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Idén mintegy 300 első éves hallgató részesül az MNT ösztöndíjában 
2014. október 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács az idei évben mintegy 300 új, első éves egyetemi és főiskolai 

hallgatót részesít felsőoktatási ösztöndíjban, valamint 77 felsőbb éves hallgatónak juttat 

demonstrátori ösztöndíjat a magyar kormány támogatásának és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. közreműködésének köszönhetően. Az idei tanévtől minden évfolyamon 

lesznek olyan hallgatók, akik az MNT ösztöndíját kapják. „A tudás a leginkább megtérülő 

befektetés az életben.” – mondta Dr. Korhecz Tamás, az MNT elnöke ünnepi 

köszöntőjében. Az aláírási ünnepségen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár is, aki a Magyar Kormány nevében köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Petíció Erdély autonómiájáért 
2014. október 2. – Krónika, Erdély Ma, Szabadság, MTI 

A román kormánynak, a parlamentnek és az Európai Unió intézményeinek is elküldenék a 

kezdeményezők azt a petíciót, amellyel Erdély közigazgatási és gazdasági autonómiáját 

szorgalmazzák. Fancsali Ernő, az Erdély autonómiájáért indított aláírásgyűjtés 

kezdeményezője tegnap közleményében ismertette: Kolozs megye prefektusa mindeddig 

válasz nélkül hagyta a fél éve benyújtott, több mint tízezer aláíró által támogatott 

petíciójukat. A prefektus többszöri megkeresés után sem kívánt reagálni a kérésre, holott a 

petíció aláíróinak száma 13 200-ra emelkedett. 

 

A határon túli magyarok is bekapcsolódhatnak majd a magyarországi 
pályázati rendszerbe 
2014. október 1. – Pannon RTV 

2015-től várhatóan a határon túli magyarok is be tudnak kapcsolódni a magyarországi 

pályázati rendszerbe – mondta Potápi Árpád János, a Közügyeknek adott interjúban. 60 

százalékban gazdasági projekteket támogatnak majd, ezen belül pedig főleg a kis- és a 

középvállalkozásokat részesítik előnyben – emelte ki a magyar nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár. A Vajdasági Magyar Szövetség egy gazdaságfejlesztési programot dolgozott ki, 

amelyet a magyar kormány beépít saját programjába is – hangsúlyozta az államtitkár. 

Egy össz-Kárpát-medencei fejlesztési terv kidolgozásához a határon túli magyar 

közösségek elképzeléseit is figyelembe kell venni – jelezte Potápi Árpád János.  

 

Diákutaztatás – Négyezernél többen utazhatnak októberben 
2014. október 1. – MTI, hirek.sk 

A Rákóczi Szövetség harmadik alkalommal hirdette meg 2014 őszén Kárpát-medencei 

középiskolák részére az Október 23-i Diákutaztatási Programot, melynek keretében 100 

Kárpát-medencei középiskola több mint 4000 diákja utazik október 23-án legalább egy 
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határ átlépésével ünnepelni. Októberben a Rákóczi Szövetség a hagyományos Gloria Victis 

elnevezésű 1956-os emlékünnepség sorozatra 21. és 23. között 1300 egyetemistát és 

középiskolást vár Budapestre. 

 

RMDSZ: „Izsák Balázs árnyékra vetődött” 
2014. október 1. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, szekelyhon.ro, Magyar 

Hírlap 

„Izsák Balázs árnyékra vetődött, újságcikkek alapján fogalmazta meg a véleményét, és 

Kelemen Hunor szövetségi elnököt azzal vádolja, hogy nem védte meg a magyar kormányt 

a Szövetség autonómia-tervezetével kapcsolatos pódiumbeszélgetésen, ahol több román 

értelmiségi is felvetette, a nem liberális demokráciát hirdető Orbán Viktor támogatása 

inkább teher az RMDSZ-nek. A több mint két órás bukaresti beszélgetéséről újságírók által 

megírt rövid tudósítás alapján fogalmaz meg téves következtetéseket Izsák Balázs, és 

valótlanságokat tartalmazó nyilatkozattal próbálja manipulálni az erdélyi magyar 

közvéleményt” - közölte szerdán az RMDSZ. 

 

Fikciós beszéd, haladóknak 
2014. október 1. – transindex.ro 

Kelemen Attila Ármin szerint „négy olyan tényező van, ami miatt elkerülhetetlen az 

RMDSZ történetének inkább közeli, mint távoli lezárása. Ezek között vannak specifikus 

RMDSZ/betegségek, de van olyan tényező is, ami a romániai magyarság önmaga iránti 

intellektuális közönyével függ össze”. 

 

Megtartották a tanévnyitót a Sapientia csíkszeredai karain  
2014. október 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A tizennegyedik tanévnyitó ünnepséget tartották szerdán a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem csíkszeredai karain. Az egyetem felújítási munkálatai miatt az 

ünnepségnek a szomszédos Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium kollégiumának 

díszterme adott otthont.  

 

Üzenet az új államfőnek: tartsák be nagyapáik ígéretét 
2014. október 1. – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt elnöke, Biró Zsolt október elsejei marosvásárhelyi 

sajtótájékoztatóján ismételten elmondta: a romániai magyarság számára tét nélkülinek 

tartja az államfőválasztást, egyrészt azért, mert a november másodikai első fordulóban 

csak akkor hirdethetnek győztest, ha a tizennégy jelölt egyike megszerzi a választási 

névjegyzékben szereplő 18 millió választópolgár felének plusz egy személynek a voksát, 

másrészt azért, mert a romániai társadalom nem érett meg arra, hogy magyar nemzetiségű 

államfőt válasszon. 
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Kettő helyett csak egy büntetés magyarellenesség miatt 

2014. október 1. – Krónika 

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága az elmúlt forduló után 60 ezer 

lejes szankciót szabott ki a Viitorul vendégeként szereplő Petrolulra a Mediafax 

hírügynökség szerint a magyarok és Magyarország szidalmazása miatt, a Steaua viszont – 

bár drukkerei hasonló rigmusokat skandáltak az Astra elleni hazai találkozón – nem 

kapott büntetést, mert a szövetségi megfigyelő kihagyta jelentéséből a történteket. 

 

Antal Árpád: életképes lenne a Székelyföld 
2014. október 1. – Krónika, szekelyhon.ro 

Gazdasági szempontból életképes lesz az autonóm Székelyföld, az RMDSZ 

autonómiatervezetében arra is vannak megoldások, hogyan lehet biztosítani a 

fenntartáshoz és a fejlesztéshez szükséges bevételeket – szögezte le Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere – aki aktívan részt vett a törvénytervezet kidolgozásában 

– szerdai sajtótájékoztatóján leszögezte, az elképzelés szerint a Székelyföld Autonóm Régió 

illetékes hatósága gyűjtené be az adókat, és nem Bukarestből osztanák vissza, mert „minél 

többet jár a pénz, annál inkább lemorzsolódik”. Rámutatott, az autonóm Székelyföld 

gazdasági fenntarthatóságára az jelent megoldást, ha a román állam lemond bizonyos 

erőforrásokról és javakról, és elfogadja az adó- és illetékbegyűjtés és -visszautalás 

statútumban rögzített elveit. A szövetség statútuma szerint minden cég, amelynek a 

székhelye nem Székelyföld területén van, köteles lenne a térségben bejegyezni egy 

profitcentrumot, és a térségben megtermelt nyereség után helyben kellene adóznia. 

 

Közösség a Székelyföldért – V. Székelyföld Napok 
2014. október 1. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

160 rendezvényt szerveznek több mint 60 településen az idei, ötödik Székelyföld Napokon. 

Az október 9–19. közti, Hargita, Kovászna és Maros megyére kiterjedő kulturális 

eseménysorozat célja, hogy kulturális élményeket nyújtson, és megmutassa a térség 

sokszínűségét, ugyanakkor egységét. Évről évre hangsúlyosabb szerepet kapnak a román 

ajkúaknak szóló rendezvények is, hiszen a programsorozat Székelyföld minden lakójáé. 

 

Popély Gyula: Felvidék 1918-1928 – könyvbemutató a Pozsonyi Casinóban 
2014. október 1. – Felvidék Ma 

„Aki járt elnémuló magyar szórványokon, ahol a harmadik nemzedék ajkán nincs helye 

többé a honi szónak, tudja, mit jelent kisebbségben lenni.” A kassai születésű Kemény G. 

Gábor eme idézetével kezdte a Pozsonyi Casinóban Popély Gyula történész Felvidék-

sorozata legújabb kötetének, a Felvidék 1918-1928 – Az első évtized a csehszlovák uralom 

alatt c. könyvének pozsonyi bemutatóját. Popély szerint bár Kemény Gábor idézete 
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történészi tapasztalatai alapján ma is megismételhető, azért jelent némi vigaszt 

számunkra, hogy a szerző által vizionált „biztos nemzethalál" egyelőre mégsem következett 

be, bár a nemzethalálunkat célzó törekvés minden téren tetten érhető, ám még mindig 

létezik egy elszánt szellemi erő, amely szembeszáll minden homogenizálási fondorlattal.  

 

Jövő héten Pozsonyba jön Szijjártó Péter 
2014. október 2. – Új Szó 

Pozsonyba vezet első hivatalos külföldi útja Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági 

miniszternek, jövő héten kedden érkezik Szlovákiába. A tárcavezető ezt tegnap jelentette 

be azon a sajtótájékoztatón, amelyen a minisztériumot érintő legfontosabb változásokat 

ismertette. Szijjártó ismertette a tárcán belüli személyi változásokat is. Balogh Csaba 

pozsonyi nagykövetet hazahívják, ő lesz majd a keleti nyitásért felelős helyettes 

államtitkár. 

 

EU-Szerbia: Várjuk az országjelentést 
2014. október 1. – Pannon RTV 

Október elején teszik közzé a Szerbiáról szóló uniós országjelentést, amelytől nagyban 

függ, hogyan halad majd a továbbiakban az ország EU-s csatlakozási folyamata. Emellett a 

koszovói párbeszédnek is folytatódnia kell – ez az Európai Unió egyértelmű elvárása. Deli 

Andor vajdasági magyar európai parlamenti képviselő bízik benne, hogy a hamarosan 

elkészülő országjelentés pozitív kicsengésű lesz, Szerbia pedig újra tárgyalásokba kezd 

Koszovóval. 

 

Zenta: Bemutatták a Magyar Nemzeti Tanács négyéves munkáját 
összefoglaló kiadványt 
2014. október 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nagy érdeklődés mellett mutatták be kedd este a Zentai Alkotóházban A Magyar Nemzeti 

Tanács négy éve című kiadványt, amely a testületnek a 2010. június 30. és 2014. június 30. 

közötti időszakban elvégzett tevékenységét foglalja össze. A kötetben helyet kapott a 

tanács szervei munkájának bemutatása, a stratégiai tervezés összefoglalása, a tanács 

tevékenységi területeinek és megvalósult projektumainak leírása, a kiemelt jelentőségű 

intézmények jegyzéke, a tanács költségvetésének és támogatásainak összefoglalása, 

valamint a médiával kialakított kapcsolatának bemutatása és a jövőképének 

megfogalmazása is. A kötetbemutató kezdetén Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, aki a stratégiai tervezés fontosságáról, a Magyar 

Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala létrejöttének jelentőségéről, valamint a vajdasági 

magyarsággal való közvetlen kapcsolattartás fontosságáról beszélt. 
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A külügy nem engedélyezi Vajdaság brüsszeli bemutatkozását 
2014. október 1. – Vajdaság Ma 

A külügyminisztérium nem engedélyezi, hogy Szerbia brüsszeli diplomáciai képviseletén 

megszervezzék Vajdaság Autonóm Tartomány bemutatkozását az Európai Régiók Napja 

alkalmából. Ezt Branislav Bugarski tartományi régióközi együttműködési titkár jelentette 

be. A Külügyminisztériumban arra hivatkoznak, hogy ez veszélyezteti a misszió 

biztonságát. „A tartományi adminisztráció számára ez kellemetlen meglepetés” – tette 

hozzá. Véleménye szerint egy ilyen bemutatkozó nem csak Vajdaság gazdaságának tenne 

jót, hanem a szerbiainak is. A rendezvényről azonban nem mondanak le, egy újságíró 

klubban fogják megtartani. 

 

Másként magyarságunkért: Újabb lista indulhat a nemzeti tanácsi 
választásokon 
2014. október 1. – Vajdaság Ma 

Egy újabb magyar lista, a Másként magyarságunkért – Fodor László lista gyűjt aláírásokat 

a nemzeti tanácsi választásokon való induláshoz. A lista élén Fodor László újvidéki 

vállalkozó áll. A Másként magyarságunkért – Fodor László lista képviselői síkra szállnak a 

„minden magyarnak egyforma esélyt” elv tiszteletben tartásáért, tekintet nélkül területi, 

nemi vagy párthovatartozásra. Harcolni fognak a szerb nyelv oktatásának a 

megváltoztatásáért, a magyar nyelv igazságügyben, állami szervekben való használatáért, 

egy korszerűbb művelődési politikáért a fiatalok részére. A legfőbb cél olyan 

életkörülmények megteremtése a vajdasági magyar emberek számára, amelyek biztosítják, 

hogy szülőföldjükön maradhassanak. 

 

Ahol a család, ott a jövő – az MNT népesedési akciótervét ismertették 
Kishegyesen  
2014. október 1. – Pannon RTV 

Miért volt szükség a népesedési akcióterv kidolgozására? Milyen irányelvek határozzák 

meg az MNT stratégiáját? Az elmúlt évben mely kitűzött célok valósultak meg? Ezekre a 

kérdésekre is választ kaphattak azok, akik ellátogattak az Ahol a család ott a jövő címmel 

tartott prezentációra Kishegyesre. A településen kedden este ismertették a Magyar 

Nemzeti Tanács népesedési akciótervét. Negyvenezerrel csökkent a vajdasági magyarság 

száma. Ez derül ki az utolsó népszámlálási adatokból. 

 

2020-ban korszerű körülmények között lehet Szabadka és Szeged között 
vonatozni  
2014. október 1. – Pannon RTV 

A tervek szerint 2020-ig elindulnak a vasúti szerelvények a Szabadka és Szeged közötti 

felújított szakaszon. A projektum megvalósításának második ütemében pedig beindul a 

vasúti forgalom a Szabadka–Baja-vonalon is. A felújítás és a hiányzó szakaszok megépítése 
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mintegy 300 millió euróba kerül. A projekt megvalósításában érdekelt felek, valamint a 

szakmai segítséget nyújtó szerb és magyar vasúti társaság képviselői ezúttal Újvidéken, 

zárt ajtók mögött, olyan ügyekről tárgyaltak, amelyek lehetővé teszik a projekt lezárását. 

Juhász Bálint titkárhelyettes szerint ilyen a határellenőrzés kérdése, a telekommunikáció 

és az áramellátás. „Az idei év november végéig el fog készülni a projekt-technikai 

dokumentáció a határ mindkét oldalán, s mint mondtam, a határon átnyúló eszközökből, 

IPA eszközökből pénzeltük, pénzeljük az elkészítését. A projekt összértéke 1,7 millió euró, 

amiből 1,3 millió volt előlátva a projekt technikai dokumentáció elkészítésére” – ismertette 

a tartományi gazdasági titkárhelyettes. 

 

Betiltották Kovács Béla beregszászi irodájának működését 
2014. október 1. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Betiltotta Kovács Béla jobbikos európai parlamenti képviselő beregszászi irodájának 

működését a hatályos ukrán törvények megsértése miatt a kárpátaljai körzeti 

adminisztratív bíróság - adták hírül szerdán kárpátaljai hírportálok. A Kárpátalja megyei 

ügyészség szeptember elején nyújtott be keresetet a kárpátaljai körzeti adminisztratív 

bírósághoz, azt kérte benne a taláros testülettől, hogy szüntesse meg Kovács Béla 

jótékonysági alapítványként bejegyzett képviselői irodájának működését Beregszászon. 

Indítványát a vádhatóság azzal indokolta, hogy a jobbikos EP-képviselő beavatkozik 

Ukrajna belügyeibe és szeparatista tevékenységet folytat Kárpátalján. 

 

„Magyarkodás” 
2014. október 1. – Kárpáti Igaz Szó 

Kőszeghy Elemér kommentárjában írja, hogy Brenzovics Lászlón kívül több párt, így a 

Népfront, a Batykivscsina és az Ellenzéki Tömörülés pártlistáin is szerepelnek befutó 

helyen magyarok. Továbbá írja: „Tisztában vagyok vele: amennyiben képviselő lesz, 

Budapest megtalálja a szükséges kiskaput ahhoz, hogy – Gajdos Istvánnal ellentétben –

 Brenzovics László pártlistás mandátumával is tagja legyen a magyar–magyar 

együttműködési rendszernek. Két dologra azonban kíváncsi vagyok: miként magyarázza 

meg a kulturális szövetség, hogy miért lett nagyszerű az, ami más esetében évekig ördögtől 

való bűn volt, illetve, ha a PPT–n kívül mandátumhoz jutnak magyarok, hogyan 

„magyarkodnak” majd a Duna–partján?!” 

 

Ember volt az embertelenségben 
2014. október 2. – Kárpátalja 

2014. szeptember 28-án egy nem mindennapi ember emlékét őrző táblát avatták 

Gálocsban. Bakajsza József, aki 1944-ben helyi bíró volt, egyetlen magyar férfit sem 

engedett elhurcolni a helységből a sztálini rezsim által fenntartott lágerekbe. 70 évnek 
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http://www.hirado.hu/2014/10/01/betiltottak-kovacs-bela-beregszaszi-irodajanak-mukodeset/?source=hirkereso
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=19708
http://karpataljalap.net/2014/10/02/ember-volt-az-embertelensegben
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kellett eltelni ahhoz, hogy méltó végtisztességet kapjon az az ember, aki feláldozta saját 

életét és családja sorsát honfitársai megmentéséért. 

 

Vidékünk népzenei és népdalkincsét mutatták be 
2014. október 2. – Kárpátalja 

A KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete által szervezett Tiszán innen Dunán túl 

programsorozat keretében a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református 

Gyermekotthonban nevelkedő 68 leányhoz is ellátogatott a tiszapéterfalvai Kokas Banda. 

A gyermekotthon lakói mellett a Nagydobronyi Református Líceum diákjai közül 

negyvenen ismerkedhettek meg a Kárpátaljára jellemző szatmári népzenével, a Kokas 

Erzsébet által énekelt, egykor Nagydobronyban gyűjtött népdalokkal, valamint a korábban 

Kárpátalján minden magyar által ismert táncokkal, például a viski csárdással. A programot 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. 

 

Megérkezett a magyarországi támogatás 
2014. október 1. – Új Magyar Képes Újság 

Több mint ezer pályázatot nyújtottak be idén a szülők január 31. és március 14. között a 

Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának eszéki irodájába a nevelési-oktatási, 

valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra. Szeptember 30-i dátummal megtörtént a 

417,83 kunás támogatások átutalása. 

 

Huszonhárom éve esett el Kórógy 
2014. október 1. – Új Magyar Képes Újság 

Kórógy történelmének tragikus időpontja szeptember 29-e: 23 éve ezen a napon esett el az 

Árpád-kori szlavóniai magyar település. A szomorú évfordulón minden évben 

koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeznek a helyiek a település központjában álló 

emlékműnél. A kelet-szlavóniai magyar falu több mint kilencszáz fős lakossága az 

agressziót elkövető szerb katonaság és a szabadcsapatok előretörése miatt elhagyta a falut. 

Először az asszonyok és gyerekek menekültek át Magyarországra, majd szeptember 29-én 

telibe találták a falu templomtornyát is, amit követően az utolsó védők is elhagyták 

Kórógyot. Bár az erdődi egyezményt már 1995-ben aláírták, Kórógy magyarjai csak 1998-

ban kezdhették meg a hazatérést a szerbek által lepusztított házaikba, melyekből minden 

mozdíthatót elvittek. 
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http://karpataljalap.net/2014/10/02/videkunk-nepzenei-es-nepdalkincset-mutattak-be
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5808-megerkezett-a-magyarorszagi-tamogatas
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5807-huszonharom-eve-esett-el-korogy
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Márky Zoltán, Magyarország lendvai konzulja: „A kétnyelvűség terén 
mindenképpen előrelépésre számítok” 
2014. október 1. – Népújság 

Márky Zoltán megközelítőleg fél esztendeje képviseli a magyar államot lendvai konzulként. 

A Népújság interjújában a konzulátus feladatai, céljai, valamint a terepen, a muravidéki 

magyarság köreiben tapasztaltak kerültek terítékre. – A kormány alapvetően 

nemzetpolitikai céllal hozta létre a lendvai konzulátust, a konzuli irodát, amely illeszkedik 

a sorba, amely Kassától Erdélyen, Délvidéken, Eszéken át így már egészen Lendváig zárja 

be azt a félkört, ahol magyarok, vagyis magyarok által is lakott városokban 

külképviseleteket létesített a Külügyminisztérium. A helyi magyar közösség kulturális, 

szellemi életét, oktatását fejleszteni kell, hogy megmaradjon és gyarapodjon, ezen túl 

pedig többek között a gazdasági válság miatt egyre inkább előtérbe kerül a gazdasági 

gyarapodás is. Az utóbbi jelentőségét jelzi már az is, hogy a külügyi tárca új elnevezésében 

már a külgazdaság is megjelenik. Ahogy a kérdésben is elhangzott, az állampolgársági és 

egyéb ügyek mellett – amelyekhez hozzátenném, hogy nem egyszerű ügyek, iratok, hanem 

emberi sorsok – az egyik feladatunk a muravidéki magyarság gazdasági gyarapodása is. 

 

Mandátumkezdő képviselői kollégium: stratégiai kérdésekről esett (volna) 
szó 
2014. október 1. – Népújság 

Az új országgyűlési mandátum kezdetén Göncz László nemzetiségi képviselő fontosnak 

tartotta áttekinteni és egyeztetni a magyar nemzeti közösség megmaradását és fejlődését 

leginkább befolyásoló szakterületek terén adódó időszerű tartalmi kérdéseket, teendőket. 

Miközben a kulturális és a tájékoztatási intézmények képviselői megjelentek a 

kollégiumon, az oktatási intézmények vezetői nem, így többek között nem kerülhetett 

megvitatásra a lendvai iskolában sikeresen bevezetésre került párhuzamos nyelvoktatási 

rendszer kiterjesztése a többi általános iskolára, vagy éppen a középiskola esetében a több 

mint szükséges tanulói létszámnövekedés sem. Az oktatást illetően természetesen ilyen 

módon nem kerülhetett szóba a jövő évben mindenképpen várható pótköltségvetés és 

ennek esetleges negatív hatásai sem. A képviselő kifejtette, továbbra is kezdeményezni 

fogja a párbeszédet az intézetek vezetőivel. 

 

Magyar Bál Chilében 
2014. október 1. – Nemzeti Regiszter 

A chilei magyar kolónia kirúgott a hámból! Szeptember 26-án, pénteken, a santiagói 

Francia Golfklub (Club de Golf Sport Francés) nagytermében megrendezett Magyar Bálra 

száznegyvenen jöttek el az ország különböző részeiről. 

  

M
u

ra
vi

d
é

k
 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9501-marky-zoltan-magyarorszag-lendvai-konzulja-a-ketnyelvseg-teren-mindenkeppen-elrelepesre-szamitok
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9501-marky-zoltan-magyarorszag-lendvai-konzulja-a-ketnyelvseg-teren-mindenkeppen-elrelepesre-szamitok
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9504-mandatumkezd-kepviseli-kollegium-strategiai-kerdesekrl-esett-volna-szo
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9504-mandatumkezd-kepviseli-kollegium-strategiai-kerdesekrl-esett-volna-szo
https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-bal-chileben
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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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