték szerdán a Burgenlandi Népfőiskolák. A
népfőiskolák felnőtteknek biztosítanak lehetőséget tovább- és átképzésre. Tavaly a 10.000
diákból 400 burgenlandi lakos szerzett bizonyítványt az intézményben. 1990-óta a
népcsoportoknak, a magyaroknak, a horvátoknak és a romáknak is van saját népfőiskolája
Burgenlandban.

Őrvidék Muravidék

A kerékpáros „békenagykövet” a spliti és a rijekai magyaroknál

Horvátország

különböző tantárgyakat, s a saját nyelvén nagyobb esélye van arra, hogy egy adott
tudományterületen sikeres legyen. Ebben pedig a társadalmi szervezeteknek, tanároknak,
iskolaigazgatóknak, polgármestereknek – és különösen a szülőknek – nagy felelősségük
van.

AMAPED táborok Budapesten és Bécsben
2014. június 27. – Volksgruppen
A vakáció beköszöntével sem áll meg a munka az Ausztriai Magyar Pedagógusok
Egyesületének berkeiben (AMAPED). Idén nyáron az eddiginél is több tábor várja a
fiatalokat az óvodás korúaktól az érettségizőkig bezárólag. Budapestet és környékét
fedezhetik fel azok, akik június utolsó napjaiban ellátogatnak Csillebércre. Ezzel
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párhuzamosan megkezdődnek a sporttáborok is Bécsben. Először az óvodások, majd a
rákövetkező héten az iskolások próbálhatnak ki különböző sportágakat és gyakorolhatják
játék közben a magyar nyelvet.

10

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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