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Vezető hírek

A délvidéki magyarok kollektív bűnösségét eltörlő rendeletnek politikai és
gyakorlati következményei is vannak
2014. november 4. – Vajdaság Ma, MTI, Magyar Hírlap
Komoly politikai és gyakorlati következménye is van annak, hogy a szerb kormány hét
évtized után eltörölte a vajdasági Csúrog, Mozsor és Zsablya magyar lakosságának
kollektív bűnösségét kimondó határozatot - hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti frakcióvezetője kedden Belgrádban az MTI
tudósítójának. A legjelentősebb politikai következmény az, hogy az október 30-án
meghozott kormányhatározattal végérvényesen és maradéktalanul kikerült a kollektív
bűnösség elve a szerbiai jogrendből - húzta alá Pásztor. Hozzáfűzte: idén márciusban
ugyan lejárt a vagyon-visszaszármaztatási kérelmek benyújtásának a határideje, de ez nem
jelentheti azt, hogy ezek az emberek elkéstek, és nem nyújthatják be a rehabilitációs
kérelmeket. A múlt heti kormánydöntés viszont „kétségkívül azt fogja eredményezni, hogy
ezeket az embereket gyorsabban, egyszerűbben fogják rehabilitálni, tehát a folyamatban
lévő ügyeket fel fogja gyorsítani, és gördülékenyebbé fogja tenni”, mert az ügyvédeknek ezt
a kormánydöntést csatolniuk kell a kérelemhez.

Nacionalista üzenetekkel folytatja kampányát Ponta

Magyarország

2014. november 4. – maszol.ro
Erdély elszakadásának veszélyéről, külföld Románia belügyeibe történő beavatkozásáról,
jó románságáról beszélt Victor Ponta kedden a Szociáldemokrata Párt (PSD) vezetőinek
eredménykiértékelő ülésén. A második fordulóba bekerült államfőjelölt beszédét több
hírtelevízió élőben közvetítette. Ponta azzal kezdte, hogy megjegyezte: a 14 elnökjelölt
közül az EMNP politikusa, Szilágyi Zsolt az egyetlen, aki Klaus Johannis támogatására
buzdítja szavazótáborát. „Az a Szilágyi Zsolt, aki el akarja szakítani Erdélyt Romániától.
Ilyen jelölt támogatására nincs is szükségem” – jelentette ki.

Elindul a Szent Margit öröksége program
2014. november 4. - MTI, MNO
Áder János köztársasági elnök volt a díszvendége annak a jótékonysági gálavacsorának,
amelyet a magyar nagykövetség rendezett kedden Londonban skóciai Szent Margit
tiszteletére – tájékoztatta az MTI-t a Köztársasági Elnöki Hivatal. Az est fővédnöke Mihály
kenti herceg felesége volt, a vacsorán a brit társadalmi és gazdasági élet vezető
személyiségei mellett részt vettek Szent Margit leszármazottai is.

2

Ponta bejelentette: Tăriceanunak adja a miniszterelnökséget
2014. november 4. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Nemzet
Victor Ponta kedd délután bejelentette, ha megnyeri az államelnöki választást, akkor Călin
Popescu-Tăriceanut, Florin Georgescut, vagy George Maiort nevezi ki a miniszterelnöki
tisztségbe. Elmondta, Tăriceanu az első opciója, azonban Georgescut fogja kinevezni, ha az
ország adópolitikája azt kívánja meg, illetve Maior lesz a kormányfő, ha országban
biztonsági problémák merülnek fel.

Magyarország

2014. november 5. – MTI, Magyar Hírlap, Nemzeti Regiszter
Nemzeti zarándokhellyé szeretné alakítani a magyar kormány Doberdóban, a Magyar
Kápolnát - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az MTI-nek miután kedden
lezárta az első világháború kirobbanása centenáriumához kapcsolódó magyar
megemlékezések sorát. A kormányfő helyettese - aki koszorút helyezett el a magyar
kormány nevében a helyszínen - jelezte: a nemzeti zarándokhely kiépítéséhez szükséges
szellemi és anyagi erőforrásokat rendelkezésre fogják bocsátani.

Erdély

Nemzeti zarándokhelyet szeretne kialakítani a kormány Doberdónál

Kelemen jó jelnek tartja, hogy Ponta Tăriceanunak ígérte a miniszterelnöki
tisztséget
2014. november 4. – transindex.ro
Jó jelnek, jó üzenetnek tartja Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, hogy Călin Popescu
Tăriceanut nevezné ki miniszterelnöknek Victor Ponta, amennyiben megnyeri az
államelnök-választást. „Ez jó jel, jó üzenet, hiszen amikor az RMDSZ együtt kormányzott
vele, Tăriceanu szavatartó, komoly embernek bizonyult, aki mindig tisztelettel viszonyult a
magyar közösséghez. A kulturális autonómia törvénytervezetét is az ő miniszterelnöksége
alatt nyújtottuk be a parlamentbe” - mondta el Kelemen, és hozzátette: úgy látja,
Tăriceanu lehet a kiegyensúlyozott kormányzás garanciája.

Ponta-t támogatja Calin Popescu Tariceanu
2014. november 4. – Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro
Victor Ponta-t fogja támogatni az elnökválasztás második fordulójában Calin Popescu
Tariceanu. A Liberális Reform Párt elnöke ma bejelentette, megbízást kapott párttársaitól,
hogy a második fordulóban a Szociáldemokrata Párt – Románia Haladásáért Nemzeti
Szövetség – Konzervatív Párt Választási Szövetség jelöltjét támogassák.
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2014. november 4. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro
Együttműködési szerződést kötött az UNPR aCorneliu Vadim Tudor-vezette Nagy
Románia Párttal, amelyben Victor Pontát támogatják az államfőválasztás második
fordulójában. Ugyanakkor Teodor Meleşcanu volt SRI-elnök is Ponta támogatását
jelentette be. Ezt azzal indokolta, hogy meggyőződése, együtt egy, a Románia biztonságát
támogató politikát művelhetnek.

Erdély

Vadim Tudor és Meleşcanu is Pontát támogatja

A diaszpórában élők szavazásának szándékos akadályozásával vádolja a
kormányt egy német politikus
2014. november 4. – transindex.ro
A külföldi szavazókörzetek utasítást kaptak Bukarestből arra, hogy akadályozzák a
jobboldali jelöltekre leadott szavazatokat - állítja Gunther Krichbaum, a német parlament
Európa-ügyi bizottságának elnöke a Jean-Claude Junckernek címzett levelében.
Kirchbaum arra kérte az Európai Bizottság elnökét, járjon közben a román kormánynál,
hogy a második forduló zavartalanul zajlódhasson le.

Megvannak a végleges eredmények: Kelemen Hunor 3,47 százalékon
2014. november 4. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro
Bejelentette a Központi Választási Iroda az elnökválasztás első fordulójának végleges
eredményeit: a 9 485 340 érvényes leadott szavazat 40,44 százalékát Victor Ponta, 30,37
százalékát Klaus Johannis szerezte meg. Kelemen Hunor 3,47, Szilágyi Zsolt 0,56
százalékot szerzett.

Klaus Johannis számít az RMDSZ támogatására
2014. november 4. – maszol.ro
Nagyszeben szász polgármestere reméli, hogy az elnökválasztás második fordulójában
megkapja az RMDSZ támogatását. Klaus Johannis szerint erre az Európai Néppártban
(EPP) kötött egyezség kötelezi Kelemen Hunorékat. Frunda György volt RMDSZ szenátor
szerint soha nem született ilyen jellegű írásos megállapodás az EPP tagpártjai között.

Vincze Loránt: nincs írásos vállalás Johannis támogatására
2014. november 4. – maszol.ro
Nem született írásos megállapodás az Európai Néppártban arról, hogy az EPP romániai
tagpártjai – köztük az RMDSZ – Klaus Johannist támogatják a romániai elnökválasztás
második fordulójában – nyilatkozta kedd este a maszol.ro-nak Vincze Loránt.
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2014. november 4. – maszol.ro
Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-t nem érinti a Nagy-Románia Párt (PRM) és az
Országos Szövetség Románia Haladásáért (UNPR) között kötött megállapodás Victor
Ponta támogatásáról a második elnökválasztási fordulóban, mert a PRM nem tagja a
koalíciónak és még csak nem is parlamenti párt.

Erdély

Kelemen: semmi közünk Vadim Tudorékhoz

Mit mond Izsák Balázs az EMNP kudarca után?
2014. november 4. – maszol.ro
„Nem én álltam Szilágyi Zsolt mellé, hanem az EMNP jelöltje állt a Székely Nemzeti
Tanács autonómia-statútuma mellé” – jelentette ki kedden a maszol.ro-nak Izsák Balázs,
az SZNT elnöke, akit még a szervezetén belül is támadnak amiatt, hogy a romániai
államfőválasztáson kampányolt az EMNP jelöltjének.

Egyetlen ábrán a magyar szavazatok erodálódása 1996-tól 2014-ig
2014. november 4. – transindex.ro
A romániai államelnök-választásokon 1996 és 2014 között ötször indultak az RMDSZ
jelöltjei, kétszer Frunda György, egyszer Markó Béla és kétszer Kelemen Hunor, valamint
egyszer az EMNP jelöltje, Szilágyi Zsolt. A romániai elnökválasztásokon a magyar
jelöltekre leadott szavazatszám folyamatosan csökkent. 1996-ban még 761 411 személy
adta szavazatát Frundára, míg 2009-ben már csak 372 764-en voksoltak Kelemenre. Az
idei magyar-magyar verseny sem ért el nagyobb mozgósítást: Kelemen 329 727 szavazatot,
Szilágyi 53 146 voksot söpört be.

Politikai elemzők: nehéz döntés előtt az RMDSZ
2014. november 4. – Krónika
A Krónika által megkérdezett politikai elemzők szerint óvatosan, megfontoltan kell
mérlegelnie az RMDSZ-nek azzal kapcsolatban, hogy melyik jelöltet támogatja az
államfőválasztás második fordulójában függetlenül attól, hogy a szövetség annak a
Szociáldemokrata Pártnak (PSD) a kormánykoalíciós partnere, amelynek elnöke, Victor
Ponta miniszterelnök is megméretkezik a tisztségért Klaus Johannis, a KeresztényLiberális Szövetség (ACL) képviselőjének ellenfeleként. Bakk Miklós és Kiss Tamás
nyilatkozott a Krónikának.

A szakoktatást erősítené Borboly Csaba
2014. november 4. – Krónika
A diákok munkaerőpiacra való belépését szorgalmazza a Romániai Megyei Tanácsok
Országos Szövetségéhez (UNCJR) kedden benyújtott javaslatcsomagban Borboly Csaba
Hargita megyei tanácselnök, a szövetség alelnöke. A véleményezett anyag a 2014–2020-as
időszakra vonatkozó ifjúsági stratégia. A székelyföldi politikus módosító javaslataiban a
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Erdély

szakoktatás színvonalának növelését indítványozza, illetve egy hatékonyabb
együttműködési rendszer kiépítését az oktatási intézmények és a vállalkozások között.
Mint rámutat, az együttműködés elősegítené a diákok munkaerőpiacra való belépését, a
végzettségüknek megfelelő munkahely megszerzését, csökkentve a külföldre vándorlók
arányát.

Néppárti sietség
2014. november 4. – Krónika
„Elhamarkodott döntést hoztak az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői, amikor az
államfőválasztás első fordulóját követő napon bejelentették lemondásukat. Toró T. Tibor
elnök és a megmérettetésen részt vevő Szilágyi Zsolt alelnök kissé túlságosan is komolyan
vette a politikai felelősség és fair play íratlan szabályait, és vélhetően a kampány urnazárás
után sem múló hevében hozta meg döntését, a várakozásokat alulmúló eredmények
ismeretében” – írja vezércikkében a Krónika.

Tamás: felhatalmazást kaptunk, hogy továbbvigyük az autonómia ügyét
2014. november 4. – Erdély Ma
A székely megyék RMDSZ-es vezetői egyértelmű sikerről beszélnek, és a választás
eredményét felhatalmazásként értékelik a szociáldemokrata kormány- és elnök melletti
elkötelezettségre. Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke szerint
felhatalmazást kaptak arra, hogy továbbvigyék Székelyföld autonómiájának ügyét, és
megerősítést arra, hogy az emberek megélhetésének biztosításával foglalkozzanak. Borboly
Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke arról beszélt, hogy az emberek a mindennapi
munkát értékelték szemben a „hangzatos politikai jelszavakkal és a kalandorpolitizálókkal.”

Megfélemlítik a csángó gyerekeket
2014. november 5.– Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet
Erőteljes nyomást gyakorolnak a román hatóságok a csángó katolikusokra annak
érdekében, hogy ne tanuljanak magyarul, és ne igényeljék a magyar állam nyújtotta
oktatási-nevelési támogatást. Csángó illetékesek a Norvég Alap finanszírozásával
beindított moldvai projektet sejtik a háttérben. Dragos Benea, a kelet-romániai Bákó
megye közgyűlésének elnöke nemrég arra figyelmeztette a csángóföldi gyermekek egy
csoportját, hogy sérti a moldvai románok méltóságát a magyar állam által a magyar
nyelven tanuló diákoknak nyújtott oktatási-nevelési támogatás.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. november 5-i számában olvasható.)
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Polgármesterjelöltek vitaestje fiatalok szervezésében
2014. november 4. – Felvidék Ma, Bumm.sk
A komáromi Jókai Mór Diákkör vitaestet szervez november 4-én Komáromba. A vitaesten
Komárom 6 polgármesterjelöltje közül a diákkör felkérését elfogadó négy, név szerint
Gulyás Magdaléna, Czíria Attila, Less Károly és Stubendek László ismertetheti terveit a
város vezetését illetően. A vita 18:00-tól kezdődik Finta Márk vezetésével a RÉV-ben, de
Kovács Dávid (Gerzson) jóvoltából a jomod.sk -n otthonról is követhető lesz élő on-line
közvetítésen keresztül. A Jókai Mór Diákkör a 2012/13-as tanév őszi szemeszterében
alakult Komáromban. A szervezet egyik fő célkitűzése, hogy felpezsdítse a komáromi
kulturális életet.

Felvidék

2014. november 5. – Ágoston Balázs – Demokrata
Mircea Dusa a román kormány honvédelmi minisztere nyújtotta be azt a
törvényjavaslatot, miszerint minden városban és központban a főútnak az 1918. december
1. nevet kell viselnie. Ez a tervezet egyértelműen a „rebellis” erdélyi magyarok
„megrendszabályozását” célzó provokáció. Az RMDSZ a végszavazáskor nem utasította el a
tervezetet, hanem tartózkodott a végszavazáskor. Néhány székelyföldi polgármestert
leszámítva a kormánypártnak szava sem volt az ügyben, ugyanúgy ahogy az MPP-nek sem.
(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2014. november 5-i számában olvasható.)

Erdély

Bukaresti banánhéj

Félezer jelölt már most győztes
2014. november 4. – Új Szó
Minden ötödik településen már most tudják, ki lesz a következő négy évben a
polgármester. 535 településen nem lesz valódi polgármester-választás jövő szombaton.
Szavazni lehet, de mivel csak egy jelölt indul, elég, ha ő vagy az anyósa ad rá voksot, úgyis
megválasztják. Összesen közel háromezer (2927) település van Szlovákiában, ám a félezres
szám így is magas: az önkormányzatok 18 százalékában már lefutott a verseny, csak a helyi
képviselők személyéről döntenek. Az egyjelöltes települések között számos dél-szlovákiait
is találni. A magyarlakta járásokban 175 olyan várost, illetve falut találtunk, ahol lefutott a
polgármester-választás. A jelölt nélküli települések általában az apró, legfeljebb pár tucat
lakosú falvak közül kerülnek ki, a közvélekedés szerint egy polgármesterjelöltet tartalmazó
lista is csak a kisebb községekben található, pedig nem. A 13 ezer lakosú Somorján Bárdos
Gábor, az MKP polgármesterjelöltje – négy éve ő vezeti a várost – már most győztes.

Kutika – egy szlovákiai magyar márka születőben
2014. november 4. – Felvidék Ma
A Kutika nevet kapta az a projekt, amelynek keretén belül szlovákiai és magyarországi civil
szervezetek összefogásának eredményeképp egy helyieket foglalkoztató varroda létesült a
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Felvidék

közép-szlovákiai Sajógömörön 2014 nyarán. A projekt célja, hogy a gömöri
hagyományokra építve biztosítson munkalehetőséget a munkanélküliség által rendkívüli
módon sújtott régióban. A jelenleg öt alkalmazottal működő manufaktúra megalapítását
néprajzkutatói kutatások előzték meg, amelyek során szakemberek jellegzetes helyi
motívumokat gyűjtöttek – ezek válhatnak majd a Kutika márka alapjává. A következő
lépést a Kutika Gastro névre hallgató projekt jelenti, amelynek keretén belül helyi fűszerés gyógynövények, gombák gyűjtése és árusítása zajlik majd. „A kisebbségeknek is
szükségük van olyan történetekre, amelyekre büszkék lehetnek – véli a projekt
ötletgazdája, Bindics Gábor. – A Kutika egyik célja, hogy bizonyítsa: az identitás vállalása
nem kell hogy a versenyképesség kárára váljon."

Kazinczy Napok – a magyarság és európaiság jegyében
2014. november 4. – Új Szó
46. alkalommal rendezi meg a Csemadok Kassai Városi Választmánya a Kazinczy Napokat,
a csütörtöktől szombatig taró rendezvénysorozat központi témája: magyarság és
európaiság. A programoknak a Thália Színház Márai Stúdiószínpada ad otthont.

Duális szakképzés adókedvezménnyel

Kizárják a VMSZ-t a vajdasági kormányból?
2014. november 4. – Vajdaság Ma
A Demokrata Párt (DS) és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) az elkövetkező
napokban a Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ) a vajdasági kormányból való
kizárásáról tárgyal majd, értesül a Danas. A napilap a pártokon belüli forrásaitól úgy
értesült, Pásztor István arra vonatkozó döntése, hogy a VMSZ tartományi képviselői ne
szavazzák meg a vajdasági kormány átalakítását, egy egyértelmű üzentet hordoz magában,

Vajdaság

2014. november 4. – Új Szó
Mondják meg a cégek, milyen szakokat nyissanak a középiskolák, majd alkalmazzák az
igényeik szerint kitanult végzősöket. Cserébe adókedvezményt is kapnak. Így képzeli el a
szlovákiai szakképzést jövő szeptembertől Peter Pellegrini oktatási miniszter. A tárcaközi
egyeztetésbe utalt törvénymódosító javaslataival főként az érintett cégeket motiválná,
elsősorban adókedvezménnyel. Vagyis azok a vállalatok, amelyek együttműködnek
valamely szakiskolákkal, kevesebb adót fizetnének az államnak. A diákok így a
szaktantárgyak tananyagának gyakorlati részét egyenesen a cégekben sajátítják el, az
adókedvezmény mértékét pedig annak alapján számolnák ki, mennyi órát tölt a cégben egy
diák. Ha a diák 400 vagy több órát látogatott a cégnél, a vállalat adóját az állam teljesen
elengedi, ha pedig 200 vagy kevesebb órát látogatott náluk a diák, befizetendő adójuk felét
érinti a kedvezmény, magyarázta a miniszter.
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Viharfelhők a báni palota felett
2014. november 4. – Pannon RTV
Viharos tartományi kormányátalakítást hajtott végre a Demokrata Párt hétfőn a VMSZ
szavazatai nélkül. A többséghez szükséges szavazatok számát alig meghaladó 63 vokssal
váltottak le és neveztek ki négy tartományi titkárt. Pásztor István kijelentése és a VMSZ
álláspontja különböző politikai számítgatásokat és találgatásokat indított el.
A VMSZ nem kívánt részt venni a szavazásban, azzal az indokkal, hogy azzal sem a
pénzelésről szóló, sem a hatáskörökről szóló törvény kérdése nem oldódik meg. Pajtić
élesen kritizálta azt, hogy a VMSZ nem vett részt a voksolásban. A hétfői események
következményeként egyes sajtóorgánumok a VMSZ tartományi hatalomból való
kizárásának lehetőségéről írnak. Politikai elemzők szerint ez azonban kontraproduktív
lehet Vajdaságra nézve, hiszen a tartomány 12-13 százalékát a magyar nemzeti közösség
képezi.

Vajdaság

miszerint a VMSZ elhatározta, ellenzéki párt lesz a tartományban, és ezért Nyilas Mihály
oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkárt kizárhatják a kormányból.

Feljelentést tesz az SNS a vajdasági parlamenten belüli korrupció gyanúja
miatt
2014. november 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Szerb Haladó Párt (SNS) azt gyanítja, hogy a vajdasági parlament ülésén a tartomány
parlamentarizmusának legnagyobb korrupciós esete történt, ezért e gyanú kivizsgálását
kérik majd az illetékes szervektől – jelentette be Vladimir Galić, az SNS vajdasági
tanácsának tagja, tartományi képviselő. Szavai szerint a Demokrata Párt (DS) a Vajdasági
Magyar Szövetség elvi állásfoglalása miatt különböző módszereket volt kénytelen
alkalmazni, hogy így biztosítsa a többséget a vajdasági kormány átalakításához. A haladók
szerint bizonyítható a szavazatvásárlás ténye. Szerintük a demokraták, miután a legutóbbi
választásokon alig szereztek 52 ezer szavazatot, minden eszközt megragadnak, hogy a
választópolgárok csupán 10 százalékának a bizalmát élvezve gyakorolják hatalmukat a
kétmillió vajdasági polgár felett.

Kihelyezett konzuli fogadónap Csókán
2014. november 4. – Pannon RTV
Közel 130-an nyújtották át honosítási kérelmüket Csókán, a hetedik kihelyezett konzuli
fogadónap alkalmával. A honosítási kérelem átnyújtásának feltételei továbbra is a magyar
felmenők igazolása és a megfelelő magyar nyelvtudás. Hogy helyben elintézhetik a
kérelmek benyújtását, az nagy segítség a helybélieknek, ugyanis nem kell nagyobb
távolságokat megtenniük. Annak, hogy helyben adhatják át a szükséges papírokat, érzelmi
jelentősége is van. Fehér Kálmán író: „Ünnepnapnak szánom önmagamnak is, és remélem
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Muravidék

hogy a barátaimnak is, hogy itt Csókán, ezen a földön ahol születtem, és ahol majd végső
nyugodalmam is megtalálom, itt adtam át a honosítási kérelmemet. Köszönöm szépen.”

Fontos a kutatók és a tudósok összefogása
2014. november 4. – RTV Slovenija Hidak
November 3-a, a Magyar Tudomány Napja alkalmából Göncz László, nemzetiségi
országgyűlési képviselő Képviselői Fórumot tartott, amelyen a muravidéki magyar
tudományos élet időszerű kérdéseit taglalták.

Magyar színházi fesztivál kezdődött Prágában

Diaszpóra

2014. november 4. – Új Szó, MTI
Naostro - Élesben címmel magyar színházi fesztivál kezdődött kedden Prágában. A keddtől
szombatig tartó rendezvény legfőbb célja - akárcsak a fesztivál két évvel ezelőtti első
évfolyamának - a kortárs magyar dráma bemutatása a cseh közönségnek. Az ide
programban Pintér Béla és Vinnai András munkássága szerepel. Nyitóelőadásként kedden
este Vinnai András A férfiak szexuális élete című darabját láthatta a Na Prádle színház
közönsége. A kabaré és groteszk elemeket tartalmazó darab a férfiélet sötét zugairól
magyarul, cseh feliratozás mellett hangzott el. Az előadás után az érdeklődők
elbeszélgettek a szerzővel. A magyar színházi fesztivál főszervezője Lucie Málková fiatal
cseh rendező.

A kanadai magyarok nevében: köszönet a Kőrösi Csoma program
ösztöndíjasainak
2014. november 5. – Nemzeti Regiszter
Befejeződött a 2014 évi Kőrösi Csoma program, melynek keretén belül a magyar identitás
erősítése érdekében immár második éve érkeztek ösztöndíjasok Kanadába. Ebben az
évben tizenhét jól képzett, értelmes, feladatokra kész fiatal indult útnak április, május
hónapokban Magyarországról, hogy a kanadai diaszpóra vérkeringésébe kapcsolódva hat
hónapra egy kicsit kanadai magyarokká váljanak.
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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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