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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyar Levente: A vajdasági magyar közösség képes arra, hogy sikerre vigye a 
nagyszabású programot 
2016. február 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV, kormany.hu, 

Magyar Idők, Inforádió, Magyar Hírlap 

Átadták a Prosperitati szabadkai irodáját, nyolc iroda segíti a pályázókat Vajdaságban. Az 

egész magyarság szempontjából történelmi léptékűnek nevezte a Vajdaságban megvalósításra 

kerülő gazdaságfejlesztési programot Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára, aki szerint az elmúlt 100 évben példa nélküli a 

mostani vállalkozás. 

 

Az RMDSZ színeiben indul a marosvásárhelyi választásokon Soós Zoltán 
2016. február 4. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Soós Zoltán az RMDSZ listáján, és nem függetlenként, a választási koalíció jelöltjeként indul 

a helyhatósági választáson - jelentette be csütörtökön Brassai Zsombor, a Maros megyei 

RMDSZ elnöke, Soós Zoltán polgármesterjelölt, valamint Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt 

országos elnöke közös sajtótájékoztatóján Marosvásárhelyen. Soós Zoltán az Erdély FM 

tudósítása szerint elmondta, múlt héten egyeztetett Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel, 

amikor arról beszéltek, hogy koalíció jelöltje lesz, és amennyiben ez nem sikerül, az RMDSZ-

listán fog szerepelni. 

 

Focus: A Smernek csak 66 képviselője lenne, az MKP kívül maradna 
2016. február 4. – bumm.sk, Új Szó 

Ha a választásokat január végén tartották volna, akkor továbbra is toronymagasan Robert 

Fico jelenleg is kormányzó pártja, a Smer nyert volna 36,3 százalékos eredménnyel. Ez 66 

parlamenti mandátumra lenne elegendő – áll a Polis felmérésében. A harmadik helyezett a 

Híd lenne, Bugár Béla pártja 7,7 százalékos eredménnyel 14 mandátumhoz jutna. A 

törvényhozásból a kutatás szerint azonban kimaradna a Magyar Közösség Pártja, az MKP 3,8 

százalékos eredményt érne el. 

 

Portik Vilmos racionális döntésnek tartja, hogy Soós RMDSZ-színekben indul 
2016. február 4. – transindex.ro 

Portik Vilmos racionális döntésnek tartja azt, hogy Soós Zoltán végül nem független 

jelöltként, hanem RMDSZ-es színekben indul Marosvásárhelyen, a polgármester-választáson. 

Portik, aki a tavaly őszi előválasztásokon Soós Zoltán kihívójaként indult az EMNP részéről, 

elmondta, ha Soós független jelöltként indul, értelemszerűen nem fog tanácsosi listán 

szerepelni, és ha nem nyeri meg a választásokat, tanácsosi mandátumot sem szerezhet. "A 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19675/Magyar-Levente-A-vajdasagi-magyar-kozosseg-kepes-arra--hogy-sikerre-vigye-a-nagyszabasu-programot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19675/Magyar-Levente-A-vajdasagi-magyar-kozosseg-kepes-arra--hogy-sikerre-vigye-a-nagyszabasu-programot.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=41773
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/02/04/focus-a-smernek-csak-66-kepviseloje-lenne-az-mkp-kivul-maradna
http://itthon.transindex.ro/?hir=41774
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magam részéről el tudom fogadni ezt a döntést, és számomra ettől még Soós Zoltán a 

vásárhelyiek közös polgármester-jelöltje. Ettől nem változik az ő státusza" - mondta el a 

Transindexnek Portik Vilmos. 

 

Beszólt Buntának az udvarhelyszéki RMDSZ ügyvezetője 
2016. február 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Számon kérte Bunta Levente pálfordulását Bíró Barna Botond, az udvarhelyszéki RMDSZ 

ügyvezető elnöke a polgármesteri jelölés módja kapcsán. Bunta ugyanis elsőként javasolta az 

állóurnás nyitott előválasztást, mondván, hogy ez a jelöltállítási forma a legdemokratikusabb. 

Székelyudvarhely polgármestere újabban viszont azt szorgalmazza, hogy az előválasztások 

helyett a küldöttgyűlés döntsön Székelyudvarhelyen az RMDSZ polgármesterjelöltje 

személyéről. 

 

A tanügyminisztérium szakértői is kifogásolják az új kerettanterveket 
2016. február 4. – transindex.ro, maszol.ro 

A tanügyminisztérium hatfős szakértői csoportja is elemezte az 5-8. osztályosok új 

kerettantervének 3 kidolgozott változatát, és jelentésben összegezték kifogásaikat és 

javaslataikat. Véleményük szerint a szaktárcának vissza kellene vonnia a jelenlegi 

változatokat, új kerettantervet kidolgozni. 

 

Összefogdosásdi 
2016. február 4. – Karácsonyi Zsigmond – Erdély Ma, Népújság 

A Népújság vezércikke szerint „tény, hogy egyetlen magyar kis párt sem képes szavazathozó, 

hiteles személyiségekből álló önkormányzati csapatot összeállítani. Négy év óta csak romlott 

a megítélésük. Sajnos, az RMDSZ is veszített hiteléből az elmúlt években. A megújulás, 

fiatalítás megyei, városi szinten nem eredményezett egy dinamikusabb, a közösség életében 

cselekvőbben részt vállaló szervezetet. Ez nagymértékben a régi csapat hibája is, mivel ők 

telepítették kiválasztottjaikat az önkormányzati székekbe. Mind a helyi, mind a megyei 

tanácsba. A mostani vezetőség a nyilvánosságot kizárva mintha folytatni akarná ezt a 

gyakorlatot. Válogatnak a saját bizalmi embereik között? Osztogatják már a befutó helyeket? 

Vagy netán apróhirdetésben keresnek majd jelentkezőket?” 

 

Sajtón keresztül toboroz az EMNP 
2016. február 4. – maszol.ro, Krónika 

Sajtón keresztül toboroz tagokat, polgármester és tanácstag jelölteket az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) sepsiszéki szervezete. Ugyanezt a módszert alkalmazza a néppárt 

csíkszeredai szervezete is, amely szintén polgármester- és tanácsosjelölteket vár a 

Demokrácia Központokban. Kolcza István, a néppárt sepsiszéki elnöke csütörtöki 

sajtótájékoztatón felkérte azokat, akik még nem politizálnak, de érdekli őket a politika és 

önkormányzati munka, hogy keressék fel a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központot, ahol 

„nyitott ajtókkal” fogadják az érdeklődőket. 
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MOGYE-tisztújítás: a gyógyszerészeti karon a magyar oktatók távol maradtak a 
szavazástól 
2016. február 4. – maszol.ro 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) jelenleg tart a tisztújítás, 

amelynek első része már megtörtént. Megválasztották a szenátust és a kari tanácsokat, 

márciusban következik a rektorválasztás, majd a további tisztségviselők kinevezése. A 

Gyógyszerészeti Karon nem jelentek meg a szavazáson a magyar oktatók, mivel úgy vélték, 

hogy igazságtalanság és szabálytalanságok történtek. 

 

Jelölteket állít a Temes Megyei RMDSZ 
2016. február 4. – Nyugati Jelen 

A Temes Megyei RMDSZ-nél beindult a helyi tanácsos-, polgármester- és megyeitanácsos-

jelöltállítási folyamat a 2016-os júniusi helyhatósági választásokra. A jelölések benyújtásának 

végső határideje 2016. február 23.  

 

Megalakult a Hunyad Megyei Értéktár Bizottság 
2016. február 4. – Nyugati Jelen 

Szerda délután tartotta Déván alakuló ülését az Erdélyi Magyar Értéktár (EMÉ) Hunyad 

megyei bizottsága. Megalakulásáról szóló döntést idén januárban hozták meg a Hunyad 

Megyei Magyar Állandó Konferencián, ahol azt is megszabták, mely civilszervezetek 

delegálhatnak egy-egy tagot a 11 tagú bizottságba. Az elmúlt hetekben valamennyi szervezet 

megnevesítette küldöttét. 

 

„Megmenekül” Tasnád? – Nem biztos a migránstábor 
2016. február 4. – Krónika 

Egyelőre úgy tűnik, hogy a Szatmár megyei Tasnádon sem lesz menekülttábor, miután a 

belügyminisztérium úgy döntött, hogy a nagyváradi katonakórháznak adja át a központ 

létrehozására kiszemelt csendőrlaktanyát, ahol kezelőközpontot működtetnének a 

belügyminisztériumi alkalmazottak számára – tudta meg nem hivatalos forrásból a Vocea 

Transilvaniei portál.  

 

Bunta szerint gyengítené az RMDSZ-t a nyílt előválasztás 
2016. február 4. – szekelyhon.ro 

Bunta Levente polgármester az ellenzéki pártokhoz hű szavazóktól tartva bojkottálná az 

RMDSZ udvarhelyi állóurnás előválasztását. Szerinte általuk gyengülhet a Szövetség, mivel a 

„kevésbé népszerű RMDSZ-jelöltre szavaznának”, így növelve az ellenzék jelöltjének esélyeit a 

júniusi helyhatósági választásokon. „Rosszindulatúan cselekedtek” – jelentette ki a széki 

szervezet tagjaira utalva. Azt mondta, a helyi szervezet továbbra is az RMDSZ szabályzatát 

követve fog tevékenykedni. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/59752-mogye-tisztujitas-a-gyogyszereszeti-karon-a-magyar-oktatok-tavol-maradtak-a-szavazastol
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/59752-mogye-tisztujitas-a-gyogyszereszeti-karon-a-magyar-oktatok-tavol-maradtak-a-szavazastol
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/jelolteket_allit_a_temes_megyei_rmdsz.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megalakult_a_hunyad_megyei_ertektar_bizottsag.php
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/amegmenekula-tasnad-a-nem-biztos-a-migranstabor
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/bunta-szerint-gyengitene-az-rmdsz-t-a-nyilt-elovalasztas
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Nem indul újabb mandátumért Kovászna elöljárója 
2016. február 4. – szekelyhon.ro 

Nem indul újabb mandátumért az idei helyhatósági választásokon Thiesz János, Kovászna 

város polgármestere. Az elöljáró a Krónikának elmondta: személyes okokból döntött úgy, 

hogy visszavonul a közéletből, az elmúlt év végén ugyanis megszületett az unokája, ennek 

nyomán Thiesz szeretne több időt tölteni a családjával. A fürdőváros polgármestere felidézte: 

2008-ban, Lőrincz Zsigmond egykori elöljáró mellett kezdett dolgozni alpolgármesterként, 

majd Lőrincz halála után folytatta a közösen megkezdett projekteket. 

 

MVK-felmérés: hét párt jutna a parlamentbe, köztük az MKP is 
2016. február 4. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az MVK legújabb felmérése szerint összesen hét párt jutna be a törvényhozásba. A Smer-SD 

32,1 százalékkal győzne. A Most-Híd 6 százalékával 11 mandátumhoz jutna, a Magyar 

Közösség Pártja 5,1 százalékot kapna, s ez 10 képviselői helyet jelentene. 

 

Közös feladat 
2016. február 4. – Új Szó 

„Súlyosak a Magyar Tudományos Akadémia hazai magyar fiatalok körében végzett 

felmérésének eredményei. Egyebek mellett az derül ki belőle, hogy az ifjú nemzedék nem 

érdeklődik a közügyek iránt, s tagjainak több mint fele külföldön látja a jobb boldogulás 

lehetőségét.” 

 

„A biztonság fogalmát újra kell értékelni“ 
2016. február 5. – Új Szó 

Pfundtner Edittel, a Híd listáján a 11. helyen induló képviselőjelölttel beszélgetett az Új Szó.  

A jelenleg is parlamenti mandátummal rendelkező Pfundtner elmondta, a következő 

ciklusban „össztársadalmi problémákkal” szeretne foglalkozni. „Konkrét és hatékony 

korrupcióellenes intézkedésekre van szükség. Nagyon gyorsan fel kell lépni az 

egészségügyben uralkodó állapotok ellen, mielőbb meg kell állítani az orvosok és az 

egészségügyi nővérek tömeges elvándorlását. Természetesen a pedagógusok és az oktatásügy 

problémái sem tűrnek halasztást.” 

 

„Megőrizni Európa keresztény jellegét” 
2016. február 5. – Új Szó 

Kiss Beáta az MKP választási listájának legelőkelőbb helyen levő női képviselőjelöltje. A lévai 

Czeglédi Péter Református Gimnázium igazgatónőjével, az MKP lévai járási elnökével 

beszélgetett az Új Szó. „Én a magyar–magyar összefogás híve vagyok. A legutóbbi megyei 

választásokon a Lévai járásban szerettük volna, ha a Híd és az MKP jelöltjei közösen 

indulnak, és nem a régiós politikusokon múlott, hogy ez végül nem valósult meg. A Híd 

tervezete nem volt a kezemben, csak sajtóértesüléseim vannak róla. Azt sajnálom, hogy a 
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Csemadok Országos Tanácsának tagjaként a tervezet előkészítésébe nem vontak be, csak 

utólagos egyeztetésre került sor. Bízom benne, hogy a választások után az ilyen jellegű 

tárgyalások, megbeszélések hatékonyabbak, rugalmasabbak lesznek. Közös ügyeink 

megoldásakor nem zárkózhatunk el egymástól.” 

 

Korhecz Tamás cáfolta, hogy jelölték volna a szabadkai polgármesteri posztra 
2016. február 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ifj. dr. Korhecz Tamás a Vajdaság Ma hírportálnak nyilatkozva megcáfolta azt a 

sajtóértesülést, miszerint az úgynevezett egyesült polgári opció őt jelöli Szabadka 

polgármesteri tisztségére a tavasszal esedékes helyi önkormányzati választásokon. Elmondta, 

hogy em folytak tárgyalások polgármesteri nevezéséről, illetve ha folytak, akkor őt ezekből a 

tárgyalásokból kihagyták. A választásokon való indulással kapcsolatban kijelentette, hogy a 

kérdésről az MM közgyűlése dönt majd, de a másik feltétel e tekintetben értelemszerűen az, 

hogy kiírják a választásokat. 

 

Újvidék: Az Európa Kollégiumban teadélután keretében mutatkoztak be a 
Várady Kiválósági Ösztöndíjhitelben részesülő egyetemisták 
2016. február 4. – Vajdaság Ma 

Újvidéken az Európa Kollégiumban teadélután keretében mutatkoztak be a Várady Kiválósági 

Ösztöndíjhitelben részesülő egyetemisták, akik mesterszakon folytatják tanulmányaikat 

valamely vajdasági felsőoktatási intézményben, illetve doktori tanulmányokat folytatnak. 

 

Az ukrajnai reformokat értékelték az Európai Parlamentben 
2016. február 4. – karpatalja.ma 

Az ukrajnai reformok megvitatása volt a fő napirendi pontja az EU–Ukrajna Parlamenti 

Társulási Bizottság január 26-i ülésének Brüsszelben. Azt, hogy hol tart jelenleg Ukrajna a 

reformok végrehajtásában, milyen eredményeket ért el 2015 folyamán, Dmitro Simkiv, az 

Ukrán Elnöki Adminisztráció helyettes vezetője ismertette. Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP 

kárpátaljai képviselője jelezte, hogy a reformok az emberek mindennapi életében nem 

mutatkoznak meg pozitívan, óriási az infláció, az emberek egyre szegényebbek, és egyre 

nehezebben élnek meg a béreikből. Tehát mielőbbi gazdasági javulásra van szükség. 

  

657 ezer forint Kárpátaljának  
2016. február 4. – Kárpátalja 

Kárpátaljai magyar családoknak gyűjtött pénzadományokat a Kereszténydemokrata Néppárt 

(KDNP) Győr–Moson–Sopron megyében. Az elmúlt hónapokban a párt minden helyi 

szervezete kivette részét a gyűjtésből, a tagok pedig örömmel segítettek határon túl élő 

honfitársaiknak. A példaértékű összefogásnak köszönhetően 657 ezer forint gyűlt össze a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19673/Korhecz-Tamas-cafolta--hogy-jeloltek-volna-a-szabadkai-polgarmesteri-posztra.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19674/Ujvidek-Az-Europa-Kollegiumban-teadelutan-kereteben-mutatkoztak-be-a-Varady-Kivalosagi-Osztondijhitelben-reszesulo-egyetemistak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/19674/Ujvidek-Az-Europa-Kollegiumban-teadelutan-kereteben-mutatkoztak-be-a-Varady-Kivalosagi-Osztondijhitelben-reszesulo-egyetemistak.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/az-ukrajnai-reformokat-ertekeltek-az-europai-parlamentben/
http://karpataljalap.net/?q=2016/02/04/657-ezer-forint-karpataljanak
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jótékony célra, amit hétfőn jelképesen adtak át a beregszászi Máltai Szeretetszolgálat 

elnökének. 

 

Kormányrendelet nélkül nincs sem szerződés, sem pénz 
2016. február 4. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatalának igazgatója tegnap Lendván találkozott a községi 

magyar önkormányzatok elnökeivel, valamint a csúcsszervezet elnökével. A megbeszélés 

témája a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő községek kétnyelvű ügyvitelének 

és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról szóló kormányrendelet, a 

nemzetiségi programok elkészítése és a támogatás felhasználásának ellenőrzése volt. A zárt 

ajtók mögötti megbeszélés után az igazgató tájékoztatta a médiát az elhangzottakról. 

 

Farsangi bál a jótékonykodás jegyében 
2016. február 4. – Huncro.hr 

A Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület által rendezett farsangi bál jó alkalom volt arra, 

hogy ismét gyűjtést szervezzenek a kórógyi Miskolci Andrásnak, akinek tavaly decemberben 

leégett a családi háza. 

 

Télen is edz a kopácsi gyerekcsapat 
2016. február 4. – Huncro.hr 

A kopácsi Halász Labdarúgó-egyesületnek gyerekcsapata is van, mely majd a felnőtt focisták 

utánpótlását biztosítja. A bellyei általános iskola a csapat rendelkezésére bocsátotta 

tornatermét, így télen is gyakorolhatnak. 

 

Europa Club: közgyűlés és vetítés 
2016. február 4. - Volksgruppen 

Az Europa Club bécsi magyar kultúregyesület február 4-én, csütörtök délután tartja évi 

rendes, vezetőség választó közgyűlését. A gyűlést követően 19:00 órától „Szicília magyar 

emlékei“ címmel vetített képes előadásra kerül sor. 

 

Megjelent a Bécsi Napló új száma 
2016. február 4. - Volksgruppen 

Megjelent a Bécsi Napló legfrissebb, január-februári száma. Kiadója az Ausztriai Magyar 

Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, immár 1980 óta. A lapnak a világ minden 

kontinensén vannak előfizetői. A folyóirat alapvető tematikája az ausztriai és más 

anyaországon túli magyarság múltja, jelene és jövőjének előrevetítése. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174386578
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6859-2016-02-04-12-57-57
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2755902/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2755929/
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A 45. Zürichi Magyar Bál 
2016. február 4. – Nemzeti Regiszter 

Alig pár hét leforgása alatt elfogytak a jegyek a 400 résztvevő befogadására alkalmas zürich-

oerlikoni Swissotel bálteremében megrendezett Zürichi Magyar Bálra, melyet 2016. január 

30-án, immár 45. alkalommal tartottak meg ugyanott a Zürichi Magyar Egyesület és a Svájci 

Magyarház Alapítvány szervezésében. Kevesen tudják azonban, hogy magyar bálokat már 

jóval korábban is rendeztek Zürichben! 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/a-45-zurichi-magyar-bal
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. február 4., 18.30. - Kossuth Rádió 

Az Európai Parlament elfogadta a Szerbia uniós csatlakozását elősegítő 2015-ös 

eredményjelentést 

Az Európai Parlament elfogadta a Szerbia uniós csatlakozását elősegítő 2015-ös 

eredményjelentést. Ez külön alfejezetet szentel a kisebbségi kérdésnek, amelyhez Deli Andor 

délvidéki és Tőkés László erdélyi fideszes képviselők módosító javaslatai egyebek mellett a 

kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvény kiszélesítésére, a kommunizmus idején 

elkobzott javak visszaszolgáltatására és az anyanyelv hivatalos használatára vonatkoztak. 

Csökkenne a magyar polgármester-jelöltek esély kétfordulós önkormányzati 

választások esetén 

Kevesebb magyar polgármester lehet Romániában, ha két fordulót tartanak a júniusi 

önkormányzati választásokon. A helyhatósági választási törvényt most, utolsó pillanatban 

szeretné kétfordulósra módosítani a romániai nemzeti liberális párt. Az RMDSZ elnöke, 

Kelemen Hunor ellenzi a változtatást, mert csökkenne a magyar polgármester-jelöltek esélye. 

Soós Zoltán az RMDSZ színeiben indul a júniusi önkormányzati választásokon 

Döntött Marosvásárhelyen az RMDSZ és elfogadta a Magyar Polgári Párt, hogy Soós Zoltán 

RMDSZ logó alatt szálljon versenybe júniusban a polgármesteri tisztségért, ami pedig a városi 

és Maros megyei önkormányzati képviselői, vagy tanácsosi listát illeti, az RMDSZ saját 

színeiben indítana néhány MPP-s és Erdélyi Magyar Néppárti jelöltet, 1-1-et biztos befutó 

helyen. A döntést mai sajtótájékoztatójukon ismertette a helyi RMDSZ és az MPP elnöke. 

Megkezdte munkáját a Magyar Mozgalom frakció 

Szabadkán hivatalossá vált a magyar szakítás: a városi közgyűlésben csütörtökön megkezdte 

munkáját a Vajdasági Magyar Szövetségből kivált Magyar Mozgalom frakció. 

Gergely Papp Adrianna a Magyar összefogás szükségességéről is beszél a 

Határok nélkülnek 

Esélyt a felvidéki kistelepüléseknek, esélyt Dél-Szlovákia leszakadó régióinak 

felzárkóztatására, ezért van szükség a pozsonyi parlamenti képviselet megszerzésére - 

hangsúlyozza Gergely Papp Adrianna, a négyszáz lelkes Debrőd polgármestere, aki pártja, a 

Magyar Közösség Pártja listáján indul a választásokon. 54. helyen szerepel, de az ottani 

preferenciális választási rendszernek köszönhetően, ha sok karikát kap a választóktól a neve 

mellé, befutó helyre is kerülhet. 

Reklámkampányba kezdett a munkácsi Szent István Líceum 

A kárpátaljai munkácsi Szent István Líceuma a régió egyik meghatározó magyar oktatási 

intézményének számít. A középiskolában az elmúlt években jelentős fejlesztéseket hajtottak 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-02-04_18:30:00&ch=mr1
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végre, most reklámkampányba kezdtek, hogy minél több fiatal megismerhesse, megszeresse, 

és beiratkozzék. 

Augusztusban rendezik meg a Nyolcadik Nemzetközi Hungarológiai 

Kongresszust 

Milyen lesz a jövőnk a Kárpát-medencében? Magyarságtudomány a 21 században. Hogyan 

látnak bennünket mások, mi a magyarok szerepe az európai művelt közösségekben, mi lesz a 

migráció hatása? Ezek a témái, kérdései az augusztusra tervezett Nyolcadik Nemzetközi 

Hungarológiai Kongresszusnak, amelynek mintegy 500 előadására a különböző 

tudományágak képviselői jelentkeztek be szerte a világból. A nagyszabású rendezvénynek a 

jövőre 650 éves Pécsi Egyetem ad helyet. 
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
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/

