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Tőkés harmadik a Fidesz EP-listáján 
2014. április 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Háromszék, Magyar 

Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Tőkés László a magyar nemzetegyesítés folyamata újabb fontos állomásának nevezte, hogy 

a Fidesz színeiben indulhat a májusi EP-választáson. Az Orbán Viktor vezette kormánypárt 

csütörtökön jelentette be, hogy listája 3. helyét az EMNT elnöke foglalja el. A budapesti 

bejelentést követően kibocsátott nyilatkozatában az erdélyi EP-képviselő úgy értékelte, 

hogy a Fidesz-KDNP – folytatva a 2010-ben megalapozott nemzetpolitikai fordulatot – 

valódi „nemzeti csapattal” készül az Európai Parlamentbe, helyet biztosítva az elszakított 

nemzetrészeknek. 

 

Összeszámolták a külhoni magyarok szavazatait 
2014. április 10. – MTI, Origo.hu, Híradó, Magyar Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet 

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) végzett a levélben leadott listás szavazatok 

megszámlálásával, összesen 128.378 érvényes szavazólap érkezett. A szavazatok 95,49 

százalékát a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta. A Jobbikra 2,28 százalék, a baloldali 

összefogásra 1,16 százalék, az LMP-re 0,45 százalék voksolt. A legtöbben Erdélyből és a 

Vajdaságból küldték haza a szavazatukat. Most először volt arra lehetőség, hogy azok a 

magyarok is részt vegyenek a választáson, akiknek nincs magyarországi lakcímük. Több 

tízezren levélben küldték haza a szavazólapot, sokan viszont vasárnapra hagyták a 

voksolást, hogy a többi magyarral egy napon szavazhassanak. 

 

Kiska kegyelmet adna, ha elítélnék Hedviget 
2014. április 10. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság 

Ha elítélik Žák-Malina Hedviget, Andrej Kiska államfőként biztosan kegyelmet ad neki. 

Ezt a leendő köztársasági elnök jelentette ki a Markíza televíziónak adott csütörtöki 

interjújában.„Az emberi méltóság megsértésének tartom, hogy már közel nyolc éve 

üldözünk valakit, és nem tudunk az ügy végére járni. Ezt már régen le kellett volna zárni” 

– mondta Andrej Kiska.  

 

A VMSZ csak akkor lesz a parlamenti többség része, ha prioritásai bekerülnek 
a kormány programjába 
2014. április 10. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a VMSZ elnöke az M1 Ma reggel című műsorában azt mondta: a Vajdasági 

Magyar Szövetség átdolgozta választási programját. Mint mondta, arra készültek, hogy a 

jövőbeni parlamenti többség része lesznek, de csak abban az esetben, ha a VMSZ 

prioritásai bekerülnek a kormány programjába. Ezeket foglalták csokorba egy 6-7 oldalas 

anyagban, és leírták, melyek a konkrét elképzeléseik, céljaik: a gazdaság, megélhetés 

kérdése, szociális ügyek, az egészségügy kérdése, a mezőgazdaság és a közbiztonság 

kérdése, valamint a klasszikus kisebbségi kérdések, továbbá annak az űrnek a betöltése, 

amit a szerb alkotmánybírósági döntések ütöttek a jogszabályokon – fejtette ki. Elmondta: 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-harmadik-a-fidesz-ep-listajan
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http://www.hirek.sk/belfold/20140410200248/Kiska-kegyelmet-adna-ha-elitelnek-Hedviget.html
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el szeretnék érni, hogy még idén két lépésben a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

átdolgozásra kerüljön.  

 

Corlăţean: nagy veszteség, hogy Martonyi nem marad a magyar külügyi tárca 
élén 
2014. április 10. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Nagy veszteségnek nevezte a kétoldalú kapcsolatok számára Martonyi János magyar 

külügyminiszter visszavonulását Titus Corlăţean, és úgy vélekedett, hogy utódjának nem 

lesz könnyű dolga, mert ugyanolyan magas szinten kell majd tartania a két ország közötti 

„kiváltságos” párbeszédet. Titus Corlăţean a közszolgálati televíziónak adott szerda esti 

interjújában kifejtette: a magyar-román kapcsolatok jövője szerinte azon múlik, előnyben 

részesíti-e az Orbán-kormány a „pozitív” elemeket a Jobbik által megjelenített 

„kísértésekkel” szemben. 

 

Lojalitást vár el a magyaroktól Corlățean 
2014. április 10. – Krónika 

Románia többi polgárához hasonlóan szeretne jobb életet biztosítani a magyaroknak is, de 

lojalitást vár el tőlük – mondta Titus Corlățean külügyminiszter egy, a bukaresti 

közszolgálati televíziónak adott interjúban. Arra a kérdésre, hogy mit kezdenek majd a 

román hatóságok az olyan vitás kérdésekkel, mint a székelyföldi autonómiatörekvés, 

amelyet Budapest is támogat, és amely „utcai zavargásokhoz” vezetett Marosvásárhelyen, 

Corlățean azt mondta: Marosvásárhelyen provokátorok szították a kedélyeket, de ő azt 

tartja a legfontosabbnak, hogy most  az RMDSZ is tagja a bukaresti kormánykoalíciónak. 

 

Kovászna megye új prefektusa korrekt „zászlótörvényt” szeretne 
2014. április 10. – transindex.ro 

Pénteken iktatták be hivatalába Kovászna megye új prefektusát, Marius Popicát. Az új 

kormánybiztos kinevezését a helyi és a megyei RMDSZ is támogatta, mivel nem sikerült 

szót érteni az egyre-másra székelyzászló pereket indító Dumitru Marinescu 

kormánybiztossal. Az új prefektussal a feladataival kapcsolatos hozzáállásáról, a helyi 

vezetőkkel való viszonyáról, de a székely szimbólumokról is beszélgetette a Transindex. 

 

Politikai elemző: Tőkés felkerülése az EP-lista harmadik helyére nem 
meglepő 
2014. április 10. – transindex.ro 

Semmi meglepőt nem látok abban, hogy Tőkés László a Fidesz EP-listájának a harmadik 

helyére került - reagált a Transindex megkeresésére Juhász Attila, a magyarországi 

Political Capital elemzője. Az elemző elmondta, hogy ennek leginkább belpolitikai tétje 

van, és mindkét félnek kedvező eredményeket hozhat. "Szerintem ez egy olyan szimbolikus 
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gesztus, amely leginkább belpolitikai szinten értelmezhető. Az ilyen fajta gesztusok 

használata eddig is jellemző volt a Fideszre, amely ezzel is jelezte a határon túli 

magyarokkal szembeni felelősségvállalását. Emellett Tőkés László és a Fidesz között van 

egy köztudottan jó kapcsolat is. A magyarországi sajtóban már az is felmerült, hogy Tőkés 

egyenesen listavezetője lesz a Fidesznek" - mondta Juhász. 

 

Nem nyert magyar projekt a Kulturális Alap pályázatán, leváltják az igazgatót 
2014. április 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Nem nyertek magyar vonatkozású projektek a Román Kulturális Alap (AFCN) pályázatán, 

amelynek eredményeit tegnap tették közzé. A kulturális minisztérium hatáskörébe tartozó 

alap döntését nyilatkozatban bírálta Hegedüs Csilla államtitkár, aki kifejtette: „A 

következő hetekben új igazgatót nevezünk ki a Román Kulturális Alap élére. Az a célunk, 

hogy az új vezetőség és kuratóriumok értékelvű, a kisebbségi kulturális programokat is 

támogató döntéseket hozzanak az elkövetkezőkben meghirdetett pályázatok elbírálása 

során”. 

 

Az MPP-vel írja választási programját az RMDSZ 
2014. április 10. – maszol.ro, Erdély Ma 

Bíró Zsolt, a polgári párt országos elnöke csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján 

elmondta: a két politikai szervezet közti partnerség jegyében ebben az időszakban 

szakértőik az RMDSZ választási programjához való javaslatokat fogalmazzák meg, amit 

majd a kampány kezdetéig egy közös munkacsoportban vitatnak meg, és remélhetőleg 

konszenzusos választási programot mutatnak majd be. Az MPP elnöke, Bíró Zsolt 

rámutatott: a következő időszakban több területen fogalmaznak meg javaslatokat az 

RMDSZ EP kampány programjához, remélik, minél több megjelenik majd a szövetség 

dokumentumában. A polgári párt elnöke szerint részvételük a választási kampányban 

akkor lesz hangsúlyosabb, ha az RMDSZ által kínált program az MPP által is felvállalható.  

 

Dicséri, de módosítaná az RDMSZ autonómiatervezetét az MPP  
2014. április 10. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ autonómiatervezete számos pozitív elemet tartalmaz, és bár nem pontosan az, 

amit az MPP gondol Székelyföld autonómiájáról, de a jelenleg érvénybe lévő törvényeket 

kihasználva segít kirajzolni a leendő Székelyföld előképét, fogalmazta meg szerdai 

sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Bíró Zsolt. A politikus szerint ebben a kérdésben a 

két politikai szervezet között az a nézetkülönbség, hogy az RMDSZ tervezete a Hargita, 

Kovászna és Maros megyei önkormányzatok társulását tartalmazza, ezzel szemben az MPP 

a történelmi Székelyföld 153 települési önkormányzat társulását szeretné a 

törvénytervezetbe megfogalmazni.  A három megyés társulás esetén a térségben a magyar 

lakosság aránya 54 százalékos, a 153 önkormányzatból álló társulás révén kialakuló 

térségben a magyar lakosság aránya 75 százalékos lenne.  
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Különóra a nyelvi jogokról a háromszéki iskolásoknak 
2014. április 10. – szekelyhon.ro 

A kétnyelvűségről, nyelvhasználati jogokról tart előadást Markó Attila RMDSZ-es 

képviselő az Iskola Másként hetében. Az elmúlt napokban a kézdivásárhelyi és baróti 

iskolákat kereste fel, ahol az Ébresztőóra nagyon vidám hangulatban zajlott, a diákokat 

érdekelte, hogy miért fontosak nyelvi jogok, miért kell élni ezekkel a törvény által 

biztosított jogokkal, és hogy miért fontos másokkal is megértetni, hogy ezek megilletnek 

bennünket. A képviselő csütörtökön a Székely Mikó Kollégiumba és a Mikes Kelemen 

Főgimnáziumba látogatott, ahol a felső tagozatos diákok gyűltek össze a beszélgetésre. 

 

Beperelik a kormányt a Fenyő szálló miatt 
2014. április 10. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére huszonegy kovásznai és sepsiszentgyörgyi 

állampolgár indít pert a román kormány ellen. A felperesek diszkriminatívnak és 

törvényellenesnek tartják a kormány tavaly év végén hozott döntését, amelynek 

értelmében a kovásznai Fenyő szállodát az ortodox egyháznak ajándékozták. Az indoklás 

szerint a diszkrimináció abban áll, hogy az ortodox egyház egy olyan ingatlan birtokába 

jutott, amely nem vallási célokat szolgál, miközben a magyar történelmi egyházak 

államosított ingatlanjaik többségét nem kapták vissza; egy olyan városban, ahol az ortodox 

vallásúak aránya 21,2 százalékos.  

 

Ösztöndíjakat adnak át moldvai csángó-magyar egyetemistáknak 
Csíkszeredában 
2014. április 10. – Erdély Ma 

A Moldvai Csángómagyar Oktatási Programból kikerülő csángó diákok továbbtanulásának 

segítésére a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Pillangó Alapítvány 

támogatásával 2013-ban P. Jáki Sándor Teodóz-ösztöndíjat alapított. Az ösztöndíjra azok a 

moldvai csángó magyar diákok pályázhattak, akik tanulmányaikat romániai felsőoktatási 

intézményben magyar nyelven folytatják. Az egyetemi félévre elnyerhető ösztöndíjat idén 

második alkalommal osztják ki, és értéke függ az elért tanulmányi eredménytől. 

 

Maradtak a beiskolázási számok 
2014. április 10. – Krónika 

Tökéletesek az oktatási minisztérium által a következő tanévre javasolt beiskolázási 

számok, már csak az a kihívás, hogy a magyar oktatásban meg is lehessen valósítani ezeket 

– mondta a Krónikának Király András. Az oktatási államtitkár hangsúlyozta, hogy a 

beiskolázási számokat az iskolák javaslatai alapján a megyei tanfelügyelőségek állították 

össze, a szaktárca pedig nem változtatott ezeken. Az oktatási minisztérium közvitára 

bocsátotta a 2014-2015-ös tanévre szóló beiskolázási számokat. A tervezet szerint a 

felsőfokú és egyetem utáni oktatásban az igeivel megegyező számú helyet biztosítanának, a 

gimnáziumi és középiskolai oktatásban azonban 20 ezerrel csökkentenék a diákok számát. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kulonora-a-nyelvi-jogokrol-a-haromszeki-iskolasoknak
http://itthon.transindex.ro/?hir=35980
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Markó Béla: aggasztó a Jobbik előretörése 
2014. április 10. – Krónika 

Aggodalmának adott hangot Markó Béla RMDSZ-es szenátor, a szövetség korábbi elnöke a 

Jobbik térnyerése miatt a magyarországi választások nyomán. „Romániában is volt ilyen 

időszak, amikor a Nagy-Románia Párt (PRM) 2000-ben több mint 20 százalékos 

eredményt ért el. De jelenleg egy ilyen irányzat magyarországi jelenléte egyáltalán nem 

segít nekünk” – nyilatkozta a politikus csütörtökön az RFI rádiónak.  Szerinte a térségben 

nem egyedülálló a jelenség, Romániában és Ukrajnában is újjáéledőben van a 

nacionalizmus és az ultranacionalizmus. Rámutatott: ennek egyik oka az, hogy még az EU-

ba belépett országok sem voltak képesek megoldani a nemzetiségi kérdéseket. Markó 

szerint Magyarországon olyan politikai erőkre van szükség, amelyek képesek a 

párbeszédre, és a jószomszédi viszonyt választják, a nemzetiségi kérdést pedig 

együttműködés és közeledés útján kívánják megoldani. 

 

Kelemen: nem hiszik el, hogy Románia az övék 
2014. április 10. – maszol.ro, Krónika, MTI 

A romániai politika elmúlt két és fél évtizedéről, a románok Erdélyhez és az egységes 

nemzetállamhoz való viszonyáról, a politikai pártok ideológiamentességéről beszélt 

Kelemen Hunor Kolozsváron, az  Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság Tanulmányi 

Napjainak keretén belül, csütörtök délután tartott előadásában. Kelemen Hunor mint 

filozófia szakon végző volt diák is tartott előadást az EMFT rendezvénysorozatán, politikai 

áttekintése pedig már csak azért is alapos lett, mert 1997 óta jelen van benne, első, 

államtitkári pozíciója megszerzése óta. Előadását azzal kezdte: a bukaresti politikai életben 

mindig visszafogottak az új emberekkel szemben, előbb ki akarják ismerni őket.  

 

A PNL és a referendum – „Lebuktatta” az RMDSZ-t Marius Obreja 
2014. április 11. – Erdély Ma 

Világraszóló ármányt leplezett le Marius Obreja. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kovászna 

megyei szenátora szerint az RMDSZ úgy akarta módosítani a referendumtörvényt, hogy 

egy népszavazás eredményét azonnal gyakorlatba lehessen ültetni. Ő azonban szemfüles 

volt, és fényt derített a „ravasz” kezdeményezésre. Klárik László RMDSZ-szenátor úgy véli, 

Obreja „párhuzamos a dolgokkal”. 

 

Szavazások éve Erdélyben 
2014. április 11. – Pataky István – Magyar Nemzet 

A késő őszi romániai elnökválasztás meghatározó lehet a kormányzás szempontjából is, 

hiszen megmaradtak a viszonylag erős elnöki jogkörök. A megfelelő jelölt megtalálása 

komoly kihívásokat jelent, hiszen ha a szociáldemokrata jelölt veszít, úgy az könnyen 

Victor Ponta bukását is eredményezheti, mivel létrejöhet vele szemben egy jobbközép 

többség az RMDSZ-szel együtt. Kérdés, hogy az RMDSZ amennyiben kormányzati 

szerepet vállal, mit érhet el, akár az autonómia, akár a magyarellenesség kérdésében.  
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http://www.kronika.ro/belfold/lojalitast-var-el-a-magyaroktol-corlaeean
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/27666-kelemen-nem-hiszik-el-hogy-romania-az-ovek
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=162633&cim=a_pnl_es_a_referendum_lebuktatta_az_rmdsz_t_marius_obreja
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. április 11-i számában olvasató.) 

 

Hedvig-ügy: Budapest konzuli védelmet nyújt 
2014. április 11. – Új Szó 

Žák-Malina Hedvig magyar állampolgár, ezért egyértelmű, hogy Magyarország konzuli 

védelmet nyújt neki az ellene folyó eljárás további szakaszaiban,valamint az ügyet felveti 

nemzetközi fórumokon is –szögezte le közleményében a magyar külügyi tárca. A szlovák 

külügyminisztérium nem fogja kommentálni a magyar külügyminisztérium nyilatkozatát, 

nem akar hozzájárulni az ügy medializálásához. Žák-MalinaHedvig ügye a szlovák 

bűnüldöző szervek hatáskörébe tartozik” – vélekedik a szlovák külügy. Roman Kvasnica, 

Hedvig ügyvédje üdvözölte, hogy Magyarország meg kívánja védeni saját állampolgárát. 

Kvasnica örül annak, hogy egy másik állam is belenézhet majd a megvádolt nő bírósági 

irataiba. 

 

Új megyerendszer – Több mint 17 ezren írták alá a petíciót 
2014. április 10. – hirek.sk 

Eddig több mint 17 ezren írták alá a szlovákiai megyerendszer megváltoztatásával 

kapcsolatos népszavazás kiírását szorgalmazó petíciót. A petíciót 2014. január 21-én 

Simon Zsolt, a Most-Híd képviselője indította, aki egyúttal a petíciós bizottság elnöke is. A 

kezdeményezés célja ésszerűbbé és olcsóbbá tenni Szlovákia közigazgatását. Az elképzelés 

szerint a jelenlegi 79 járás helyett 18 megye alakulna, és a megyei választásokat pedig 

összekötnék a polgármesterek megválasztását is célzó helyhatósági választásokkal. 

 

Mi lesz a tornaljai gimnázium sorsa? 
2014. április 10. – hirek.sk 

Még nem tudni pontosan, mi lesz a tornaljai gimnázium sorsa, megszűnik vagy átalakítják 

a tanintézményt. A Besztercebánya Megyei Önkormányzathoz tartozó, magyar-szlovák 

tannyelvű intézményt az utóbbi években a diákok létszámának csökkenése jellemzi. Ebben 

az iskolai évben például a szlovák tagozaton nem tudott osztályt nyitni az iskola. A 

gimnázium működtetése ráfizetés a megye számára, ezért annak megszüntetése, 

összevonása vagy a város fenntartása alá való besorolása a cél. 

 

Becses az egyetlen magyar óvoda Kassán 
2014. április 10. – hirek.sk 

A magyar családok nagy becsben tartják Kassán a magyar óvodát. Szlovákia második 

legnagyobb városában a több mint félszáz óvoda közül csupán egy magyar tannyelvű. Az 

intézmény 61 évvel ezelőtt 37 gyerekkel indult. Ma három csoportban 65 gyermek 

befogadására képes. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140410101042/Uj-megyerendszer-Tobb-mint-17-ezren-irtak-ala-a-peticiot.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20140410121558/Mi-lesz-a-tornaljai-gimnazium-sorsa.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20140410164508/Becses-az-egyetlen-magyar-ovoda-Kassan.html
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Az anyanyelvi iskola előny, főleg ha városi 
2014. április 10. – Új Szó 

Tanulmányi eredmények szempontjából hátrányos lehet, ha a diákok nem anyanyelvükön 

tanulnak, és további hátrány, ha valamely kis létszámú település iskoláját 

látogatják. Röviden és leegyszerűsítve így lehetne megfogalmazni a 2012-es nemzetközi 

PISA-tesztek egyik tanulságát. Az utolsó alapján Szlovákiában a diákok képességei 

szövegértésből, matematikából és természettudományokból is romlottak.A szlovákiai 

magyarok viszont az eredmények alapján mindegyik kompetencia területen jobban 

teljesítenek, mint azok a nemzetiségi társaik, akik többségi nyelven tanulnak, mutatott rá 

Papp Z. Attila, aki az SZMPSZ hétvégi rozsnyói konferenciáján tartott előadást. 

 

SNS–NDS: Konszenzus a kulcsfontosságú kérdések kapcsán 
2014. április 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt (SNS) és az Új Demokrata Párt (NDS) a jövendőbeli kormány 

megalakításával kapcsolatos tárgyalásukon „jelentős mértékű egyetértésre jutottak a 

Szerbia fejlődésével kapcsolatos kulcsfontosságú kérdések vonatkozásában” – jelentette ki 

csütörtökön AleksandarVučić és Boris Tadić, a két párt elnöke. „Elárulta, közölte 

Tadićtyal, hogy az SNS azt szeretné, ha a szerbiai kormány komoly csapatként működne, 

amely szakértőkből és hozzáértőkből áll, s nem pedig „kvóták és kontingensek” alapján jön 

létre. 

 

Ungvári magyar lap: nem mindig járnak törvényes úton az önvédelmi 
alakulatok Kárpátalján 
2014. április 10. – Kárpáti Igaz Szó, MTI 

Kárpátalján egymás után alakulnak az önvédelmi egységek, polgárőrségek, amelyek a 

közrend védelmét lennének hivatottak biztosítani, ám egyes csoportok fegyverrel 

rabolnak, lövöldöznek. Igor Sztefanec, a kárpátaljai rendőrség alezredese az újságnak 

nyilatkozva elmondta, hogy az egyes, önvédelminek mondott polgári egységek a kijevi 

eseményeket követően alakultak meg Kárpátalján. Sajnos ezek nem mindig járnak 

törvényes úton: álarcot öltenek, dorongot, lőfegyvert ragadnak, és fenyegetik a becsületes 

polgárokat, rabolnak, különféle bűncselekményeket követnek el – tette hozzá. Az alezredes 

megjegyezte, hogy törvényen kívüli csoportokról van szó, amelyeket le kell fegyverezni, el 

kell lehetetleníteni. 

 
 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/10/az-anyanyelvi-iskola-elony-de-csak-ha-varosi
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20296/SNS8211NDS-Konszenzus-a-kulcsfontossagu-kerdesek-kapcsan.html
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Az itteni magyar közösséget segíti a magyarországi fiatal 
2014. április 10. – Új Magyar Képes Újság 

A Magyarország határain túl élő magyarság identitástudatának erősítése érdekében hozták 

létre a Kőrösi Csoma Sándor Programot. A program keretében érkezett Horvátországba 

Nagy Bence is, aki hat hónapig segíti az itteni magyar közösség munkáját. Bence az első 

napokat ismerkedéssel, „terepszemlével” tölti, ebben a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének a munkatársai segítik. Azt tervezi, hogy az első hetekben 

felveszi a kapcsolatot a magyar egyesületekkel, és felméri, hol, melyik szervezetnek milyen 

területen lehet a segítségére. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5427-az-itteni-magyar-koezoesseget-segiti-a-magyarorszagi-fiatal
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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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