Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. július 20.

2015. július 18. - MTI, Napi Gazdaság, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Mandiner, Origo
Ha bántják a magyarokat Kárpátalján, és menekülniük kell, mindenkinek segíteni fogunk
és mindenkit befogadunk; erre a legrosszabb verzióra is kész a magyar kormány terve mondta a Napi Gazdaságnak adott, szombaton megjelent interjújában Lázár János. A
Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: a legfontosabb célunk az, hogy a
kárpátaljai magyarok a szülőföldjükön boldoguljanak, ezért új segélyezési programokat
vezetünk be. A magyar kormány minden kárpátaljai magyar pedagógus bérét kiegészíti,
minden kárpátaljai magyar gyermek étkeztetését kifizeti, és segítjük a nehéz helyzetbe
került önkormányzatokat is - fogalmazott. Lázár János szerint súlyos aggodalomra ad
okot, hogy Munkács utcáin lövöldöznek. Az ukrán államtól elvárjuk, hogy minden magyar
honfitársunk és polgártársunk személyes biztonságát garantálja - szögezte le.

Vezető hírek

Lázár János: ha kell, befogadjuk a kárpátaljai magyarokat

Várja a magyar felvételizőket a MOGYE
2015. július 17. – maszol.ro
Harmincöt tandíjmentes helyet hirdetett meg a gyógyszerészeti kar a magyar diákok
számára a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen. „Nem változott semmi a
tavalyhoz képest” – jelentette ki a Maszolnak Szilágyi Tibor, a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemem (MOGYE) volt rektorhelyettes a magyar felvételizők számára
meghirdetett helyekről. A pedagógus elmondta, idén 35 diáknak tartottak fent helyet a
magyar nyelvű gyógyszerészképző karon. Mint ismert, korábban Leonard Azamefirei
rektor kilátásba helyezte, hogy idén nem hirdetnek felvételit ezen a karon a magyar diákok
számára, mert a magyar nyelvű képzés nincs akkreditálva. Időközben azonban ez a kérdés
megoldódott a román és a magyar gyógyszerészeti képzés közös akkreditációjával.

Elutasította a petíciót az oktatási minisztérium

Könyvadomány a borossebesi magyarságnak
2015. július 17. – Nyugati Jelen
Amint arról kora tavasszal, a borossebesi anyanyelvű fakultatív oktatáson tett látogatás
alkalmával írtunk, a helybeli magyarok szerettek volna egy kis magyar könyvtárt használni
a református parókián. Az információra sokan ajánlottak fel használt könyveket,
ugyanakkor Böszörményi Zoltán laptulajdonos, könyvkiadó az Irodalmi Jelen Könyvek

Erdély

2015. július 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Idén áprilisban civil kezdeményezésre petíció indult az anyanyelvi írás-olvasás
elsajátítására szánt magyarórák és a szabadon választható órák növelése, valamint a
magyar történelem oktatása érdekében. A 26 452 aláírást tartalmazó petíciót május 28-án
adták át a kezdeményezők a minisztériumnak. A minisztérium július 16-i keltezésű
válaszában indokolatlannak minősítette és elutasította a petíció mindhárom pontját.
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Erdély

teljes sorozatának egy-egy új példányát ajánlotta fel, de az aradi Kölcsey Egyesület
vezetősége is nagyszámú használt könyvvel támogatta a maroknyi magyarságot.
Csütörtökön az RMDSZ Arad megyei szervezetének a segítségével, Pál Norbert AMISZ
elnök közreműködésével Borossebesre indultak a mintegy 700 új, illetve használt kötet
könyvvel.

Honvédelmi tetteiért kitüntették a csíkszentimrei Lukács Gergelyt
2015. július 19. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika
Magyarország Honvédelmi Minisztériuma a Honvédelemért kitüntető cím II. fokozatát
adományozta a csíkszentimrei Lukács Gergelynek. Az ünnepséget július 18-án, szombaton
tartották Csíkszentimrén. A szombati ünnepségen Kencse Előd, Csíkszentimre
polgármestere és Tánczos Barna szenátor beszéde után Kozma István, Hargita Megye
Tanácsának képviselője úgy fogalmazott, hogy Lukács Gergely és társai nem adták fel a
nemes célokért való küzdelmet akkor sem, amikor a megtorlás kegyetlen volt.

Székely Szabadság Napja – Mikor a prefektus magát vizsgálja
2015. július 19. – Erdély Ma, Háromszék
Újabb választ kapott a Sepsiszéki Székely Tanács a március 10-i cirkusz kapcsán
megfogalmazott panaszára, ám érdemben ez sem mond többet, mint a korábbiak. A
miniszterelnök kabinetje a kivizsgálás alanyának, Kovászna megye prefektusának küldte
vissza a beadványt, Sebastian Cucu pedig miután alaposan elemezte saját tevékenységét,
arra a következtetésre jutott: semmiféle vétséget nem követett el.

Lemondott Kikeli Pál is
2015. július 19. – szekelyhon.ro
Szakmai és családi okokra hivatkozva lemondott a marosvásárhelyi önkormányzatban
betöltött tanácsosi tisztségéről Kikeli Pál orvosprofesszor. Lemondási kérését iktatta a
városházán, erről a júliusi soros ülésen fognak szavazni a képviselők. Az egyetemi tanár az
oktatásügyi és kulturális szakbizottság tagja volt, ő kezdeményezte a Pro Cultura díj
létesítését és a Marosvásárhely brandjének meghatározását is. Kikeli Pál a második
képviselő, aki idén lemond az RMDSZ színeiben megszerzett tanácsosi tisztségről Törzsök
Sándor után.

Tusványos: hangsúly a nemzetpolitikán
2015. július 20. – Krónika, Magyar Hírlap
A nemzetpolitika, a külpolitika és a gazdaság kérdéseit helyezik előtérbe az idei, immár 26.
Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban, közismert nevén Tusványoson. A
holnap kezdődő rendezvény zárónapján, szombaton Orbán Viktor miniszterelnök
jelenlétére és előadására is számítanak, de a tervek szerint jelen lesz a táborban a magyar
kormány több minisztere és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is.
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2015. július 17. – hirek.sk
A bényi magyar tanítási nyelvű alapiskola esete a legjobb bizonyíték arra, hogy milyen
egyszerű bezárni, ill. bezáratni egy iskolát. Az Érsekújvár járásbeli kisiskola sorsa június
végén egy önkormányzati ülésen dőlt el, amikor a jelenlévő öt képviselőből négyen az
iskola bezárása mellett voksoltak. Az iskola bezárása kapcsán a hirek.sk megkereste az
intézmény fenntartóját, a község polgármesterét Čákvári Évát (Most-Híd), aki
megerősítette, hogy a legutóbbi önkormányzati ülésen döntés született a bényi magyar
tanítási nyelvű alapiskola bezárásáról. Kérvényüket eljuttatták a minisztériumba, s amíg a
község nem kap hivatalos választ, addig a polgármester asszony nem kíván nyilatkozni az
ügyben.

Felvidék

Bényben az önkormányzat be akarja zárni a kisiskolát

A Smer népszerűsége megkérdőjelezhetetlennek tűnik
2015. július 17. – hirek.sk
Median legfrissebb felmérése szerint a Smer 39,3 százalékos támogatottsággal stabilan
tartja első helyét. A törvényhozásba hét párt jutna be, köztük a Most-Híd 6,1 százalékkal.
Nem kerülne be a törvényhozásba a Magyar Közösség Pártja, amelyre a felmérés szerint a
választók 4,1 százaléka szavazna.

Eddig ötvenhárman kérték vissza szlovák útlevelüket, nyolcan jártak sikerrel
2015. július 17. – bumm.sk
A jelenlegi törvény szerint elveszítik szlovák állampolgárságukat azok, akik felveszik egy
másik ország állampolgárságát. Idén február óta ezek a személyek kérhetik
állampolgárságuk visszaadását. Eddig 53 szlovák állampolgárságát vesztett személy kérte,
hogy adják vissza jogait, amelyektől megfosztották. Közülük 8 cseh állampolgár már
sikerrel járt. A többi kérelem intézése még tart. Csehországból 13, Magyarországról 2,
Ausztráliából 2, az USA-ból pedig 1 kérvény érkezett. A többi 35 kérvényt szlovák
településeken adták postára.

Már 1127 embert fosztottak meg szlovák állampolgárságától
2015. július 19. – hirek.sk
Az állampolgársági törvény hatályba lépte óta eltel csaknem öt év alatt, 2010. július 17-e és
2015. június 1-je között összesen 1127 személy veszítette el szlovák állampolgárságát –
derült ki a belügyminisztérium statisztikai adataiból. A leggyakrabban (382 esetben) a
cseh állampolgárság felvétele miatt fosztottak meg valakit szlovák útlevelétől, míg a
magyar állampolgárság felvétele okán 62 esetben volt erre példa.
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2015. július 18. – Új Szó
A minimális osztálylétszámot előíró törvényt ugyan módosították, s ezzel egy év időt
nyertek az iskolák, pedagógusok, diákok, de már most szeptembertől veszélybe
kerülhetnek azok az intézmények, amelyekben az ötödikesek létszáma 15-nél kevesebb. A.
Szabó László szerint ez a probléma szeptemberben 30 intézményt érinthet, a
törvénymódosítás ugyanis csak az első osztály esetével foglalkozott.

Felvidék

Az iskolákban nincs forradalmi hangulat

70 éves Duray Miklós - Születésnapi interjúnk
2015. július 18. – Felvidék Ma
Duray Miklós politikus, író, tanár, a felvidéki magyarság kiemelkedő személyisége
hetvenéves. 1945. július 18-án született Losoncon. Elmondta, az elmúlt évtizedekben „sok
minden megváltozott, egy valami nem: a hatalomnak és a szlovákiai többségi
társadalomnak a viszonyulása a magyarokhoz. Egy biztos: magyarellenesség volt, van és
lesz. Nyilván nem arra kell az embernek az életét felépítenie, hogy létezik
magyarellenesség, de ha a társadalmi szerveződéseit, a kapcsolatrendszereit, a szakmáján
kívüli szellemi életét ennek tudatosítása nem befolyásolja, akkor veszélybe kerül a
társadalom, mert szét lehet verni.”

Orbán Viktor is köszöntötte Duray Miklóst
2015. július 19. – Felvidék Ma
Születésnapja hetvenedik évfordulója alkalmából Magyarország miniszterelnöke, Orbán
Viktor is felköszöntötte Felvidék legelismertebb politikusát, köznevelőjét, Duray Miklóst.

Hétvége Gombaszögön
2015. július 19. – bumm.sk, hirek.sk
A Gombaszögi Nyári Tábor szombati napjának vendége lett volna Mária Jedličková
kormánybiztos, aki betegségre hivatkozva visszamondta a meghívást. Tokár Géza, a
Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője elmondta, hogy ha a szlovák kormány
képviseltette volna magát a táborban, akkor annak jelzésértéke lett volna. „Úgy gondolom,
ha képviseltette volna magát a szlovák kormány a táborban, akkor mindenki nagyon
megtisztelve érezte volna magát, hiszen a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala az egyik
szponzora a tábornak. Ami pedig a kisebbségi ügyeket illeti, mivel a Gombaszögi Nyári
Tábor az egyik legjelentősebb felvidéki magyar rendezvény, és egyértelműen a legnagyobb
olyan tábor, ami fiatalokat szólít meg, maximálisan nyitott és befogadó közeg arra, hogy a
kormány is megnyilvánuljon”- mondta a Kerekasztal szóvivője.
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2015. július 18. – Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége pénteken egy újabb, kilátástalan
helyzetbe került községi rádióra hívta fel a figyelmet. A Verbászi Rádió a Bácska
Televízióval együtt a Verbászi Tájékoztatási Közvállalat része, és szintén nem kerültek be a
magánosítási folyamatba. A rádióban szerb, magyar, ruszin és ukrán nyelvű műsorokat
készítenek, a televíziónak is van magyar adása. A híresztelések alapján a 36 foglalkoztatott
közül az önkormányzat nyolcat áthelyez a Standard Közművesítési Vállalatba, ahol a
községi képviselő-testület legutóbbi ülésén született döntéssel egy, a médiával kapcsolatos
szakosztályt alapítottak. A többiek várják az elmaradt bérek és a végkielégítés kifizetését.

Vajdaság

A Verbászi Rádióban nincs műsor

Csapdában
2015. július 18. – Végel László - Népszabadság
Az eddig az egységet megtestesítő Vajdasági Magyar Szövetségben szakadások figyelhetőek
meg. „A napjainkban zajló konfliktusban civilek mellett aktív politikusok is részt vesznek,
ami komoly megosztottsághoz vezetett.” A szerző foglalkozik a vajdasági magyarok
kivándorlásával. Korábban elsősorban Magyarországra telepedtek át, azonban a háborút
követő konszolidációt követően sem tértek vissza. Jelenleg az elvándorlás célja elsősorban
a nyugati országok valamelyike, ahonnan rövid időn belül nem terveznek visszatérni.
(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. július 18-i számában olvasható.)

Lezajlottak a helyi közösségi választások Szabadkán
2015. július 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Minden rendben ment vasárnap a 37 szabadkai helyi közösségben megtartott
választásokon, a Választási Bizottsághoz egyetlen panasz sem érkezett a nap folyamán –
adja hírül a helyi sajtó. Este nyolckor zárták le a 104 szavazóhelyiség urnáit. A nem
hivatalos előzetes pártközlemények alapján a legtöbb listát állító a Szerb Haladó Párt
(SNS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) támogatottsága volt a legtömegesebb
Szabadkán. A 20 százalékot alig meghaladó részvételi arányt az időjárási viszonyoknak
tudják be az elemzők. A SNS-nek a választópolgárok több mint 45 százaléka, míg a VMSZnek a szavazók 31 százaléka szavazott bizalmat az előzetes eredmények alapján. A
Vajdasági Magyar Szövetség Királyhalmán, Csantavéren, Hajdújáráson, Palicson,
Radanovácon, Ludason, valamint a Zorka, a Vasutas és a Kisradanovác helyi
közösségekben ért el abszolút többséget a párt szabadkai szervezetének tájékoztatása
szerint.

A VMSZ kilenc helyi közösségben szerzett abszolút többséget
2015. július 19. – Pannon RTV, Magyar Szó
Kilenc helyi közösségben szerzett abszolút többséget a Vajdasági Magyar Szövetség a
szabadkai helyi közösségi választásokon. Királyhalmán, Csantavéren, Hajdújáráson,
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Befejeződött a MAdT
2015. július 19. – Pannon RTV
Sajátos hangvételű, színvonalas produkciókkal zárult Zentán a VIII. MAdT, azaz a
Vajdasági Magyar Amatőr és Diákszínjátszók Tábora. A gálaműsoron a résztvevők a
nagyközönségnek is bemutatták, mivel foglalkoztak az elmúlt héten. Különleges színházi
pillanatok jellemezték az idei MAdT gálaműsorát, ahol a két színjátszó, valamint a
mozgásszínházi és a rendezői csoport is látványos jelenetsorral rukkolt elő. A Vajdasági
Magyar Amatőr- és Diákszínjátszók Táborának idén összesen 42 résztvevője volt, akik
Vajdaság 16 településéről, valamint Belgiumból, Magyarországról és Szlovéniából
érkeztek.

Vajdaság

Palicson, Radanovácon, Ludason, valamint a Zorka, a Vasutas és a Kisradanovác Helyi
Közösségben. Bunford Tivadar, a VMSZ szabadkai elnöke a vasárnap késő esti
sajtótájékoztatón kiemelte: Csantavéren 12 év után sikerült nyerni, a Zorka Helyi
Közösségben pedig nyolc év után most tudtak hatalomra kerülni.

Átfogó intézményrendszerre van szükség

Kassai Figyelő: Kovács Béla három felé osztaná Ukrajnát
2015. július 17. – bumm.sk
Csak az önrendelkezés elve alapján lehet megoldani az ukrajnai velső konfliktust nyilatkozta Kovács Béla, az Európai Parlament jobbikos képviselője a Kassai Figyelőnek.
„Azt, hogy az ukrán nép mit akar majd, döntse el egy népszavazás, ki szeretne az EU-hoz
tartozni, ki egy független Ukrajnához és ki az Ezrázsiai Unióhoz? Ennek alapján én is egy
föderalizációs rendezést képzelek el. Nem mondom, hogy ebben a pillanatban határokat
kell vagy lehet változtatni, viszont adjuk meg a lehetőséget arra, hogy az ott élők
használhassák a módot, hogy a jövőt teremtsék meg a szavazatuk alapján. Azon vagyok,
hogy Kárpátalja és Nyugat-Ukrajna közeledni, majd csatlakozni fog az Unióhoz. A keleti

Kárpátalja

2015. július 19. – Pannon RTV, Magyar Szó
Intézményrendszert alakítanak ki, amelynek keretében működik majd a Vajdasági Magyar
Közösségek Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiája – nyilatkozta Nagy Imre egyetemi
tanár a Magyar Szónak adott interjújában. A stratégia koordinátora elmondta, pontosan
meghatározzák, ki pályázhat, ki értékelhet, és ki dönthet a pályázatokról, ami a következő
3-4 hónapban eldől. A stratégiát a Vajdasági Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
koordinálja majd, miután megalapítják. Nagy Imre hozzátette, az európai uniós
csatlakozási folyamatok keretében lehetővé vált, hogy jelentős támogatásokat kapjunk az
EU-ból. A Vajdasági Magyar Szövetség által elkészített dokumentum célja, hogy a
forrásokhoz való pályázási lehetőségeket megfelelő stratégiai alapokhoz kössék – emelte ki
a szakember.
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Soltész: tíz héten át 660 ukrajnai gyermek táborozhat Velencén
2015. július 17. - MTI, Mandiner
Tíz héten át 660 ukrajnai gyermeknek biztosít táborozási lehetőséget a magyar kormány jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és
civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára pénteken a velencei táborban. Soltész
Miklós azt mondta: olyan rászoruló, az Ukrajnát sújtó háborúban szenvedő ukrán családok
gyermekeit látják vendégül Velencén, akiknek az édesapjuk meghalt vagy megsérült a
harcokban, illetve jelenleg is kint teljesít szolgálatot a fronton. Az államtitkár elmondta,
rajtuk kívül az Erzsébet-program keretében háromezer kárpátaljai magyar gyermek is
táborozhat Magyarországon.

Kárpátalja

rész egyöntetű, hogy orosz vonzatú, ők, ha komolyabb szinten létrejön az Eurázsiai Unió,
ahhoz csatlakoznak, míg Ukrajna közepe Kijev központtal, ha a nép is úgy akarja, önálló
államot alkot” - nyilatkozta a kassai lapnak a politikus.

Munkácsi lövöldözés - A határőrség nem engedte ki Ukrajnából Mihajlo
Lanyót
2015. július 17. - MTI, Kárpátalja Ma, Vajdaság Ma
Az ukrán határőrök pénteken nem engedték ki Ukrajnából az elmúlt hét végi, lövöldözésbe
torkolló munkácsi incidens egyik fő érintettjét, Mihajlo Lanyo ellenzéki parlamenti
képviselőt, aki Magyarországra akart beutazni a testőreivel együtt a Csap-Záhony közúti
határátkelőhelyen - adta hírül a Zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál. A beszámoló
szerint Lanyo fekete színű Mercedes gépkocsival érkezett a határállomásra, de az ukrán
határőrök megtagadták útlevelének kezelését arra hivatkozva, hogy a számítógépes
rendszer meghibásodott. Testőrei Range Rover típusú terepjárón kísérték a képviselőt.A
honatya az ügyészségtől vár magyarázatot arra, hogy miért tagadták meg tőle az
Ukrajnából való kilépést.

Munkácsi lövöldözés - Az SZBU szerint Kárpátalján nincs szükség
terrorellenes műveletre
2015. július 17. - MTI, hvg.hu, 444.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Kárpátalja
Nincs szükség terrorellenes művelet végrehajtására Kárpátalján, mert a megyében jelenleg
nincs terrorveszély - jelentette ki Olena Hitljanszka, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU)
sajtószóvivője szombaton a 112.ua kijevi tévécsatornának nyilatkozva. A szóvivő úgy
fogalmazott, pénteken sok ukrán médium elferdítve közölte az SZBU terrorellenes
központja vezetőjének szavait arról, hogy a szolgálat felkészült arra, hogy szükség esetén
terrorellenes műveletbe kezdjenek Kárpátalján. Szerinte a sajtó ezt úgy tálalta, hogy
megkezdődött a művelet.Kifejtette: "jelenleg nincs szó terrorellenes műveletről,
(Kárpátalján) július 11. óta felkutatással kapcsolatos műveleti intézkedések folynak, és mi
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2015. július 18. - Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo
A napokban a parlamentben 257 szavazattal elfogadták az új helyhatósági választási
törvényt, ami komoly változásokat vetít előre. Vajon hogyan hat ez a kárpátaljai
magyarságra? A Kárpáti Igaz Szó interjúja Zubánics Lászlóval, az UMDSZ elnökével.
Amennyiben eredményeket akarunk felmutatni megyei szinten, a megyei jogú városokban,
illetve képviselői többséget szeretnénk a tömbmagyar területeken, akkor a két magyar
szervezetnek sürgősen kompromisszumos megállapodást kell kötnie. 2010-ben már
foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, megvannak azok a keretek, amelyek lehetővé tennék egy
sikeres választási szereplést - fejtette ki Zubánics László.

Jožef Horvat NSi képviselő a „Nagy Magyarország” térképe miatt tiltakozik
2015. július 17. – Muravidéki Magyar Rádió
Az STA hírül adta, hogy Jožef Horvat (NSi) képviselői kezdeményezést intézett Karl
Erjavec külügy- és Vesna Györkös Žnidar belügyminiszterhez a magyar konzuli iroda és a
nemzetiségi közösségek által kiküldött meghívó kapcsán, amelyen a „Nagy Magyarország”
térképe is szerepel, ami számára elfogadhatatlan. A meghívó egyébként a június 4-i
összetartozás napján szervezett rendezvényre invitálta a közönséget.

Erdélyben táboroztak a horvátországi magyar iskolások
2015. július 17. – Huncro.hr
Idén is táborozási lehetőséget hirdetett a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és a Bethlen
Gábor Alapkezelő Zrt. az Erzsébet Programon keresztül. A Horvátországi Magyar
Pedagógusok Fóruma közvetítésével nyolc horvátországi magyar általános iskolás
táborozott Erdélyben, az ivói Erzsébet-táborban.

Osztrák-magyar nyári egyetemisták voltak vendégeink
2015. július 18. - Volksgruppen
Ha július akkor osztrák-magyar nyári egyetem Szombathelyen: 48 hallgató - 24 osztrák és
24 magyar - tölt el ismét három hetet közösen, a Bécsi Egyetem Európai és Összehasonlító
Nyelv- és Irodalomtudományi Intézetének Finnugor Tanszékének és a Nyugatmagyarországi Egyetem szombathelyi Savaria Egyetemi Központjának közös

Őrvidék Horvátország Muravidék

Zubánics: Ha eredményeket akarunk felmutatni, a két magyar szervezetnek
megállapodást kell kötnie

Kárpátalja

mindent megteszünk annak érdekében, hogy felfegyverzett emberek ne futkározhassanak
az erdőkben".
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Őrvidék

szervezésében. A nyári egyetem immár 24. alkalommal, szombathelyi helyszínnel pedig 12.
alkalommal kerül megrendezésre. Közel három héten keresztül osztrák és magyar
főiskolások és egyetemisták tanulják egymás nyelvét.
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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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