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Újabb tiltás: jövője sincs a székely szabadság napjának Vásárhelyen 
2015. március 4. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

2016-ban és 2017-ben sem tarthat március 10-én Marosvásárhelyen tiltakozó felvonulást a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT), a tömegmegmozdulások szervezésére vonatkozó 

kérelmeket vizsgáló városházi bizottság ugyanis negatívan véleményezte az e 

megmozdulásra előterjesztett kérelmeket – közölte az Agerpres hírügynökség. A bizottság 

arra hivatkozott, hogy az SZNT által megjelölt felvonulási útvonalon felújítási 

munkálatokat fognak végezni az elkövetkező időszakban, és törvény tiltja, hogy 

építőtelepeken szervezzenek tömegmegmozdulásokat. 

 

Szabadkán egyeztetett a koalíció 
2015. március 4. – MagyarSzó, Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Szabadkán, a Vajdasági Magyar Szövetség székházában szerdán megtartották a tartományi 

hatalmi koalíció három pártjának második egyeztetését. A találkozót követő – a VMSZ 

sajtószolgálata által kiadott – közleményben az áll, hogy a felek figyelmesen áttekintettek 

minden megoldásra váró vitás helyzetet és egyhangúlag megállapították, hogy meg van a 

jó szándék a problémák rendezésére. Minden nyitott kérdésről és megoldási javaslatról a 

tárgyalófelek tájékoztatják pártjaik illetékes szerveit, majd ezt követően folytatódnak a 

tárgyalások, áll a közleményben. 

 

Összeurópai érdek az ukrajnai béke 
2015. március 5. – Őry Mariann – Magyar Hírlap 

Nagyon fontos, hogy a kárpátaljai magyarságnak van képviselője a kijevi törvényhozásban 

és az Európai Parlamentben is – hangsúlyozta Darcsi Karolina, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) kommunikációs és politikai titkára. Darcsi Karolina a 

határon túli magyar pártok képviselőivel együtt részt vett kedden Brüsszelben az Európai 

Néppárt magyar delegációjának munkaülésén, majd ezt követően arról is beszámolt, 

milyen következményei vannak a szülőföldjén történő mozgósításnak. Hangsúlyozta: 

nyomon követjük, hogy ne érintse a mozgósítás aránytalanul a magyarokat.  

(A cikk teljese terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. március 5-i számában olvasható) 

 

Rövidesen napirendre kerül a Rákóczi-emléknapról szóló javaslat 
2015. március 4. – MTI, hirek.sk, Magyar Nemzet 

Várhatóan két héten belül az Országgyűlés napirendjére kerülhet a Rákóczi-emléknapról 

szóló kormánypárti határozati javaslat, így már idén március 27-én is tarthatnának 

megemlékezéseket. Vejkey Imre, a KDNP országgyűlési képviselője a Parlamentnél, a 

Rákóczi szobornál tartott sajtótájékoztatón a benyújtott határozati javaslat kapcsán 

elmondta, minden évben március 27-én a fejedelem születésnapján kívánnak 

megemlékezni II. Rákóczi Ferencről és bajtársairól, ezért kezdeményezték az emléknapot. 
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Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke jelképesnek nevezte, hogy a 

kezdeményezés a Felvidékről érkezett, az egyik jogfosztott magyar, Fehér István fordult 

hozzá, és köszönetet mondott annak a kormánypárt által történt felkarolásáért. 

 

Rákóczi Szövetség: több mint 4700 diák utazhat a március 15-i ünnepségekre 
2015. március 5. – MTI 

Több mint 4700 középiskolás utazhat határon túlra ünnepelni március 15-én a Rákóczi 

Szövetség támogatásával. A szervezet MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a március 15-

i diákutaztatási program keretében 105 középiskola pályázott sikerrel Kárpát-medencei 

utazási támogatásért.  

 

Akkreditálták a Sapientia környezettudomány szakát 
2015. március 4. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A román felsőoktatási minőségellenőrző és akkreditációs bizottság jóváhagyta a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) környezettudomány szakának működését – 

közölte az MTI-vel szerdán Tonk Márton, az egyetem kolozsvári karának dékánja. A hét 

évvel ezelőtt indított szak most kapta meg a végleges akkreditációt, és ezzel harmincra nőtt 

azoknak az alapképzést biztosító szakoknak a száma, amelyek már elnyerték a végleges 

működési engedélyt. A környezettudomány eddig ideiglenes engedéllyel működött. A 

magyar kormány által finanszírozott EMTE 2012-ben nyerte el a végleges akkreditációt. Az 

egyetemnek mintegy 10 mesterszaka is akkreditálva van. 

 

Kolozsvár egy kicsit Budapestre költözött 
2015. március 4. – transindex.ro 

Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosának állandó központja nyílt Budapesten két hete. 

A kezdeményezésről, az eddigi tapasztalatokról beszélt a Transindex a projektet 

kezdeményező szervezetek képviselőivel: Borzási Saroltával, a Share Föderáció magyar 

ügyekért felelős alelnökével, Szalai Zoltánnal, a Mathias Corvinus Collegium ügyvezető 

igazgatójával és Bethlendi Andrással, az Igen, tessék! ügyvezetőjével. 

 

Újabb ultimátumot adott Vass Levente Peti Andrásnak 
2015. március 4. – transindex.ro, Krónika 

Legalább négy kongresszusi helyet igényel a marosvásárhelyi RMDSZ-t megillető 14 

helyből Vass Levente, a városi szervezet belső ellenzékének szószólója. Peti Andrásnak, a 

marosvásárhelyi RMDSZ vezetőjének címzett, a Facebookon megjelenő újabb levélben 

Vass leszögezi, hogy ez egy utolsó felhívása az RMDSZ legfőbb döntéshozó testületének, a 

Területi Küldöttek Tanácsának (TKT) csütörtöki üléséig. 
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Peti András és Vass Levente alkut kötöttek 
2015. március 4. – transindex.ro 

Elfogadta Peti András, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke a magát belső ellenzéki 

vezetőnek nevező Vass Levente kompromisszumos ajánlatát. A megállapodás néhány 

perccel az Erdély FM közéleti műsorának kezdése előtt született, ahol mindketten 

meghívottak voltak. A megállapodás szerint a Vass vezette csoport elfogadja a három 

alelnöki tisztséget, bekapcsolódik a helyi RMDSZ munkájába és belátása szerint dönthet 

arról, hogy soraiból kinek ad át négy helyet abból a 14 küldötti helyből, amely a 

marosvásárhelyi szervezetet megilleti az RMDSZ április 19-én, Kolozsváron sorra kerülő 

tisztújító kongresszusán. A megállapodást közösen jelentették be az élő műsorban, ahol 

Soós Zoltán, RMDSZ városi tanácsos is jelen volt. 

 

Kelemen: legyen Kárpát-medencei siker az európai kisebbségi jogvédelem 
2015. március 4. – transindex.ro 

„2015-ben és a következő esztendőkben is azon kell dolgoznunk, hogy európai szinten 

felismerjék: nem lehet ugyanabban a mondatban említeni, rendezni az őshonos nemzeti 

kisebbségek és a bevándorló, munkavállaló közösségek jogait. Ha nem teszünk 

különbséget az eltérő igényekkel rendelkező népcsoportok között, nem lehet sikeres 

Európában a kisebbségi jogvédelem” – nevezte meg Kelemen Hunor a brüsszeli magyar 

képviselet egyik legjelentősebb közös célkitűzését március 3-án, kedden azon a 

kerekasztal-beszélgetésen, amelyen Pelczné Dr. Gáll Ildikó EP-képviselő, a brüsszeli 

FIDESZ Polgári Szalon vezetőjének meghívására vettek részt a határon túli magyar 

politikai szervezetek képviselői. 

 

„Magyar gyerekeknek magyar iskolai minősítéseket!" 
2015. március 4. – maszol.ro 

Magyar gyerekeknek magyar iskolai minősítéseket kér a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat 

háromszéki szervezete. Az RMDSZ által létrehozott jogvédő szolgálat eheti angol nyelvű 

hírlevelében arra hívja fel a nemzetközi közvélemény figyelmét, hogy románul még nem 

beszélő kisiskolások ellenőrzőjébe csak román nyelven írják be a tanulmányi 

előmenetelüket jelző minősítéseket. A minősítések az „elégtelentől” a „nagyon jó”-ig 

terjednek, azonban ezek a minősítések kizárólag román nyelven jelennek meg a gyerekek 

ellenőrzőjében, annak ellenére, hogy a hatályos törvények értelmében van lehetőség arra, 

hogy a minősítéseket magyarul is beírják. 

 

Csíkszéken is szervezik az utazást a Székely Szabadság Napjára 
2015. március 4. – szekelyhon.ro 

Felmérik az igényeket, és autóbuszokat bérelnek a csíkszéki önkormányzatok többségénél 

annak érdekében, hogy biztosítani tudják a helyi lakosok utazását március 10-én, a Székely 

Szabadság Napjára szervezett eseményekre. Közben az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és 
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a Székely Nemzeti Tanács közösen arra kéri a székelyeket, 10-én tűzzék ki otthonukra a 

székely zászlót, az esti órákban pedig gyújtsanak gyertyát ablakukban. 

 

Napot akar a magyar nyelvnek az RMDSZ 
2015. március 5. – Krónika  

A magyar nyelv napjának hivatalos megünneplését kezdeményezte az RMDSZ, 

törvénytervezetet terjesztve a parlament elé. A szövetség hírlevele szerint azt 

indítványozzák, hogy november 13-a Romániában hivatalosan a magyar nyelv napja 

legyen. Ekkor lehetővé válna számos magyar vonatkozású kulturális program szervezése. A 

cseheknek és a tatároknak egyébként van hivatalosan elfogadott nemzeti ünnepük. Máté 

András Levente képviselőházi frakcióvezető úgy véli, a romániai magyar kisebbség jogos 

elvárása, hogy itt is hivatalos ünneppé váljon ez a nap. 

 

Támogatja az összmagyar előválasztást az MPP és az EMNP 
2015. március 5. – Krónika  

Támogatja az összmagyar Maros megyei előválasztást Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt 

(MPP) elnöke, de azt semmiképp sem az RMDSZ kereteiben képzeli el. Biró leszögezte, 

szerinte „helye és ideje van a versenynek, de helye és ideje van az együttműködésnek is”. A 

polgári párt elnöke úgy véli, amennyiben az RMDSZ is összmagyar előválasztásokban 

gondolkodik, az MPP-ben – és talán más politikai és civil szervezetekben is – partnerre 

lelhet. Szintén közös előválasztásokat szorgalmazna az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is 

– tudta meg a Krónika a Maros megyei szervezet elnökétől, Portik Vilmostól. A néppártiak 

viszont már azt is komoly előrelépésnek tartják, hogy az RMDSZ egyáltalán állóurnás, 

nyilvános megmérettetésben gondolkodik, olyanban, amely információik szerint nincs 

párttagsághoz kötve. 

 

Románia: titkosszolgálati nagyhatalom 
2015. március 5 . – Demeter Szilárd - Heti Válasz 

Nem nagyon szokás erről beszélni a román médiában, de a szomszédban a 

titkosszolgálatok nagyon aktívak. A történet kezdete sem makulátlan, csak 

emlékeztetésképpen, mert aktuális: 25 évvel ezelőtt, 1990-ben Marosvásárhelyen az 

anyanyelvi oktatásért békésen tüntető magyarokra rászabadították a dzsungelt, szervezett 

formában leitatott románokat szállítottak Székelyföld volt fővárosába. Szomorú 

emlékezetű számunkra az a Fekete Március. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. március 5-i számában olvasható.) 
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Draxler: kompromisszumos javaslat született a duális képzésről 
2015. március 4. – hirek.sk 

A duális képzés rendszerében nagyobb hatásköröket kap a Szakképzés Állami Intézete 

(Štátny inštitút odborného vzdelávania). A munkáltatók az intézethez fordulhatnak abban 

az esetben, ha nem kapják meg a duális képzésben való részvételre feljogosító 

certifikátumot. A vállalatokat szakmai szervezetek minősítik majd - jelentette be az 

oktatásügyi tárca vezetője. Eredetileg a duális képzés felelőssége a szakmai szervezetekre 

hárult. Draxler szerint a kompromisszumos megoldás konstruktív, építő jellegű. 

 

Az MKP és a Most-Híd a kárpátaljaiak megsegítésére buzdítja tagságát 
2015. március 4. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd felhívja minden tagja, támogatója és 

szimpatizánsa figyelmét a kárpátaljai magyarok támogatására indult és a napokban induló 

további gyűjtésekbe való bekapcsolódásra. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 

Zsinata március 1-jén hirdette meg honlapján a pénzadományok gyűjtésére létesített 

bankszámlaszámot és a további tájékoztató adatokat az április 15-éig tartó gyűjtésről. Az 

adakozásból befolyó összeget tartós élelmiszerek vásárlására szánják. 

 

Brüsszelben tárgyalt Pásztor István 
2015. március 4. - PannonRTV 

A Fidesz-frakció meghívására tegnap Brüsszelben tárgyalt Pásztor István. A Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke több határon túli magyar politikus mellett a Fidesz Polgári 

Szalon rendezvényén vett részt. A VMSZ vezetője tárgyalt még a Fidesz frakció tagjaival 

valamint David McAllisterrel, az Európai Parlament szerbiai jelentéstevőjével és Wim van 

de Camp holland EP-képviselővel is, aki egyben a Néppárt infrastrukturális kérdésekkel 

foglalkozó koordinátora. A találkozó fókuszában a vajdasági projektek uniós finanszírozása 

volt. 

 

Március 15. - Odaítélték a legrangosabb vajdasági újságírói díjat 
2015. március 4. – MTI, Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Bencsik Istvánnak, a Szabadkai Rádió szerkesztőjének ítélték oda az idei Napleány-díjat, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) publicisztikai díját. A legrangosabb 

vajdasági magyar újságírói elismerést a jövő szerdán Zentán adják át - közölte szerdán a 

művelődési szövetség. A VMMSZ 2003. október 22-én alapította a Napleány-díjat, amelyet 

minden évben a magyar sajtó napja alkalmából osztanak ki. Azokat a magyar újságírókat 

díjazzák, akik írásaikkal a nyomtatott és az elektronikus sajtóban hozzájárulnak a 

délvidéki magyarság minőségi tájékoztatásához, illetve a magyar közösség életével 

foglalkozó írásaikkal segítik annak megmaradását. 
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Magyar díszdoktorokat avattak a kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetemen 
2015. március 4. – Kárpátalja Ma 

A Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem díszdoktorrá avatta Mezey Barna professzort, a 

budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektorát és Pákh Imre munkácsi 

születésű, az Egyesült Államokban élő üzletembert, a magyar nyelvoktatás szponzorát – 

tájékoztatta szerdán az MTI-t a kijevi magyar nagykövetség. A díszdoktori cím átadási 

ünnepségét múlt pénteken rendezték meg a kijevi nyelvészeti egyetemen. Pákh Imre az 

MTI kijevi tudósítójának nyilatkozva elmondta, hogy nagyon megtisztelőnek érezte ezt a 

kitüntetést. Megjegyezte, hogy az oktatási intézménynek a most felavatottakkal együtt 

összesen csak hat díszdoktora van. 

 

Növekedett a tagság 
2015. március 4. – Kárpátalja Ma 

Elsősorban a béke fontosságát hangsúlyozták a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Beregszászi Szervezetének elmúlt hétvégén tartott közgyűlésén a felszólalók. Békét kívánt 

Torzsa István beregszászi magyar konzul is, aki elismeréssel szólt az elcsatolt területeken 

élő magyarok, így a kárpátaljaiak kitartásáról, megmaradni akarásáról, s ehhez kívánt erőt 

a mostani nehéz helyzetben is. Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Városi 

Szervezetének ősszel megválasztott elnöke beszámolt az elmúlt évben végzett munkáról, és 

örömmel nyugtázta, hogy a városi szervezet 2014-ben 134 taggal bővült, valamint, hogy 

ennek az alapszervezetnek a tagja, Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő lett a 

FIDESZ választási listáján. 

 

HUSKROUA projekttalálkozó Beregszászban 
2015. március 4. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Esélyegyenlőség és munkahelyteremtés, e kiindulópontokkal indult egy európai uniós 

programsorozat, mely négy országot magába foglaló partnerség által valósul meg.  Ennek 

kapcsán február 26-án konferenciát tartottak Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Felsőfokú Szakképző Intézetében.  A 

konferenciára a HUSKROUA országaiból – Magyarországról, Szlovákiából, Romániából és 

Ukrajnából – érkeztek résztvevők. Az együttműködési program célja a határon túli 

együttműködés javítása, régiók közötti kompetenciaközpontok hálózati kiépítése a 

felnőttképzés és a gazdaság közötti együttműködés érdekében. 

 

S.O.S. Kárpátaljáról 
2015. március 5. – Heti Válasz 

Egy munkácsi nő segítséget kért barátaitól, mert a kárpátaljai bérek az éhségövezetek 

szintjére csökkentek. Popovicsné Palojtay Márta levelét százezrek osztották meg, s az 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/magyar-diszdoktorokat-avattak-a-kijevi-nemzeti-nyelveszeti-egyetemen/
http://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/novekedett-tagsag
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/huskroua-projekttalalkozo-beregszaszban


 

 

 

 

 

 
8 

adományok megindultak Kárpátalja felé. A levél szerzője a Heti Válasznak adott 

interjújában kifejtettet: meglepődött, mekkora visszhangja lett segélykérő levelének, 

ugyanis még Ausztráliából, Írországból és Belgiumból is kapott visszajelzéseket. 

Rámutatott: a kárpátaljai magyaroknak nem pusztán a fizikai helyzetük nehéz, hanem a 

reménytelenség megélése is. Érezniük kell: van, akinek fontosak, hogy megerősödjenek a 

reményben. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. március 5-i számában olvasható) 

 

Hagyományőrzés lépésről lépésre 
2015. március 4. - Népújság 

A szentlászlói József Attila Művelődési Egyesület szombaton ünnepelte fennállásának 35. 

évfordulóját, a jubileumi rendezvényen minden generáció táncra perdült. Az egyesület 

azon küldetése, hogy a kultúrát és a hagyományokat továbbörökítsék, sikerrel megvalósult 

Szentlászlón. 

 

Kialakulóban az együttműködési háromszög 
2015. március 4. - Népújság 

Pénteken Gorazd Žmavc, a külhoni szlovénekért felelős minisztert (képünkön jobbról) 

Lendva Község polgármestere, Anton Balažek és a község alpolgármestere, Horváth 

Ferenc fogadta. A tárgyalások középpontjában a külhoni szlovének problematikája, 

továbbá a szlovén–magyar–horvát regionális együttműködés állt. 

 

Mondj el egy mesét! 
2015. március 4. – Huncro.hr 

A fenti címmel rendezett második alkalommal mesevetélkedőt a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma a Laskói Általános Iskolában. Idén 38 tanuló nevezett be, akiknek a 

mesemondó Benedek Elek meséiből kellett felkészülniük. 

 

Laskóiak a verőcei expón 
2015. március 4. – Huncro.hr 

Magyarország kiemelt partner volt, a drávaszögi Laskó kultúregyesülete pedig 

bemutatkozási lehetőséget kapott a verőcei (Virovitica) expón. Három napon át tartott a 

verőcei Viroexpo, a térségben nagy hagyománnyal bíró mezőgazdasági és élelmiszeripari 

találkozó és kiállítás. A huszadik alkalommal megrendezett eseménynek Magyarország 

volt a kiemelt partnere, így 51 magyar cég vett részt rajta. Két napot töltött a laskói Petőfi 

Sándor Magyar Művelődési Egyesület is az eseményen, tagjai a kultúrműsort és a 

gasztronómiai kínálatot színesítették. 
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http://www.nepujsag.net/index.php/kultura/10391-2015-03-04-12-22-33
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/10395-2015-03-04-12-29-56
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6082-mondj-el-egy-meset
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6083-laskoiak-a-vercei-expon
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Prágában a hazatelepülő ukrajnai csehek első csoportja 
2015. március 4. – Új Szó 

Megérkezett kedden este Prágába az ukrajnai csehek első csoportja a cseh kormány 

hazatelepítési programjának keretében. Az autóbuszon az 1945-ig hivatalosan Csehográd 

elnevezésű, ma Novgordokivka nevű faluból 44-en érkeztek Csehországba. A második, 

hasonló nagyságú csoportot március közepére várják Prágába, míg mintegy 60 áttelepülő 

később utazik. A világ bármely pontján élő csehek hazatelepítési programját decemberben 

fogadta el a cseh kormány. A belügyi és a külügyi tárca annak kapcsán dolgozta ki az 

intézkedéscsomagot, hogy az Ukrajnában élő volinyi csehek egy csoportja - mintegy 

négyszáz lakos - az ottani háborús helyzet miatt azzal a kéréssel fordult a cseh 

kormányhoz, hogy támogassa visszatelepülésüket őseik hazájába. 

 

Élőzenés tavasznyitó táncház Bécsben 
2015. március 4. - Volksgruppen 

A Collegium Hungaricum és a Napraforgók idei második táncháza kerül megrendezésre 

március 6-án, pénteken a bécsi magyar intézet dísztermében. Ezúttal a fiatal zenészekből 

álló Sárarany zenekar húzza a talpalávalót a bécsi tavasznyitó táncházban. 

 

Megtartotta tisztújító közgyűlését a Svédországi Magyarok Országos 
Szövetsége 
2015. március 4. – Kormany.hu, NemzetiRegiszter 

Hétvégén tartotta tisztújító közgyűlését az 1974-ben alakult Svédországi Magyarok 

Országos Szövetsége (SMOSZ). A közgyűlésen részt vett Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, valamint dr. Grezsa István miniszteri biztos. 

A közgyűlésen egyhangúlag újraválasztották a korábbi elnököt Bihari Szabolcsot, akinek 

Potápi Árpád János személyesen gratulált és példaértékűnek nevezte a SMOSZ eddigi 

tevékenységét, amely követendő lehet a magyar diaszpóra szervezetek számára. Potápi 

Árpád János emellett megbeszélést folytatott a SMOSZ elnökségével és a tagszervezetek 

vezetőivel, valamint egyeztetett Makkay Lilla, Svédországba akkreditált nagykövettel. 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2015/03/04/pragaban-a-hazatelepulo-ukrajnai-csehek-elso-csoportja
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2697918/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/megtartotta-tisztujito-kozgyuleset-a-svedorszagi-magyarok-orszagos-szovetsege
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/megtartotta-tisztujito-kozgyuleset-a-svedorszagi-magyarok-orszagos-szovetsege
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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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http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
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http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

