Nemzeti érdek a Kárpát-medencei fiatal vállalkozók erősítése
2016. február 26. – MTI, Kormány.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
Nemzeti érdeknek nevezte a Kárpát-medencei fiatal vállalkozói réteg megerősítését Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Bukarestben.
Hangsúlyozta, a magyar kormány támogatása azt szolgálja, hogy a fiatal vállalkozók
példaképpé válhassanak környezetük és az egész magyarság számára. Az államtitkár a
Romániában jelen levő magyarországi üzletemberek érdekeit képviselő Romániai Magyar
Üzleti Egyesület (RMÜE) és a bukaresti magyar nagykövetség által közösen szervezett
gazdasági konferencián ismertette, áprilisban írják ki a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve
keretében meghirdetett 525 millió forint értékű pályázatot. Ezen 40 évnél fiatalabb
vállalkozók 3-6 millió forint vissza nem térítendő hitelre pályázhatnak - jegyezte meg.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Népszerűbb lett a magyar nyelv Kárpátalján, de kevés a tanár
2016. február 26. – MTI, hirado.hu, hirek.sk, hirado.hu, Kárpátalja, 888.hu, Magyar Idők,
Erdély Ma
Egyre népszerűbb a magyar nyelv tanulása Kárpátalján, a szórványmagyarság által lakott
vidéken is. A legnagyobb gondot a tanárhiány jelenti, amely immár nem csupán a
szórványoktatásban, hanem a tömbmagyarság iskoláiban is érezteti a hatását - mondta
Takács Mária, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) szórványfelelőse. Takács
Mária elmondta: a szövetség szórványprogramjába 19 hegyvidéki település tartozik Szolyvától
Kőrösmezőig, köztük négy helyen iskolai oktatás, a többi helységben vasárnapi iskola
keretében tanítják a magyar nyelvet. Hozzátette: mintegy 700, elsősorban vegyes házasságból
született vagy magyar felmenőkkel is rendelkező diák részesül szórványoktatásban.

Kelemen Hunor: megrendült a magyarság biztonságérzete
2016. február 27. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Kelemen Hunor szerint az elmúlt időszakban megrendült az erdélyi magyar közösség
biztonságérzete. Az RMDSZ elnöke a szövetség kisparlamentjének tekintett Szövetségi
Képviselők Tanácsa (SZKT) marosvásárhelyi ülésén tartott politikai helyzetértékelésében
beszélt erről – számolt be az MTI. Kelemen Hunor szerint a korábban ismert, de
kezelhetőnek gondolt magyarellenesség új köntösben jelent meg, és felerősödött. „Mára az
igazságszolgáltatást használják jogaink és javaink visszavonására, megcsonkítására,
megkarcsúsítására” – jelentette ki az elnök. Úgy vélte, hogy hivatásos feljelentők keresetei
alapján tervszerűen és folyamatosan születnek a jogcsorbító bírósági ítéletek.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. február 25.

1

Elejét vennék az orvosi túlkapásoknak Hippokratész házőrzői
2016. február 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Kolozsvári civil szervezetek, pártok és intézmények képviselői egy olyan közösségi hálózatot
hoznának létre, amely elejét venné annak, hogy a román nyelvtudás hiánya miatt alázzanak
meg betegeket szakszerű egészségügyi ellátás helyett. Legalábbis ezzel a céllal tartott
tanácskozást csütörtök este a Kolozsvár-belvárosi Unitárius Egyházközség gyülekezeti
termében a helyi közélet számos aktív résztvevője. A közösségi hálót Hippokratész
házőrzőjének nevezte el Rácz Norbert kolozsvár-belvárosi unitárius lelkész, a beszélgetés
ötletgazdája. A megbeszélés szomorú apropóját annak az olaszteleki kislánynak az esete
szolgáltatta, akit családjával együtt durván megalázott hiányos román nyelvtudásuk miatt a
kolozsvári gyermekkórház egyik sebészorvosa.

Magyarország

2016. február 27. – Hunčík Péter – Népszabadság
Néhány nappal ezelőtt egy beszélgetésen vettem részt Budapesten, amely a Trianon után
kialakult helyzetről szólt. Kisebbségi sorban élek, ezért érthető, hogy elsősorban azokról a
traumákról beszéltem, melyek a kisebbségieket érintették. Megjegyeztem, hogy Trianon fő
vesztesei nem az anyaországiak voltak, hanem az a több millió magyar, aki egy nagyhatalmi
döntés értelmében egyik pillanatról a másikra román, szlovák és szerb lett.

Erdély

Utazás Trianontól Visegrádig

Tőkés nem hiszi, hogy Johannis visszavonná kitüntetését
2016. február 26. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
Tőkés László nem számít arra, hogy Klaus Johannis államfő az elnöki hivatal keretében
működő becsületbíróság javaslatának megfelelően visszavonja tőle a Románia Csillaga
érdemrendet. Az európai parlamenti képviselő azt követően nyilatkozott telefonon az MTInek, hogy csütörtökön a román legfelsőbb bíróság jogerős ítéletben utasította el, hogy
érdemben megvizsgálja a becsületbíróság javaslatának törvényességét. „Klaus Johannis egy
európai típusú demokratának mutatkozik, ezért nem tudom elképzelni, hogy engedne a
posztkommunista magyarellenes kurzusnak, és a Victor Ponta volt miniszterelnök vagy
Corina Crețu jelenlegi EU-biztos (a becsületbíróság tagja) nevével fémjelezhető nacionálkommunista különítmény indítványának” – mondta. Hozzátette: ha mégis megvonnák tőle a
kitüntetést, nem fog bíróságon harcolni a visszaszerzéséért.

Ki is méltatlan a kitüntetésre
2016. február 29. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet
Tőkés László Románia Csilla érdemrend kitüntetésének visszavonását célzó kezdeményezés
azután született, hogy az EP-képviselő azt javasolta a tusványosi nyári egyetemen javasolta,
hogy Magyarország vállaljon védhatalmi státuszt az erdélyi magyarság felett. Ezt követően
Victor Ponte kezdeményezte a kitüntetés visszavonását. Annak a Tőkésnek akit 1990-ben
Nobel díjra jelöltek. A vele szembeni kettős mércét támasztja alá az is, hogy Romániában
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Hivatalos: nem indulhat PNL-színekben a választásokon Dorin Florea
2016. február 26. – transindex.ro
Megerősítette pénteken Cristian Chirteş, a Maros megyei PNL főtitkára Alina Gorghiu PNLtárselnök napokban tett nyilatkozatát, miszerint a Nemzeti Liberális Párt vezetősége a
polgármester ellen zajló bűnvádi per miatt nem hagyta jóvá Dorin Florea PNL-színekben való
indulását. Cristian Chirteş azt is közölte, a PNL nem köt választási koalíciót az önkormányzati
választásokon. A párt támogatja Ciprian Dobre jelenlegi Maros megyei tanácselnök indulását
a megyei tanácselnöki tisztségért.

Erdély

tucatnyi olyan politikus van, akinek magas állami kitüntetése van és ellenük különböző
bűncselekmények miatt jogerősen már el is ítéltek.

Kelemen: elfogadhatatlan helyzetben vannak a a szociális ellátással foglalkozó
magyar szervezetek
2016. február 26. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
„Elfogadhatatlan az az áldatlan helyzet, amelyben a szociális ellátással foglalkozó magyar
szervezetek vannak jelenleg. Úgy gondolom, erre semmiféle magyarázatot nem lehet
elfogadni az állam részéről, hiszen ezek mind-mind olyan szolgáltatások, amelyet az államnak
kellene felvállalnia: az idősgondozástól a gyermekotthonok megfelelő működtetéséig. Ha meg
nem képes erre, akkor legalább biztosítania kellene az alapítványok, szervezetek működési
feltételeit” – mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök a szociális szektor legfontosabb
problémáiról február 26-án, pénteken azon a munkamegbeszélésen, amelyet a Szövetségi
Képviselők Tanácsa ülésének előkészítőjeként szervezett meg az RMDSZ a marosvásárhelyi
Bernády Házban.

Surján: ne kelljen naponta bizonyítanunk, hogy nem vagyunk revizionisták
2016. február 26. – Erdély Ma
A Charta XXI civil mozgalom Jean Monet-emlékérmet adományozott Gheorghe Falcă aradi
polgármesternek, és a kitüntetést Surján László, a mozgalom alapítója és elnöke, az Európai
Parlament volt fideszes alelnöke nyújtotta át szerdán az aradi városházán. Az ünnepség után
Surján László kifejtette: a mozgalom ember-ember közti baráti kapcsolatok révén próbál egy
politikailag is fajsúlyos erőt is megjeleníteni. A Duna-menti és Kárpát-medencei népek közti
megbékélésben és együttműködésben látja Kelet-Közép-Európa jövőjének a zálogát, de ehhez
az kell – fogalmazott –, hogy félretegyük a rossz beidegződéseket és az egymás elleni
előítéleteket.

Székely zászló Kovászna Megye Tanácsának
2016. február 26. – Erdély Ma, Háromszék
Ajándékkal lepte meg csütörtökön Kovászna Megye Tanácsát Kulcsár-Terza József, a Magyar
Polgári Párt önkormányzati képviselője. Napirend előtt kérte, hogy átadhassa a székely
zászlót, amelyet a Tamás Sándor elnöktől kapott beleegyezést követően el is helyezett az
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Erdély

elnökség asztala mögött, a Európai Unió, a román, valamint a megye zászlaja mellé. KulcsárTerza József ily módon kívánt tiltakozni az elmúlt időszakban a bukaresti törvényhozásban is
elharapózott magyarellenes megnyilvánulások ellen. „A székely zászlónak természetes módon
a tanácsteremben a helye, mivel semmilyen emberi törvény nem írhatja felül az isteni
törvényeket” – fogalmazott. Tamás Sándor a lobogó kapcsán annyit mondott: az ajándékot
meg kell becsülni, így az a teremben marad.

Bihar megyében legalább tíz településen állít jelölteket az MPP
2016. február 26. – maszol.ro, Bihari Napló
Helmeczi Tibor lett a Magyar Polgári Párt (MPP) Bihar megyei megbízott elnöke, Méhes
Zoltán ügyvezetőként végzi munkáját a pártban – kollégáit Nagyváradon mutatta be Bíró
Zsolt, az MPP elnöke pénteken. Ahol az etnikai arányok ezt lehetővé teszik, tehát nem
veszélyeztetik a magyar képviseletet, ott önállóan méretkezik meg a párt, ilyen például Bihar
megyében az Érmellék, hangzott el a sajtótájékoztatón. Legkevesebb tíz településen
indulnának önálló listával, ahol pedig szükséges lesz, tárgyalnak a közös listákkal az RMDSZszel. Az Erdélyi Magyar Néppárttól egyelőre nem kaptak megkeresést – mondta Biró Zsolt.
Önálló megyei tanácsi listát várhatóan nem indít a párt, Nagyváradról pedig még folynak a
tárgyalások – tette hozzá.

RMDSZ–EMNP egyeztetés a közös jelöltállításról
2016. február 26. – Nyugati Jelen
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Néppárt Temes megyei
vezetői csütörtök este egyeztettek az esetleges közös választási szereplésről a június 5-i
helyhatósági választásokon. A Néppárt képviselője új javaslattal állt elő: a Temes megyei
Óteleken az EMNP állítson polgármesterjelöltet és tanácsosi listát, amelyet az RMDSZ
támogatna. „Mi felajánlottunk egy-egy helyet az EMNP képviselőinek a temesvári és a Temes
megyei önkormányzati listán – nyilatkozta a Nyugati Jelennek Halász Ferenc megyei
RMDSZ-elnök –, ehhez képest ők egy teljesen új javaslattal jöttek. Óteleken néppárti
polgármesterjelölt és tanácsosi lista induljon, amelyiket az RMDSZ támogatná. Azt is
megismételték, hogy nem igénylik a helyeket a megyei tanácsosi és a temesvári tanácsosi
listán. A mi eredeti ajánlatunk viszont arról szólt, hogy mindenütt, ahol közösen indulunk, ott
a Néppárt képviselői az RMDSZ-es listákra kerülnek fel, és nem arról, hogy más-más párt
indítson jelölteket a különböző településeken. Ebben az új helyzetben az RMDSZ Temes
megyei elnökségének értékelnie kell a Néppárt javaslatát és miután ez megtörténik, a választ
a következő találkozón fogjuk közölni” – mondta Halász Ferenc.

A faipar, mint húzóágazat Székelyföldön
2016. február 26. – szekelyhon.ro, Krónika
A vállalkozók igényeire reagálva faipari szakmai fórumot szervezett a Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt. székelyudvarhelyi regionális képviselete pénteken. A konferencián több
témakörben tartottak előadást. „Nagyon megörültem, mikor meghallottam, hogy faipari
témában lesz konferencia, hiszen ez a régió egyik húzóágazata. Gazdasági szempontból
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Lukács László polgármester lenne Udvarhelyen

Erdély

Székelyföld egyik legfontosabb kitörési pontja a faipar” – jelentette ki Farkas Balázs,
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának konzulja. „A fa feldolgozása több munkahelyet,
megélhetést biztosít a Székelyföldön élő emberek számára” – fogalmazott, Farkas hozzátéve,
hogy az ipari mellett, a fa hagyományos feldolgozási módjait is meg kell őrizni.

2016. február 27. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma
Lukács László udvarhelyi vállalkozó bejelentette, függetlenként indul a június 5-i
helyhatósági választásokon a polgármesteri címért. Egyebek mellett befektetőket, magasabb
fizetéseket és az általános városrendezési terv elkészítését ígéri. Már négy évvel ezelőtt is
szeretett volna polgármesterjelöltként indulni a helyhatósági választásokon, ám a
szerencsétlen körülmények miatt akkor csak tanácsosjelöltként szólíthatta meg a szavazókat.
Úgy látja, az elmúlt négy évben nem sok minden változott Székelyudvarhelyen, sőt: a régi
problémák újabbakkal egészültek ki.

Ráduly-ügy: folytatás Marosvásárhelyen
2016. február 27. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro
A Maros megyei törvényszéken folytatódik a Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos ellen
indult büntetőper tárgyalása, miután a marosvásárhelyi ítélőtábla elfogadta az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) peráthelyezésre vonatkozó kérését. Az ítélőtábla pénteken
tárgyalta a vádhatóság által egy hónappal ezelőtt benyújtott áthelyezési kérést, amelyet
megalapozottnak talált, és a kérelmező javára döntött. Az erről megjelent rövid ismertető
szerint a Hargita megyei törvényszéken eddig lefolytatott bírósági eljárást fenntartják.
Csíkszereda volt polgármestere és tisztségének gyakorlásától bírói döntéssel eltiltott
alpolgármestere perében így a Maros megyei törvényszék illetékes folytatni a büntetőeljárást,
mivel csak ez a két törvényszék tartozik az ítélőtábla alárendeltségébe.

Kovács Péter lesz az RMDSZ kampánykoordinátora
2016. február 27. – transindex.ro
Elfogadta szombaton, Marosvásárhelyen a Szövetségi Képviselők Tanácsa Kelemen Hunor
szövetségi elnök nevesítését, miszerint az önkormányzati választási kampányban Kovács
Péter ügyvezető elnök kampánykoordinátori tisztséget kapjon. Nagy Zoltán Levente
kampánykoordinátor-helyettesi minőséggel ruházta fel az SZKT.

Felmérés: tízből kilenc romániai nem bízik a pártokban
2016. február 27. – maszol.ro
Tízből kilenc szavazókorú romániai személy nem bízik a politikai pártokban – derül ki az
IRES felmérésének szombaton nyilvánosságra hozott adataiból. Elsősorban a 18-35 év
közötti, városokban élő, felsőfokú végzettségűek körében negatív a pártok megítélése. Az
összes megkérdezettnek mindössze 6 százaléka véli úgy, hogy a pártok a választók érdekeit
szolgálják. Arra a kérdésre, „Mi az első szó, ami a pártok kapcsán eszébe jut?”, ezek a válaszok
érkeztek: tolvajok/lopás/szélhámosság (12 százalék) vagy korrupció/csúszópénz (10
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Árnyékjelentést készített az RMDSZ

Erdély

százalék). Pozitív jelzőket alig lehetett találni a válaszokban. Tízből hat romániai úgy
vélekedik, hogy a pártoknak „nemzeti” politikát kell folytatniuk, tízből három szerint
„Nyugat-párti” politikát.

2016. február 27. – maszol.ro
Az RMDSZ árnyékjelentést készített ahhoz a jelentéshez, amelyet Románia a
kisebbségvédelmi keretegyezmény romániai végrehajtásáról nyújtott be. Ezt Kelemen Hunor
jelentette be szombaton a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) marosvásárhelyi ülésén. Az
RMDSZ elnöke elmondta: a kormány több mint kétéves késéssel nyújtotta be az Európa
Tanácshoz a kisebbségi jogok biztosításáról szóló jelentését. A jelentés elkészítése során nem
konzultált a romániai magyar közösség érdekképviseletével. „A hivatalos jelentés rengeteg
hibát, pontatlanságot tartalmaz, rengeteg olyan állítás van benne, amelyeket a tények, a
mindennapi valóság nem igazol vissza” - jelentette ki Kelemen Hunor. Hozzátette, az RMDSZ
hamarosan bemutatandó árnyékjelentése ezeket a valótlanságokat próbálja kiigazítani.

A fúzió ellen buzdít az EMNP Váradon
2016. február 28. – Krónika, Bihari Napló
Nagyvárad Váradszentmártonnal való egyesülése elleni voksolásra buzdítja a váradi
magyarokat az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az Ilie Bolojan polgármester által június 5ére tervezett újabb referendumon. Csomortányi István, a párt Bihar megyei elnöke legutóbbi
sajtótájékoztatóján elmondta: arra kérik a nagyváradiakat, hogy vegyenek részt a
népszavazáson, és voksoljanak a fúzió ellen. Nagyvárad városvezetése immár harmadjára
próbálkozik meg Váradszentmárton és Nagyvárad közigazgatási egyesítésével. Mivel az
utóbbi két népszavazás – az alacsony részvétel miatt – sikertelennek bizonyult, Bolojan
ezúttal az önkormányzati választásokkal egy időben szervezné meg a referendumot.

RMDSZ-felmérés a nyelvi jogokról
2016. február 28. – Krónika
Teljességre törekvő felmérést végez a kisebbségi nyelvi jogok gyakorlatba ültetéséről az
RMDSZ ügyvezető elnöksége, jelentette be Székely István, az eljárást kezdeményező
Kulturális Autonómia Tanács (KAT) elnöke. Elmondta, a felmérés első részében a
helységnévtáblákat, az önkormányzatok és intézményeik névtábláit, a minisztériumok alá
tartozó megyei intézmények feliratozását vizsgálják. A monitorozás során a 2002-es
népszámlálás adataiból dolgoznak a 2007-ben módosított törvény alapján, részletezte. Mint
mondta, a tapasztalt szabálysértéseket az önkormányzatok, az illetékes intézmények
tudomására hozzák, és a helyes névhasználatra is felhívják a figyelmet. „Településneveink
kulturális örökségünk részei, az intézménynevek magyar feltüntetése nyelvi komfortérzetünk
elengedhetetlen feltétele. A nyelvi jogokkal kapcsolatos szabálysértések esetében – ha más
eljárás nem célravezető – bírósági úton szerzünk érvényt a törvényi előírásoknak” –
hangsúlyozta Székely István.
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2016. február 26. – hirek.sk
Szlovákiában 1,8 millióan nem kívánnak részt venni a döntésben, ki álljon az ország élén az
elkövetkező négy évben. A közvélemény-kutató ügynökségek a márciusban sorra kerülő
parlamenti választásokon való részvételt 52-60 százalékra becsülik.

Zsapka Attila: létkérdés a hazai magyar parlamenti képviselet

Felvidék

Alacsony a választási kedv, voksolni csupán minden második választó készül

2016. február 26. – hirek.sk
Az Udvardon élő 47 éves Zsapka Attila énekes-gitáros a határon innen és túl is közkedvelt
Kor-Zár együttes alapító frontembereként vált ismertté. A mezőgazdasági mérnöki
végzettségű négygyermekes apa immár hivatásos zenészként, hat zenekari és két szólólemez,
valamint több rangos elismerés birtokában úgy döntött, hogy a Magyar Közösség Pártja
választási jelöltlistájának 144. helyét elfoglalva segíti az MKP-t. A hirek.sk-nak eddigi
sikereiről, csalódásairól, a felvidéki magyar közösség szétforgácsolódásáról és a parlamenti
képviselet fontosságáról nyilatkozott.

Szarka László: hiányzik a kölcsönös bocsánatkérés a lakosságcsere ügyében
2016. február 26. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A történészek megtették a kötelességüket az elmúlt huszonöt évben az 1947-es csehszlovákmagyar lakosságcsere ügyében, de a történet akkor ér véget, amikor a két ország kölcsönösen
bocsánatot kér az érintettektől - mondta Szarka László történész az M1 aktuális csatorna
pénteki műsorában. Míg Magyarország és az egykori Csehszlovákia államai Németországgal
rendezték a kényszerkitelepített németek ügyét, ezt egymással eddig nem tették meg. Az
egykori kitelepítettek és családtagjaik lezáratlannak érzik az ügyet, hiszen nem születtek meg
a kárpótlások, és hiányzik a kölcsönös bocsánatkérés gesztusa – hangsúlyozta.

Hetven éve írták alá a kitelepítésekről szóló egyezményt
2016. február 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Hetven éve, 1946. február 27-én írták alá Budapesten a lakosságcsere-egyezményt, és egy
évvel később végre is hajtották. Az egyezmény szerint annyi felvidéki magyart küldhetett
Magyarországra Csehszlovákia, ahány magyarországi szlovák jelentkezett önként a
„hazatelepülésre”, így végül mindkét oldalról megközelítőleg 80 ezer ember hagyta el a
szülőföldjét.

Berényi: stabilizáló erő lenne egy jobboldali kormányban az MKP
2016. február 28. – hirek.sk
A középosztály életének megkönnyítése, a felvidéki magyarság asszimilációjának megállítása,
a rendszer módosítása, gazdasági reformok bevezetése vagy éppen Szlovákia szisztematikus
szétrablásának megfékezése. A felsoroltakról alkottak véleményt a kereskedelmi Markíza
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Felvidék

televízió szombati politikai választási vitaműsorában a Magyar Közösség Pártja, a Szlovák
Demokratikus és Keresztény Unió-Demokrata Párt, a Család vagyunk – Boris Kollár, a
Szabadság és Szolidaritás, valamint az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek - Új
Többség pártszövetség vezetői. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke a
választási vitaműsor vendégeként arra hívta fel a figyelmet, hogy pártja, az MKP egy megújult
párt, amit az is bizonyít, hogy az első 30 jelölt között a választási listán csupán 4 olyan
személy szerepel, akik képviselők voltak, illetve korábban részei a végrehajtó hatalomnak.

Bauer Edit: az MKP parlamenti be nem jutása után felgyorsulna a felvidéki
magyarság asszimilációja

Indul a választásokon a Magyar Mozgalom
2016. február 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
A Magyar Mozgalom II. Közgyűlésén egy jelentős napirendi pontról döntött a tagság,
mégpedig arról, hogy az elmúlt fél év függvényében megméretesse-e magát a közelgő
választásokon. A gyűlésen a tagok elmondták véleményüket, dilemmáikat és ötleteiket, majd
megszületett a konszenzus arról, hogy a civil szervezet indul a szerbiai választásokon,
valamint az ezzel kapcsolatos előkészületek megtételére felhatalmazzák a nyáron
megválasztott Ideiglenes Ügyvivő Testületet ‒ ismertette Joó-Horti Lívia társelnök a
szabadkai Népkörben megtartott sajtótájékoztatón a közgyűlés eredményeit. A szavazás
legfontosabb kérdését két tartózkodás és több mint 260 igen szavazat mellett fogadta el az
MM. A gyakorlatban ez a döntés azt jelenti, hogy az MM a hatalom minden szintjén igyekszik
majd megjelenni mint magyar nemzeti politikai alternatíva ‒ nyilatkozta dr. Korhecz Tamás.

Vajdaság

2016. február 28. – hirek.sk
Bauer Edit somorjai közgazdász-szociológus, korábban a szlovák törvényhozásban, majd az
Európai Parlamentben volt képviselő.. A napjainkban is aktív közéleti személyiség, itthon és
külföldön egyaránt jól csengő nevét adta a Magyar Közösség Pártja választási összefogáslistájához, amelyen saját kérésére a 149. helyen szerepel. Jelenlegi sokrétű tevékenységéről,
az MKP történelmi helyzetéről és a párt parlamenti bejutásának fontosságáról nyilatkozott a
Hírek.sk-nak. „Ha netán az MKP most sem jut be a parlamentbe, akkor a felvidéki magyarok
életében beálló új törésvonal felgyorsíthatja az asszimilációt. Nem tudok ugyanis olyan másik
pártot említeni, amely érdemben felvállalja közösségünk érdekeit” – nyilatkozta Bauer Edit.

Zombor: Kit érdekel a (helyi) média?
2016. február 27. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Nyolc millió dinárt irányzott elő az idén a zombori önkormányzat médiatartalmak
támogatására, amin igaz, hogy kevesebben osztoznak majd, mint az előző években, hiszen
októberben megszűnt a Zombori Rádió, december 15-én pedig, nem tudni milyen hosszú
időre, elbúcsúzott olvasóitól a Dunatáj. Az önkormányzat hiába hívták nyilvános vitára a helyi
média képviselőit és a polgárokat azoknak a témáknak a nevesítése érdekében, amelyek a
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Hajnal: Az MNT elmúlt évének középpontjában a tartalmi fejlesztések álltak
2016. február 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Ülésezett a Magyar Nemzeti Tanács (MNT). Az ülés legnagyobb vitát kiváltó előterjesztése a
Hét Nap és a Magyar Szó Lapkiadó Kft.-k Taggyűlési Jogokat Gyakorló Testületei (TJGYT)
tagjainak kinevezése volt. Az ellenzék már napokkal korábban felszólította a testület tagjait,
hogy ne szavazzák meg az előterjesztésben szereplő személyi megoldásokat. A Magyar
Mozgalom részéről Zsoldos Ferenc értékháborúról beszélt, Joó Horti pedig egyenesen az
újságírók megfélemlítését és a főszerkesztő leváltásának előkészítését látja Újhelyi Lukács és
Pál Károly kinevezései mögött. Az MNT szavazattöbbséggel elfogadta a kinevezéseket.

Vajdaság

média támogatására vonatkozó pályázat kritériumainak meghatározásában irányadónak
kellene lenniük. A civil szférát a jelek szerint nemigen érdekli a helyi sajtó, hiszen nem
jelentek meg képviselői az összejövetelen, kivéve egy-két független értelmiségit.

A Prosperitati-pályázatokat ismertették Bajmokon

A szórványban oktatóknak szerveztek konferenciát Beregszászban
2016. február 26. – karpatalja.ma
Háromnapos konferencián cseréltek tapasztalatot a szórványban oktató magyar
pedagógusok. A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében
megvalósuló eseménynek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont
február 26. és 28. között. A rendezvény megnyitóján Berki Károly, a KMPSZ irodavezetője
köszöntötte a tanítókat. A konferencia előadói között szerepel a Kossuth Rádió Határok
nélkül című műsorának két munkatársa, Jámborné Benkei Ildikó és Moszkovits János. A
KMPSZ szórványprogramjának keretein belül tizenöt hegyvidéki településen vasárnapi
iskolában oktatják a magyar nyelvet. A konferencián beszámoltak az ott oktatók is.

Kárpátalja

2016. február 27. – Pannon RTV
A vajdasági magyar gazdaság- és területfejlesztési stratégián alapuló pályázatokat ismertették
Bajmokon. A Dózsa György Magyar Művelődési Központban megtartott lakossági fórumon a
terem megtelt érdeklődőkkel. Az eseményen Pásztor István, a VMSZ elnöke és Bunford
Tivadar, a párt elnökségének a tagja is részt vett. A Prosperitati Alapítvány szabadkai területi
irodájának munkatársai ismertették a pályázatok részleteit. A kiírásokkal kapcsolatban
bővebb információt az érdeklődök a kirendeltségekben és a www.prosperitati.rs honlapon
kaphatnak.

„Felkészítjük a gyermekeket a magyar iskolai tagozatra” – magyar református
egyházi óvoda Szolyván
2016. február 27. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Munkácstól 30 kilométerrel északkeletre, a Latorca bal partján, a Szolyva-patak torkolatánál,
a Sztrij-hegy tövében terül el az ukrán–ruszin többségű, de 5,4 százaléknyi magyar
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Pécs ötmillió forinttal támogatja Kárpátalját
2016. február 26. – Kárpátalja, pecsma.hu
Több mint harminc napirendi pontot tárgyalt csütörtökön a pécsi képviselő-testület. Az
ülésen a városatyák egyebek mellett döntöttek arról, hogy ötmillió forintos támogatást
nyújtanak a kárpátaljai magyarok megsegítésére. Őri László alpolgármester hangsúlyozta,
hogy a pénzből magyar gyerekek gyógykezelését, valamint taníttatását finanszírozzák.A
képviselők új városi szervezet létrehozásáról is döntöttek, amely Pécs már meglévő
testvérvárosi kapcsolatainak szorosabbra fűzésében igyekszik eredményeket elérni.

Kárpátalja

kisebbséggel is rendelkező Szolyva. A városnév hallatán a legtöbb kárpátaljai magyarban
méltán ébrednek gyászos érzések az 1944-ben itt létrehozott hírhedt gyűjtőtábor miatt.
Viszonylag kevesebben tudják, hogy romokon nőtt virágokként magyar nyelvű óvoda és
iskolai tagozat is működik a településen, melyek az asszimilációs folyamatok ellenében
igyekeznek hatni.

Biblia a lisztben

Elfogadták a költségvetést
2016. február 27. - Muravidéki Magyar Rádió
Tegnap tartotta 9. soros ülését Lendva Község Tanácsa. Az ülés egyik legégetőbb napirendi
pontjáról, a migránskérdésről, illetve a lendvai befogadó központról, már tegnap
beszámoltunk. Az ülés folytatásában az önkormányzat idei évi költségvetésének második
olvasata volt terítéken. A tanácstagok többsége a dokumentum mellett szavazott.

Muravidék

2016. február 27. – Magyar Idők
Kárpátalját az Isten nélküli, szép és boldog élet mintájául szánták a Szovjetunióban, ezért az
ateista államhatalom csak akadályt és ellenséget látott a kisebbségben élő magyar
értelmiségben. A Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévében
Ukrajnában jártunk. Riportsorozatunk gulágot megjárt hősökről és reménykeltő
kezdeményezésekről.

Az egyesületeket, intézetek 2016-ban is számíthatnak a MTK MNÖK
támogatására
2016. február 27. - Muravidéki Magyar Rádió
127 ezer euróból kíván gazdálkodni a Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti
Önigazgatási Közösség az idei év folyamán. A 2016-os évi költségvetést a nemzeti közösség
tanácsa első olvasatban egyhangúlag megerősítette a tegnap este megtartott ülésén
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2016. február 26. - Nemzeti Regiszter
A diaszpórabeli hagyományőrzés egyik legfontosabb sarokköve a magyar népi kultúra
ápolása. Így a magyar népzene és néptánc előkelő helyet foglal el generációk óta a külhoni
közösségekben. Nyugat-kanadai szinten a legnagyobb régiós rendezvény az idén Calgaryban
megrendezésre kerülő 38. Nyugat-kanadai Néptánc Fesztivál, amely több száz résztvevős,
intravénás kultúrsokk. Minden nagyvárosnak, Edmontonnak, Calgarynak, Vancouvernek, de
még Victoriának is tehetséges, évek óta működő tánccsoporjai vannak, nem is beszélve a népi
zenekarokról.

Diaszpóra

I. Néptánc workshop és táncház Kelownában

Belső föld
2016. február 27. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Harminc éve kezdődött, és ma is tart: kétévente összegyűlnek Dél-Amerika magyarjai, hogy
azzal ünnepeljék az összetartozást, ami az otthonról hozott örökségből a legtovább
megmaradt. Vagyis a néptánccal. Idén Uruguay fővárosában, Montevideóban tartották a DélAmerikai Magyar Néptánctalálkozót, mely immáron 13. alkalommal került megrendezésre. A
néptánctalálkozóval egyidőben került sor a Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek
harmadik küldöttgyűlésére is, amelyen Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes
államtitkár mondott köszöntőt.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. február 27-i számában olvasható)
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 26. – Kossuth Rádió
Szórványkonferenciát rendezett a KMPSZ Beregszászon
Három napos szórványoktatási konferencia kezdődött Beregszászon a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség szervezésében, óvónők, tanítók, tanárok részvételével.
Konferencia a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából - Kárpát-medencei tragédiáink 19441953 címmel kétnapos konferenciát szervezett a Veritas Történetkutató Intézet. A határon
túli nemzetrészek közül tegnap a kárpátaljai és az erdélyi deportálásokról, ma többek között a
délvidéki magyar lakosság legyilkolásáról és táborokba tereléséről, és a felvidéki
lakosságcseréről hangzottak el előadások.
A kommunizmus áldozataira emlékeztek Nagyváradon
Tizenkettedik alkalommal tartottak megemlékezést Nagyváradon a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapján. A Partiumi Keresztény Egyetemen az 1956 október végén
megalakult Szabadságra Vágyó Ifjak Szervezetének tagjai osztották meg gondolataikat a
hallgatósággal. 1956 után az ifjak közül 259-et vontak vizsgálat alá, közülük 59-et elítéltek.
Emlékérmet adott át Surján László Arad román polgármesterének
Aradon emlékérmet adott át a Charta 21. Mozgalom képviseletében Surján László a város
román polgármesterének, Gheorghe Falcanak.
Szemétből energia Székelyföldön
Szemétből energia Székelyföldön – Magyarországon kifejlesztett technológia segítene a
székelyföldi hulladékgazdálkodási gondok megoldásában.

Határok nélkül
2016. február 26. – Kossuth Rádió
1946. február 27-én írták alá Budapesten a csehszlovák-magyar lakosságcsereegyezményt
A II.világháború után alig egy évvel 1946. február 27-én írták alá Budapesten a csehszlovákmagyar lakosságcsere-egyezményt. Az áttelepítés megkezdését 1946. őszére tervezték,
méghozzá úgy, hogy a Magyarországra indulók nem vihetnek magukkal semmi ingóságot, de
csehszlovák kormány idővel hajlandó volt engedni, így 1947. április 12-én indult el az első
transzport. A kitelepítés 1949. júniusáig tartott. Beszélgetés a szülőföldjükről elűzöttekkel és a
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kitelepítettek leszármazottaival:
- A közelmúltban elhunyt közírót Skultéty Csabát, aki otthonának - bár bejárta a nagyvilágot mindig Nagykapost tartotta.
- Izsák Lajos történész professzorral, aki a Vág parti Negyed faluban született
-A Szepsiben született Csáji Attila festőművésszel, akit családjával együtt Kassáról telepítettek
ki.
- Popély Gyulával, a felvidéki történésszel, aki évtizedek óta kutatja a lakosságcsere és a
reszlovakizáció történetét
- A németországi Hans Zejdl Alidával, aki 2008 óta küzd a Benes dekrétumok
megsemmisítéséért,
- a Rákóczi Szövetség pályázatának nyertesével, Vágenhoffer Gergellyel, aki a garamdamásdi
magyarok kitelepítésének történetét írta meg pályaművében.
Konferenciát tartottak az MTA-an a 70 évvel ezelőtt aláírt csehszlovák-magyar
lakosságcsere egyezményről
A Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetében cseh, szlovák és magyar
történészek részvételével tartottak konferenciát a 70 évvel ezelőtt aláírt lakosságcsere
egyezményről. Popély Árpád, a Selye János Egyetem adjunktusa előadásában arról beszélt,
hogy ez, - két nem egyenlő fél közti egyezmény volt, amiben a csehszlovák fél akarata
érvényesült. Abban is, hogy milyen szempontok szerint választották ki az áttelepítendő,
vagyis szülőföldjükről száműzendő magyar családokat és egyéneket. 1954-ben
érvénytelenítették a kényszer szülte reszlovakizációs nyilatkozatokat, ugyanakkor a Benes
dekrétumok hatályon kívül helyezését, az elkobzott vagyonok visszaszolgáltatását sem a
Csehszlovák állam, sem az 1993 óta önálló szlovák állam nem tűzte napirendre. A magyar
országgyűlés 2012-ben a Felvidékről való kitelepítéseknek kezdőnapját, április 12-ét
Emléknappá nyilvánította.

Kárpát Expressz
Kárpát Expressz, 2016. február 27., 14:15.
Gőzerővel készül a szlovákiai parlamenti választásra az MKP
Célegyenesbe fordult a márcis 5-i szlovákiai országgyűlési választás előtti kampány. A
felvidéki magyarság számára komoly tétje van annak, hogy a Magyar Közösség Pártja bejut-e
a parlamentbe, ahol 2010 óta nincs valódi magyar érdekképviselet. Az MKP képviselői
hónapok óta azon dolgoznak, hogy üzenetük minél több emberhez eljusson.
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Egy 150 éves hagyomány felélesztése a tét Malomfalván
A székelyföldi Malomfalván, Magyari Bodnár Imre portáján háziállatokból nincs hiány, de az
igazi kuriózumot Márta és Márton jelenti. A kíváncsi bivalyborjak másfél évesek. Elsősorban
rajtuk múlik, hogy feléled-e egy 150 éves hagyomány a közeli Székelyudvarhelyen.
Székelyföldön az első világháború után még több ezer bivalyt tartottak. Ma már csak néhány
száz példányt tartanak a régióban.
Interjú a nyugat-bácskai Bácskertes magyar közösségének képviselőivel
Magyar szavak, magyar hagyományok és magyar kultúra – a délvidéki szórvány egy kis
településén, Bácskertesen járunk. A nyugat-bácskai településen kb. 2000 ember él. Több
mint 80 százalékuk magyar. Bácskertesen aktív magyar élet zajlik: a településnek saját
színjátszóköre, énekkara és táncegyüttese is van.
Madéfalva kulturális életének fellendítésén dolgozik Ványolós András és
családja
Ványolós András zenetanár és családja három éve költözött a székelyföldi Madéfalvára, a
helyi polgármester meghívására. A felkérés az volt, hogy a zenetan házaspár lendítse fel a falu
kulturális életét. A pár a falutól messze, mesebeli tájon lakik, házukban azonban nincs áram,
és a vizet is az udvaron lévő gémeskútból szerzik.

Térkép
2016. február 27. - Duna World
Magyar iskola választási kampányt indít a Rákóczi Szövetség a következő hetekben a Felvidék
és a Kárpát-medence más régióiban is. Rendezvényeken, fórumokon próbálják felhívni a
figyelmet, arra, hogy mennyire fontos a magyar iskolák léte a magyar közösségek
megmaradása szempontjából. A Felvidéken egyre több intézményt fenyeget a bezárás
veszélye.
Máramaros megye egyetlen magyar hetilapja, a Bányavidéki Újszó 1500. lapszámához ért. Az
újság 1958-ban napilapként indult, Bányavidéki Fáklya címmel, hasábjain helyi és országos
hírek, valamint helytörténeti írások jelennek meg. Nagybánya település szórványvidéken
fekszik, ahol a magyarság aránya alig 7%, az újság léte talán számukra a legfontosabb.
Ismét népzenész, néptáncos és népi énekes mesterképzés indul Kárpátalján, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Pál István Szalonna és bandája, valamint a
Hagyományok Háza közreműködésével. A tanfolyamot havonta hirdetik meg, öt egymást
követő alkalommal, az oktatás mindenki számára ingyenes.
Nehéz sorsú fiatal lányok nevelését vállalták fel a piarista nővérek Nagykárolyban. Hasonló
tevékenységet Európában csak Olaszországban és Spanyolországban végeznek, Romániában
pedig egyedüliként, Nagykárolyban. A város gyermekotthonát tavaly újították fel, uniós
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forrásokból. Házaikat a piaristák oázisoknak nevezik, a béke szigetének, ahol a gyerekek
megtanulhatják, hogyan kell a világot szebbé tenni gondolataikkal és szeretetükkel.
Kézműves márciuska kiállítást és vásárt szervez Szatmárnémetiben az Aranykapu kulturális
egyesület, amelyben helyi kézművesek állítják ki különböző természetes anyagokból készített,
úgynevezett márciuskáikat. Ezek olyan apró kicsi díszek, amelyeket március 1-jén a fiúk
adnak ajándékba a lányoknak. Ezeket többnyire piros és fehér színű cérnákra fűzik fel, és a
tavaszt hirdetik.
Az olimpia évéhez értünk, ehhez kapcsolódva a Térkép adásaiban bemutatnak egykori és mai
Kárpát-medencei magyar olimpikonokat. Elsőként az erdélyi többszörös evezős bajnok, Veres
Károly aradi otthonába nyerhetünk betekintést. Kitartás és fegyelem, földön, vízen egyaránt,
szerinte ennyi a siker titka. Mosoly és könnyek, siker és kudarc, jutott bőven az olimpikon
pályája során. Számos romániai és nemzetközi versenyen szerepelt, de ott volt az 1962-es első
evezős világbajnokságon is. Életének több mint három évtizedét szentelte a sportágnak.
Idén is folytatódik a 2014-ben hagyományteremtő szándékkal életre hívott Felvidék Szépe. A
szépségversenyen olyan felvidéki magyar lányokat keresnek, akik büszkén viselnék a régió
legszebbjének járó koronát és méltó módon képviselnék a szlovákiai magyarságot. Ez egy
kifejezetten magyar szépségverseny. A győztes a koronán és a címen túl, bekerül a Miss
Universe Hungary budapesti döntőjébe is.
Szinte a semmiből, egy sártengerből, gyönyörű virágzó gyógyfürdőt hozott létre az Érmellék
egyik eldugott kis falujában Árus László Csongor lelkész. A termálvizes komplexum pedig
nemcsak szemet gyönyörködtet és testet-lelket szépít, de munkahelyet is teremtett a vidék
lakóinak. Mindemellett pedig vonzó turisztikai központtá tette Hegyközszentmiklóst.

Öt kontinens
2016. február 27. - Duna World
Bartos Imrére és csapatára figyel a világ, legalább a tudósok mindenképp, szenzációs
felfedezésük miatt. Sikerült végre közvetlenül megfigyelniük az Albert Einstein által egy
évszázada előre jelzett gravitációs hullámokat. Minden idők egyik legjelentősebb fizikai
felfedezésében több mint ezer kutató vett részt. A tudományos sikertörténetnek viszont
három magyar főszereplője is van.
Öt évvel ezelőtt indította el a Balassi Intézet a Hungarológiai és Információtechnológiai
konferenciát, amely napjainkra a Nyugati Diaszpórában és a Kárpát-medencei szórványban
működő Hétvégi magyar iskolák tanárainak egyik legfontosabb továbbképzési fóruma. A
találkozóra idén 40 pedagógus érkezett több, mint 20 országból.
A legtöbb határainkon túl élő magyar, az Egyesült Államokban él, csaknem másfél millióan
vannak. A Californiában élő 120 ezer honfitársunk többsége 1956 után telepedett le. A
közösségi élet fő színtere a csaknem 100 éve alapított Magyar Ház, Loas Angelesben, ahol
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minden héten klub napot tartanak, magyar iskola is működik és magyar nyelvű mise hallható
minden hétvégén.
Latin-Amerikába az I. világháborút követően érkeztek nagyobb számban magyarok. 1956-ban
zárult le a nagyobb arányú bevándorlás. A legnagyobb lélekszámban Argentínában és
Brazíliában telepedtek le magyarok több tíz és százezres nagyságrendben élnek ezekben az
országokban napjainkban is. A napokban tartott Latin Amerikai Magyar Országos
Szervezetek Szövetségének harmadik küldöttgyűlésére Chiléből, Argentínából, Venezuelából,
Brazíliából és Urugayból érkeztek a küldöttek. A találkozó helyszíne az Urugay-i magyarság
központja az 1936-ban létesített Urugay-i Magyar Otthon épülete volt. A közgyűléssel
egyidőben rendezték meg immár tizenharmadik alkalommal a dél-amerikai magyar
néptánctalálkozót. A találkozón 11 tánccsoport vett részt, főként Latin-Amerikából, de
Magyarországból is érkeztek táncosok.
Valódi magyar ízek és hamisítatlan magyar hangulat Abu Dhabiban. A héten kezdődött a
Magyar Napok rendezvénysorozat, amely egészen március 5-ig várja színes programokkal a
magyarokat és helyi érdeklődőket. Magyarország először mutatkozik meg ilyen jelentős
rendezvényen a térségben. A programokon a magyar kultúrát, a magyar művészetet
ismerhetik meg a látogatók.
Magyar fotósoké az első három díj az egyik legrangosabb nemzetközi pályázaton. A Pictures
of the year fotópályázat hír kategóriájában a magyar művészek diadalmaskodtak. Ez a
megmérettetés talán a legrangosabb versenynek számít a World Press Photo után.
Jótékonysági napra hívta Melbourne magyarjait a Victoriai Magyar Tanács, ebből az
alkalomból a déli félteke legnagyobb közösségi parkja gyermekek paradicsomává változott. A
jó hangulatról a Micsodák együttes gondoskodott. Az Együvé tartozunk elnevezésű családi
pikniket azzal a céllal szervezték, hogy felhívják az Ausztráliában és az Óhazában élők
figyelmét egy magyarországi egyesület támogatására, akik a hátrányos helyzetű gyermekes
családoknak biztosítanak nyaralási lehetőséget.
Szerte a világban sokat hallani arról, hogy mi mindenben tehetségesek a magyarok, de
kevesen gondolnák, hogy még az ausztrál futball felvirágoztatásához is jócskán volt közük a
magyaroknak. Szabó Sándor 1956-ban hagyta el Magyarországot, nem gondolta, hogy
kapkodni fognak érte az ügynökségek Ausztráliában.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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