Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Kövér László: Nincs vége a magyar világnak Szlovákiában, amiért az MKP nem
került parlamentbe

Erdély

2016. július 6. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap
Mint az elmúlt években az már hagyománnyá vált, a Martosi Szabadegyetemen idén is a
fővédnöki fórum volt az első nap legfontosabb eseménye. Kövér László, a Magyar
Országgyűlés elnöke Martostól Martosig címmel értékelte az elmúlt egy évet, elsősorban az
európai migránsválság kapcsán kialakult helyzetet, hangsúlyozva azt is, hogy az Európai Unió
útelágazáshoz érkezett. Potápi Árpád János államtitkár a magyar nemzetpolitika eredményeit
ismertette. A Magyar Közösség Pártja új elnöke, Menyhárt József pedig a felvidéki magyar
politika lehetőségeit, a kitörési pontokat vázolta fel. A házelnök arra a kérdésre, hogyan
fogadta az MKP parlamenten kívül maradását, ezzel együtt hogyan látja a jelenlegi helyzetet,
elmondta, nem érzi tragédiának, hogy az MKP nem került be a törvényhozásba. „Ha bejutott
volna, az óriási, a papírformát is felülmúló eredmény lett volna. Nincs vége a magyar világnak
Szlovákiában azzal, hogy az MKP nincs a parlamentben” – fogalmazott a házelnök, aki úgy
véli, az MKP jó munkát végzett, és azt folytatni kell. „Most a Magyar Közösség Pártja számára
új feladat kezdődik, a felvidéki magyar közösséget meg kell erősíteni” – hangsúlyozta végül
Kövér László.

Izsák számított rá, hogy megnyerik a pert Florea ellen
2016. július 6. – Krónika, MTI, Bihari Napló
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke számított arra, hogy jogerősen pert nyernek a
székely szabadság napján, március 10-én tartott marosvásárhelyi demonstráció szervezői
Dorin Florea polgármesterrel szemben. Izsák Balázs az M1 aktuális csatorna kedd esti
műsorában azt mondta, hogy ez a döntés felel meg a törvény szellemének, a demokratikus
elveknek, és ennek alapján kezdik el hamarosan szervezni 2017-re a székely szabadság napját.
Az SZNT elnöke a zászlóhasználatról is beszélt. Úgy fogalmazott, hogy Románia kettős mércét
alkalmaz: másként ítéli meg a többség és a kisebbség nemzeti jelképeit. „Holott a
megkülönböztetés tilalma a nemzetközi jog általánosan elfogadott normája" – idézte az MTI
Izsák Balázst. Izsák Balázs szerint a székely lobogó kifejezi a székely nemzeti közösség
egységét. A zászló nemcsak az önazonosságot szimbolizálja, hanem az autonómiára törekvést
is – fűzte hozzá, megjegyezve: a román központi hatalom képviselői az elmúlt tizenkét évben
rengeteg intézkedést hoztak a lobogó ellen.
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Bírósági döntésre vár a vásárhelyi csendőrség
2016. július 6. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma
Az igazságszolgáltatás fogja eldönteni, hogy jogosak voltak-e azok a bírságok, amelyeket
március 10-én a székely szabadság napján rendezett marosvásárhelyi demonstráció
szervezőire és résztvevőire szabott ki a marosvásárhelyi csendőrség – közölte Ciprian Căluşer
százados, csendőrségi szóvivő az MTI-vel szerdán. A rendfenntartók szóvivője az MTI-től
értesült arról, hogy a táblabíróság jogerős végzése a demonstráció szervezőinek adott igazat
Dorin Florea marosvásárhelyi polgármesterrel szemben a megmozdulás törvényességéről
folytatott jogvitában.

Hétvégén vágtáznak a székelyek
2016. július 6. – Krónika, szekelyhon.ro
Harmincegy lovas vesz részt a hatodízben szervezendő Székely Vágtán szombaton és
vasárnap, a háromszéki Maksa melletti Óriáspince-tetőn. A hétvégi rendezvényre Kovászna
megyéből összesen húsz, Hargita megyéből nyolc, Maros megyéből pedig három lovas
jelentkezett. Sztakics Éva, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere és Demeter János, a Vadon
Egyesület elnöke korábban bejelentette, az esemény fő meghívottja a Csík zenekar, a Székely
Vágtának pedig a korábbi évekhez képest megnőtt a költségvetése. A megyei, illetve városi
önkormányzat növelte a támogatást, így 350-350 ezer lejjel, egy magyarországi támogató 1
millió forinttal, míg a Bethlen Gábor Alap Zrt. is 1 millió forinttal segíti a Nemzeti Vágta
székelyföldi előfutamát.

Az RMDSZ vezetőivel tárgyalt az MSZP elnöke
2016. július 6. – Krónika
Erdélybe vezetett első, pártelnökként megtett utazása Molnár Gyulának, a Magyar Szocialista
Párt (MSZP) frissen megválasztott elnökének. Ezt maga a politikus közölte kedden Facebookoldalán. Beszámolója szerint többek között Markó Béla szenátorral, az RMDSZ korábbi
elnökével, Kovács Péterrel, az RMDSZ ügyvezető elnökével, Péter Ferenccel, a Maros Megyei
Tanács elnökével, László Attila szenátorral és Horea Soporannal, a szociáldemokraták
marosvásárhelyi elnökével találkozott. Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke a Krónika
megkeresésére szerdán elmondta: a találkozóra vasárnap került sor, Molnár Gyula
kezdeményezésére, és protokolláris jellegű bemutatkozó látogatásnak tekinthető. „A találkozó
során az idei kihívásokról tájékoztattam Molnár Gyulát: a parlamenti választásokról, a
régióátszervezésről, a magyar–magyar versenyről, illetve arról, hogy mi várható a parlamenti
választások után” – mondta el Kovács Péter.

Megerősített tehetséggondozás
2016. július 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma
Újabb öt évre meghosszabbították azt a Kárpát-medencei tehetséggondozásról szóló
megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián
(ETDK) részt vevő diákok továbbjuthassanak a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) – közölte a Krónikával az Országos Magyar Diákszövetség. A
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megállapodást többek közt András Szilárd, az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács elnöke, Bódis
József, a Magyar Rektori Konferencia elnöke és Mezey Barna, a Magyar Rektori Konferencia
tiszteletbeli elnöke írta alá. Az eseményre hétfőn Gödöllőn került sor az erdélyi, felvidéki,
kárpátaljai és vajdasági felsőoktatási tehetséggondozással foglalkozó oktatási intézmények és
diákszervezetek képviselőinek részvételével megtartott II. Határtalan TDK-parlament nevű
rendezvényen.

CNA: nem a kábelszolgáltatók hatásköre a geokódolás
2016. július 6. – Krónika
Nem a kábelszolgáltatók feladata ellenőrizni a hálózatukban kínált műsorok tartalmát, a
szerzői jogok áthágásáért az azt elkövető csatornát terheli a felelősség – állapította meg az
Országos Audiovizuális Tanács (CNA) keddi ülésén, miután a ProTV felszólította az Akta
kábeltévé-szolgáltatót a labdarúgó-Európa-bajnokságot sugározó külföldi csatornák
kódolására a mérkőzések idején.

Magyar polgármestere van Székelykocsárdnak – interjú Csegezi Edit
Zsuzsannával
2016. július 6. – maszol.ro
A 2400 lelkes Székelykocsárdnak a rendszerváltás óta két hónapig volt csupán magyar
polgármestere. Az idei helyhatósági választásokon azonban a 26 százalékban magyarok lakta
községben az RMDSZ jelölje, Csegezi Edit Zsuzsanna nyerte el a tisztséget, így egy teljes
mandátum alatt vezetheti a települést.

Törvényértelmező hatóságot szorgalmaz Antal Árpád
2016. július 6. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Törvényértelmezési kérdésekkel foglalkozó kormányzati testület létrehozását sürgeti Antal
Árpád, aki attól tart, hogy a decentralizáció helyett központosítás következik. Romániában
megbénult a közigazgatás, az államigazgatás, ezt kellene sürgősen feloldani – fogalmazott
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Az elöljáró részt vett a hét elején a bukaresti
önkormányzati konferencián, melyen véleménye szerint számos értékelhető stratégia
elhangzott – többek közt a régióátszervezés és a decentralizáció is terítékre került –, ám
kérdés, hogy ezekből mit lehet majd megvalósítani. „Óvatos vagyok, mert az elmúlt években
azt tapasztaltam, ha Bukarestben a decentralizációról harsognak, utána mindig központosítás
következik” – jegyezte meg Antal Árpád.

Először van magyar alpolgármestere Segesvárnak
2016. július 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Először van magyar alpolgármestere Segesvárnak, ahol a magyar lakosság számaránya alig 16
százalék - adta hírül a Szekelyhon.ro. Az RMDSZ színeit képviselő Tóth Tivadart a helyi
önkormányzati testület választotta alpolgármesterré, miután a magyar érdekvédelmi
szövetség megállapodásra jutott a Szociáldemokrata Párttal (PSD). Brassai Zsombor, az
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RMDSZ Maros megyei elnöke történelmi fordulatként jellemezte az alpolgármesterválasztást, hiszen a helyi magyarság rendszerváltozás után először szerzett tisztséget a város
vezetésében. Az RMDSZ-nek az eddigi két önkormányzati képviselő helyett hármat sikerült
bejuttatnia az önkormányzatba, a hét szociáldemokrata képviselővel együtt pedig éppen hogy
többséget alkotnak.

Megtizedelte a magyar diákokat a románvizsga a kisérettségin
2016. július 6. – Krónika, Erdély Ma
Idén is román nyelv és irodalomból teljesítettek a leggyengébben a magyar diákok a
kisérettségin. Az illetékesek a román közeg hiányával indokolják a gyenge eredményt, illetve
speciális tantervet sürgetnek. A román eredmények a zömében magyarok által lakott
megyékben lettek a leggyengébbek, a lista legvégén a székely megyék kullognak: Hargita
megyében a képességvizsgán részt vettek 48,4, Kovásznában 34,9 százaléka nem írta meg az
ötös átmenőt. Nem sokkal jobb a helyzet a partiumi megyékben sem, Szatmár megyében a
vizsgázók 31,2, Biharban 22,5, Szilágyban 22 százaléka bukott meg románból, Maros
megyében 26,7 százalék nem kapta meg az átmenőt.

Szigorítottak a vásárhelyi RMDSZ-es frakciófegyelmen
2016. július 6. – Krónika
Minden eddiginél szigorúbb működési szabályzatot dolgozott ki és fogadtatott el a
marosvásárhelyi RMDSZ-es tanácsosokkal a szövetség helyi szervezete. Az intézkedés célja a
június 5-én mandátumot szerzett tíz önkormányzati képviselő munkájának összehangolása és
a frakciófegyelem tiszteletben tartása. Az elfogadott szabályzat értelmében búcsúzhat a
mandátumától az a politikus, aki a helyi tanácsüléseken három igazolatlan hiányzást gyűjt
össze. Attól is megvonja az RMDSZ a bizalmat, aki – áthágva a frakciófegyelmet –
félreszavaz. Szintén újdonságként hat, hogy ezentúl valamennyi önkormányzati képviselőnek
feladatot kell vállalnia az iskolaszékekben és a lakónegyedi körzetekben, ugyanakkor szoros
kapcsolatot kell ápolniuk a történelmi magyar egyházakkal, és a törvény által megkövetelt
tevékenységi beszámolónál jóval átfogóbb jelentéssel kell előrukkolniuk a választók előtt. A
frakciószabály társadalmi munkára is kötelezi a tanácsosokat – a véradástól a civil
szervezetek munkájába való aktív beavatkozásig bármivel foglalkozhatnak.

Marosvásárhely: újra fellángolt a vita az Unirea Nemzeti Kollégiumban
2016. július 6. – Erdély Ma, Népújság
Kedden sajtótájékoztatóra hívták a megye és a város hivatalosságait, a tanfelügyelőség
képviselőit, a szülőket és a tanárokat a marosvásárhelyi Unirea Nemzeti Kollégiumba. A
megbeszélés arról szólt, hogy a tanintézmény, amely a 62. az ország legjobb középiskoláinak a
sorában, fenyegetve érzi magát, amiatt, hogy az alsó és felső tagozatos osztályait más iskolába
kell költöztesse, az épületegyüttes tulajdonosának, az Erdélyi Római Katolikus Státus
Alapítvány „önkényeskedőnek” nevezett kérése miatt. A kialakult helyzet rendezése
érdekében kéréssel fordultak Dacian Cioloş miniszterelnökhöz, hogy a kormány hozzon létre
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egy szakbizottságot, amely vizsgálja ki, hogy törvényes- e mindaz, ami az iskolában történik,
amióta az épület B szárnyában elkezdte működését a Római Katolikus Teológiai Líceum.

A textil szakot találják legkevésbé vonzónak

Felvidék

2016. július 6. – szekelyhon.ro
Túljelentkezés volt Székelyudvarhely két szakközépiskolájában a pék-cukrász-liszttermék
készítő, a kertészeti, illetve a pincér szakra. Más szakokon viszont bőven maradtak helyek az
ősszel induló képzésre.

Felmérés: hét párt jutna be a parlamentbe
2016. július 6. – hirek.sk, Új Szó
Ha ez idő tájt tartanák a parlamenti választásokat Szlovákiában, akkor 26,2 százalékos
támogatottsággal a Smer-SD győzne – derült ki a Polis közvélemény-kutatásából. Második
helyen a Szabadság és Szolidaritás (SaS) végezne 16,6 százalékkal, a harmadikon pedig a
Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 13,5 százalékkal. A 4. helyet a Kotleba –Mi Szlovákiánkért
Néppárt (Kotleba – ĽSNS) foglalná el a voksok 10,7 százalékával. Az Egyszerű Emberek és
Független Személyiségek (OĽaNO – NOVA) 9 százalékot szerezne, míg a Most-Híd 5,4
százalékos, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) pedig 5,1 százalékos támogatottságot
tudhatna magáénak. A parlamenten kívül rekedne a Magyar Közösség Pártja (MKP) 4,5
százalékos eredménnyel.

A kormány első száz napja – Hiányosságok a közigazgatásban és az
önkormányzásban
2016. július 6. – hirek.sk
A kormánypártok a gyakorlatban egyre jobban vonakodnak a kormányprogram teljesítésének
ellenőrzésétől, hiszen a teljesítés hiányosságai hatékony felületet biztosíthatnak a kabinet
tevékenysége ellen szóló kritikának – értékelte a kormány első száz napját Kőrösi Ildikó, az
MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke.

A paprikás kattancs hungarikummá nyilvánításához is hozzájárulhat a Kattancsfesztivál
2016. július 6. – hirek.sk
Hagyományteremtés, közösségkovácsolás és a hungarikumok közé szánt sós kalács, a
paprikás kattancs népszerűsítése céljából július 9-én, szombaton 10 órától éjszakába nyúló
Kattancs-fesztivált rendez a Gúta Mezővárosi Életérzés polgári társulás a Vízimalom polgári
társulással karöltve, a városi önkormányzat támogatásával a vízimalom területén és a közeli
szabadidőközpontban.
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Fico: Szlovákia és Magyarország kapcsolata sosem volt ennyire jó, mint most

Vajdaság

2016. július 6. – bumm.sk, Új Szó
Szlovákia és Magyarország kapcsolata sosem volt ennyire jó a történelemben, mint most jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Strasbourgban, az Európai Parlament
plenáris ülésének szünetében, a múlt héten kezdődött szlovák uniós elnökség prioritásairól
tartott vitát követő sajtótájékoztatóján szerdán. Kijelentette: nem zárható ki, hogy a visegrádi
négyek között is szóba kerül a magyarországi kvótareferendum kérdése. Minden államnak
lehetősége és joga van népszavazást tartani az uniót érintő, legkülönbözőbb kérdésekben tette hozzá.

A generáció tanulóit fogadta ma Kishegyes vezetősége
2016. július 6. – Pannon RTV
A legjobb tanulókat fogadta Kishegyes község vezetősége. A generáció tanulóinak ünnepi
műsorral, svédasztallal és ajándékokkal kedveskedtek. Kishegyes, Bácsfeketehegy és Szikics
tizennyolc legjobb tanulóját a kishegyesi Tűzoltó Otthonban köszöntötte Kishegyes
polgármestere. Négyen érdemelték ki a generáció tanulója címet.

A kvótareferendumon a határon túli magyar állampolgárok is részt vehetnek
2016. július 6. – Pannon RTV
Október másodikán lesz a kvótareferendum. A magyar állampolgárok népszavazáson
dönthetnek a kötelező betelepítéssel kapcsolatban. A referendumon a határon túli magyar
állampolgárok is részt vehetnek. Akinek nincs magyarországi lakcíme, levélben adhatja le
szavazatát. Babity János, Magyarország szabadkai főkonzulja elmondta, hogy „a szavazás
napját megelőző két hétben, vagyis október másodikától visszaszámított két hétben,
munkanapokon a főkonzulátusokon a már megismert postaláda ki lesz téve, ahová
személyazonosság igazolása nélkül eljöhetnek és elhelyezhetik benne a szavazatukat. A másik
mód pedig a hagyományos postai mód, amikor ingyen és bérmentve levélszavazatukat az arra
rendszeresített borítékba téve és lezárva direktben feladhatják a Nemzeti Választási Iroda
címére.”

Maglai Jenő: A szakértelem hiányzik az új városvezetésből
2016. július 6. – Pannon RTV
Megtartotta a választások utáni második sajtótájékoztatóját a Mozgalom a polgári
Szabadkáért csoportosulás. Az eseményen terítékre került a megalakult városi képviselőtestület összetétele, Szabadka közbiztonsága, valamint a frakció ellenzéki szerepe is. Maglai
Jenő Szabadka korábbi polgármestere elégedetlenségét fejezte ki a városi végrehajtó hatalom
tagjaival kapcsolatban. Mint mondta, elsősorban a szakértelem hiányzik az új
városvezetésből. Az új polgármester programja kapcsán kiemelte, annak vannak pozitív, de
negatív elemei is.
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Magyar görögkatolikus óvodát avatott fel Soltész Miklós államtitkár Kárpátalján
2016. július 6. – MTI, Webradio, Kárpátinfo, Vajdaság Ma
A magyar kormány, a magyar emberek mindig ott fognak állni azok mellett a kárpátaljai
magyarok mellett, akik a nehézségek ellenére meg akarnak maradni a szülőföldjükön mondta Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Beregszászhoz
közeli Makkosjánosiban, a magyar kormány támogatásával létrehozott Oltalom
görögkatolikus óvoda ünnepélyes átadásán. Avató beszédében Soltész Miklós - utalva az
óvoda 25 növendéke által bemutatott ünnepi műsorra, amelyben a gyermekek nemcsak
magyarul, hanem ukránul is énekeltek - hangsúlyozta: fontos annak tudatosítása, hogy a
makkosjánosi gyerekek részei Ukrajnának, de a magyar nemzetnek is egyaránt tagjai, s a
kettő nem zárja ki egymást. Hozzátette, hogy a magyar kormány és a magyarországi
önkormányzatok azért tartják fontosnak Kárpátalja és Ukrajna támogatását, mert ezzel a
kárpátaljai magyarságot mint közösséget erősítik.

Újra lendületben a kárpátaljai református fiatalok
2016. július 6. – Kárpátalja
12. alkalommal rendezte meg július 2-án a Kárpátaljai Református Ifjúsági Szervezet (KRISZ)
legnagyobb programját, a Lendület ifjúsági találkozót. Az eseményre közel 2000 magyar
fiatal érkezett Kárpátalja minden református gyülekezetéből. A grandiózus programnak a
tiszapéterfalvai vidámpark adott otthont. A találkozó reggeli perceit Zán Fábián Sándor, a
Kárpátaljai Református Egyház (KRE) püspöke áhítattal nyitotta meg

A Kárpátaljai Regionális Fejlesztési Ügynökség feladatai
2016. július 6. – karpatalja.ma
Az állami regionális politika hatékonyságának növelése céljából hozzák létre az ügynökséget,
amely nonprofit civil szervezetként a regionális fejlesztési stratégia megvalósításában segíti a
megyei szerveket. Denisz Man, az ügynökség létrehozásának kezdeményezője beszélt a
szervezet legfontosabb feladatairól. Elsősorban, a megyének nincs konkrét terve a fejlesztési
ügynökség kedvezményeit és pénzügyi keretét érintő rizikók megoldását illetően.
Kárpátaljának 2020-ig tartó fejlesztési stratégiája van, azonban 848 millió hrivnya értékű
befejezetlen projektről kell döntenie a helyi önkormányzatoknak – adta hírül a Novini
Zakarpattya hírportál a Kárpátalja Megyei Tanács sajtószolgálatának közleményére
hivatkozva.
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Muravidék

Első ízben a kárpátaljai szabadegyetemen
2016. július 6. - Népújság
A múlt hétvégén többek között a magyar kormány támogatásával induló, a kárpátaljai
magyarság megsegítését célzó gazdaságfejlesztési program lebonyolításának feltételeit
vitatták meg magyarországi, kárpátaljai és más határon túli magyar vezetők Felsőszinevéren,
a XXIV. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen, ahol leginkább Kárpátalja jövőjéről volt szó.

Szakérettségi és záróvizsga eredmények: A Kétnyelvű Középiskolában egy
aranyérettségiző
2016. július 6. - Népújság
A Lendvai Kétnyelvű Középiskolában ünnepélyes keretek között hétfőn osztották ki a szakmai
érettségi és záróvizsgák diplomáit, illetve bizonyítványait. Hajdinjak Prendl Silvija
iskolaigazgató köszöntőjében az emberi élet határkövei között kiemelt jelentőségűnek
nyilvánított az érettségi bizonyítvány megszerzését.

Bence Lajost köszöntötték 60. születésnapján

Őrvidék

2016. július 6. - Népújság
Amióta emlékszem, író akartam lenni. A Lendvai Könyvtárban pénteken, július 1-jén
hatvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték Bence Lajos muravidéki írót és költőt, a
Népújság újságíróját.

Népzenei és nyelvtábor a Balatonon
2016. július 6. - Volksgruppen
Immár tizedik alkalommal szervezi meg a Burgenlandi Magyarok Népfősikolája a közkedvelt
nyelv- és népzenei táborát Siófokon, a Balatonon július 4. és 10. között. A résztvevők a
táborban nem csak nyelv-, hanem citera- és néptánc tanításban is részt vehetnek. Összesen
25 burgenlandi gyerek jelentkezett a táborba.
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Elektronikus sajtó

Határok nélkül
2016. július 6. – Kossuth Rádió

Elkezdődött a 4. Martosi Szabadegyetem és Fesztivál
Színezzük újra Felvidéket! - ez a 4. Martfeszt - a Martosi Szabadegyetem és Fesztivál idei
mottója. Ma van a nulladik nap - a ráhangolódás az év öt legjobb napjára – olvasható a
programban. Helyszíni tudósítás a Határok nélkül munkatársától.

Magyar görögkatolikus óvodát avatott Soltész Miklós Kárpátalján
Magyar görögkatolikus óvodát avatott ma Kárpátalján Soltész Miklós az Emberi Erőforrások
Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára. A
Beregszászi járási Makkosjánosiban az elmúlt években a környező településekhez képest
sokkal több gyermek született, ezért a magyar kormány közel 10 millió forinttal támogatta
görög katolikus egyház egyik rossz állapotban lévő épületének felújítását. Az intézményben 25
gyermek kap helyet.

A kolozsvári fiatalokat szólítja meg az Erdély Kárpát Egyesület
A kolozsvári fiatalokat szólítja meg Erdély egyik legpatinásabb civil szervezete, az Erdély
Kárpát Egyesület. A kerékpáros teljesítménytúrák több mint évtizedes múltra tekintenek
vissza, de most sokkal többen és sokkal fiatalabbak kapcsolódnak be a történelmet a
természet szeretetével ötvöző akciókba. Nemrég tartották a Vasvári Pál Emlék- és
Teljesítménytúrát. Száz kilométeres bringázás után, Körösfőn koszorúzták meg az 1848-as
forradalom Gyalui havasokban elesett hősének a kopjafáját.

Kárpát-medencei statisztikai konferencia Nagyváradon
Fényes Elektől az európai statisztikai rendszerekig címmel rendezett kárpát-medencei
statisztikai konferenciát Nagyváradon a Magyar Statisztikai Társaság és a Partiumi
Kutatóintézet.
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Nyírgyulajon találkoztak magyar és holland fiatalok
Kárpát-medencei magyar és holland fiatalok kapcsolata nemcsak a tárgyi segítségnyújtásban
realizálódhat, hanem az iskolabútorok kamionba pakolása mellett az egymás
megismerésében, a magyar nyelv gyakorlásában is. A Határok nélkül munkatársa ilyen
táborozók között járt Nyírgyulajon.

Felújították a bácsföldvári templom orgonáját
Óbecsétől 10 kilométerre a Fekete-csatorna partján fekszik Bácsföldvár. Az ötezer lelket
számláló település majd fele magyar. A 19. század elején épített, majd többször átépített
katolikus templomában több éves szünet után ismét megszólalt az orgona, amit a hívők
adományaiból sikerült felújíttatni.
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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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