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A Kárpát-medencei szakképzés lehet a következő év központi programja 
2014. július 9. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, OrientPress 

A Kárpát-medencei szakképzés lehet a következő év központi programja az óvodák, 

kisiskolák és a tehetséggondozás után - mondta Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár szerdán a Kárpát-haza Fejlesztési Fórumon, a Parlamentben. Potápi Árpád 

beszédében kiemelte: fontos, hogy a szakképzés területén meglévő Kárpát-medencei 

együttműködést még jobban összehangolják, a kapcsolatrendszert megerősítsék. Az 

államtitkár értékelése szerint a nemzetpolitika a kormány sikeres területei közé tartozott 

az elmúlt négy évben, óriási sikereket értek el, és most a finomhangolás, a kisebb területek 

felé fordulás következik. Ez legalább annyira nehéz lesz, mint az elmúlt négy évben volt, de 

a munkára mindenkire, határon túli civil és társadalmi szervezetekre, egyházakra is 

számítanak - hangsúlyozta. 

 

Potápi: A politikának mindent meg kell tenni, hogy mozgósítani tudjon a 
közös célok érdekében 
2014. július 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Szerda délután megkezdődött és vasárnap estig tart a felvidéki magyarság legnagyobb 

nyári rendezvénye, a II. Martosi Szabadegyetem, ahol közel száz előadás, kerekasztal-

beszélgetés, vitafórum, koncert zajlik majd. Az előadások központi témáit a felvidéki 

magyarság sorskérdései és megmaradásának lehetőségei adják. Az első napon az új 

lendületben lévő nemzetpolitika eddigi eredményeiről Potápi Árpád nemzetpolitikai 

államtitkár, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és Duray Miklós cserélt 

eszmét. Potápi Árpád a legfontosabb feladatának a már megkezdett programok folytatását 

nevezte. A kitűzött célok eléréséhez felvidéki viszonylatban a magyar kormánynak egy 

partnerszervezete van, jelentett ki, a Magyar Közösség Pártja, „amely egyedüliként 

képviseli a helyi magyar közösség érdekeit, ami a szülőföldön való megmaradás”. 

 

Kormányválság: pénteken dönt az RMDSZ 
2014. július 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Szabadság 

Szerda délutánig nem sikerült rendezni az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt (PSD) 

közötti koalíciós vitát, amely amiatt tört ki, hogy a bukaresti külügyminisztérium a 

szövetséggel való egyeztetés nélkül az Európai Bizottság (EB) oldalán lépett be abba a 

perbe, amelyet az RMDSZ és az Európai Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEN) indított az 

uniós testület ellen kisebbségjogi ügyek miatt. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi 

elnöke, aki a kormányban a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betölti, a déli 

kormányülés előtt egyeztetett Victor Ponta miniszterelnökkel, a PSD vezetőjével, de nem 

sikerült megegyezniük, így újabb tárgyalást helyeztek kilátásba. Kelemen Hunor ezt 

követően részt vett a kormányülésen. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára elmondta, az 

egyeztetések nem voltak eredményesek, az RMDSZ kormányból való kilépéséről 

ugyanakkor nem egyetlen ember dönt, hanem a szövetség vezetősége. A Szövetségi állandó 
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Tanács (SZÁT) pénteken ül össze, hogy megvitassa a válsághelyzetet, és eldöntse, a kilépés 

vagy a kormányon maradás a helyesebb út. Kovács leszögezte: az RMDSZ nem ürügyet 

keres a kormányból való kilépésre, szeretné végigvinni 2016-ig tartó mandátumát, 

ugyanakkor, amennyiben nem oldódik meg a probléma, nem tudják a jelenlegi felállásban 

folytatni. 

 

Önálló államfőjelöltet indít az RMDSZ 
2014. július 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Önálló államfőjelöltet indít az RMDSZ az őszi választásokon – jelentette be kedden Kovács 

Péter, a szövetség főtitkára. Mint fogalmazott, fontos, hogy a magyar közösség elvárásait, 

gondjait ismertessék ebben a kampányban is. Azzal kapcsolatban, hogy a második 

fordulóban kit támogat az RMDSZ, Kovács Péter úgy nyilatkozott, erről akkor döntenek 

majd, ha kiderül, kik a jelöltek, illetve hogy kik jutnak tovább ebbe a fordulóba. 

 

BBTE–Corvinus-együttműködés: kettős oklevelet biztosítanak 
2014. július 9. – Krónika 

Kettős egyetemi oklevelet szerezhetnek azok a hallgatók, akik a kolozsvári Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) szociológia vagy antropológia szakjaira iratkoznak be. A BBTE 

Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézete ugyanis június végén megállapodást kötött 

a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) Szociológia és Társadalompolitika Intézetével. 

Ennek nyomán a BBTE szociológia és kulturális antropológia alapképzést, illetve a 

településfejlesztés, valamint a civil szervezetek és közintézmények vezetésében alkalmazott 

szociológia magiszteri programokat elvégző hallgatók kettős diplomát szerezhetnek, 

amennyiben beiratkoznak a partneregyetemre is, ahol legalább egy félévet tanulnak a 

megállapodás feltételeinek megfelelően. 

 

Illyés Gergő: lépéskényszerbe került az RMDSZ 
2014. július 9. – transindex.ro 

Nem tartja valószínűnek Illyés Gergő politológus, hogy az RMDSZ-PSD kormánykoalíció 

ebben a formában fennmarad. A parlamenti erőviszonyok megváltozását követően a PSD 

biztosította magának a parlamenti többséget, így már nincs szüksége az RMDSZ 

támogatására. A szövetség számára vállalhatatlanná próbálja tenni a koalíciót olyan 

konjunktúrák kialakításával, amelyek miatt az RMDSZ önként távozásra kényszerül. 

 

Megkezdődött a tizenegyedik EU Tábor, az Eutópia 
2014. július 9. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika, Szabadság 

Legtöbben idén vesznek részt a tizenegyedszer megszervezett EU Táborban, mondta el a 

szerdai tábornyitón Jakab Adorján MIÉRT elnök-helyettes. A főszervező hozzátette: a 

tábor résztvevői közül sokan kampányokban vettek részt, önkénteskedtek. „Elfogadták az 

önkéntességi törvényt a parlamentben, úgyhogy jó hírem van számotokra, a jó úton 
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haladunk afelé, hogy a munkátokat értékeljék” – mondta Jakab. A július 8-13. között a 

Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSZ Főtitkársága, a Kós Károly Akadémia Alapítvány és 

a Sapientia EMTE kolozsvári kara által Marosfőn szervezett rendezvényen mintegy 300 

fiatal vesz részt. Az idei tábor több szempontból is eltér az előző évektől. A hét folyamán a 

tábor önálló államként működik, amelynek neve Eutópia. A táborozók nyolc, különböző 

ideológiát képviselő csapatban tevékenykednek, amelynek elvei alapján megtervezik és 

kivitelezik saját választási kampányukat. 

 

Markó: nem tudunk egy olyan kormányban lenni, amelyik ellenünk tesz 
lépéseket 
2014. július 9. – transindex.ro, maszol.ro 

„Itt nem arról van szó, hogy az Európai Unió kisebbségellenes és rossz lenne, ha valaki úgy 

értelmezné, hogy az EU vagy Románia van az egyik oldalon, és a másik oldalon az RMDSZ 

és más európai kisebbségek” – mondta el Markó Béla, a Kós Károly Akadémia elnöke az 

őshonos kisebbségekre vonatkozó európai állampolgári kezdeményezés miatt a 

luxemburgi Európai Bíróságon folyó per kapcsán. Markó elmondta, hogy szerinte ha az 

RMDSZ politikára vállalkozott, és arra, hogy politikai eszközökkel éljen, akkor normális, 

hogy kormányzásra törekszik, hisz mégiscsak kormányzati eszközök segítségével lehet 

eredményeket elérni. „De kormányon csak akkor tudunk működni, ha van egy minimális 

konszenzus fontos ügyekben. Az őshonos nemzetiségek ügye számunkra fontos. Ha ebben 

a kérdésben ki tudunk alakítani valamilyen más álláspontot, mint amit jelenleg vall a 

külügy, akkor szerintem továbbra is kormányon kellene maradni. Ha nem sikerül ez, akkor 

baj van, mert akkor mégsem tudunk egy olyan kormányban ott lenni, amely ellenünk tesz 

lépéseket. De meg kell próbálni ezt elkerülni” – mondta Markó. 

 

Ötödik kerék 
2014. július 9. – Erdély Ma, Háromszék, Erdély FM 

Illyés Gergő politikai elemző úgy értékeli, hogy a szocdmeknek kényelmes parlamenti 

többségük van, nincs szükségük az RMDSZ-re. „Ha a Călin Popescu Tăriceanu mellé állt 

parlamenti képviselőket számoljuk, jelen pillanatban körülbelül 50 honatyával több 

tartozik a kormányzó szövetséghez az RMDSZ honatyái nélkül, mint amennyi szükséges az 

egyszerű többséghez. Ez pedig nagyon komoly érv amellett, hogy semmi szükség az 

RMDSZ-re ebben a kormánykoalícióban” – fogalmazott a politológus az Erdély FM-nek. 

Illyés Gergő ugyanakkor úgy látja: a kormánykoalíció felbomlásához vezethet, hogy 

Románia július elején belépett a Minority SafePack perébe az Európai Bizottság oldalán, és 

a kormány nem engedélyezte, hogy Magyarország új konzulátusokat nyisson Romániában. 

 

Székelyföldi körúton a Jogaink Romániában magyarul 
2014. július 9. – Erdély Ma 

7 székelyföldi helyszínen mutatják be az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Jogaink Romániában 

magyarul című, hiánypótló kiadványát, amely magyar nyelven, közérthető formában 
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tartalmaz alapvető jogi ismereteket, a mindennapjainkat érintő hatályos törvényeket és 

kisebbségi anyanyelvhasználati jogainkat. A könyvet az egyik szerző, Kis Júlia ügyvéd és az 

EMI elnöke, Sorbán Attila Örs mutatja be az érdeklődőknek. 

 

Erdőszentgyörgy: nemzeti helyett gyászlobogó 
2014. július 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Maros megyei prefektúra többszöri felszólítása miatt az erdőszentgyörgyi RMDSZ 

székházáról ideiglenesen minden lobogót levettek, s helyette egy hónapig gyászlobogó 

hirdeti az „enyhülni nem akaró politikai és nemzeti türelmetlenséget”, illetve a 

magyarságot ért sérelmet. A szervezet megyei elnöke is elítéli a prefektúra 

„ügybuzgóságát” és az utóbbi időszak politikai megnyilvánulásaival hozza összefüggésbe.  

 

A sepsiszentgyörgyi román nyelvű feliratozást kéri számon Kovászna megye 
prefektusa 
2014. július 9. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro 

Kovászna megye prefektusa 30 napos határidőt szabott Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármesternek, hogy érvényesítse a Románia hivatalos nyelvére vonatkozó törvényi 

előírásokat – közölte szerdán az Agerpres hírügynökség. Marius Popica prefektus egyes 

sepsiszentgyörgyi hirdetőtáblák szövegeit kifogásolta, amelyeken a román fölött szerepel a 

magyar felirat, vagy csak magyar feliratot tartalmaznak. Arra emlékeztetett, hogy a 

Kovászna Megyei Törvényszék 2012-ben utasította a polgármesteri hivatalt, bármilyen 

feliratozásban előbb az állam hivatalos nyelvén tüntesse fel a szöveget, és csak azután 

magyarul. Az ítélet a Brassói Táblabíróság határozatával jogerőssé vált. 

 

Volt külügyminiszter: Romániának nincs más alternatívája 
2014. július 9. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Szabadság 

Szükségesnek és korrektnek nevezte a román kormány elutasító álláspontját a Minority 

SafePack nevű európai polgári kezdeményezés ügyében Cristian Diaconescu volt 

külügyminiszter, a Traian Basescu államfő védnökségével alakult Népi Mozgalom 

Alapítvány elnöke, a Népi Mozgalom Párt államfőjelöltje – közölte szerdán az Agerpres 

hírügynökség. A szociáldemokrata kormányt más kérdésekben élesen bíráló ellenzéki 

politikus szerdán úgy nyilatkozott: Romániának nincs más alternatívája, mint az Európai 

Bizottság oldalára állni a kisebbségi kezdeményezéssel szemben. Az unió működését 

szabályozó Lisszaboni Szerződés csak „nagyon általánosan" érinti a kisebbségek ügyét, a 

tagállamok illetékességében hagyva a kérdést – érvelt Diaconescu. 

 

Izsák Balázs SZNT-elnök: Románia szószegő 
2014. július 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az erdélyi magyarság képviselőinek kötelességük nemzetközi szinten felfedni Románia 

szerződésszegéseit – véli Kelemen Hunornak írt újabb nyílt levelében Izsák Balázs. A 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke szerint Románia megszegte vállalt kötelezettségét, 
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miszerint kisebbségpolitikáját az Európa Tanács 1201-es ajánlására alapozza. Az 1993-ban 

elfogadott ajánlás a tömböt alkotó kisebbségek jogaként veszi számba az autonóm 

közigazgatási szervek létrehozását vagy a különleges státust. Az SZNT elnöke az RMDSZ-

nek azt a – Markó Béla volt elnöktől idézett – álláspontját bírálta, miszerint a szövetség 

nem panaszolhatja be a nemzetközi szervezeteknél azt a kormányt, amelynek maga is 

tagja. 

 

Florea: vegyes iskola marad az Unirea 
2014. július 9. – Krónika 

Egyetlen magyar diák sem távozik a marosvásárhelyi Unirea Főgimnáziumból – jelentette 

ki szerdán Dorin Florea polgármester, aki szerint erről a római katolikus egyházzal is 

megállapodott az önkormányzat. Az elöljáró szerint a tárgyalások során arra a döntésre 

jutottak, hogy az Unirea gimnázium továbbra is kétnyelvű tanintézet marad, és szerződést 

terveznek kötni az egyházzal, miszerint az 25 évre haszonbérbe adja az önkormányzatnak 

az ingatlanegyüttes főépületét. A polgármester szerint ezért cserébe az önkormányzat 

hajlandó lenne tárgyalásokat folytatni az egyházzal arról, hogy a hátsó kis épületben 

létrehozhassák a tervezett magyar tannyelvű II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnáziumot. 

 

Ma kezdődik a 7. világtalálkozó Sepsiszentgyörgyön 
2014. július 10. – Krónika 

Sepsiszentgyörgyre várják a Kárpát-medence reformátusait a következő napokban: ma 

délelőtt kezdődik a 7. Magyar Református Világtalálkozó, amelynek központi eseménye 

Kálvin János egész alakos szobrának felavatása. A 11 órakor kezdődő nyitóünnepséget a 

megyeszékhely főterén felállított nagyszínpadon tartják, majd 13 órától a Kálvin téren, a 

Vártemplom előtt leplezik le a szobrot. 

 

Eckstein-Kovács: Provokáció Románia belépése a luxemburgi perbe 
2014. július 10. – Szabadság 

Eckstein-Kovács Péter provokációnak tartja Romániának a perbe való beszállását az 

Európai Bizottság oldalán a polgári kezdeményezés kapcsán. Ráadásul mindez „jól 

eladható” a román nacionalista választók felé, nyilatkozta a Szabadságnak. Az RMDSZ 

országos vezetőtestülete, a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) pénteken hoz döntést arról, 

hogy a szövetség kívánja-e folytatni az együttműködést a PSD-vel, vagy kilép a 

kormányból. 

 

Az új kisebbségi bizottság első ülésén részt vesznek annak magyar tagjai 
2014. július 9. – hirek.sk 

Százegy nemzetiségi szervezet képviselői pénteken megválasztották a Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségek Bizottsága új tagjait, akiket hivatalosan Mária Jedlíčková megbízott 
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kisebbségügyi kormánybiztos nevez majd ki. Adódik a kérdés, hogy a testület öt magyar 

tagja a közeljövőben hajlandó-e részt venni a bizottsági üléseken, ezzel legitimizálva annak 

tevékenységét, határozatait. A kérdésről Tokár Gézával, a Kerekasztal szóvivőjével 

beszélgetett a hirek.sk. 

 

Homage Esterházy János címmel nyílt kiállítás a II. Martosi Szabadegyetem 
nulladik napján 
2014. július 9. – Felvidék Ma 

Hommage Esterházy János – Nem lehet helye a lemondásnak címmel nyílt kiállítás a II. 

Martosi Szabadegyetem nulladik napján, július 9-én. A tárlat a Pozsonyi Magyar Galéria 

Esterházy János festmény- és grafikai gyűjteményének darabjait mutatja be. 

 

A szakmai politizálás megalapozása 
2014. július 9. – MTI, Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szerdai, negyvennegyedik rendes ülésén a Magyar Nemzeti Tanács elfogadta a tanács 

négyéves tevékenységéről szóló beszámolót. A dokumentum 160 oldalon át ecseteli, hogy 

mivel foglalkozott 2010. június 30-án történt megalakulása után a tanács. Korhecz Tamás, 

az MNT elnöke értékelő beszédében elmondta: a kisebbségi sorsban élő, anyaországtól 

elszakított magyar közösségek az elmúlt mintegy száz esztendőben csak a Délvidéken 

jutottak el oda, hogy szakmai stratégiai dokumentumokat készítettek megmaradásunk, 

nemzetpolitikai céljaink meghatározása és megvalósítása érdekében. Az MNT nyolc 

középtávú stratégiai dokumentumot fogadott el. A stratégiákban megfogalmazott dolgok, a 

helyzetértékelések, a megállapítások és célok nem veszítettek aktualitásukból. Hozzátette, 

nagyon sok olyan terület van, ahol már mérhetővé váltak az eredmények. 

 

Rövidítik a honosítási és akkreditációs folyamatokat 
2014. július 9. – Magyar Szó 

Újabb módosítás előtt áll a 2005-ben meghozott felsőoktatási törvény. Milovan Šuvakov, 

az oktatásügyi miniszter tanácsadója elmondta, a törvénymódosítás középpontjában a 

külföldön megszerzett oklevelek honosítása áll. A módosított felsőoktatási törvényjavaslat 

július 16-áig van közvitán. 

 

Zentai Gimnázium: Továbbra is kérdéses a tagozatok száma 
2014. július 9. – Vajdaság Ma 

Lenne érdeklődés a Zentai Gimnázium második magyar tannyelvű általános tagozata 

iránt, ugyanis közel hatvan magyar ajkú diák szeretett volna az intézmény általános 

szakára iratkozni, ugyanakkor mivel az oktatási minisztérium csak egy magyar tannyelvű 

tagozat megnyitását engedélyezte, közülük mindössze harmincan iratkozhattak be. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/47200-homage-esterhazy-janos-cimmel-nyilt-kiallitas-a-ii-martosi-szabadegyetem-nulladik-napjan
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/47200-homage-esterhazy-janos-cimmel-nyilt-kiallitas-a-ii-martosi-szabadegyetem-nulladik-napjan
http://www.magyarszo.com/hu/2396/kozelet/113422/A-szakmai-politiz%C3%A1l%C3%A1s-megalapoz%C3%A1sa.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2395/kozelet_oktatas/113399/R%C3%B6vid%C3%ADtik-a-honos%C3%ADt%C3%A1si-%C3%A9s-akkredit%C3%A1ci%C3%B3s-folyamatokat.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17391/Zentai-Gimnazium-Tovabbra-is-kerdeses-a-tagozatok-szama.html
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Amerikai magyar származású fiatalok Szabadkán 
2014. július 9. – Nemzeti Regiszter, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Az Amerikai Egyesült Államokban élő magyar származású fiatalok látogattak el a Kárpát-

medencébe két hétre, hogy erősítsék kötődésüket a magyar közösséghez és kultúrához. 

Hétfőn Szabadkán jártak, ahol a vajdasági magyar közösség politikai, közösségi és 

történelmi hátterével ismerkedtek meg. 

 

Magyartanárokat tüntettek ki 
2014. július 11. - Kárpátalja 

2014. július 5-én Ungváron a Nemzetiségek Házában sor került egy különleges 

ünnepségre: a Magyar Szó Kárpátalján Alapítvány elismerésben részesítette azokat a 

magyartanárokat, akik eredményes munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Kárpátalján a 

magyar szó, a magyar kultúra, a hagyományok tovább éljenek, még tisztábban, még 

erőteljesebben. 

 

Szakképzés magyar nyelven 
2014. július 11. - Kárpátalja 

A kilencedik osztályt befejező fiatalok jelentkezését várják a Beregszászban a most induló 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetébe, ahol 

felsőfokú ifjú szakember (molodsij specialiszt) szintű okleveleket szerezhetnek a következő 

szakokon: óvodapedagógia, szocálpedagógia, alkalmazott matematika, turizmus, valamint 

könyvvitel szakokra. A képzésekre felvételizhetnek a 9. és 10. osztályt már befejezett 

fiatalok is – mondta el Soós Katalintól, az intézet igazgatója. 

 

Magyar egyesületek Dél-Franciaországban 
2014. július 9. – Nemzeti Regiszter 

Franciaország délkeleti szegletében szép számmal élnek magyarok. Az egyéni történeteket 

hallgatva igen összetett kép bontakozott ki azt illetően, hogy ki mikor és miért lelt itt 

hosszabb-rövidebb ideig otthonra. Az önkéntes vagy kényszerű száműzetés nehéz perceit, 

ha végképp feledtetni nem is, de enyhíteni legalább tudja Provence és a Cȏte d’Azur 

csodálatos vidéke. 

 

Apák Napja a Társaskörben 
2014. július 9. – Nemzeti Regiszter 

Anyák napját követően pár héttel, június 14-én a Társaskör újra remek műsorral várta 

kedves tagjait és vendégeit apák napja alkalmából. Az apák napját Kanadában, 

Magyarországhoz hasonlóan, június harmadik vasárnapján tartják, amikor is az apaságot 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/amerikai-magyar-szarmazasu-fiatalok-szabadkan
http://karpataljalap.net/2014/07/11/magyartanarokat-tuntettek-ki
http://karpataljalap.net/2014/07/11/szakkepzes-magyar-nyelven
https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-egyesuletek-del-franciaorszagban
https://www.nemzetiregiszter.hu/apak-napja-a-tarsaskorben
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és a szülői szerepet ünnepeljük és az apákra, nagyapákra, valamint a többi férfi felmenőre 

emlékezünk. 

 

Vadregényes Alkotótábor Bécsben 
2014. július 9. – Nemzeti Regiszter 

A Bécsi Magyar Iskola támogatásával a Bornemisza Péter Társaság színésze Antalfi Dániel 

és Fuchs Vivien tanárszakos hallgató egy nyári alkotótábort szervez magyar gyerekeknek 

Bécsben. A tábor fő célja, hogy a gyerekek sok-sok játékkal és vidámsággal kóstolhassanak 

bele az alkotás szépségébe és örömébe. 
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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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