Nyomtatott és online sajtó
2016. április 18. – MTI, Kormany.hu, Webrádió, kormany.hu, Figyelő
Magyarország célja, hogy a gazdasági feltételek javítása révén is hozzájáruljon a külhoni
magyarság nemzeti identitásának megőrzéséhez - jelentette ki Fazekas Sándor a kárpátmedencei élelmiszer-előállítók konferenciájának megnyitóján hétfőn, Budapesten. Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kiemelte: a mostani
rendezvény ismét lehetőséget kínál a magyar-magyar együtt gondolkodásra, a
tapasztalatcserére, kapcsolatok szorosabbra fűzésére a külhoni és az anyaországi
nemzettársak között, egy speciális, az élelmiszer-előállítás területén. A nemzetpolitikai
államtitkárság számos eszközzel segíti a határon túli magyar közösségek megmaradását,
boldogulását - hangsúlyozta Potápi Árpád János. Míg az elmúlt hat év nemzetpolitikájának
első szakasza a szimbolikus lépések megtételéről és a nemzeti közjogi egyesítésről szólt, addig
a második szakasz a középpontjába - az utóbbi két évben - a gazdaságfejlesztés, a határon túli
magyarság gazdasági megerősítése állt. Ennek jegyében hirdette meg tavaly az államtitkárság
a külhoni magyar szakképzés évét, az idén pedig a külhoni magyar fiatal vállalkozók évét.
Még ebben a hónapban pályázatot írnak ki a fiatal vállalkozóknak.

Vezető hírek

Konferencia a Kárpát-medence élelmiszertermeléséről

Magyar támogatással felújított nyelvi szaktantermet adtak át Ungváron
2016. április 18. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, bumm.sk, Kárpátinfó
Magyarországi támogatással felújított nyelvi szaktantermet adott át a magyart idegen
nyelvként Ukrajnában elsőként oktató iskolában Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős
kormánybiztos hétfőn Ungváron. A kárpátaljai megyeszékhely 2. sz. iskolájában tartott
átadási ünnepségen Grezsa István hangsúlyozta: a magyart néhány hónapja tanuló ukrán
nemzetiségű diákok magyarul előadott verses-zenés műsora is jelzi, hogy Magyarországnak
érdemes volt támogatnia azt a kárpátaljai kezdeményezést, hogy a térség ukrán iskoláiban
induljon el a magyar választható idegen nyelvként történő hivatalos oktatása. Meggyőződését
fejezte ki, hogy a magyar nyelv minél szélesebb körben való ismerete Kárpátalján és
Ukrajnában erősíteni fogja a két nép barátságát. A 3,5 millió forintból felújított
osztályteremmel kapcsolatban elmondta: jó lenne, ha Ukrajna minden iskolájában ilyen
korszerű tantermek lennének.

Visszatérhet hivatalába Sepsiszentgyörgy polgármestere
2016. április 18. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
szekelyhon.ro, Bihari Napló, Magyar Nemzet
Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) döntése értelmében visszatérhet hivatalába
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy – tisztségéből korábban felfüggesztett – polgármestere. A
fejleményt maga Antal Árpád jelentette be az önkormányzati testület hétfői ülésén, ahol a
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Megkezdődött a 2016. évi Szakma sztár fesztivál verseny
2016. április 18. – Kormany.hu, MTI
Megkezdődött hétfőn az idei Szakma sztár fesztivál, az Országos szakmai tanulmányi verseny
és a Szakma kiváló tanulója verseny döntője 40 szakmában Budapesten a Hungexpo
területén, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szervezésében. Cseresnyés Péter
munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár kiemelte: reményeik szerint a duális
képzésben bevezetett új intézkedésekkel 2018-ra a jelenlegi 55 ezerről 70 ezerre emelkedik a
képzésben résztvevők száma, és ezzel összhangban 8 ezerről 20 ezerre a gyakorlati képzésnek
helyet adó gazdálkodó szervezeteké. Közölte, hogy az idei országos döntőben 12 határon túli
fiatal is indul, 9 szakképesítésben, akik a Felvidékről, a Vajdaságból és Kárpátaljáról érkeztek.

Nem adja fel Tőkés: beperelte Johannist az érdemrend visszavonása miatt
2016. április 18. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma,
MTI, Nyugati Jelen, Magyar Nemzet
Ügyvédje, Kincses Előd tanácsára, előzetes szándéka ellenére mégis perbe fogja az
államelnököt az állami kitüntetésének visszavonása miatt Tőkés László. A periratot,
amelyben perbe hívják Klaus Johannis államfő mellett az államelnöki dekrétumot ellenjegyző
Dacian Ciolos miniszterelnököt is, a hétfői napon postázzák a Bukaresti Táblabíróságnak.

Erdély Magyarország Vezető hírek

helyettesítésével megbízott alpolgármester mandátumának meghosszabbításáról kellett volna
dönteni. A bejelentést követő sajtótájékoztatón a polgármester elmondta: a déli órákban
érkezett a bukaresti ügyészségről a hivatalos tájékoztatás arról, hogy jóváhagyták a kérését, és
feloldották a hivatal betöltésére, valamint a városházi alkalmazottakkal való kapcsolattartásra
vonatkozó tiltást. Hozzátette, a pénteken meghosszabbított bírósági felügyelet egyéb feltételei
érvényben maradnak. Bejelentette: az ügyészségi döntés lehetővé teszi, hogy egy újabb
mandátumért szálljon versenybe a június 5-i önkormányzati választásokon. Megjegyezte:
megható volt látni, hogy több mint tízezren írták alá a jelöltségét támogató íveket. Ez a szám
több mint hússzorosa annak, ami a jelöltséghez szükséges lett volna.

Bemutatkoztak az RMDSZ kolozsvári és Kolozs megyei fiatal jelöltjei
2016. április 18. – transindex.ro, maszol.ro
Az ifjúsági szervezetek által az RMDSZ kolozsvári és Kolozs megyei listáira jelölt fiatalok,
Rácz Levente és Enyedi Tamás április 18-án mutatkoztak be a Magyar Ifjúsági Értekezlet
(MIÉRT) és a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR) közös sajtótájékoztatóján. Antal Lóránt,
a MIÉRT elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a szervezet egyik legfontosabb
célkitűzése idén az önkormányzati választások során 500 fiatal jelöltlistákra való juttatása. A
felkészült fiataloknak pedig feladatot is szánnak.
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2016. április 18. – maszol.ro
Szemfényvesztésnek, „süket szövegnek” tartja Kiss Tamás Vasile Dîncu miniszterelnökhelyettesnek azt a hétvégi kijelentését, hogy a kormány a valós decentralizáció
megvalósítására törekszik. A szociológus szerint Romániában a decentralizáció helyett
valójában újraközpontosítás zajlik. A jelenség más kelet-európai országokban is
megfigyelhető.

Erdély

„Decentralizáció fedőnév alatt recentralizáció zajlik Romániában”

Határon Túli Falugazdász Hálózat épül
2016. április 18. – Nyugati Jelen
Április 14–15-én Lajosmizsén tartotta soron következő ülését a Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF), amelyen a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete alapító
tagként vett részt, amelyet ez alkalommal dr. Szentmiklósi Zoltán RMGE-ügyvezető elnök
képviselt. Az ülés egyik legfontosabb napirendi pontjaként szerepelt a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, Győrffy Balázs által bemutatott „Határon Túli
Falugazdász Hálózat” projekt. Tervek szerint a magyarországihoz hasonló, egyelőre 20
falugazdásszal induló hálózat jönne létre, azzal a céllal, hogy hatékonyan segítse a határon
túli gazdákat az agrár- és vidékfejlesztés terén. Ez elsősorban a szakmai információk
átadására, regionális mezőgazdasági rendezvények, fórumok megszervezésére, illetve üzleti
támogatási lehetőségek feltérképezésre irányulna.

Jelentések árnyalatai

Előterjesztette programját és bizalmat kért a parlamenttől az új szlovák
kormány
2016. április 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Előterjesztette programját és bizalmat kért hétfőn délután a pozsonyi parlamentben a Robert
Fico vezette négypárti koalíciós kormány, amely a március 5-én megtartott parlamenti
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Felvidék

2016. április 18. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „A korábbiakhoz képest bővebben taglalja a romániai magyarság
helyzetét az Egyesült Államok külügyminisztériumának az emberi jogok gyakorlatáról szóló,
2015-re vonatkozó éves jelentése. A múlt héten közzétett dokumentum nagy vonalakban
összesíti azokat a jogsérelmeket – kezdve az anyanyelv és a közösségi jelképek használatának
korlátozásától a restitúció akadályozásáig –, amelyek miatt a magyarság okkal hangoztatja:
Romániában nem érvényesülnek a kisebbségi, tulajdonképpen az emberi jogok. Az
országjelentés magyaroknak szentelt fejezete okkal nevezhető előrelépésnek, főleg annak
ismeretében, hogy az amerikai külügyminisztérium „problématérképére” az elmúlt években
sokkal kevesebb ilyen ügy került fel. A kérdés azonban az, remélhet-e lényeges elmozdulást
kisebbségi sorsa alakulásában az erdélyi magyarság, tekintettel lesznek-e a román hatóságok
a tengerentúlról érkező figyelmeztetésre”.
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Augusztusban Komáromban ünnepli magát a Matica slovenská

Felvidék

választások után alakult meg. A Smer-SD, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), a Most-Híd és a
Háló (Sieť) pártokból álló koalíciónak a 150 tagú Nemzeti Tanácsban 81 képviselője van, így
Robert Fico harmadik kormányának előreláthatóan nem lesz problémája a bizalmi
szavazáskor. Ennek megszerzéséhez ugyanis legalább 76 szavazatra van szüksége a
kabinetnek.

2016. április 18. – bumm.sk
1863. augusztus 4-én Turócszentmártonban tartotta alakuló közgyűlését a Matica slovenská,
amelyre hagyományosan hétvégi nemzeti ünnepségek keretében emlékeztek meg az esemény
helyszínén. A kulturális szervezet vezetősége úgy döntött, idén Komáromban ünnepelnek. A
háromnapos fesztivál középpontjába a barátságot, az együttműködést és a nemzetiségileg
vegyes területeken elért sikerek prezentációját szeretnék állítani.

Bugár Béla: A médiában kifejtett vágyak, Facebook-státuszok, verbális
támadások nem javítanak a polgárok életén
2016. április 18. – bumm.sk
„Mindenkit meg szeretnék kérni arra, hogy ezt a kormányt a kormányprogram teljesítése
alapján értékelje. És azt a száz napot is kérnénk, amelyet minden egyes kormány megkapott,
a lakosság pedig a választásokon értékel bennünket, egy-két, illetve négy év múlva. Azok az
eredmények alapján, melyeket sikerült, vagy nem sikerült elérni. Annak alapján, hogy jobb
lett-e az élet Szlovákiában, hogy javult-e a szociális helyzetük, biztonságuk és jogaik védelme.
Hogy kevesebb lett-e a korrupció és nagyobb az átláthatóság.”

Kétnapos ünnepséggel tisztelegnek szülőfalujában a 85 éves Mács József előtt

Választások 2016: A bíróság elutasította az MM és a VMDK fellebbezését
2016. április 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Közigazgatási Bíróság jogerősen elutasította a „Magyar mozgalom - hogy változtassunk –
VMDK” jelöltlista fellebbezését, írta a két szervezet közös közleményében. Véleményük
szerint "a VMSZ részben elérte célját", ugyanis így "országos szinten nem lesz a belgrádi
kormánytól független magyar lista". "A köztársasági parlamenti választásokon egyedüli
magyar jelöltlistaként a kormánykoalíció által kontrollált VMSZ indulhat el" - írják. „A
vajdasági magyar embereknek április 24-én lesz választási lehetőségük. Szavazhatnak a
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Vajdaság

2016. április 18. – Felvidék Ma, hirek.sk
Már javában folynak a ma 85. életévét betöltő Mács József író tiszteletére április 23-án és 24én a Rimaszombati járásban levő szülőfalujában, Bátkán rendezendő jubileumi műsorfüzér
előkészületei, amelyen részt vesz Szesztay Ádám, Magyarország kassai főkonzulja is. A község
vezetőségének távlati tervei között szerepel, hogy a helyi alapiskolát Mács Józsefről nevezzék
el, aki egyébként 2006 óta Bátka díszpolgára.
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Negyvenhat millió dinár a nemzeti tanácsok működésére és fejlesztésére
2016. április 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A nemzeti tanácsok elnökeit fogadta a Tartományi Kormány épületében Nyilas Mihály
tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár, a találkozón aláírták a nemzeti
tanácsok működésére, valamint a fejlesztési tevékenységre irányuló támogatásokról szóló
szerződéseket. Nyilas Mihály elmondta, a vajdasági székhellyel rendelkező tizenöt nemzeti
tanácsot 46 millió dinárral támogatja a titkárság. A tartományi költségvetés csökkenésével
ezek az összegek is megcsappantak, így az idén huszonhárom százalékkal kevesebb jutott a
nemzeti tanácsok működésére.

Vajdaság

koalíciós partnereinek maradéktalanul behódoló VMSZ-re vagy az önálló érdekképviseletet, a
változást jelentő Magyar mozgalom - VMDK listáira" - jelenti ki Korhecz és Csonka
közleményében.

Reuters: Visszatér a szélsőjobb a szerb parlamentbe
2016. április 18. – Pannon RTV
A Reuters hírügynökség elemzése szerint várható a szélsőjobb visszatérése a szerb
parlamentbe, ami Aleksandar Vučić Európa-barát politikája és a takarékossági intézkedések
miatti növekvő elégedetlenségnek tudható be. A brit hírügynökség szerint nem jelentenek
komoly veszélyt az ultranacionalisták a jelenlegi kormányfő hatalmára nézve, de a
parlamentben ott lesznek, és minden kínálkozó alkalmat kihasználnak majd arra, hogy
támadják a kormány európai irányultságú politikáját azon lépések kapcsán, melyeket Vučić
kénytelen lesz megtenni az Európa felé vezető úton.

Fremond Árpád: A jelöltjeink már bizonyítottak
2016. április 18. – Pannon RTV
A VMSZ választási ígéreteinek megvalósításán dolgozott az elmúlt időszakban és továbbra is
biztos pontként fog tenni a közösség megmaradásáért – nyilatkozta Fremond Árpád, a VMSZ
topolyai elnöke mai sajtótájékoztatóján. Topolyán a Vajdasági Magyar Szövetség a Vajdasági
Magyar Demokrata Párttal indul az április 24-én esedékes önkormányzati választásokon.

Ünnepélyes díjátadóval zárult a Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók
Találkozója
2016. április 18. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Vasárnap ért véget a XXI. Vajdasági Magyar Amatőr Színjátszók Találkozója. A szemlének
idén Magyarcsernye adott otthont. Az egyhetes rendezvény ünnepi díjátadóval és a Zentai
Magyar Kamaraszínház vendégjátékával zárult. Idén tizenkilenc előadás szerepelt a szemle
versenyprogramjában. Az elszánt színházkedvelők egyaránt keresték az újszerű színházi
nyelvet, de olyanok is akadtak, akik a hagyományos formákhoz ragaszkodtak. Az esti gálán a
résztvevőket Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke köszöntötte.
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2016. április 18. – karpatalja.ma
Európai uniós pályázat keretében épült fedett sportcsarnok Császlócon. A létesítményt április
16-án adták át. Az eseményt megtisztelte jelenlétével, többek között, dr. Danku Csaba, a
Miniszterelnökség jogi ügyekért felelős helyettes államtitkára, Kuti László, Magyarország
Ungvári Főkonzulátusának vezető konzulja, Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi
Konzulátusának főkonzulja és dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője.
Roják Mária, Császlóc polgármestere elmondta, a község életében fontos esemény történt,
amikor megnyerték az Európai Unió fejlesztési pályázatát az egyik magyarországi községgel,
Verőcével és a Kárpátaljai Közgazdászhallgatók Egyesülete civil szervezettel együttműködve, s
megépülhetett ez a fedett csarnok.

Kárpátalja

Fedett sportcsarnok épült Császlócon

Történelmi vetélkedők a KMPSZ szervezésében

2016. április 18. – Muravidéki Magyar Rádió
A Lendvai Tévéstúdió négy produkciójával pályázott a Savaria Filmszemlén, amelyet a
Szombathelyi Médiaközpont hirdetett és szervezett meg. A felhívásra mintegy 140 pályamű
érkezett Magyarországról és a határon túlról. A Lendvai Tévéstúdió három alkotását a
filmfesztivál zsűrije különdíjjal jutalmazta. A díjátadót múlt hét csütörtökön szervezték meg.

Jönni, menni, maradni
2016. április 18. - Volksgruppen
Április 16-án, szombaton került megrendezésre a „Jönni, menni, maradni“ című 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc emlékére szervezett rendezvény Lékán/Lockenhausban.
A Régi Kolostor/Altes Kloster könyvtárában filmbemutatóra és felolvasásra valamint Koller
Emmerich és Walter Dujmovic professzorok előadására került sor.
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Őrvidék

Különdíj a Lendvai Tévéstúdió produkcióiért

Muravidék

2016. április 18. – karpatalja.ma
A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) történelmi vetélkedőit a Rákóczifőiskolán tartották április 16-án. A résztvevőket Berki Károly, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség irodavezetője köszöntötte. Elmondta, hogy múltunk bölcs és nemes
dolog, s mivel a történelem ismétli önmagát, a megismert tényekből jövőnkre is
következtethetünk.
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2016. április 18. – Nemzeti Regiszter
2016. április 10-én immáron harmadik alkalommal került megrendezésre Edmontonban a
Lengyel-Magyar Barátság Napja, a Kanadai Lengyel- Magyar Baráti Társaság szervezésében.
Az idei mégis más volt az eddigi évekhez képest. A 2016-os esemény témája a Nemzedékek
volt, így a szervezők fontosnak találták, hogy minden korcsoport számára nagyszerű
programokat kínáljanak

Diaszpóra

Lengyel, magyar két jó barát! - III. Lengyel-Magyar Barátság Napja
Edmontonban

"Csak tiszta forrásból" - A 38. Tinódi Lantos Sebestyén Regös Tábor
Németországban
2016. április 18. – Nemzeti Regiszter
Idén 38. alkalommal rendezte meg a Külföldi Magyar Cserkészszövetség I. kerülete a nagy
múltú Tinódi Lantos Sebestyén Regös Tábort március 20-28. között. A színvonalas tábornak
közel egy évtizede egy apró türingiai falu, Lützensömmern Rittergut nevű majorsága ad
otthont, maga is hagyományos díszletet szolgáltatva a népi kultúrát sokrétűen újraélő
táborhoz.

A nagyközönség számára is megnyílik a ljubljanai Balassi Intézet
2016. április 19. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, MNO, Magyar Idők
A január 22-i hivatalos átadó óta – amelyen Orbán Viktor magyar és Miro Cerar szlovén
miniszterelnök közösen nyitotta meg az intézetet – a magyar nagykövetség és a helyi József
Attila Kulturális Egyesület is tartott rendezvényeket az intézményben, de a Balassi Intézet
saját rendszeres programjai kedden indulnak. Az április 19-i nyitó rendezvénnyel Bartók Béla
magyar zeneszerzőre emlékeznek születése 135. évfordulója alkalmából. Az esten fellép az
Accord Quartet, amely 2001-ben alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem négy
hallgatójából. Tizenöt éves fennállásuk alatt több száz hangversenyt adtak, számos
ősbemutató is fűződik nevükhöz.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. április 18. – Kossuth Rádió
Brenzovics László bírósági döntéssel kötelezné az ukrán kormányt a kisebbségi
jogok tiszteletben tartására
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke és Anton Kissze, az
Ukrajnai Bolgárok Szövetségének elnöke parlamenti képviselőkként bírósági döntéssel
akarják kötelezni az ukrán kormányt a kisebbségi jogok tiszteletben tartására. Keresetükben
felhívják a figyelmet az ukrán kormány azon jogsértésére, hogy a közösségek önkéntes
egyesüléséről és kialakításáról szóló kormányrendeletben nem szerepel, hogy az új
adminisztratív határok kialakításánál kötelezően figyelembe kell venni a lakosság etnikai
összetételét.
Magyar szaktantermet adott át Ungváron Brenzovics László és Grezsa István
Brenzovics László, a KMKSZ elnöke ma Grezsa István Határon Átnyúló Beruházások
Ellenőrzéséért Felelős Miniszteri Biztossal együtt a magyar kormány támogatásával
kialakított magyar szaktantermet adott át Ungváron. A 2-es számú ukrán tannyelvű
középiskolában most 58 diák tanulja a magyar nyelvet második idegen nyelvként, azonban a
jelentkezők száma folyamatosan növekszik. Jelenleg megyeszerte közel 30 ukrán iskolában és
43 vasárnapi iskolában oktatják a magyar nyelvet.
A Magyar Mozgalom az EBESZ képviselőit tájékoztatta a választásról való
kizárásuk okáról
A Magyar Mozgalom vezetői szombaton Szabadkán az EBESZ képviselőit tájékoztatták arról,
hogy mi vezetett oda, hogy a második magyar lista nem vehet részt a szerbiai választásokon.
Mint ismeretes, azért zárták ki őket, mert a részvételhez szükséges támogató aláírások egy
részét az illetékes szerv érvénytelen bélyegzővel hitelesítette, ami felvetette a hamisítás
gyanúját.
Nem vonja vissza Klaus Iohannis a Tőkés Lászlót állami érdemrendjétől
megfosztó rendeletet
Klaus Iohannis román államelnök nem vonja vissza azt a rendeletet, amellyel megfosztotta
Tőkés Lászlót a Románia Csillaga érdemrendtől - közölte az Elnöki Hivatal Tőkés László jogi
képviselőjével, Kincses Előddel, aki március végén nyújtott be előzetes panaszt a Hivatalhoz,
kérve a rendelet visszavonását.
Kárpát-medencei Élelmiszer-előállítók konferenciája
Magyarország célja, hogy a gazdasági feltételek javítása révén is hozzájáruljon a külhoni
magyarság nemzeti identitásának megőrzéséhez - jelentette ki Fazekas Sándor,
földművelésügyi miniszter a Kárpát-medencei Élelmiszer-előállítók konferenciájának
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megnyitóján Budapesten. A mezőgazdaságban sokkal nagyobb lehetőségek rejlenek, mint
amennyit ma ki tudnak aknázni, bár az eredmények a foglalkoztatottság és az export
növekedése terén kedvezőek. A Kárpát-medencei tér megnyitását jelölték meg célul a
konferencia előadói és résztvevői egyaránt.
Marosvásárhelyen megemlékezést tartottak az örmény népirtás 101. évfordulója
alkalmából
A Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület elnöke, Puskás Attila úgy
fogalmazott: az örmény genocídium közel másfél millió áldozatára úgy is kell emlékezni, mint
a keresztény értékrend melletti kiállás vértanúira.
Negyedik alkalommal szervezik meg a Szent László Napokat Nagyváradon
Negyedik alkalommal szervezik meg június 18-26 között a Szent László Napokat
Nagyváradon. A kézműves vásár, a honfoglalás-kori jurta, a sólymászbemutató, az örömfőzés,
a várlátogatás mind-mind hozzátaroznak a Szent László Napok hangulatához, csakúgy, mint
a minőségi könnyűzene is.
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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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