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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kelemen Hunor: a miniszterjelöltek és a kormányprogram ismeretében dönt az 
RMDSZ a Cîțu-kabinet támogatásáról 
2020. február 27. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ azt követően dönti el, hogy megszavazza-e a Cîţu-kabinet beiktatását, hogy 

megismeri a miniszterjelölteket és a kormányprogramot – nyilatkozta szerda este Kelemen 

Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Az Agerpres hírügynökség beszámolója szerint Kelemen 

„találgatásoknak” nevezte azokat a forgatókönyveket, amelyek szerint, ha a törvényhozók 

nem szavaznak bizalmat a Cîţu-kabinetnek, feloszlatják a parlamentet, mivel – magyarázta az 

elnök – az Orbán-kormányt nem utasították el kétszer, amint azt az alkotmány előírja az 

előre hozott választások esetén. 

 

Grezsa István: Rákóczi tisztelete összeköti a magyar nemzetet 
2020. február 27. – karpat.in.ua 

II. Rákóczi Ferenc emléke és példája összeköti a hátárok által szétszabdalt magyar nemzetet, 

mondta Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztos Salánkon, ahol megemlékeztek a nagyságos fejedelem által tartott utolsó 

országgyűlés évfordulójáról. II. Rákóczi Ferenc 1711 februárjában Salánkon hívta össze 

tanácskozásra erdélyi tanácsosait és a magyarországi szenátorokat, hogy választ adjanak a 

császáriak békefeltételeire. A szabadságharc csillaga a salánki országgyűlés idején már 

leáldozóban volt. A fejedelem a tanácskozás után Lengyelországba utazott, hogy a 

szabadságharc ügyének megnyerje az orosz cárt. Ám eközben Károlyi Sándor, a kuruc seregek 

fővezére béketárgyalásokat kezdett az osztrákokkal, aminek következtében a kurucok a 

majtényi síkon letették a fegyvert. 

 

Életbe lépett a kampánycsend 
2020. február 27. – Ma7.sk, bumm.sk 

Éjféltől megkezdődött a 48 órás parlamenti választások előtti moratórium. Ennek értelmében 

tilos bármilyen olyan tevékenységet folytatni,  amelyik bármelyik induló pártot, mozgalmat 

vagy koalíciót előnyös vagy előnytelen helyzetbe hozná. A választási kampányra a pártok 

maximálisan 3 millió eurót költhettek, amihez transzparens számlával kellett rendelkezniük. 

Még a kampánycsend előtt életbe lépett a választási felmérések eredményeinek közzétételére 

vonatkozó tilalom. Tizennégy napig tart, egészen addig, míg véget nem érnek a voksolások 

február 29-én. A kampánycsend megszegése súlyos anyagi következményekkel jár. A politikai 

szubjektumok 30 és 300 ezer euró között összegre büntethetők, a médiák pedig 1000 és 10 

ezer eurós büntetést kaphatnak. 
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Horthy Miklósra és Trianonra emlékezik a Mi Hazánk 
2020. február 27. – MTI, hirado.hu 

A Mi Hazánk Mozgalom fáklyás felvonulást rendez Horthy Miklós kormányzóvá 

választásának 100. évfordulója alkalmából vasárnap a fővárosban, továbbá országos 

kampányt indít Trianon centenáriumán – jelentette be a párt alelnöke csütörtökön 

sajtótájékoztatón Budapesten. Novák Előd közölte: a vasárnapi megemlékezésen részt 

vesznek a Horthy Miklós Társaság, a Trianon Társaság, a Független Kisgazdapárt, a MIÉP, a 

Betyársereg, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a Nemzeti Jogvédelmi Szolgálat 

képviselői, valamint „gárdisták”. Továbbá kezdeményezni kívánják, hogy a főváros XI. 

kerületében található Bukarest utcát kereszteljék át Horthy Miklós utcává – tette hozzá. A 

politikus a Bukarest utcában, egy a történelmi Magyarországot ábrázoló ponyvával ellátott 

teherautó előtt állva megtartott sajtótájékoztatón elmondta: a felvonulást, egy fehér ló 

felvezetésével ugyanazon az útvonalon tartják, amelyet Horthy Miklós tett meg 

megválasztását követően, a Gellért szállótól a Szabadság hídon át a Parlamentbe. 

 

Tanasă felsült: nem kell kitűzni a román zászlót Sepsiszentgyörgy „magyar 
megszállás alóli felszabadítása” emlékére 
2020. február 27. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Kovászna Megyei Törvényszék csütörtöki ítélete értelmében nem kell kitűzni a román 

zászlót Sepsiszentgyörgy polgármesteri hivatalának a tornyára a város „magyar megszállás 

alóli felszabadítása” emlékére. Az elsőfokú ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján 

tették közzé. A toronyzászló kitűzéséért a székelyföldi magyar szimbólumok és feliratok ellen 

pereskedő Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) indított pert, arra kérve a 

bíróságot, hogy kötelezze Antal Árpád polgármestert a zászló kitűzésére. A pert tavaly 

áthelyezték a bukaresti törvényszékre, de az megállapította illetéktelenségét, így az ügy 

visszakerült Sepsiszentgyörgyre. 

 

Kétnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki Beszterce-Naszód megyében 
2020. február 27. – Krónika 

Kétnyelvű helységnévtáblákat helyeztek ki nemrég Beszterce-Naszód megyében, a Szentmáté 

és Mezőveresegyháza közötti felújított útszakaszon. A 172E jelzésű megyei úton korábban is 

voltak kétnyelvű táblák, de a felújítást követő idei átadásakor csak román feliratú táblákat 

helyeztek vissza, számolt be a Beszterce.ro helyi magyar hírportál. Décsei Atilla, az RMDSZ 

megyei elnökeként kérvényt nyújtott be az illetékes hatóságokhoz a kétnyelvűség 

helyreállítását kérve. Ennek eredményeként ismét kétnyelvű táblák állnak a 80 százalékban 

magyarok által lakott Szentmáté község és a több mint 90 százalékban magyarlakta falu, 

Mezőveresegyháza közötti útszakaszon. A többnyelvű táblák kihelyezése azért számít nagy 
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https://hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2020/02/27/horthy-miklosra-es-trianonra-emlekezik-a-mi-hazank
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tanas-felsult-nem-kell-kituzni-a-roman-zaszlot-sepsiszentgyorgy-bmagyar-megszallas-aloli-felszabaditasar-emlekere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/tanas-felsult-nem-kell-kituzni-a-roman-zaszlot-sepsiszentgyorgy-bmagyar-megszallas-aloli-felszabaditasar-emlekere
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketnyelvu-helysegnevtablakat-helyeztek-ki-beszterce-naszod-megyeben
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sikernek, mivel az észak-erdélyi szórványmegyében összességében csupán hat százalékos a 

magyarság aránya. 

 

Vannak még bizonytalanságok az udvarhelyszéki RMDSZ-es jelöltállítások körül 
2020. február 27. – maszol.ro 

Székelyudvarhelyen, Hargita-megye legnagyobb térségének központjában Derzsi László 

polgámesteri jelöltségét hagyta jóvá az RMDSZ vezetése – mondta el a Maszol érdeklődésére 

Biró Barna Botond, a szövetség udvarhelyszéki szervezetének elnöke. A székelyföldi városban 

az RMDSZ-es tanácsos-jelöltek rangsorát a jövő hét folyamán fogják véglegesíteni.  

 

Hét gyergyószéki településen tart előválasztásokat az RMDSZ  
2020. február 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hét településen szervez előválasztásokat a gyergyószéki területi RMDSZ a helyhatósági 

választásokat megelőzően. A térség központjában, Gyergyószentmiklóson polgármester-

jelöltek közül is lehet választani, további hat községben az önkormányzati képviselő-jelöltek 

sorrendje a tét.  

 

Iskolabörze: bemutatkoznak a kolozsvári magyar középiskolák és szakiskolák  
2020. február 27. – maszol.ro 

„Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája” mottóval hirdetett iskolabörzét a Kolozsvári 

Református Kollégium. Épületében péntek délután 16 órától mutatkozhatnak be a 

nyolcadikos diákok és szüleik előtt a kolozsvári magyar középiskolák és szakiskolák.  

 

Megújulhat a csíkszeredai tömegközlekedés - így használja fel az uniós 
pénzeket a város 
2020. február 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Huszonegy, javarészt európai uniós alapból megvalósuló projekt lezárására készülnek 

Csíkszeredában a jelenlegi finanszírozási ciklusban. A 2023-ig megvalósítani szándékozott 

beruházások között oktatási intézmények felújítása, tömbház-szigetelések, zöldövezet-

rendezés és a városi közlekedés átalakítása is helyet kap összesen mintegy 64 millió euró 

értékben, melyből 58 millió euró érkezhet az Európai Uniótól.  

 

Antal Árpád: Románia a Világbank javaslatára elrontani készül az uniós pénzek 
lehívását 
2020. február 27. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Románia a következő tíz évben ismét elrontani készül az európai uniós pénzek lehívását, 

ahogyan azt tette az elmúlt évtizedben is, hívta fel a figyelmet Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere sajtótájékoztatón rámutatott: az Európai Bizottság meglepő módon a 

Világbankot kérte fel, hogy készítsen Románia számára forgatókönyvet az uniós pénzek 

lehívására.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/122712-vannak-meg-bizonytalansagok-az-udvarhelyszeki-rmdsz-es-jeloltallitasok-korul
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122692-megujulhat-a-csikszeredai-tomegkozlekedes-igy-hasznalja-fel-az-unios-penzeket-a-varos
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122711-antal-arpad-romania-a-vilagbank-javaslatara-elrontani-keszul-az-unios-penzek-lehivasat
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/122711-antal-arpad-romania-a-vilagbank-javaslatara-elrontani-keszul-az-unios-penzek-lehivasat
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Az eddiginél több magyar gyermekre számítanak 
2020. február 27. – Bihari Napló 

A 2020/2021-es tanévben magyar szakon Nagyváradon 14 osztályt irányoztak elő 353 

gyermek számára (jelenleg 269-en járnak előkészítő osztályokba), míg a megyében összesen 

68 magyar előkészítő osztályt indítanának, mely 1379 gyerek befogadására képes (a jelenlegi 

diáklétszám 1168). 

 

Elutasították Molnár Tibor keresetét, nem térhet vissza a szentegyházi 
polgármesteri hivatalba 
2020. február 27. – szekelyhon.ro 

Nem foglalhatja el ismét a városvezetői széket Szentegyháza tisztségéből felfüggesztett 

polgármestere, miután a Hargita Megyei Törvényszék nem érvénytelenítette a 

felfüggesztésről szóló prefektusi rendeletet. 

 

Úzvölgyi katonatemető: Hargita megye is beléphet a Csíkszentmárton és 
Dormánfalva közötti perbe 
2020. február 27. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, hirado.hu, maszol.ro 

A Bákó Megyei Törvényszék csütörtöki végzése értelmében Hargita megye önkormányzata is 

beléphet abba a perbe, amelyet Csíkszentmárton község indított a moldvai, Bákó megyei 

Darmanesti (Dormánfalva) önkormányzata ellen az úzvölgyi temetőt darmanesti-i 

közvagyonná nyilvánító önkormányzati határozat érvénytelenítése céljával. 

 

Idén elkészülhet az Összetartozás temploma 
2020. február 28. – Krónika 

A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt idén nyárra sem fejezik be Bözödújfaluban az 

Összetartozás templomának építését, de év végéig elkészülhet a kiköltöztetett lakóknak, a 

vízzel elárasztott falunak emléket állító istenháza. 

 

Az RMDSZ-en belül is sokan elégedetlenek a Kolozs megyei község 
polgármesterének közel harmincéves tevékenységével 
2020. február 28. – Krónika 

Két jelölt is versenybe száll a Kolozs megyei Tordaszentlászlón március 8-án tartandó 

RMDSZ-es előválasztáson a polgármester-jelöltségért. Mindketten elégedetlenek a közel 30 

éve hivatalban lévő Tamás Gebe András jelenlegi elöljáró munkájával, és abban bíznak, közös 

erővel sikerül változást elérniük. A polgármester RMDSZ-en belüli puccsként, személye elleni 

támadásként éli meg az előválasztást, melyen nem kívánt megméretkezni. 

 

Ne szerezzünk örömet Bukarestnek! 
2020. február 28. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „alaposan ráfér az a budapesti hátszél a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) nemzeti régiókról szóló polgári kezdeményezésére, amelyet az Országgyűlés, illetve a 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/az-eddiginel-tobb-magyar-gyermekre-szamitanak-2670645/
https://szekelyhon.ro/aktualis/elutasitottak-molnar-tibor-keresetet-nem-terhet-vissza-a-szentegyhazi-polgarmesteri-hivatalba
https://szekelyhon.ro/aktualis/elutasitottak-molnar-tibor-keresetet-nem-terhet-vissza-a-szentegyhazi-polgarmesteri-hivatalba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-hargita-megye-is-belephet-a-csikszentmarton-es-dormanfalva-kozotti-perbe
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgyi-katonatemeto-hargita-megye-is-belephet-a-csikszentmarton-es-dormanfalva-kozotti-perbe
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magyar kormány biztosít számára. Kicsit olybá tűnik ugyanis, hogy a kezdeményezők nem, 

vagy csak nagyon nehezen tudták, tudják eljuttatni a legfőbb érintettekhez – a székelyföldi, 

partiumi, erdélyi magyar közösség tagjaihoz –, hogy egy olyan európai uniós szintű, magyar, 

ráadásul erdélyi kezdeményezésről van szó, amely az ő életüket, az ő mindennapjaikat teheti 

könnyebbé”. 

 

Falath Zsuzsi antidiszkriminációs beadvánnyal fordul a bírósághoz 
2020. február 27. – Felvidék Ma 

A munkaügyi per kezdeményezése, illetve Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos ellen 

benyújtott és elutasított panasza után Falath Zsuzsi és jogi képviselője, Nagy Dávid egy újabb 

jogi lépésre szánták el magukat. Beadvánnyal fordulnak az illetékes pozsonyi bírósághoz, 

kezdeményezve egy antidiszkriminációs eljárást. Nagy Dávid a beadványról a Felvidék ma 

portáénak elmondta: A vádiratban rámutatunk arra, hogy a Pozsonyi Városi Múzeum az 

ügyfelem esetében megsértette az egyenlő bánásmód elvét, tehát diszkriminálta őt. Ügyfelem 

meggyőződése, hogy október 30-i elbocsátása nem törvényes okokból történt, hanem az ő 

véleménynyilvánítása, illetve a magyar nemzet iránt érzett szimpátiája miatt szakították meg 

vele a munkaviszonyát. 

 

Mennyit ér az ember Szlovákiában – ha magyar…? 
2020. február 28. – Felvidék Ma 

Őry Péter, a Pro Civis Polgári Társulás elnöke több figyelemkeltő kezdeményezést indított 

már el, melyek a közigazgatásban biztosított jogainkra, a hivatali nyelvhasználatra hívták fel a 

figyelmet. Az elmúlt hetekben pedig egy új projektet indított el Mennyit érek? Fontos vagyok? 

címmel. Ennek aktualitásairól beszélgettek. Mi a célja a projektnek? „Ismert, hogy az állami 

adóbevételeket, melyeket természetes személyek fizetnek be (alkalmazottak és kisiparosok), 

egy igencsak bonyolult képlet alapján osztják vissza az önkormányzatok részére. Ez határozza 

meg, hogy egy településnek mekkora összegből kell egy évig gazdálkodnia. A hatályos 

szabályozás pedig hátrányosan érinti Dél-, Délkelet-, és Kelet-Szlovákiát, tehát azokat a 

régiókat, ahol a magyarok is laknak.” 

 

E-parlament a Tartományi Képviselőházban 
2020. február 27. – Vajdasag.ma 

Hatékonyabb munkát végezhet a jövőben a Tartományi Képviselőház – hangzott el ma 

Újvidéken azon a tanácskozáson, amelyen az e-parlament előnyeit ismertették. A 

konferencián elhangzott, az új rendszer kifejlesztését 2018-ban kezdték meg, és 90 millió 

dinárt fordítottak e célra. 
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https://felvidek.ma/2020/02/falath-zsuzsi-antidiszkriminacios-beadvannyal-fordul-a-birosaghoz/
https://felvidek.ma/2020/02/mennyit-er-az-ember-szlovakiaban-ha-magyar/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24759/E-parlament-a-Tartomanyi-Kepviselohazban.html
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Felvételi helyett nagyérettségi 
2020. február 27. – Magyar Szó 

Két év múlva a nagyérettségi váltja fel az egyetemi felvételi vizsgát Szerbiában. Az 

előkészületek már zajlanak, így idén májusban 10 hároméves szakközépiskolában, 50 

gimnáziumban, 3 művészeti középiskolában és 40 négyéves szakközépiskolában tesznek 

próbajelleggel nagyérettségi vizsgát a diákok. 

 

31 éves a KMKSZ 
2020. február 27. – karpat.in.ua 

Fennállásának 31-ik évfordulóját ünnepli a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, mely a 

az első határon túli független magyar érdekvédelmi szervezet a második világháború után. A 

KMKSZ 1989-ben alakult Ungváron, mint a Kárpátalján élő magyarok kulturális, politikai és 

szociális érdekeit védő nemzetiségi társadalmi szervezet. A szövetség alapvető feladata a 

kárpátaljai magyarság érdekeinek védelme, miközben tevékenységét a nemzetközi jogi 

normáknak és Ukrajna Alkotmányának és törvényeinek tiszteletben tartásával fejti ki. 

 

Diplomaosztó a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetében 
2020. február 27. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetének (FSZI) 

tizenöt turizmus szakos hallgatója vehette át az „ifjú szakember” („molodsij szpecialiszt”) 

fokozatú oklevelét február 27-én. A végzősök bevonulása, valamint az állami és nemzeti 

himnuszok eléneklése után Soós Katalin, az FSZI igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. 

Beszédében visszaemlékezett a kezdetekre. – Örömmel tölt el, hogy már harmadszor 

adhatunk diplomát a turizmus szakon. 2018. március 2-án engedtük el az első turisztika 

szakos végzőseinket. 2019-ben újabb 24 diákot avathattunk ifjú szakemberré és lám, most 15 

fiatal veheti át diplomáját. 

 

Jankovics: 20 ezer kúnával támogatjuk a horvátországi magyar általános iskolák 
első és ötödik osztályába, valamint az eszéki magyar középiskolába iratkozó 
elsősöket idén szeptembertől! 
2020. február 27. – Képes Újság 

A magyar nyelvű oktatás mindig is a legfontosabb része volt a HMDK-nak a horvátországi 

magyarság megmaradása érdekében létrehozott programjának. Az utóbbi években sikerült 

fejleszteni és korszerűsíteni a horvátországi magyar iskolákat – megépült a vörösmarti, majd 

a laskói iskola tornacsarnoka, tavaly felavattuk az eszéki HMOM Központ kollégiumát, és 

hamarosan felépül az új kopácsi óvoda is. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 
H

o
rv

á
to

rs
zá

g
 

https://www.magyarszo.rs/hu/4233/kozelet_oktatas/216130/Felv%C3%A9teli-helyett-nagy%C3%A9retts%C3%A9gi.htm
http://life.karpat.in.ua/?p=6081&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/diplomaoszto-a-rakoczi-foiskola-felsofoku-szakkepzesi-intezeteben/
https://kepesujsag.com/jankovics-20-ezer-kunaval-tamogatjuk-a-horvatorszagi-magyar-altalanos-iskolak-elso-es-otodik-osztalyaba-valamint-az-eszeki-magyar-kozepiskolaba-iratkozo-elsosoket-iden-szeptembertol/
https://kepesujsag.com/jankovics-20-ezer-kunaval-tamogatjuk-a-horvatorszagi-magyar-altalanos-iskolak-elso-es-otodik-osztalyaba-valamint-az-eszeki-magyar-kozepiskolaba-iratkozo-elsosoket-iden-szeptembertol/
https://kepesujsag.com/jankovics-20-ezer-kunaval-tamogatjuk-a-horvatorszagi-magyar-altalanos-iskolak-elso-es-otodik-osztalyaba-valamint-az-eszeki-magyar-kozepiskolaba-iratkozo-elsosoket-iden-szeptembertol/
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Várdaróc: leütötték a kakast, elűzték a telet 
2020. február 27. – Képes Újság 

Több százan fordultak meg régiónk legnagyobb farsangi eseményén, a várdaróci kakasütésen. 

A program keretében szombaton a faluközpontban elevenítették fel a „kakaskodó” 

hagyományokat, volt kultúrműsor és bál, vasárnap pedig főzőversenyt tartottak. 

 

Mezőgazdasági szaktanácsadásért is fordulhatnak falugazdászunkhoz 
2020. február 27. – Képes Újság 

A HMDK Gazdakör keretében is fut a Kárpát-medencei falugazdász program. Ezt a funkciót a 

várdaróci Péter Valentina, okleveles növénytermesztő mérnök tölti be, aki szerepköréről, 

feladatairól beszélt lapunknak. 

 

Megalakult a Zágráb Megyei Magyarok Közössége 
220. február 27. – Képes Újság 

A múlt héten Nagygorica helységben (Velika Gorica) megalakult a helyi magyarokat 

egyesületbe tömörítő Zágráb Megyei Magyarok Közössége. Az egyesület célja a megyében élő 

magyarok kultúrájának és hagyományának ápolása, valamint a magyar identitás erősítése a 

főváros körüli szórványban.  

 

Az anyanyelv napját ünnepelték 
2020. február 27. – Képes Újság 

Az eszéki városi és egyetemi könyvtár már nyolcadik éve rendezvények sorozatával ünnepli az 

anyanyelv nemzetközi napját. A kreatív találkozókra ebben az évben február 14-től február 

22-ig került sor, amelynek keretében egy magyar napot is tartottak. 

 

Jókai Mórra emlékeztek Zágrábban 
2020. február 27. – Képes Újság 

Jókai Mórnak, a nagy magyar mesemondónak tavaly állítottak mellszobrot Zágrábban, a 

Bundek-tó melletti irodalmi sétányon. A múlt héten születésének 195. évfordulója alkalmából 

tartottak koszorúzást. 

 

Farsangzáró rendezvények kicsik és nagyok részére 
2020. február 27. – Képes Újság 

A hétvégén tartott gyerekfarsangot a Haraszti Ifjúsági Egyesület, valamint a HDMK 

pélmonostori alapszervezete, az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület pedig 

felnőtteknek szervezte meg hagyományos maszkabálját. 
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https://kepesujsag.com/vardaroc-leutottek-a-kakast-eluztek-a-telet/
https://kepesujsag.com/mezogazdasagi-szaktanacsadasert-is-fordulhatnak-falugazdaszunkhoz/
https://kepesujsag.com/megalakult-a-zagrab-megyei-magyarok-kozossege/
https://kepesujsag.com/az-anyanyelv-napjat-unnepeltek/
https://kepesujsag.com/jokai-morra-emlekeztek-zagrabban/
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