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Vezető hírek

Vádat emeltek a HVIM két erdélyi tagja ellen
2016. május 19. - Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro
Öt és fél, illetve négy és fél hónappal a letartóztatásukat követően vádat emeltek Beke István
és Szőcs Zoltán, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai ellen a
kézdivásárhelyi terrorváddal összefüggésben. Az ügyészség Szervezettbűnözés- és
Terrorellenes Ügyosztálya (DIICOT) csütörtöki bejelentése szerint a HVIM kézdivásárhelyi
elnökét közösség elleni merénylet kísérlete és a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok
megsértése, míg a mozgalom erdélyi vezetőjét közösség elleni merényletre való felbujtás
miatt állítják bíróság elé.

Felállíthatják az első magyar vonatkozású szobrot Marosvásárhely főterén

Erdély

2016. május 19. - szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro
A főtérre kerülhet a majdani Bethlen Gábor-szobor – döntöttek marosvásárhelyi képviselőtestületi tagok csütörtöki ülésükön. A testületnek ez volt az utolsó ülése. Az önkormányzati
képviselők beleegyeztek abba, hogy Marosvásárhely főterén állítsák fel Bethlen Gábor
szobrát, amely Peti András alpolgármester szerint év végéig meg is történhet. Az
alpolgármestertől megkérdezték, mi a következő lépés a szoborállítás ügyében, ismerve a
városháza jegyzőjének eddigi kifogásait, és a többi magyar szoborterv, például a Sütő Andrásszobor kapcsán felmerült nehézségeket. Peti András elmondta, ki kell választani a végleges
pályamunkát, és be kell szerezni a szükséges engedélyeket.

Nyílt levélben fordult az RMDSZ a kormányfőhöz a közbirtokosságok ügyében
2016. május 19. - Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro
Nyílt levelet intézett Dacian Ciolos miniszterelnökhöz Kelemen Hunor, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és Tánczos Barna szenátusi frakcióvezető, amelyben a
közbirtokosságokat érintő diszkrimináció ellen emeltek szót – derült ki az RMDSZ csütörtöki
hírleveléből. Az RMDSZ vezetői azt kérik a bukaresti kormánytól, hogy sürgősségi rendelettel
számolja fel azt a joghézagot, amely a közbirtokosságok egy részét hátrányos helyzetbe hozza.
A hatályos törvény szerint csak azok igényelhetnek állami támogatást, akik birtoklevéllel
rendelkeznek. A közbirtokosságok közel egyharmadának azonban nincs birtoklevele, bár a
tulajdonukban lévő területeket jogosan használják, a tulajdonjog tisztázása azonban a
bürokrácia miatt húzódik – mutattak rá az RMDSZ vezetői.
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Vincze Loránt az RMDSZ jelöltje a FUEN elnöki tisztségére
2016, május 19. - transindex.ro, maszol.ro
Kelemen Hunor elnök az RMDSZ nevében Vincze Loránt külügyi titkárt, az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniójának jelenlegi alelnökét jelölte a szervezet elnöki tisztségére az
európai ernyőszervezet május 21-én tartandó tisztújító közgyűlésén. A szövetségi elnök
jelölésében úgy fogalmazott: „Az RMDSZ, a határon túli magyar közösségek és valamennyi
európai kisebbségi szervezet számára fontos, hogy a FUEN kisebbségi ernyőszervezetként
tovább erősödjön, megkerülhetetlen tényezővé váljon, kezdeményezései nyomán az európai
intézmények is felismerjék, hogy nem halasztható tovább az őshonos kisebbségek helyzetének
rendezése”. Kelemen Hunor meggyőződése, hogy Vincze Loránt az RMDSZ egyik kisebbségi
és külügyi szakpolitikusaként, tudása, tapasztalata és jó nyelvismerete révén a FUEN kiváló
elnöke lenne.

Hargita Megye Tanácsa újabb lakásokat építtet az orvosok számára
2016. május 19. - transindex.ro
A Hargita megyei tanács további lakásokat szeretne biztosítani az itthon tevékenykedő
orvosok számára. Barti Tihamér alelnök által koordinált beruházási vezérigazgatóság az
elektronikus közbeszerzési rendszerben, a SEAP-on hétfőn, május 16-án jelentette meg az
erre vonatkozó kiírást. A közbeszerzésre építkezési cégek jelentkezését május 30-ig várják. A
beruházás a fiatalok itthon maradását, az orvoshiány pótlását, a kórház megerősödését
kívánja szolgálni.

Kovászna megyei RMDSZ: „egy igazi nemzetpolitikust
polgármesterjelöltnek az EMNP Sepsikőröspatakon"

nevesített

2016. május 19. - transindex.ro
AzEMNP színeiben kampányol SepsikőröspatakonSilviu Ioachim, aki 20 évig vezette a
községet függetlenként, majd a PSD és PDL színeiben, legutóbb pedig a roma párt és a PDL
által létrehozott koalíció képviselőjeként - derült ki az RMDSZ által küldött
sajtóközleményből. Grüman Róbert, az RMDSZ Kovászna megyei szervezetének ügyvezető
elnökének beszámolója szerint Ioachim a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil
Fóruma küldöttségének tagjaként ment Bukarestbe panaszkodni Băsescu volt államelnökhöz,
hogy mennyire el vannak nyomva a székely megyékben a románok.

Soós Zoltán: a magyar nyelv használatára nem kiváltságként kellene tekinteni
Marosvásárhelyen
2016. május 19. - transindex.ro
„Sántít a multikulturalitás Marosvásárhelyen. A magyar nyelv használatára nem
kiváltságként kellene tekinteni, hiszen ez a város lakosai felének anyanyelve, akiket megillet
az, hogy magyarul is ki legyenek írva az utcanevek, a közterek, az intézmények elnevezései, a
törvény által biztosított jogok alapján pedig magyarul is kiszolgálják őket a közhivatalokban"
– szögezte le Soós Zoltánfüggetlen polgármesterjelölt. Hangsúlyozta: véget kell vetni a több
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mint 15 éve húzódó vitának a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése kapcsán.
„A megválasztásom utáni első 100 napban kihelyezzük a kétnyelvű utcanévtáblákat" – ígérte
Soós.

Az egyházak képviselőivel találkoztak az RMDSZ Brassó megyei jelöltjei
2016. május 19. - transindex.ro
Brassói egyházképviselőkkel találkoztak az RMDSZ Brassó Megyei Szervezetének megyei és
városi jelöltjei május 18-án, szerdán a Reménység Házában. A magyar egyházak képviselői a
június 5-i választás kapcsán kiemelték, a magyar érdekképviseletet a helyi és a megyei
önkormányzatokban csak akkor lehet megtartani, ha minél többen elmennek szavazni és a
magyar jelölteket választják.

Újabb csörte Tőkés László és Csűry István között
2016. május 19. - maszol.ro, Krónika
Elutasítja Csűry István püspök a Tőkés László EP-képviselőnek azt az állítását, hogy
Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) az RMDSZ „csatlósa” lett.
„Megdöbbenéssel olvassuk, hogy „pártegyházként” aposztrofálnak bennünket azok, akiknek
egyetlen kívánsága az volt, hogy Egyházkerületünk valóban pártegyházként fungáljon, előző
püspöke „mértékadó” akarata szerint” – írta az egyházkerület lelkipásztori hivatalainak
küldött körlevelében Csűry István. A püspök Tőkés László keddi sajtónyilatkozatára reagált.
Ebben az EP képviselő azzal vádolja a KREK vezetőit, hogy az egyházkerületet „korrupt
ellenfelei csatlósává tették”, és az RMDSZ érdekeit kiszolgáló „pártegyházzá” váltak.

Szilágyi Róbert István: erős és gyarapodó Szilágyságért dolgozunk
2016. május 19. - maszol.ro
„Június 5-én megyénk és településeink jövőjéről döntünk. Fontos, hogy mind a megyei
tanácselnöki, mind pedig a polgármesteri tisztségeket olyan személyek töltsék be, akiket
valóban érdekel a Szilágyság helyzete”- fejtette ki az RMDSZ Szilágy megyei tanácsosi
listájának vezetője Varsolcon, a szövetség helyi szervezetének szerdai ülésén.

Nagyenyedi első szavazókkal találkozott Winkler Gyula
2016. május 19. - maszol.ro
Nagyenyeden, a Dr. Szász Pál Közösségi Házban a Bethlen Gábor Kollégium első szavazóival
találkozott szerda délután Winkler Gyula EP-képviselő, Lőrincz Helga, az RMDSZ Fehér
megyei elnöke, nagyenyedi polgármesterjelölt és a helyi tanácsosjelöltek.
Az EP-képviselő Jogok és kötelezettségek az Európai Unióban címmel tartott előadást,
amelyet azzal indított, hogy mennyire vitatott mostanában az EU megítélése.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 19.

3

Erdély

Árnyék, jelentés
2016. május 19. - Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint “Ha beigazolódik a magyar civil jogvédő szervezetek
értelmezése, akkor kijelenthetjük: a tengerentúlon nagyobb empátiával kezelik az Európa
közepén egyenlő elbánást követelő erdélyi és partiumi magyar kisebbségi közösség nyelvi jogi
küzdelmeit, mint Európában”.

Nem kérnek a „sárkánygödörből” – Toró T. Tibor: Antal Árpád az RMDSZ
dzsókere
2016. május 19. - Krónika
Sepsiszentgyörgy az otthonunk címmel mutatta be választási programját csütörtökön Bálint
József, az Erdélyi Magyar Néppárt polgármesterjelöltje. Mint kifejtette, tisztességesebb és
hatékonyabb városvezetést, magyarázkodás helyett megoldásokat szeretnének, a csapatukban
a néppárttagok mellett az „igazi MPP-sek” és függetlenek is helyet kaptak. A célkitűzéseik
közül kiemelte a fiatalok itthon tartását, az átlátható, korrupciómentes közéletet, az ügyfél- és
vállalkozóbarát önkormányzatot.

Mégsem lesz a választásokkal egy időben referendum Nagyváradon?

A tavalyinál több elsőst iskoláztak be a Rozsnyói járás magyar iskoláiba
2016. május 19. – hirek.sk
Javultak az oktatás feltételei az egész régióban. 14 intézményből a legnépszerűbb lett az
elmúlt esztendőben iskolabuszt indító Rozsnyói Református Egyházközség teljes
szervezettségű iskolája és hosszú idő után duplázott a várhosszúréti alsó tagozatos iskola. Ám
az új terveket szövő oktatásügyi tárca elképzelései szerint beköszönthet a 100 alatti
gyermeklétszámmal működő teljes szervezettségű iskolák alkonya, ami érzékenyen érinthet a
járásban egy oktatási intézményt.

Felvidék

2016. május 19. - transindex.ro, Bihari Napló
Az Alkotmánybírósághoz fordult a Nép Ügyvédje a sürgősségi kormányrendelet miatt, amely
lehetővé tette, hogy Nagyváradon a helyhatósági választásokkal egy időben és közös
szavazóhelyiségekben, közös választási bizottságokkal szervezzék meg a bihari megyeszékhely
és Váradszentmárton egyesítéséről szóló népszavazást, immár harmadszor.

Jókai Tibor: „A választási ígéretek nem erről szóltak”
2016. május 19. – Felvidék Ma
„Nem szűntek meg az iskoláinkra leselkedő veszélyek, az a bizonytalanság, amely 2013-től
tapasztalható, továbbra is fennáll” – véli Jókai Tibor, aki úgy látja, az, hogy a Most-Híd
műhelyéből kikerült törvénymódosítás csupán a kisiskolák esetében törölte el a minimális
osztálylétszámokra vonatkozó korlátozást, a teljes szervezettségű iskolák felső tagozataival
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2016. május 19. – bumm.sk
Miklós László, MKP-s szakpolitikus, korábbi környezetvédelmi miniszter lesz Sólymos László,
környezetvédelmi miniszter tanácsadója. A Hidas politikus elmondta, hogy régóta ismerik
egymást, és szerinte szakmailag és emberileg is jól kijönnek majd.

Nem csökken az érdeklődés a magyar állampolgárság iránt
2016. május 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Újabb kihelyezett konzuli fogadónapot tartottak Nagybecskereken, a Petőfi MME-ben
Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai. A Bega menti városban ez volt a 19.
ilyen jellegű fogadónap, és most 67-en adhatták át kérelmüket. Legutóbb, a februári
kihelyezett konzuli ügyintézéskor a nagybecskereki CMH-iroda munkatársai a június 28-ai
dátumot tervezték be, ám a nagyszámú igénylő miatt a mai ügyfélfogadást utólag iktatták be.

Felvidék

Sólymos: A természet nem ismer pártokat, ideológiákat, csak embereket

Vajdaság

pedig nem foglalkozik, nemcsak az általa vezetett pedagógusszövetséget, hanem a
közvéleményt is meglepte.

Újságíró-egyesületek: Az RTV-ben politikai indíttatású leváltások történnek
2016. május 19. – Vajdaság Ma
Az újságírói szakmai szervezetek a legélesebben elítélik a Vajdasági Rádió és Televízióban
történt újabb leváltásokat, s hangsúlyozzák, mindez politikai nyomásgyakorlásnak a
következménye, valamint annak, hogy a hatalom eszközként tekint erre a közszolgálati
médiumra. Miután nyilvánvalóan politikai nyomásgyakorlás hatására leváltották Slobodan
Arežin programigazgatót, Srđan Mihajlović vezérigazgatót, leváltották az RTV tájékoztató
programjának hét szerkesztőjét is, valamint elfogadták Marjana Jovićnak, az RTV egyes
csatornája fő- és felelős szerkesztőjének a lemondását. Várható, hogy az „alkalmatlan”
szerkesztők és újságírók körüli „tisztogatások” ma és az elkövetkező napokban folytatódnak
ebben a médiaházban.

A kormányalakításról tárgyaltak
2016. május 19. – Pannon RTV
Aleksandar Vučić meg tudja alakítani a parlamenti többséget. A kormányalakításról tárgyalt a
szerb köztársasági elnök és az előrehozott szerbiai parlamenti választásokat megnyerő Szerb
Haladó Párt köré tömörülő koalíció jelöltlistájának vezetője. Az Aleksandar Vučić – Szerbia
győzedelmeskedik listára 1 823 147 ember szavazott az áprilisi rendkívüli parlamenti
választásokon. Ez 48,25 százalékot jelent, így a haladók alkotják a parlamenti többséget.
Aleksandar Vučić, a párt elnöke elsősorban a Szerbiáról kialakult képen és az üzleti
környezeten javítana. A következő négy évre vonatkozó programjukat tíz pontban mutatta be
a köztársasági elnöknek.
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A második világégés emlékére – konferencia a Rákóczi-főiskolán
2016. május 19. – karpatalja.ma
Magyarország második világháborúba való belépésének 75. évfordulója alkalmából
tudományos konferenciát tartottak A második világégés emlékére címmel május 19-én a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. Az eseményt az intézmény Történelem- és
Társadalomtudományi
Tanszéke
a
Lehoczky
Tivadar
Társadalomtudományi
Kutatóközponttal együttműködve szervezte.A konferenciát Csatáry György, a Történelem- és
Társadalomtudományi Tanszék és a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont
vezetője nyitotta meg. Ezt követően Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora köszöntötte a
résztvevőket.

Vajdaság

2016. május 19. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Magyar szakmai napot rendeztek az újvidéki mezőgazdasági vásáron. A Magyar–Szerb
Kereskedelmi Iparkamara és a Magyar Nemzeti Kereskedőház képviselői olyan szerbiai
vállalkozókkal találkoztak, akikkel a közeljövőben üzleti együttműködést alakítanak ki. Az
elmúlt években jelentősen, csaknem 25 százalékkal megnőtt a Magyarország és Szerbia
közötti áruforgalom és a gazdasági együttműködés. Már nemcsak a termelés, hanem a
költséghatékonyság és a megújuló energiaforrások alkalmazása is a szakemberek figyelmébe
került. Egy magyarországi cég kisméretű szélgenerátorral akar betörni a piacra.

Kárpátalja

Magyar szakmai nap az újvidéki vásáron

Az ungvári könyvtár magyar könyveket gyűjt
2016. május 19. – Kárpátalja
Az utóbbi időkben egyre többször fordultak a megyei könyvtár dolgozóihoz azzal a kéréssel,
hogy magyar nyelvű könyvet keresnek. Ezért az ungvári központi városi könyvtár akciót
hirdet Tégy jó dolgot! Ajándékozz a könyvtárnak magyar nyelvű könyveket! címmel. A
könyvtár dolgozói arra kérnek mindenkit, hogy aki rendelkezik olyan magyar nyelvű
könyvekkel, amelyekre már nincs szüksége, ajándékozza azt a könyvtárnak.

Civil összefogás a huszti várhegy rendbetételéért
2016. május 19. – karpatalja.ma
A Fojta Civil Szervezet a huszti várrom és környéke rendbetételére hívja a helyieket.
Az egyesület elszánt önkéntesei hisznek abban, hogy csak egységes erővel, a városvezetés,
valamint a lakosság összefogásával sikerülhet megőrizni, illetve megújítani Kárpátalja egyik
turisztikai gyöngyszemét, a történelmileg is jelentős huszti várat.

Garanyi-kiállítás nyílt a Beregszászi Városi Művelődési Házban
2016. május 19. – karpatalja.ma
Garanyi József festőművész képeiből nyílt kiállítás a Beregszászi Városi Művelődési Ház
előcsarnokában május 18-án. A tárlat anyagát Kovács László kiállításrendező biztosította.
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Kárpátalja

Holozsi Imre, a Beregszászi Művelődési Osztály vezetője köszöntötte a jelenlévőket. Nagy
Petronella, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja is szólt a jelenlévőkhöz, s
elmondta, Garanyi József nevét nemcsak Kárpátalján, hanem Magyarországon is sokan
ismerik, hiszen ő volt az, aki a festményein keresztül megmutatta Kárpátalját a világnak
abban a korszakban, amikor még a határ és a technika útját állta a vidékünkre való
látogatásnak.

Ferenc József utazásai
2016. május 19. – volksgruppen.orf.at
Szerdán „I. Ferenc József magyarországi látogatásai 1849-1866 között” című német nyelvű
tudományos előadásra került sor a Bécsi Magyar Történeti Intézet szervezésében. A
Collegium Hungaricumban Manhercz Orsolya történész, doktori disszertációja alapján
számolt be Ferenc József Magyarországot is érintő legjelentősebb utazásairól.

Fennállásának 700. évfordulóját ünnepelte Kiskőszeg
2016. május 19. – Új Magyar Képes Újság
A hétvégén ünnepelték Kiskőszeg (Batina) fennállásának 700. évfordulóját. A háromnapos
eseménysorozatban komolyzenei koncert, kultúrműsor, halpaprikásfőző-verseny és bál is
szerepelt, a szombati programokra a Zöld-szigeten került sor. A falunapok keretében
tartották az idei Nepomuki Szent János-ünnepélyt is.

Gyermek dal- és táncfesztivál Kórógyón
2016. május 19. – Új Magyar Képes Újság
A Kórógy Hagyományőrző Egyesület szervezésében a hét végén első alkalommal került sor
gyermek dal- és táncfesztiválra az Árpád-kori településen. Az Árpád-kori szlavóniai
településen, Kórógyon több évtizedes hagyománya van a zenélésnek. Ebben legnagyobb
szerepe a pár éve elhunyt Lebár Lajos tanítónak volt, akinek köszönhetően újabb és újabb
zenészek kerültek ki onnan, az ő tanítványai alkotják a kórógyi Aranycsárdás együttest is.
Cserepes Zoltán, a Kórógy Hagyományőrző Egyesület elnöke elmondta, nemzeti értékeink
egyike a magyar néptánc, ilyen gazdag tánckultúrája, mint a magyarnak, kevés népnek van.
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2016. május 19. – volksgruppen.orf.at
Makovecz Imre „Rajzok“ című albumának grafikáiból nyílik kiállítás pénteken, „Imre álma“
címmel az Alsóőri Magyar Média és Információs Központban. 19:30-kor Gubcsi Lajos író, a
Magyar Művészetért Díjrendszer elnöke mond bevezetőt a tárlathoz. Gubcsi Lajos tárlata
Makovecz Imre válogatott grafikáiból áll.

Őrvidék

Makovecz-kiállítás nyílik Alsóőrött
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. május 19. – Kossuth Rádió
Összeállítás a június 5-i romániai önkormányzati választásokat megelőző
kampányról
Szilágy megye tanácselnöki tisztségét is megszerezheti az RMDSZ, noha a magyarság alig
harmadát teszi ki a megye összlakosságának. Önkormányzati jelöltlistát a rivális Erdélyi
Magyar Néppárt is indít. Zilahon pedig 17 százalékra csökkent a magyarság aránya, de itt is
van esély a polgármesteri tisztségre, mert az egyfordulós választáson elegendő relatív
többséggel nyerni, és nem lesz magyar ellenjelölt, viszont a sok román jelölt között
megoszlanak a szavazatok. Összeállítás a június 5-i önkormányzati választásokat megelőző
kampányról.
Merre visz az útja a felvidéki Via Novának, az Új Útnak? A Magyar Közösség
Pártjával együttműködő ifjúsági szervezet a hét végén Királyhelmecen tartja
tisztújító közgyűlését
Királyhelmecen tartja a hét végén tisztújító közgyűlését a Via Nova-Új Út felvidéki magyar
ifjúsági szervezet, amely szorosan együttműködik a Magyar Közösség Pártjával. A márciusi
parlamenti választásokon is együtt indultak, de végül nem érték el az öt százalékos bejutási
küszöböt. Beszélgetés az egyik fiatal vezető politikussal és egy elemzővel.
Aláírták Szabadkán a szerződéseket a Prosperitati alapítvány pályázatainak új
nyerteseivel
Szabadkán ma írták alá a szerződéseket azokkal a magyar termelőkkel, akik a fóliasátras
növénytermesztés eszközbeszerzési pályázatán nyertek támogatást a Prosperitati alapítvány
közreműködésével. A vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési programnak ez volt az
ötödik olyan pályázata, amelynek kihirdették az eredményét.
Székely kaput nyitni a nagyvilág felé! Csíkszeredai turisztikai fórum a
vendéglátás fejlesztéséről
Turisztikai fórumot szervezett ma, Csíkszeredában a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás.
Összeállítás a rendezvényről.
Nemzetközi tudományos konferencia a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolán
Nemzetközi tudományos konferenciát rendeztek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolán A második világégés emlékére címmel. Elsősorban a kárpátaljai eseményekre,
titkos dokumentumokra fókuszáltak. A mikrofon előtt elsőként Csatári György történész, aki
II. világháborús magyarkatonai hírszerzési és kémelhárítási iratokat tanulmányozott.
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Közös összefogással újítják a nagybányai Híd utcai református iskolát
Közösségi összefogással, a református egyház segítségével és a magyar állam támogatásának
köszönhetően újítják a nagybányai Híd utcai református iskolát. Ezt az épületet pár évvel
ezelőtt kapta vissza az egyház, és a mindenkori nagybányai magyar oktatásnak ajánlotta fel.
Nagybányán egy vegyes tannyelvű általános iskolában van magyar tagozat, ezenkívül
működik a város szélén egy tiszta magyar tannyelvű intézmény, a Németh László Líceum,
ahol az óvodától az érettségiig lehet tanulni. 3,01
Jedlik Ányosra emlékeznek a hét végén a felvidéki Szimőn
A felvidéki Szimőn a százhúsz esztendővel ezelőtt elhunyt természettudósra, feltalálóra, a
faluban született Jedlik Ányos bencés szerzetesre emlékeznek a hét végén. A Vág-parti
településen megnyitják az első szikvízüzemet, és szódatörténeti kiállítást is megtekinthetnek
az érdeklődők.
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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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