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A magyar kormányzat nem vetette fel a Beneš-dekrétumok ügyét 
2015. december 15. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó, Népszabadság, Magyar Nemzet 

Sem a magyar államfő, sem a magyar kormány, sem a magyar külügyminisztérium nem 

vetette fel azt a kérdést, amelyről Kövér László, az Országgyűlés elnöke beszélt a Právo 

című cseh napilapnak adott interjújában - mondta Pető Tibor prágai magyar nagykövet, 

akit Lubomír Zaorálek cseh külügyminiszter az üggyel kapcsolatban kedden bekéretett 

hivatalába. Pető Tibor biztosította a cseh külügyminisztert, hogy Budapestnek érdeke a jó 

és baráti kapcsolatok fejlesztése, ennek bizonyítására pedig több közös akcióra 

emlékeztetett az utóbbi időkből. A találkozó utáni sajtótájékoztatón Lubomir Zaorálek 

külügyminiszter azt állította: a magyar nagykövet azt közölte vele, hogy a magyar kormány 

elutasítja a parlament elnökének kijelentését. Zaorálek szerint mindkét félnek biztosítania 

kellene, hogy az állam egyetlen képviselője se tegyen hasonló típusú, a jó kapcsolatokat 

sértő kijelentéseket. „Felkértem a nagykövetet, hogy ezt az álláspontot tolmácsolja a 

magyar miniszterelnöknek és a külügyminiszternek” - tette hozzá. 

 

Megtartották az SZNT kontra Európai Bizottság per tárgyalását 
2015. december 15. – transindex.ro, MTI, Bihari Napló 

Megtartották az Európai Unió luxemburgi bíróságán kedden annak a pernek a tárgyalását, 

amelyet a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott európai polgári kezdeményezés 

bejegyzésének elutasítása miatt indítottak az Európai Bizottság (EB) ellen a 

kezdeményezők - tájékoztatta az MTI-t telefonon Izsák Balázs, az SZNT elnöke. A bíróság 

előtt olyan két és félórás vita zajlott le, amelyet nem ott, hanem az uniós jogalkotó előtt 

kellett volna lefolytatni - mondta Izsák Balázs. Úgy értékelte, több ez a per annál, kinek 

van igaza, bejegyzik-e a kezdeményezést, vagy nem, hiszen az írásos szakaszban letett 

részletes dokumentáció és a keddi hosszas jogvita bekerül a luxemburgi bíróság 

esetjogába, hivatkozási alapot teremt akár Székelyföld, akár a hozzá hasonló régiók 

számára, amelyek másféle kohéziós politikát várnak el az EU-tól.  

 

„Kimagasló teljesítmény, hogy Szerbia és az EU megnyitotta a tárgyalások 
első fejezeteit” 
2015. december 15. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint az megkérdőjelezhetetlenül csak pozitív 

értelemben és kimagasló teljesítményként élhető meg, hogy Szerbia és az Európai Unió 

megnyitotta a tárgyalások első fejezeteit. Pásztor István hozzátette, az elmúlt 15 évben 

annyiszor voltunk kitéve újabb és újabb feladatok teljesítésének, hogy egy kicsit 

belefáradtunk a várakozásba. Szerinte ma az Európai Unió más mint 15 évvel ezelőtt volt, 

ezzel az EU-val tárgyalni más perspektívát jelent, hiszen a világban és az Unióban létező 

körülmények egyértelműen azt jelentik, hogy Szerbia egy másfajta közösséghez fog 

tartozni a csatlakozás pillanatában, mint amilyen most az EU. Pásztor szerint a fejezetek 
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/58146-pragai-magyar-nagykovet-a-magyar-kormanyzat-nem-vetette-fel-a-bene-dekretumok-ugyet
http://itthon.transindex.ro/?hir=41437
http://pannonrtv.com/web2/?p=244499
http://pannonrtv.com/web2/?p=244499
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megnyitásainak előrehaladtával közelebb kerülünk olyan felzárkóztatási forrásokhoz, 

amelyekről az elmúlt időszakban csak feltételes módban beszéltünk. 

 

Menekülttábor: kikéri a lakosság véleményét Tasnádon az RMDSZ 
2015. december 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló 

Széleskörű konzultációt kezdeményez Tasnádon és a vonzáskörzetéhez tartozó 

településeken az RMDSZ Szatmár megyei szervezete a városba telepítendő menekülttábor 

ügyében. A szövetség nem ért egyet a létesítmény elhelyezésével. Keddi közleményében az 

RMDSZ Szatmár megyei szervezete megállapította, mindenképpen aggályokat vet fel, hogy 

egyelőre nem ismert sem a helyszín kiválasztásának indoklása, sem pedig a kivitelezés 

költségvonzata. Emiatt a területi szervezet széleskörű konzultációt kezdeményez a 

városban és a vonzáskörzetéhez tartozó településeken. 

 

Román szervezetek: sérti az államot a székely zászló 
2015. december 15. – Krónika 

A román állam megsértéseként könyvelik el székelyföldi román civil szervezetek, hogy 

Hargita Megye Tanácsa a székely lobogót nyilvánította a megye zászlajának. Kedden 

kibocsátott közleményében a Hargita, Kovászna és Maros megyei Románok Civil Fóruma 

(FCRCHM) élesen kikelt a Hargita megyei képviselő-testület RMDSZ-es és EMNP-s 

tagjaira amiatt, hogy az önkormányzat december 11-i ülésén elutasították a román 

tanácsosok módosító javaslatát. A román szervezetek úgy vélik, a székelyföldi magyar 

politikusok „szisztematikusan és tudatosan provokálnak”, mégpedig annak érdekében, 

hogy „nyomást gyakoroljanak és zsarolhassák a bukaresti hatalmat”. 

 

Strasbourgban is téma a kézdivásárhelyi terrorvád 
2015. december 15. – Krónika 

Tőkés László szerint a nemzetközi kontextusba helyezett kézdivásárhelyi terrorvád 

megbélyegezni és kriminalizálni akarja az autonómiajogaiért harcoló „magyar 

Székelyföldet". Az európai parlamenti képviselő erről az uniós törvényhozásban beszélt 

hétfő este Strasbourgban, ahol RMDSZ-es képviselőtársa, Sógor Csaba is kitért a román 

hatóságok által terrorizmussal gyanúsított, harmincnapos előzetes letartóztatásba 

helyezett Beke István ügyére. A román forradalom kirobbanásának 26. évfordulója 

alkalmából elhangzott felszólalásában Tőkés úgy vélekedett: a mostani terrorügy 

kísértetiesen emlékeztet arra az 1984-es „terrorcselekményre", melyet szerinte nagy 

bizonyossággal a kommunista rezsim politikai rendőrsége, a Szekuritáte „diabolikus 

forgatókönyve" alapján hajtottak végre Mihai Viteazul sepsiszentgyörgyi szobránál. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/menekulttabor-kikeri-a-lakossag-velemenyet-tasnadon-az-rmdsz
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-szervezetek-serti-az-allamot-a-szekely-zaszlo
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/strasbourgban-is-tema-a-kezdi-terrorvad
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Sógor egy közösség kollektív megbélyegzése és a médiamanipuláció ellen 
szólalt fel az EP-ben 
2015. december 15. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika 

Egy közösség kollektív megbélyegzése ellehetetlenítheti a párbeszédet és a vitát a valóban 

fontos problémákról, amelyekről a mai napig kevés szó esik Romániában – erről beszélt 

Sógor Csaba hétfőn este az Európai Parlament decemberi strasbourgi plenáris ülésén. Az 

RMDSZ politikusa egyperces felszólalásában úgy fogalmazott: az utóbbi hetekben a teljes 

romániai magyar közösség értetlenül figyeli, hogy a hatóságok terrorista merénylet 

elkövetésével vádolnak egy kisvárosi vállalkozót, aki egy szélsőjobboldali szervezet helyi 

vezetője, ám a házkutatás során csupán petárdákat és csillagszórókat találtak nála. „A 

teljes igazságot majd kideríti a bíróság, de addig is elkeserítő hisztériakeltés folyik a román 

médiában, a célpont pedig a teljes romániai magyar közösség” – hangsúlyozta. 

 

BBTE tanulmány: a demokráciadeficit az igazán nagy veszély, ha 
terrorelhárításról beszélünk 
2015. december 15. – transindex.ro 

Romániának óriási problémát okozna az, ha valós terrortámadás érné az országot, derült 

ki a BBTE politikai munkacsoportja által készített jelentésből, amelyben azt vizsgálták 

meg, hogy Romániának milyen biztonsági hiányosságokkal kell szembenéznie, ha 

terrorizmustámadás érné az országot. Ha felmerül a terrorista fenyegetés, a 

titkosszolgálatok válasza rendszerint abban merül ki, hogy megpróbálják elérni a 

költségvetésük növelését, illetve az állampolgárok szabadságjogainak korlátozását – áll a 

Babeș-Bolyai Tudományegyetem Demokráciatanulmányi Központjának kutatói által 

készített tanulmányban. 

 

Meggyaláztak több Kovászna megyei helységnévtáblát a hétvégén 
2015. december 15. – transindex.ro, Háromszék, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több Kovászna megyei helységnévtáblát fújtak le a hétvégén a Háromszék tudósítása 

szerint, amely összehangolt akciót feltételez, illetve egy szemtanúra hivatkozva azt is, hogy 

az Új Jobboldal Párt (Noua Dreapta) tagjai lehettek az elkövetők. Vasárnap fekete 

festékpermettel lefújták Kézdiszárazpatak Katrosa bejáratánál álló helységnévtábla 

magyar feliratát és az alatta lévő testvérközség, Piliscsaba táblát. A felső táblára azt is 

felfestették, hogy „muie Ungaria”. 

 

Hivatalos ünnep lehet a Bánság napja 
2015. december 15. – transindex.ro 

„A Bánság sajátos jellemzőkkel és történelmi hagyománnyal rendelkező régió, így 

fontosnak tartottam, hogy Románia és lakossága jobban odafigyeljen térségünkre az által, 

hogy a Bánság értékeinek felmutatására hivatalos ünnepnapot szánunk. A ma iktatott 

törvénytervezetben foglaltak értelmében jövőtől július 21-én hivatalos ünnep lehet a 
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Bánság Napja” – nyilatkozta Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei parlamenti 

képviselője kedden. 

 

Tetszik a képviselőház jogi bizottságának, hogy kirúghassák a trikolórt 
megtagadó polgármestereket 
2015. december 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Kedvezően véleményezte a képviselőház jogi bizottsága azt a törvénytervezetet, amely 

szerint a polgármesterek, akik megtagadják a nemzeti lobogó felvonását, és a trikolór 

szalag viselését a törvény által előírt alkalmakkor, elveszítsék mandátumukat. A törvény 

elfogadásában a szenátus a döntő ház. 

 

Toró Tamás EMNT-s városi tanácsos lemondását kéri a Brassó megyei RMDSZ 
2015. december 15. – transindex.ro 

Toró Tamás brassói városi tanácsos lemondását kért a Brassó megyei RMDSZ és egyúttal 

elhatárolódik az Erdélyi Magyar Néppártot képviselő politikustól. A megyei szervezet 

állásfoglalásában egy hétvégi, Sepsiszentgyörgyön történt kocsmai incidensre reagál, 

elutasítva Toró az erőszakos viselkedését. A Brassó Megyei RMDSZ közleményében 

hangsúlyozza: noha Toró Tamás 2012-ben az összefogás listáján, az RMDSZ listáján jutott 

be tanácsosnak a Brassói Városi Tanácsba, majd az EMNT-t jelölte meg az általa képviselt 

szervezetként. Azóta nem az RMDSZ képviselőjeként tevékenykedik a városi tanácsban. 

 

Pákai Enikő: A fiatalok felé kell fordulnunk 
2015. december 15. – maszol.ro 

Huszonöt éve szólítja meg nézőit a Román Közszolgálati Televízió kolozsvári területi 

stúdiója, annak is a magyar adása. A kisebbségi műsorok szerkesztősége ezen a héten 

közönségével együtt ünnepli jubileumát a magyar színház és magyar opera színpadán. A 

hőskorról, az eltelt negyedszázadról és a tervekről a Kolozsvári Magyar Adás 

főszerkesztőjét, Pákai Enikőt kérdezték. 

 

Atipikusan zajlik a költségvetés vitája az RMDSZ képviselője szerint 
2015. december 15. – maszol.ro 

„Atipikus kormányban és atipikus rendszerben a korábbi gyakorlathoz hasonlóan 

meglehetősen sietős tempóban tárgyaltuk meg a jövő évi költségvetési számokat, de 

sikerült elérnünk eredményeket” – nyialtkozta a Maszolnak Erdei-Dolóczki István, a 

képviselőház pénzügyi bizottságának RMDSZ-es tagja. A törvényről várhatóan szerdán 

lesz végszavazás. A képviselő kiemelte, hogy módosító indítvánnyal sikerült húszmillió lejt 

átcsoportosítani a szatmárnémeti körgyűrűre. Az összeg ugyanakkor egy ekkora volumenű 

munka finanszírozását nem biztosítja. „Egy munkát, amit el sem kezdenek, sosem fejeznek 

be, így jobb, ha a kevesebb pénzből is, de nekifutnak a projektnek” – magyarázta. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=41434
http://itthon.transindex.ro/?hir=41434
http://itthon.transindex.ro/?hir=41436
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Karácsonyi ajándék Marosvásárhely elöljáróinak a gerillacsoporttól 
2015. december 15. – maszol.ro 

Egy-egy kétnyelvű utcanévtáblát postázott karácsonyi ajándékként Dorin Florea 

polgármesternek és Peti András alpolgármesternek a Kétnyelvű utcanévtáblákat 

Marosvásárhelyen nevű gerillacsoport. A román anyanyelvű polgármester a Strada 

Contribuabililor discriminate – Diszkriminált adófizetők utca feliratú táblát, míg a magyar 

anyanyelvű alpolgármester a Strada Comunităţii trădate – Elárult közösség utca feliratú 

táblát kapta ajándékba. 

 

Már a román érettségire készülnek 
2015. december 15. – szekelyhon.ro 

Rendhagyó kezdeményezéssel segítik a csíkszeredai Kós Károly Szakközépiskola építészeti 

és formatervezési műszaki rajzoló szakra járó diákjainak „ráhangolódását” a román nyelvű 

érettségire a tanárok: a 11. osztályosok „ütemtervbe” foglalva sajátítják el a sikeres 

érettségihez szükséges román nyelvű fogalmakat, ismereteket. 

 

Bemutatta település-adatbázisát a Fórum Kisebbségkutató Intézet 
2015. december 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Fórum Kisebbségkutató Intézet bemutatta település-adatbázisát, amely a népszámlálási 

adatokat is tartalmazza 1880-tól 2011-ig. Ezzel olyan egyedi felületet hozott létre, amelyre 

Szlovákiában még nem volt példa. A cél egy olyan településszintű adatbázis létrehozása 

volt, amelyben egy helyen találhatjuk meg a településre vonatkozó alapadatokat, az 

adatbankban található településhez kapcsolódó információkat (rendezvények, lexikon 

szócikkek, intézmények stb.), valamint nyomon lehet majd követni a település demográfiai 

változásait 1880-tól egészen napjainkig. 

 

MEDIAN: A Smer toronymagasan vezet, az SNS megelőzte a Hidat 
2015. december 15. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha a parlamenti választásokat október és november fordulóján tartották volna, a Smer 

ismét tarolt volna, a szavazatok 43,4 százalékát zsebelve be - derül ki a MEDIAN SK 

ügynökség aktuális felméréséből. Ficoékon kívül még hat párt jutott volna be a 

parlamentbe: a KDH (8,4 %), a Sieť (7,5 %), az SNS (7,1 %), a Híd (7 %), az OĽaNO-NOVA 

és az SaS (6-6 %). A parlamenten kívül rekedt volna viszont az MKP 4,2 százalékkal és az 

SDKÚ is 3,4-gyel. A MEDIAN SK ügynökség ugyanakkor felmérései során nem használ 

nemzetiség mintát, emiatt a magyar pártok és politikusok eredményeit nem mindig méri 

pontosan. 
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Kampányösszpontosítást tartott a Via Nova 
2015. december 15. – Felvidék Ma 

A 2016. március 5-én esedékes parlamenti választáson a Via Nova is érdekelt. Az ifjúsági 

szervezet több mint 20 jelölttel járul hozzá a Magyar Közösség Pártjának a Közösségi 

összefogás névre keresztelt listájához. Ez óriási lehetőség a fiatalok számára, ám egyben 

hatalmas kihívás is azoknak, akik eddig jobbára a civil életben és a közösségépítésben 

jeleskedtek. Az erre való felkészülésre komoly kampányt terveznek a vianovások, így már 

most tervezgetik a koncepcióikat. Advent harmadik hétvégéjén társulva az anyapárt 

kezdeményezéséhez aláírásokat gyűjtöttek Rimaszombat főterén a kötelező kvóták ellen, 

melyben segítségükre voltak a magyarországi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség 

aktivistái. 

 

Pásztor: Lefaragják a vajdasági költségvetést 
2015. december 15. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A vajdasági parlament majd csak a katolikus karácsony után tárgyalja meg a 2016. évi 

költségvetést. Minden attól függ, hogy mikor utalja a vajdasági kormány a képviselőház elé 

a dokumentum tervezetét – nyilatkozta a Vajdasági RTV-nek Pásztor István, a tartományi 

parlament elnöke. „A vajdasági költségvetés a jövő évben is le lesz faragva, mert 2016-ban 

sem fogja megkapni a tartomány a köztársasági költségvetésből a neki járó részt”, 

fogalmazott Pásztor. „Nem volt reális esélye annak, hogy ezen változtassunk", mondta a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke arra a kérdésre válaszolva, hogy miért nem próbáltak 

meg a VMSZ köztársasági parlamenti képviselői többet kiharcolni e téren, amikor a 

köztársasági költségvetést tárgyalták, hogy megoldják ezt az évek óta húzódó problémát. 

 

Szegényedhet Újvidék kulturális kínálata 
2015. december 15. – Pannon RTV 

Számos kulturális eseménytől válhat meg Újvidék a következő évben, ugyanis legalább 15 

százalékkal, de néhol akár 30 százalékkal is kevesebb pénz jut majd azoknak a művelődési 

intézményeknek, amelyek alapítója Újvidék városa. Több újvidéki intézmény a napokban 

azt az utasítást kapta, hogy a 2015-ös év keretein belül kidolgozott költségvonzatokat a 

következő évre nézve 15 százalékkal csökkentsék. 

 

Gyere el a jászolhoz! 
2015. december 15. – Kárpátalja 

December 15-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán gyűltek össze a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) gyermeklapja, az Irka olvasói a 

gyermeklap idei karácsonyi ünnepségére. A rendezvényt a főiskola diákjaiból álló 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/ifjusag/58128-kampanyosszpontositast-tartott-a-via-nova
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19471/Pasztor-Lefaragjak-a-vajdasagi-koltsegvetest.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=244569
http://karpataljalap.net/?q=2015/12/15/gyere-el-jaszolhoz
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Almanach Együttes nyitotta meg Pintér Béla Gyere el a jászolhoz című énekével, majd Dr. 

Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke mondott köszöntőt. A rendezvény keretében a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának képviseletében Ljubka Katalin és 

Nagy Klára adta át a Csodasarkokat és könyvjutalmakat azoknak a bátor gyerekeknek, akik 

eredményesen szerepeltek a Miénk a város elnevezésű játékban. A játékra a Kárpát-

medencéből 50 tanintézmény gyermekei jelentkeztek be, közöttük 13 kárpátaljai 

intézményé. 

 

Kárpátalja ma: Wass Albert-emléktábla-avatás Karácsfalván 
2015. december 15. – karpatalja.ma 

„…Az Úristen rendelte nekünk ezt a hazát! Az Úristen népe és nemzete vagyunk.” – Eme 

gondolatok állnak azon a márványtáblán, amelyet az erdélyi író, Wass Albert tiszteletére 

helyeztek el december 14-én a Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceum 

épületén. A Sztojka-líceum diákönkormányzata kezdeményezte az emléktábla állítását, 

melynek költségeit közadakozásból gyűjtötték össze. Az ünnepélyes avatáson részt vett dr. 

Mélykuti Ferenc, Magyarország Beregszászi Konzulátusának vezető konzulja, Dobsa 

István, Tiszakeresztúr és Karácsfalva polgármestere, Gorondi Albert, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség Karácsfalvai Alapszervezetének elnöke, valamint megjelentek a 

líceum vezetői, tanárai, tanulói, öregdiákjai és munkatársai. 

 

Otthonra találni – Jótékonysági koncert a Sámuel Alapítványért 
2015. december 15. – karpatalja.ma 

A Sámuel Alapítvány javára rendezett jótékonysági koncertet a Beregszászi Református 

Gyülekezet december 13-án. Az eseménynek a közösség temploma adott otthont az esti 

órákban. A beregszászi székhelyű Sámuel Alapítvány 2001-ben jött létre. Célja, hogy 

családba segítse Kárpátalja árva és elhagyott gyermekeit. A rendezvény fővédnökségét Zán 

Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke és Orosz Ildikó, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) elnök asszonya vállalta. 

 

A MMÖNK elfogadta az MNMI módosított költségvetését 
2015. december 15. - Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa két kérdésben döntött a 

ma délben lezáruló levelező ülésén. A közösség tanácsa pozitívan véleményezte a Magyar 

Nemzetiségi Művelődési Intézet 2016-os költségvetését, és meghatározta a kiemelt 

nemzeti jelentőségű intézmények listáját a Muravidéken. 
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http://www.karpatalja.ma/sorozatok/karpatalja-ma/karpatalja-ma-wass-albert-emlektabla-avatas-karacsfalvan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/otthonra-talalni-jotekonysagi-koncert-a-samuel-alapitvanyert/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174377230
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A Mikes Kelemen Program gyűjtőpontja Vancouverben 
2015. december 15. - Nemzeti Regiszter 

A Mikes Kelemen Program 2015-ben ismét gyűjtőpontot állít fel Vancouverben, Kanada 

egyik legkedveltebb városában, ami gyakran végez igen előkelő helyen a világ és Észak-

Amerika legélhetőbb városait gyűjtő listákon. Az előző gyűjtéskor nagyon szép számban 

kerültek könyvek innen is Budapestre, amiket természetesen már vagy feldolgoztak vagy 

jelenleg is dolgoznak fel az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Levéltár 

szakavatott munkatársai. 

 

Elhozták a szeretet lángját 

2015. december 15. - Nemzeti Regiszter 

Karácsony közeledtével évek óta a San Franciscói Magyar Cserkészet adja elő a betlehemes 

játékot a Magyar Katolikus Misszió, valamint a Magyar Református Egyház híveinek.  

December 13-án a kis cserkészek elsőként délelőtt Woodside Prioryban a magyar katolikus 

szentmisét követően, majd délután egy órakor a református egyháznál Redwood Cityben 

adták elő a pásztorjátékot, amire hosszú heteken keresztül készültek. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/a-mikes-kelemen-program-gyujtopontja-vancouverben
https://www.nemzetiregiszter.hu/elhoztak-a-szeretet-langjat
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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.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/
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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/

