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Magyar kormánytámogatást kap a kárpátaljai magyar szakképzés 
2015. február 18. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Kárpátinfó, Kárpátalja 

Ma 

A kárpátaljai magyar szakképzés hosszú távú fejlesztéséhez nyújtott anyaországi 

támogatásról írtak alá megállapodást a magyar kormány képviselői és kárpátaljai magyar 

oktatási szervezetek vezetői szerdán Beregszászon, a külhoni magyar szakképzés éve 

keretében. A dokumentum egyik aláírója, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára az eseményhez kapcsolódó konferencián 

hangsúlyozta: jelzésértékű, hogy Beregszászon szervezték meg a 2015-re meghirdetett 

külhoni magyar szakképzés évének nyitó rendezvényét. 

 

Kijev szerint csak négy kárpátaljai magyart hívtak be 
2015. február 18. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Hírlap, mno.hu, Inforádió, Mandiner 

Mindössze négy magyart hívtak be az ukrán hadseregbe Kárpátaljáról az egy hónapja 

kezdődött, legújabb mozgósítás keretében – közölte Ivan Vaszilcjun ezredes, a Kárpátalja 

megyei hadkiegészítő parancsnokság parancsnoka. A tiszt ezzel azokat az orosz médiában 

megjelent híreket cáfolta, amelyek szerint Kárpátalján a népességen belüli arányukat 

meghaladó mértékben mozgósítják a magyar nemzetiségű hadköteleseket. A mozgósítás 

február 20-án záruló első szakaszában Kárpátalján nem sikerült teljesíteni a mobilizációs 

tervet, amelynek értelmében 1465 személyt kellett volna behívni a hadseregbe. Egyúttal 

közölte, hogy a mozgósítás február 20-án kezdődő második szakasza során 700 főt kellene 

mozgósítani, ám tekintettel arra, hogy az első szakasz nem teljesült, ennél több, a hadsereg 

számára szükséges szakképesítéssel rendelkező tartalékost fognak behívni Kárpátaljáról. 

 

Az RMDSZ most már intézményesen is segít a honosításban 
2015. február 18. – Krónika, maszol.ro, Magyar Hírlap  

A Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a kolozsvári 

Eurotrans Alapítvány képviselői szerdán írtak alá együttműködési megállapodást az 

egyszerűsített honosítás egyszerűbbé tétele érdekében. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

szerint a háromoldalú együttműködés célja a honosítást igénylő személyek széles körű 

elérése, hogy az erdélyi magyarság számára még könnyebbé váljon az ügyintézés. A 

szerdán kötött egyezményhez hasonló már létezik: a magyar kormány 2010-ben írt alá az 

egyszerűsített honosítás végrehajtásához kapcsolódó együttműködési megállapodást az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal (EMNT).  
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/magyar-kormanytamogatast-kap-a-karpataljai-magyar-szakkepzes
http://mno.hu/hatarontul/kijev-szerint-csak-negy-karpataljai-magyart-hivtak-be-1273513
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/budapest-az-rmdsz-szel-is-honosittat
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Bírósági Felügyelet: Kelemen Hunor befolyásolta az igazságszolgáltatás 
függetlenségét 
2015. február 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Befolyásolta az igazságszolgáltatás függetlenségét Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a Nagy 

Zsolttal kapcsolatban tett kijelentéseivel - állapította meg a Bírósági Felügyelet. A Bírósági 

Felügyeletet a Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) értesítette arról, hogy a szövetségi elnök a 

Nagy Zsolt perében hozott ítéletet igazságtalannak minősítette az RMDSZ 

megalakulásának 25. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.  A Bírósági Felügyelet 

jelentését a CSM csütörtöki gyűlésén elemzik ki. 

 

Kelemen Hunor: nem lehet megtiltani a szólásszabadságot 
2015. február 18. – transindex.ro 

„Az állami intézmények iránti tiszteletemet nem kell különösebben bizonygatnom, de nem 

sértettem meg nyilatkozatommal a bírói, az ügyészségi, igazságszolgáltatási 

függetlenséget" - nyilatkozta a Transindex megkeresésére Kelemen Hunor. Az RMDSZ-

elnök arra a Bírósági Felügyelet által hangoztatott álláspontra reagált, mely szerint 

megsértette az igazságszolgáltatás függetlenségét, amikor a Nagy Zsolt ügyében hozott 

bírósági ítélet kapcsán nyilatkozott. 

 

Megrovásban részesítené a bíróság Lakó Péterfi Tündét: az aktivista 
Strasbourgba viszi a pert 
2015. február 18. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Strasbourgban folytatja a marosvásárhelyi városvezetés elleni pert Lakó Péterfi Tünde, aki 

azért fordult bírósághoz, mert a helyi rendőrségtől bírságot kapott, amiért kétnyelvű 

árcédulákat osztott szét a November 7 negyedbeli zöldségpiacon. A civil aktivista blogján 

írt arról, hogy végleges ítélet született az ügyben, amelyben a bíróság a kiszabott bírság 

eltörlése mellett döntött, azonban Lakó Péterfit megrovásban részesíti. Az egybanis akciót 

követően összegyűlt pénzből fizetett 750 lejt Lakó Péterfi Tünde visszakapja, de a 

perköltséget nem kell kifizesse az alperes. 

 

A MIÉRT reformját szorgalmazza a Háromszéki Ifjúsági Tanács 
2015. február 18. – maszol.ro 

A MIÉRT reformját szorgalmazza az ifjúsági ernyőszervezet tisztújító küldöttgyűlése előtt 

a Háromszéki Ifjúsági Tanács. A HÁRIT a legutóbbi elnökségi ülésén állásfoglalást 

fogalmazott meg, amely szerint csak érdemi viták és helyes kérdések mentén lehet az 

országos ifjúsági képviseletet feléleszteni, újra célt és értelmet adni a tevékenységének. 

"Nem az a helyes kérdés, hogy ki lesz a MIÉRT elnöke, hanem az, hogy képesek vagyunk-e 

olyan programot, ifjúsági stratégiát összeállítani, amely úgy a tagszervezeteink, mint azok 

a fiatalok érdekeit is szolgálja, akik nem tartoznak semmilyen ifjúsági szervezethez" – 

jelentette ki Oltean Csongor, a HÁRIT elnöke. Szerinte ahelyett, hogy azt lesnék, milyen 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=38893
http://itthon.transindex.ro/?hir=38893
http://itthon.transindex.ro/?hir=38895
http://itthon.transindex.ro/?hir=38892
http://itthon.transindex.ro/?hir=38892
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/43061-a-miert-reformjat-szorgalmazza-a-haromszeki-ifjusagi-tanacs
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pozíciókat tud a MIÉRT-nek biztosítani az RMDSZ a közelgő választásokon, inkább arra 

kellene törekedniük, hogy az egyre passzívabb ifjúságot érdekelté tegyék a közügyek iránt. 

 

Budapesten tart kiállítást az Igen, tessék! Mozgalom 
2015. február 18. – maszol.ro 

Az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából a Nemzetpolitikai Kutatóintézet meghívására 

rendezi be a Kincses többnyelvűség Kolozsváron című tárlatát az Igen, tessék! mozgalom. 

A kolozsvári Főtéren korábban bemutatott kiállításanyagot a Nyelv(használat) a 

gyakorlatban című konferencián nyitják meg a Magyarság Házában, pénteken, február 19-

én. Az eseményen kutatók és civilek ismertetik a kárpát-medencei anyanyelvhasználat 

tapasztalatait. Talpas Botond, az Igen, tessék! mozgalom elnöke, illetve Bethlendi András 

ügyvezető Magyar nyelvhasználat Kolozsváron címmel ismertetik előadásukat. 

 

Lucian Mândruţă is felszólal a kisebbségvédelmi szemináriumon 
2015. február 18. – maszol.ro 

Egy hét múlva, február 26-án kerül sor Marosvásárhelyen a Dr. Bernády György 

Közművelődési Alapítvány immár hagyományossá vált éves kisebbségi szemináriumára, 

amelyet idén Kisebbségvédelem: romániai gyakorlat, európai modellek, és a Minority 

SafePack kisebbségi polgári kezdeményezés címmel szerveznek meg. A február 26-i 

konferenciával az alapítvány egy olyan kommunikációs platformot szeretne biztosítani, 

amely lehetőséget teremt a kisebbségi közösségek jogi törekvéseinek tisztázására, a 

félreértelmezések kiküszöbölésére, a kölcsönös félelmek feltérképezésére és leküzdésére. A 

kerekasztal-beszélgetés célja a jelenlegi többség–kisebbség együttélési keretek – köztük a 

romániai trendek, illetve a már jól működő európai modellek – megvizsgálásával, 

hatékony együttélési és együttműködési feltételek kidolgozása – áll a közleményben. 

 

Családsegítő programok Nagyszalontán 
2015. február 18. – Krónika 

Idén is meghirdeti család- és gazdatámogató programjait az RMDSZ nagyszalontai 

szervezete, amely a korábbi években nagy sikernek örvendett a lakosság körében. smét 

lehet igényelni például a 2013-ban alapított, tavaly óvoda- és iskolakezdési támogatásra 

kiszélesített Aranytulipán ösztöndíjat, amelyet minden olyan gyermek megkap, akit 

magyar óvodai csoportba, illetve az Arany János Gimnázium előkészítő osztályába iratnak 

be. A szövetség hajdúvárosi szervezetének tájékoztatása szerint mindazok a szülők, akik 

igényelni szeretnék a 200 lej értékű támogatást, április 25-től kezdődően kérhetnek 

igazolást a tanintézetektől arról, hogy gyermeküket beíratták valamelyik magyar tannyelvű 

óvodai csoportba vagy az önálló magyar iskolaközpont előkészítő osztályába. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/43063-budapesten-tart-kiallitast-az-igen-tessek-mozgalom
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/43070-lucian-mandruta-is-felszolal-a-kisebbsegvedelmi-szeminariumon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szalontai-csaladsegito-programok
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Öngól lehet Strasbourgba vinni Tamás Ilona ügyét 
2015. február 18. – Új Szó 

A strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságán folytatódik a 103 éves, szlovák 

állampolgárságától akarata ellenére megfosztott rimaszombati Tamás Ilona ügye. A 

beadvány legfőbb jogi érve: azzal, hogy nem döntött az Alkotmánybíróság, Szlovákia 

megszegte azt az Európai Emberi Jogi Egyezményben foglalt szabályt, amely szerint 

bármilyen jog megvonása esetén jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az ügyfélnek. 

Fiala-Butora János, a Kerekasztal szakértője szerint az indoklás problematikus, Tamás 

Ilona ugyanis nem volt „ügyfél” az AB előtti eljárásban. „Azt 30 parlamenti képviselő 

indította, az ügyfelek ők voltak. Tudtommal a néni semmilyen módon nem lépett be ebbe 

az eljárásba, úgyhogy jogilag semmi köze hozzá – nyilván érdekelt az eredményében, de ez 

más kérdés” – fejtette ki a szakértő. 

 

Lajčák: A szlovákiai társadalomból hiányzik a tolerancia 
2015. február 18. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Jóváhagyta szerdai ülésén a kormány az emberi jogok védelmének és támogatásának 

stratégiáját. Robert Fico kormányfő szerint a kormány kiegyensúlyozott stratégiát fogadott 

el, és mindenkinek lehetősége volt az anyaggal kapcsolatban állást foglalni. Miroslav 

Lajčák külügyminiszter, aki a kormány emberjogi bizottságának elnökeként az anyag 

kidolgozását koordinálta, úgy fogalmazott, hogy az anyag senkit sem kényszerít semmire, 

és nem is célja, hogy bizonyos dolgokban döntsön. Jóváhagyásával a jelenlegi jogállapot 

nem változik Szlovákiában. „Ez vitaanyag, keret és programdokumentum” – mondta, 

hozzáfűzve, az elkészítése érdekes ismeretet is adott, mégpedig, hogy a szlovákiai 

társadalom még nincs felkészülve az emberi jogokról folytatott vitára, s hogy hiányzik 

belőle a tolerancia. 

 

SZMPSZ: emelkedett a magyar iskolákba beíratott gyermekek száma 
2015. február 18. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége minden év elején kimutatást készít a hazai 

magyar tanítási nyelvű alapiskolákba beíratott tanulók létszámáról. A szövetség aktuális 

adatai szerint a tavalyi évhez képest idén emelkedett a magyar intézményekbe beíratott 

gyermekek száma. 

 

Tesztelés 5 – jól teljesítettek a magyar tanulók 
2015. február 19. – Felvidék Ma 

A Nemzeti Oktatási Mérési Intézet (NÚCEM) közzétette a novemberi Tesztelés 5 

tudásszint-felmérő eredményeit. Az intézet adatai szerint a Pozsony, a Zsolna és Trencsén 

megyei diákok átlagon felül teljesítettek – írta a TASR hírügynökség kedden, február 17-

én. A felmérés érdekessége, hogy a magyar tanulók magasan jobb eredményt értek el 

magyar nyelvből, mint a szlovákok szlovák nyelvből.  
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http://ujszo.com/online/kozelet/2015/02/18/ongol-lehet-strasbourgba-vinni-tamas-ilona-ugyet-fvb
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/51907-laj-ak-a-szlovakiai-tarsadalombol-hianyzik-a-tolerancia
http://www.hirek.sk/itthon/20150218101016/SZMPSZ-emelkedett-a-magyar-iskolakba-beiratott-gyermekek-szama.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/51871-teszteles-5-jol-teljesitettek-a-magyar-tanulok
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Pályázaton nyert eszközökből - új tanterem 
2015. február 18. – Vajdaság Ma 

A muzslyai Szervó Mihály Általános Iskola számítógépet, táblát és sok hasznos taneszközt, 

könyvet nyert a krivajai Krivaja Kft. tavaly meghirdetett pályázatán, amelyet ma adott át 

Ördög Mónika, a mezőgazdasági vállalat képviselője. A muzslyai tanintézmény 

történelemtanára, Papp Patai Erzsébet figyelt fel a pályázatra, és írta meg, hogy mire is 

lenne szüksége az iskolának, hiszen a tervet - hogy egy tantermet alakítsanak ki a 

hátrányos helyzetű diákok részére - eddig mindig elodázták, mert nem voltak meg hozzá a 

megfelelő eszközök. 

 

VMDK: Jogtalan kinevezések a bácsgyulafalvi általános iskola iskolaszékében 
2015. február 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdaság RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége szerint jogi és alkalmassági aggályok 

merülnek fel a bácsgyulafalvi Kiss Ferenc Általános Iskola nemrégiben, az MNT által 

kinevezett iskolaszéki tagjai esetében. A párt székházában megtartott sajtótájékoztatón 

elhangzott, hogy az MNT végrehajtó bizottsága által a bácsgyulafalvi iskolaszékbe javasolt 

személyeket nem tartják kompetensnek, hiszen mindkét jelölt elemi iskolai végzettséggel 

rendelkezik, egyikük pedig 9 év alatt fejezte be az általános iskolát. Tari István a párt MNT 

képviselője elmondta, hogy senkitől sem kívánják elvitatni a jószándékát és tisztességét, 

ám megítélésük szerint egy iskolaszerv irányításához ettől több kell. 

 

Felkészülés a járművezetői vizsgára magyarul 
2015. február 19. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Belügyminisztérium Közlekedésrendészeti Hivatalának honlapján magyar nyelven is 

elérhetőek a járművezetői vizsga elméleti vizsgakérdései. Habár az érdeklődők eddig is 

igényelhettek magyar nyelvű tesztlapokat az elméleti vizsga során, a felkészüléshez 

szükséges anyag csak szerb nyelven állt rendelkezésre. A Magyar Nemzeti Tanács és az 

illetékes hivatal több mint kétéves együttműködésének köszönhetően végül 

megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy a vizsga mellett a felkészülés is anyanyelven 

történjen.  

 

János vitéz visszatér Bácsfeketehegyre 
2015. február 18. – Magyar Szó 

A közelmúltban megkezdődtek a néptánc- és a tamburapróbák a bácsfeketehegyi Feketics 

Művelődési Egyesület szakcsoportjaiban. A néptáncosokat egy fiatal, szabadkai néptáncos, 

Szakács Tamás tanítja, aki Brezovszki Roland tanítványa. A néptáncnak nagyon nagy 

hagyománya van Bácsfeketehegyen, számolt be Sárközi István, a művelődési egyesület 

koordinátora, aki egy érdekességre is felhívta a figyelmet: Szakács Tamás Brezovszki 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18275/Palyazaton-nyert-eszkozokbol-uj-tanterem.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18274/VMDK-Jogtalan-kinevezesek-a-bacsgyulafalvi-altalanos-iskola-iskolaszekeben.html
http://www.magyarszo.com/hu/2620/kozelet/122506/Felk%C3%A9sz%C3%BCl%C3%A9s-a-j%C3%A1rm%C5%B1vezet%C5%91i-vizsg%C3%A1ra-magyarul.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2619/vajdasag_kishegyes/122505/J%C3%A1nos-vit%C3%A9z-visszat%C3%A9r-B%C3%A1csfeketehegyre.htm
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Roland tanítványa, Roland édesanyjával viszont Bácsfeketehegyen Sárközi nagyapja 

szerettette meg a néptáncot. 

 

Porosenko: „egész Ukrajna büszke a munkácsi dandár helytállására” 
Debalcevénél 
2015. február 18. – MTI, hirado.hu, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

Petro Porosenko ukrán elnök kifejezte köszönetét szerdán a Debalcevéből kivont 128-as 

munkácsi gyalogsági dandár tagjainak „harci küldetésük példaértékű teljesítéséért, bátor 

és hősies helytállásukért, amelyet az elmúlt hat hónapban mutattak”. Az államfő a 

Donyeck megyei Artemivszk városában látogatta meg a Debalcevéből kivont ukrán 

katonákat. „Nemcsak Munkács és Kárpátalja, de egész Ukrajna büszke önökre” - mondta 

Porosenko az alakulatnak. Kijelentette azt is, hogy a Debalcevéből kivont összes katonát 

hazaküldik szabadságra. Az ukrán vezérkari főnökség közlése szerint Debalcevénél az 

elmúlt napokban az előzetes adatok szerint összesen 22 katona esett el. 

  

A továbbképzés ma már nélkülözhetetlen 
2015. február 19. – Kárpátalja 

Tizenötödik alkalommal rendezte meg február 13–14-én a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) a Kárpátaljai Magyar Óvodapedagógusok Konferenciáját a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési intézetében. 

A Kompetenciafejlesztés az óvodai nevelésben témában megrendezett konferencián több 

mint 50 kárpátaljai óvodai nevelő vett részt. Dr. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke az Európai 

Unió Keleti Partnerség programjára emlékeztetett, amelynek keretében számos óvoda is 

gazdagabb lett a legszükségesebb dolgokkal. Szólt továbbá az ukrán oktatási minisztérium 

által közzétett új stratégiai tervezetről, amely az óvodák és kisiskolák létére is fenyegetően 

hat. 

 

A háború árnyékában 
2015. február 19. – Dunda György – Figyelő 

Egyre jobban félnek az emberek Kárpátalján a behívástól, a háború okozta gazdasági-

szociális terhektől, a harcok kiterjedéséről, a határzártól és a hadiállapot bevezetésétől. Az 

Euromajdant követően beígért reformokból semmi sem valósult meg, továbbra is nagy és 

átláthatatlan a korrupció. A negyedik mozgósítás során 3000 tartalékost kellene 

mozgósítani Kárpátalján, azonban ennek csak ötödét sikerült teljesíteni. A szerző szerint 

újabban nemcsak otthonunkban, hanem munkahelyükön is keresik a behívandókat. 

Szerinte naponta találkozni olyan hírekkel, hogy egy-egy faluban elkergették a behívókat 

kézbesítőket. A magyar lakosság közül aki tehette, már kiváltotta magyar útlevelét, sokan 

áttelepültek Magyarországra, sokan pedig még messzebb. A szerző szerint a kilencvenes 

évek áttelepülési hullámánál komolyabb méreteket ölthet a mostani elvándorlás. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-egesz-ukrajna-buszke-a-munkacsi-dandar-helytallasara-debalcevenel/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/az-egesz-ukrajna-buszke-a-munkacsi-dandar-helytallasara-debalcevenel/
http://karpataljalap.net/?q=2015/02/17/tovabbkepzes-ma-mar-nelkulozhetetlen
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(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2015. február 19-i számában olvasható.) 

 

Kárpáti Bújócska 
2015. február 19. – Németh András – HVG 

Nem nőtt a forgalom Ukrajna felől a magyar-ukrán határon szolgáló magyar rendőrök 

szerint az elmúlt időszakban. A besorozottak nem lépik át a határt, elegendő, ha nem 

veszik át a behívót. Ezért a hatóságok a munkahelyeken próbálják utolérni a behívottakat, 

azonban azok többségére nem engedik be őket. A HVG forrásai szerint nem igaz, hogy a 

magyarokat lakossági számarányuknál nagyobb számban vonták volna be a mozgósításba. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2015. február 19-i számában olvasható.) 

 

Nehéz évekre kell készülni 
2015. február 18. - Népújság 

Hétfőn délután Lendván tartotta meg esedékes képviselői fórumát Göncz László 

nemzetiségi képviselő, aki a jelenlévő magyar önkormányzatok, intézmények vezetőivel a 

nemzetiséget érintő kérdésekről folytatott párbeszédet, többek között az idei 

pótköltségvetésről, illetve a következő néhány év költségvetéseiről, a finanszírozás 

kérdéseiről. Elsőként a 2015-ös állami pótköltségvetésről, ennek nemzetiségi vonzatairól 

esett szó. 

 

Nem volt kifogás a 2015-ös költségvetéshez 
2015. február 18. - Népújság 

Teljes létszámban ülésezett a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

(MMÖNK) Tanácsa a hétfői soros összejövetelen. A tanácsnak bemutatásra került a 

Muravidéket és a Rábavidéket érintő oktatási projekt. A testület első olvasatban elfogadta 

a 2015-ös költségvetést és az alelnöki tiszteletdíjat. 

 

A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában elégedettek az érdeklődők számával 
2015. február 18. - Népújság 

A pénteken és szombaton zajlott tájékoztatási napokon folyt az új diákok toborzása az 

iskolákba. Hajdinjak Prendl Silvija, a lendvai középiskola igazgatónője elégedett volt az 

érdeklődők számával. Lendván idén is a hagyományos, az iskola szakember-állományának 

és felszereltségének megfelelő, már bevált programok kerültek meghirdetésre, így a 

gimnáziumi, a gépészeti és a közgazdasági, valamint a tavaly bevezetett vegyésztechnikusi 

4 éves program mellett a 3 éves szakmai program keretében 9 szakmát tanulhatnak a 

diákok. 
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http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10307-2015-02-18-08-45-45
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10312-2015-02-18-08-57-25
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/10320-2015-02-18-09-09-34


 

 

 

 

 

 
9 

 

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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http://www.karpatinfo.net/
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http://www.hirszerzo.hu/
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http://www.hvg.hu/
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http://www.magyarhirlap.hu/
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http://www.erdely.ma/
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http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
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http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
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