Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Potápi Árpád János avatta fel Tardoskedd új központját
2016. március 31. – Felvidék Ma
Teljesen megújult az érsekújvári járásbeli Tardoskedd nagyközség központjának arculata. Az
új központot Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár avatta fel március 30án, szerdán. Potápi Árpad János államtitkár korábban Bonyhád község polgármestere volt,
ezekben az években Tardoskedd és Bonyhád között testvértelepülési kapcsolat született.
Tardoskeddről ugyanis a második világháborút követő jogfosztottság idején számos családot
Bonyhádra telepítettek, ezért a két település közti kapcsolat szoros.

Németh Zsolt vajdasági körúton: Nyugat-Bácskát fejleszteni kell
2016. március 31. – Pannon RTV
Vajdasági körútra érkezett Németh Zsolt. A Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának az
elnöke Zomborban kezdte útját. Az anyaországi politikus gazdasági kapcsolatokról,
határnyitásról és nemzetpolitikáról egyeztetett a nyugat-bácskai régió képviselőivel.
Magyarország jelenleg is egy olyan gazdaságfejlesztési stratégián dolgozik, amely elősegítené
azt, hogy ez a Horvátországgal és Magyarországgal szomszédos terület felzárkózhasson. Az
anyaországi politikus a helyi Városi Tanács és a Magyar Nemzeti Tanács képviselőivel
egyeztetve ígéretet tett arra, hogy az anyaország pénzügyi és politikai erőforrásokkal is
segíteni fogja az itt élők boldogulását.

Kelemen: egyesek a legapróbb ürügyet is megkeresik, hogy Magyarország és
Románia közé éket verjenek
2016. március 31. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma
Országhatároktól függetlenül egyértelműen a biztonság az, ami foglalkoztatja a magyar
közösségeket egy tétova, a helyes utat és megoldásokat ma még nem találó Európában –
hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök március 31-én, csütörtökön a Kápát-medencei
Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) évente megszervezett budapesti ülése előtt.
"Romániában ehhez az alapvetően bizonytalan közérzethez adódnak hozzá azok a
jogcsorbítások, hatósági túlkapások, amelyekkel sajnos szinte naponta szembe találjuk
magunk, és amelyeknek szenvedő alanyai a magyar emberek. Ezekről a helyzetekről a holnapi
ülésen is említést teszek, hiszen ezek azok a gondok, amelyek közösségünket leginkább
foglalkoztatják, és félő, hogy ezek az önkormányzati választások közeledtével egyre
erőteljesebben jelentkeznek” – mutatott rá Kelemen Hunor.
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Kincsesék bírósághoz fordultak a marosvásárhelyi bírságok miatt
2016. március 31. – Krónika, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
A székely szabadság napján tartott marosvásárhelyi felvonulás szervezéséért, illetve a
felvonuláson való részvételért kiállított 67 bírságolási jegyzőkönyv megsemmisítését kérte a
marosvásárhelyi bíróságtól az érintettek ügyvédje. Kincses Előd ügyvéd – aki maga is a
megbírságoltak között van – az MTI-nek elmondta: külön keresetet nyújtott be Izsák Balázs,
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke nevében, külön 42 személy nevében, akiket egyebek
között az esemény szervezéséért bírságolt meg a csendőrség, és külön 24 személy nevében,
akiket a megmozduláson való részvétel és csendháborítás miatt bírságoltak meg. Hozzátette:
elképzelhető, hogy a védencein kívül mások is pereskednek a bírságok érvénytelenítéséért.
Megjegyezte: a védencei közül négyen részt sem vettek a tiltakozáson.

Súlyos büntetés a címeres magyar lobogó kitűzéséért
2016. március 31. – Krónika, szekelyhon.ro
A marosvásárhelyi ítélőtábla jelentős, több tízezer lejt is elérő pénzösszeg kifizetésére
kötelezte Bíró László csíkmadarasi polgármestert, mivel az elöljáró nem hajtotta végre időben
a 2014-ben hozott, a községházára kitűzött, címeres magyar zászló eltávolítását elrendelő
jogerős ítéletet. A jogerős ítélet szerint a polgármesternek az országos bruttó minimálbér 20
százalékának megfelelő összeget kell fizetnie a 2014. július 19. és 2015. május 28. közötti
időszak minden egyes napjára a késedelem miatt. A bírság pontos összege még nem ismert,
de a 2014-es országos bruttó minimálbért figyelembe véve ez napi 170 lejt jelent.

Eltávolítanák a közvagyonná vált székely zászlót is
2016. március 31. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék
A lobogót Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke
adományozta a megyei önkormányzatnak, a testület pedig szerdán határozattal foglalta bele
az önkormányzat hivatalos leltárába a gyűlésteremben az Európai Unió, Románia és
Kovászna megye zászlója mellé elhelyezett szimbólumot. A prefektus az Agerpres
hírügynökségnek azt mondta, törvénytelen egy hivatalosan el nem ismert lobogó kitűzése az
ülésteremben vagy a közintézmények homlokzatán – mint amilyen a székely zászló is –, s ezt
több jogerős bírói ítélet is alátámasztja. Sebastian Cucu elmondta továbbá, elemzik az
adomány elfogadásáról szóló határozat törvényességét, és megtámadják, amennyiben
jogszerűtlennek találják. „A hivatalosan el nem ismert zászlókat nem lehet kitűzni,
függetlenül attól, hogy vásárolták, adományba kapták, örökölték vagy készítették ezeket” –
szögezte le a Kovászna megyei prefektus.

Vásárhelyi RMDSZ: tanácsülés helyett faültetés
2016. március 31. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Népújság
Meglepő fordulatot vett csütörtökön a marosvásárhelyi soros tanácsülés: mielőtt a napirendi
pontok tárgyalására került volna sor, Soós Zoltán ülésvezető szünetet kért, és felkérte
képviselőtársait, hogy menjenek el a Budai Nagy Antal negyedbe fát ültetni. A román
tanácsosok értetlenkedve fogadták kérését, volt, aki nem szavazta meg, volt, aki tartózkodott,
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s olyan is akadt, aki ellene szavazott, de végül elég voks gyűlt össze a szünet megtartására.
Dorin Florea polgármester szó nélkül, de láthatóan felháborodva hagyta el a termet. A
magyar tanácsosok – Karácsony Erdei Etel, Gombos Csaba és Benedek István kivételével –
gyalog indultak el fát ültetni. Útközben a Hosszú utcában láthatták épp akció közben a
városháza által kiküldött favágó brigádot. Tagjai pedig még a fűrészport is eltakarítják, hogy
nyoma se maradjon a pusztításnak.

Az ellenzéki pártok bölcsője vagy a politikai hullák sírja Székelyudvarhely?
2016. március 31. – transindex.ro
Lassan egy hete jelent meg az első hír, hogy Szövetség a Közösségért Párt néven új politikai
alakulat jelenhet meg a székelyudvarhelyi pártpalettán. Ha a pártot sikerül bejegyeztetni,
akkor Székelyudvarhely lassan nemcsak a szebb napokat is megélt iskolaváros címmel
büszkélkedhet, hanem az RMDSZ ellenzékének számító, de nem túl sikeres pártok
bölcsőjének a címét is magáénak tudhatja.

Újabb adatokkal bővült az RMDSZ-nek kisebbségi nyelvi jogok gyakorlatba
ültetéséről készülő felmérése
2016. március 31. – transindex.ro, maszol.ro
Eddig négy megye – Arad, Kovászna, Hunyad, Szeben –, illetve a történelmi Máramaros
adatait dolgozta fel az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége annak a felmérésnek a keretében, amely
a kisebbségi nyelvi jogok gyakorlatba ültetését monitorizálja, a helységnévtáblák, az
önkormányzatok és ezek intézményeinek névtáblái, valamint a minisztériumok alá tartozó
megyei intézmények feliratozását vizsgálva – jelentette be Székely István, az RMDSZ
Kulturális Autonómia Tanácsának (KAT) elnöke. Elmondta: a KAT által megrendelt
monitorizálás eddig feldolgozott adataiból világosan látszik, hogy egyes esetekben
mulasztások és hiányosságok tapasztalhatóak, pedig a kisebbségi nyelvi jogok gyakorlatba
ültetését a törvény előírja, és ez mindenki számára kötelező. "A törvény betartásában jó
példát kell mutatnia minden olyan település polgármesterének, alpolgármesterének,
tanácsosának, ahol többségében magyarok laknak" – mondta.

Április elsejétől regisztrálhatnak a parlamenti választásokra a külföldön élő
román állampolgárok
2016. március 31. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Április elsejétől kezdődően jelentkezhetnek be az idei parlamenti választásokra a hivatalosan
külföldön élő román állampolgárok - közölte csütörtökön a külügyminisztérium. A román
külképviseletek péntektől fogadják a külföldi állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező
román állampolgárok regisztrációs kérelmét, amelyhez román személyazonossági iratuk és a
külföldi hatóságoktól kapott lakhelyigazolás másolatát kell csatolniuk - mutatott rá a
külügyminisztériumban tartott sajtóértekezleten Dan Stoenescu, a külhoni románokért
felelős tárca nélküli miniszter. Ana Maria Patru, az állandó választási hatóság elnöke
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emlékeztetett: a külföldön élők idén először levélben is voksolhatnak, ha előzetesen
feliratkoztak a választói névjegyzékbe.

Újabb népszavazást tartanak Nagyvárad és Váradszentmárton egyesítéséről
2016. március 31. – maszol.ro, transindex.ro, Bihari Napló
Harmadjára is megszerveznék Nagyváradon a megyeszékhely és Váradszentmárton község
egyesítéséről szóló referendumot, az erről szóló tanácsi határozatot hosszas vita után hagyta
jóvá csütörtöki ülésén az önkormányzati képviselőtestület. Az RMDSZ és a Szociáldemokrata
Párt (PSD) frakciója nem támogatta a június 5-i népszavazást.

Hatalmas támogatottsága van Antal Árpád polgármester jelöltségének
2016. március 31. – maszol.ro
Sepsiszentgyörgyön gyorsan gyűlnek a támogató aláírások Antal Árpád polgármester
jelöltsége érdekében. Az RMDSZ Háromszéki elnöke, Tamás Sándor elmondta, hogy a
városban működő hét aláírásgyűjtő helyeken illetve a házról házra járó önkéntesek révén
mintegy 3000 támogató aláírás gyűlt össze néhány nap alatt. Ez Antal Árpád nagymértékű
támogatottságát bizonyítja, mutatott rá Tamás Sándor, aki szerint az aláírásgyűjtés
folytatódik.

Bocsánatkérést várnak a hamis bizonyítékokkal megbírságoltak
2016. március 31. – szekelyhon.ro, Krónika
Nyilvános bocsánatkérést vár a csendőrparancsnoktól az EMNT Maros megyei elnöke azok
irányába, akiket „tévedésből” büntetettek meg a székely szabadság napi események miatt. A
pardont pedig felelősségre vonás kövesse: vegyék elő azokat, akik hamis tényekre és adatokra
hivatkozva kiállították a jegyzőkönyveket.

Dan Tanasă ismét lépéselőnyben
2016. április 1. – Krónika
Alapfokon pert nyert a Hargita megyei törvényszéken a Dan Tanasă vezette Méltóságért
Európában Polgári Egyesület (ADEC), amely azt szeretné elérni, hogy a Hargita megyei
tanács távolítsa el a székely zászlót a megyeházáról, az épület bejárata mellől és a
tanácsteremből is.

Átszervezné az épület ügykezelését a Maros Megyei Tanács – Az RMDSZ
tiltakozik
2016. április 1. – Krónika, szekelyhon.ro
Elhalasztotta a Maros megyei önkormányzat annak a határozattervezetnek a megvitatását,
amely a Kultúrpalota adminisztrálásáról hivatott dönteni. A képviselő-testület tagjai tegnap
úgy döntöttek, nem sietik el az igencsak kényesnek ígérkező kérdés megvitatását, ezért
levették napirendről a Transilvania Művelődési Központ megalakulásáról szóló tervezetet.
Ciprian Dobre megyei tanácselnök ugyanis azt szeretné, ha a Marosvásárhely egyik
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szimbólumának számító Kultúrpalotát a jövőben nem a Soós Zoltán által vezetett Maros
Megyei Múzeum, hanem egy újonnan létrehozott művelődési központ adminisztrálná. A
határozattervezet meg is nevezte az intézmény vezetőjét, aki a tanácselnök egyik bizalmi
embere, Sergiu Zereș lenne.

Összeállt az RMDSZ kovásznai listája

Felvidék

2016. április 1. – Erdély Ma, Háromszék
Az RMDSZ Kovászna városi szervezetének választmánya hétfői ülésén fogadta el azon
tanácstagjelöltek névsorát és rangsorolását, akik a szövetség színeiben méretkeznek meg a
helyi önkormányzati képviselői tisztségért a június 5-i helyhatósági választáson. A listát
tegnap mutatták be hivatalosan a sajtónak, ugyanakkor elkezdték a szükséges támogató
aláírások gyűjtését is.

Mégis nyílhat első osztály a lévai Czeglédi Péter Gimnáziumban
2016. március 31. – hirek.sk
Nem nyithat első osztályt a következő tanévben a lévai Czeglédi Péter Református
Gimnázium – döntött 2015 szeptemberében Nyitra megye önkormányzata. Bár Szigeti László
képviselő az MKP-frakció nevében módosító javaslatot nyújtott be az első osztály indítását
kérvényezve, indítványa azonban nem kapott kellő támogatást. A gimnáziumban mégis nyílik
szeptemberben első osztály, az oktatási minisztérium ugyanis felülbírálta a megye döntését.

Jókai Tibor: a beíratáskor a szülők helyes döntésére van szükség!
2016. március 31. – hirek.sk
Míg az előző években január 15. és február 15. között volt az alapiskolai beíratás, az oktatási
törvény tavalyi módosítása értelmében idén április 1. és 30. között írathatják be a jövendő
elsősöket szüleik vagy más törvényes hozzátartozóik. A változásról, az elsősök létszámát
növelő kezdeményezésekről, a magyar kormány kisiskoláinknak nyújtandó anyagi
támogatásáról és magyar tannyelvű iskoláink előnyeiről is kérdeztük Jókai Tibort, a
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének országos elnökét.

Petőcz: A magyar közösség válságban van Szlovákiában
2016. március 31. – Felvidék Ma
A Denník N napilap hasábjain Petőcz Kálmán politológus, publicista, az egykori Magyar
Polgári Párt tagja Bugár Béla és a Most-Híd választás utáni fordulatát és a szlovákiai magyar
közösség helyzetét elemzi. A Szlovákiában élő magyarok attól frusztráltak, hogy mindig akad
valami fontosabb, mint az ő gondjaik – írja Petőcz. A választás utáni fordulat Bugár Béla és a
Most-Híd stratégiájában arra is ösztönözhetné a szlovák közéletet, hogy nagyobb érdeklődést
mutassanak az itt élő és a többségi társadalom hideg közönye miatt gyakran bánkódó
félmilliós magyarság sorsa iránt. Az egyetlen magyarokat érintő téma, amely képes volt
hosszabb ideig átlépni a szlovák közélet ingerküszöbét, az úgynevezett autonómiatörekvés,
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amelyről senki sem tudja pontosan, mit is jelent. Tapasztalhattuk ezt a 2009-es
köztársaságielnök-választás során is, amikor Iveta Radičovát az erre a témára alapozott
negatív kampánynak köszönhetően is „lőtték ki”.

Köteles lesz-e szlovák zenét játszani holnaptól a Pátria?

Vajdaság

2016. március 31. – bumm.sk
A Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) négy kivételt kért a Műsorszórási és Retranszmissziós
Tanácstól egyes adói számára a szlovák zene kötelező aránya alól. Kivételt kértek a Pátria
Rádió esetében is. Az idei évtől a magánrádiók havi műsoridejének 20%-át, 2017-től pedig
25%-át szlovák alkotásoknak kell kitenniük, a közszolgálati adóknál ez az arány 30, illetve
35%. Azok az adók kaphatnak kivételt, amelyeknek programja teljesen kizárja a kvóták
teljesítését. Az arányba csak azok a számok fognak beleszámítani, amelyek reggel 6 órától
éjfélig hangzanak el.

Német Zsolt Pacséron: A külhoni magyarság számíthat az anyaországra
2016. március 31. – Pannon RTV
A külhoni magyarság számíthat az anyaországra, itt állunk a vajdasági magyar közösség
mögött. Bízom benne, hogy ez az erő, ami ebben a közösségben látható, az az elkövetkezendő
időszakban a magyar-magyar és a magyar-szerb együttműködésnek az eredményeképpen
további gyümölcsöket fog teremni – mondta Németh Zsolt Topolya községben tett látogatása
során. A Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Pacséron a református
templomhoz és a gyógyvizes tófürdőbe látogatott el.

Az MNT a tavaszi felsőoktatási tájékoztató körútjára készül
2016. március 31. – Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) ötödik éve szervezi meg a felsőoktatási tájékoztató körútját.
Az MNT képviselői az idén először találkoznak a harmadikos középiskolás diákok szüleivel. A
felsőoktatási intézmények kiválasztásánál fontos döntés, hogy elsősorban a szerbiai
akkreditált felsőoktatási intézmények kerüljenek a középiskolás diákok érdeklődési körébe. A
Magyar Nemzeti Tanács komplex ösztöndíjprogramja segíti a tanulók itthon maradását. A
program részei: felvételi felkészítő, ösztöndíjazás, mentori-demonstrátori program, szerb
nyelvi felzárkóztató képzés, valamint a kollégiumi rendszer. E komplex ösztöndíjprogram
bemutatására, illetve a szülőföldön maradás serkentése céljából az MNT tagjai szeretnének a
szülőkkel találkozni, elbeszélgetni.

Huszonöt éves a KODDE
2016. március 31. – Pannon RTV
Fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte a Kosztolányi Dezső Diáksegélyező Egyesület a
szabadkai Városháza dísztermében szerda este. Az egyesület a nagycsaládosokat és az
eredményes tanulókat támogatja. Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke
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beszédében példaértékűnek nevezte, hogy az egyesület évtizedek óta foglalkozik a diákok
megsegítésével.

A Rákóczi Szövetség magyar óvodások családjait keresi fel Kárpátalján

Kárpátalja

2016. március 31. – MTI, Magyar Hírlap, OrientPress, Kárpátinfo, karpatalja.ma, Kárpátalja,
hirek.sk, Új Szó
A Rákóczi Szövetség 170 nagycsoportos magyar óvodás családját keresi fel a kárpátaljai FelsőTisza-vidéken csütörtökön és pénteken a magyar iskolaválasztás érdekében. A szervezet MTIhez eljuttatott közleménye szerint e két napon az ukrajnai általános iskolai beiratkozások
előtt - a Felvidéken sikerrel működő beiratkozási programjának mintájára - Kárpátalja FelsőTisza-vidéken 170 iskolakezdés előtt álló magyarul beszélő óvodásának juttatja el
ajándékcsomagját a szövetség, a szülőkhöz szóló magyar iskolaválasztás mellett érvelő
levelével együtt, különös tekintettel a régióban tapasztalható asszimilációs tendenciákra.

Nemzetközi földrajz-konferencia a Rákóczi-főiskolán

Muravidék

2016. március 31. – karpatalja.ma
Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-KözépEurópájában címmel indult kétnapos konferencia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) szervezésében március 31-én, a
beregszászi főiskolán. Az eseményt Orosz Ildikó, a II. RF KMF rektora nyitotta meg, majd
Szász Jenő, az NSKI elnöke köszöntötte a jelenlévőket.

„Maratoni” ülés Dobronakon
2016. április 1. – Muravidéki Magyar Rádió
A 2015. évi zárszámadás, a Környezeti és Idegenforgalmi Intézet tavalyi beszámolója, a
Lendvai Könyvtár tevékenységéről szóló beszámoló és az ezzel kapcsolatos jövőbeni tervek, a
községi alapszabályzat és ügyrend módosításainak megvitatása – mindezek a témák
szerepeltek a dobronaki községi tanács 12. soros ülésének napirendjén.

A költségvetés-tervezetet alaposan végig kell gondolni
2016. április 1. – Muravidéki Magyar Rádió
A költségvetés-tervezet további tárgyalásra alkalmas, azonban még egyszer alaposan át kell
fésülni, ki kell dolgozni a tételeket, így az illetékes községi bizottságokra komoly munka vár
még – állapították meg egységesen a Šalovci Községi Tanács tagjai a tegnap megtartott
ülésen.
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2016, március 31. – Huncro.hr
Egyik legfontosabb ünnepünk a húsvét, melyhez számos népszokás, hagyomány kötődik. A
húsvéti hagyományok ápolása érdekében több kézműves táborra, kiállításra, rendezvényre
került sor a hétvégén. Eszéken a Tojásfestés a város színeiben rendezvényt tartották meg,
Kiskőszegen és Kopácson az ünnepi várakozás jegyében pedig kézműves foglalkozást.

Horvátország

Húsvétra hangoló programokat tartottak a hétvégén

Diaszpóra

Nem engedünk a '48-ból! - svédországi turné nemzeti ünnepünk alkalmából
2016. március 31. – Nemzeti Regiszter
A Kőrösi Csoma Sándor program öt svédországi ösztöndíjasa a Svédországi Magyar Országos
Szövetség (SMOSZ) elnökének kérésére különleges és ünnepélyes előadással lepte meg a
svédországi magyar szervezeteket az 1848-as forradalom és szabadságharc kapcsán. Az öt
fiatal (Komáromi Márton, Molnár Anna, Komáromi-Berecz Katalin, Márton Júlia és
Komáromi Kristóf) önálló, interaktív műsorral készült, amely nem csak a felnőtteknek,
hanem a gyerekeknek is érdekfeszítő volt.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 1.

8

Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. március 31. – Kossuth Rádió

Közel 900 személyre rótt ki pénzbírságot a Maros megyei csendőrség
A Maros megyei csendőrség a március 10-i Székely Szabadság napját követően közel 90
személyre rótt ki pénzbírságot, köztük olyanokra is, akik a rendezvény napján nem
tartózkodtak Marosvásárhelyen, illetve nem vettek részt a demonstráción, a felvonuláson és a
tüntetésen. A tömegesen kírótt büntetések visszavonását kérte a marosvásárhelyi bíróságtól
Kincses Előd ügyvéd, mert a szervező Siculitas Egyesület előzőleg egyeztetett a hatóságokkal a
rendezvényről, és a polgármester nem tiltotta be azt.. A Kincses Előd által képviselt 67
megbírságolt személy közül négyen részt se vettek a tüntetésen.

Jelentősen megnőtt az új magyar elektronikus személyi igazolványt igénylő
külhoni magyar állampolgárok száma
A több funkciót is betöltő biometrikus igazolvány kiállítását az állandó magyarországi
lakcímmel nem rendelkező honosított állampolgárok is kérhetik. Az ügyintézés egyszerű, a
dokumentum kiváltása pedig ingyenes, de csak Magyarországon lehet kiváltani.

Kárpátalján a Rákóczi Szövetség
A Rákóczi Szövetség ma és holnap a Felső-Tisza-vidéken 170 nagycsoportos magyar óvodás
családját keresik fel, hogy a gyermekeket magyar iskolába iratását ösztönözzék.

Helyi és felvidéki olvasótáborosok találkozója Salgótarjánban
A hetvenes években, a hazai olvasótábori mozgalom elindítói, s akik afelé politikai védernyőt
nyitottak, aligha gondolták, hogy Kárpát-medencei, összmagyar, s nemzettudatot erősítő
mozgalom bont szárnyat a kezdeményezésből. A nógrádiak határon átívelő kapcsolatai most
jubileumokhoz érkeztek, ennek kapcsán találkoztak Salgótarjánban a helyi és a felvidéki
olvasótáborosok.

A VMSZ kitüntette Szalai Attilát, a szabadkai Hét Nap hetilap karikaturistáját
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A Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület nemrégiben tüntette ki Szalai Attilát, a szabadkai Hét
Nap hetilap karikaturistáját. Beszélgetés a kitüntetettel.

Rákóczi-napok a beregszászi főislokán
Rákóczi napokat tartanak a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A
cél: népszerűsíteni a főiskolát a régióban, de Kárpát-Medence szerte is. Beszélgetés a
felsőoktatási intézmény rektorával, Orosz Ildikóval.

Látogatás Medveshidegkúton
Most Felvidékre, Medvesalja egyik településére látogatunk, és ízes palóc beszédet hallgatunk.
A Cser hegység déli részén, Salgótarján és Fülek keleti szomszédságában, festői környezetben
helyezkedik el Medveshidegkút. Ma már csak 220 lakosa van, ám 95 százalékuk magyarnak
vallja magát és a közeli Gömöralmágyba illetve Újbástba járatja magyar iskolába a gyermekét.
Az ott élők soha sem voltak gazdag emberek, de múltjukra ma is büszkék.
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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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