Nemzetpolitikai államtitkárság: indul a Miénk a város! című játék
2016. október 12. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők
A Nemzetpolitikai államtitkárság idén negyedik alkalommal is meghirdeti a Miénk a város!
című játékot, amelyre 6-10 éves óvodások és kisiskolások jelentkezését várják. Az
államtitkárság közlése szerint a gyerekek négy héten keresztül mutathatják meg tehetségüket
különböző feladatok megoldásával. A legkitartóbb, legszorgalmasabb játékosok közül az első
ötven, legtöbb pontot összegyűjtő kisgyermek 100-100 ezer forint értékű – fejlesztő játékokat,
gyermekkönyveket tartalmazó – Csodasarkot nyer intézményének.

Soltész Miklós: be kell gyógyítani a 2004-es népszavazás okozta sebeket

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Fidesz: politikailag motivált a Horváth Anna elleni eljárás
2016. október 12. – Krónika, MTI, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro
A Fidesz szolidáris Horváth Anna kolozsvári alpolgármesterrel, és a leghatározottabban elítéli
azt a „politikailag egyértelműen motiváltnak tűnő" eljárást, amelyet a Román
Korrupcióellenes Ügyészség indított ellene – mondta Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke
szerdai budapesti sajtótájékoztatóján. A kormánypárti politikus szerint ez folytatása azoknak
a szintén politikailag motivált és mára csúfosan megbukott eljárásoknak, amelyeket korábban
a sepsiszentgyörgyi és a csíkszeredai polgármester ellen ugyanez a hatóság folytatott.
Hozzátette, úgy tűnik, ezek az eljárások közvetlenül kötődnek a decemberben várható
romániai választásokhoz. Gulyás Gergely az MTI tájékoztatása szerint kijelentette, a Fidesz
szolidáris Horváth Annával és az RMDSZ-szel is, és úgy gondolják, hogy ez az eljárás is
alaptalannak bizonyul majd. Hangsúlyozta, a politika eszköztárában tűrhetetlen és
elfogadhatatlan, hogy ügyészi eljárást kezdeményeznek egy nemzeti kisebbséghez tartozó
politikai szereplővel szemben.
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2016. október 12. – MTI, hirek.sk
e kell gyógyítani azokat a sebeket, amelyeket a 2004. december 5-i népszavazással az akkori
szocialista-liberális kormány a külhoni magyarokon ejtett - jelentette ki Soltész Miklós, az
Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Királyhelmecen, ahol a helyi magyar tannyelvű
általános iskola több mint 80 magyar iskolakezdő kisdiákjának adták át a Rákóczi Szövetség
beiratkozási ösztöndíját. Kiemelte, a magyar kormány oktatási és nevelési támogatást is ad a
külhoni magyar iskolások számára, ez a 3,8 milliárd forintnyi összeg 250 ezer diák
iskoláztatását segíti a Kárpát-medencében. Megjegyezte: a magyar kormány ezen segítsége
semmilyen formában nem gyengíti az anyaországot, ugyanakkor hozzájárul a két ország, jelen
esetben Magyarország és Szlovákia kapcsolatainak további javításához.
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2016. október 12. – Krónika, transindex.ro, MTI
Megsértették a Román Televízió (TVR) etikai kódexét azok a tudósítások, amelyek a Beatrice
augusztusi kolozsvári koncertjéről kerültek adásba a TVR központi csatornáin – állapította
meg szerdán közzétett állásfoglalásában a közszolgálati médium etikai bizottsága. A tudósítás
azt sugallta, hogy irredenta rendezvénysorozat zajlik Kolozsváron, és úgy értelmezte, hogy az
együttes XX. század című dala kedvező fényben tüntette fel Sztálint, Hitlert és az Iszlám
Államot. Az etikai testület az ügy kilenc érintettjének meghallgatva egyhangúlag
megállapította, hogy a riport készítői az etikai kódex hat pontját hágták át, köztük a
legfontosabbat, miszerint a közszolgálati újságírónak tiszteletben kell tartania az igazságot, a
vitás témákat pedig részrehajlás nélkül kell kezelnie.

Erdély

TVR: etikai vétség a Beatrice-koncert ügyében

Cseke a szuperközségekről: valószínűleg a stratégia kidolgozója sem érti, mi
alapján válogatott
2016. október 12. – transindex.ro
Nem támogatja, sőt, vehemensen fogja ellenezni az RMDSZ a parlamentben a Többközpontú
Románia 2035 című területfejlesztési stratégiát, amelyet egy hete fogadott el a kormány. A
következő két évtizedre szóló stratégia alapján szeretné ugyanis a kormány elfogadtatni azt az
augusztus végén közvitára bocsátott területrendezési stratégiát, amellyel kapcsolatosan
számos kifogást fogalmazott meg az RMDSZ. A 2035-ig tartó időszakot felölelő stratégia
kapcsán Cseke Attila szenátor mondta el kifogásait, jelezve, hogy hivatalos, leegyeztetett
álláspontot akkor fog kibocsátani az RMDSZ, amikor pontosan tudni fogja, hogy a kormány
szövegszerűen milyen stratégiát küld a parlamentbe. A stratégia lényegét ugyanis egyelőre
csak egy sajtóközleményben foglalták össze.

Florea egy kiszivárgott hangfelvételen: a polgármesteri hivatal alkalmazottai ne
álljanak szóba a tanácsosokkal!
2016. október 12. – transindex.ro
Dorin Florea, Marosvásárhely ötödször is megválasztott polgármestere sajátosan értelmezi a
polgármesteri hivatal és a városi önkormányzati testület közötti munkát. A közösségi
médiában szerdán kezdett terjedni egy hangfelvétel, amelyen Florea hallható, amint épp
instrukciókat ad a hivatal alkalmazottainak arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkedjenek a
megválasztott tanácsosokkal, ha azok a hivatal ügyei iránt érdeklődnek vagy csak egyszerűen
információkat szeretnének kapni. Florea gyakorlatilag megtiltja az alkalmazottaknak, hogy
munkaidőben szóba álljanak a tanácsosokkal, a polgármester szerint ugyanis a hivatalban
dolgozóknak nincs benne a munkaköri leírásában, hogy információt adjanak a munkájukkal
kapcsolatban az önkormányzati képviselőknek.
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2016. október 12. – tranisndex.ro
Horváth Anna kolozsvári alpolgármester ügyéhez kapcsolódóan a Kolozsvári Rádió jogász
szakembert kérdezett arról, lehet-e önmagában törvénybe ütköző cselekedet bizonyos
körülmények között a közbenjárás, illetve szponzoráció, vagy ilyesmiről kizárólag akkor
beszélhetünk, ha a vádlónak sikerül bebizonyítania, hogy a közbenjárásnak feltétele volt a
szponzoráció? A törvényszöveg szerint egyértelmű kell legyen a kapcsolat a nyújtott
"szívesség", haszon, valamint a közhivatalnoktól kért közbenjárás között - nyilatkozta a
Kolozsvári Rádiónak Bányai Péter ügyvéd. Önmagában véve egy adminisztratív döntés
gyorsítása nemhogy nem bűncselekmény, de még csak nem is jogellenes, sőt, egy
közhivatalnoknak ez a dolga, hogy jól végezze munkáját a közösség érdekében.

Erdély

Ügyvéd: ha nem egyértelmű a kapcsolat a közbenjárás és szponzoráció között,
ejteni kell a vádat

Jövőre is lesznek Magyar Napok Temesváron!
2016. október 12. – Nyugati Jelen
Tamás Péter tiszteletbeli konzul és a Várbástya Egyesület „vezérkara” az Új Ezredév
Református Központban kedden délután megtartott sajtótájékoztató keretében vonta meg az
első alkalommal megszervezett Temesvári Magyar Napok rendezvénysorozat mérlegét.
„Minden várakozásunkat felülmúlta a háromnapos rendezvénysorozat sikere – nyilatkozta a
sajtónak Tamás Péter tb. konzul, a főszervező Várbástya Egyesület elnöke. Az időjárás is
velünk tartott. Becsléseink szerint több tízezer temesvári vett részt a rendezvényeken. Már
most elmondhatom, hogy jövőre is lesznek Temesvári Magyar Napok!”

Elsősorban zenei programokat kínálnak a Kolozsvári Zsidó Napokon
2016. október 12. – transindex.ro, MTI
Elsősorban zenei programokkal várják a csütörtökön kezdődő második Kolozsvári Zsidó
Napokon a közönséget. A négynapos rendezvénysorozatot csütörtök este a kolozsvári
zsinagógában nyitják meg, ahol az ünnepi beszédek után erdélyi és máramarosi zsidó
népzene csendül fel kolozsvári előadók tolmácsolásában. Amint a szervezők ígérik, a jiddis
népdalok néha átcsapnak a jazz, a blues vagy épp a táncdalok világába is. A Kolozsvári Zsidó
Napokat a Dialógus Egyesület, a Kolozsvári Zsidó Hitközség, a Magyarországi Zsidó
Hitközségek Szövetsége és a Határtalan Kultúra egyesület szervezi. Amint Deák Andrea
főszervező az MTI-nek elmondta: a rendezvényeket a kolozsvári önkormányzat és
Magyarország Külügyi és Külgazdasági Minisztériuma is támogatta.

A községházával együtt bukott a primăria is
2016. október 12. – szekelyhon.ro
A román és a magyar intézménynév-feliratot is eltávolították szerdán a korondi polgármesteri
hivatalról, miután az önkormányzat pert vesztett a magyarellenességéről elhíresült Dan
Tanasă blogger ellen. Konzultáltam a hasonló okokból beperelt polgármesterekkel, ahol
végleges ítélet született, és mindenütt leszedték a feliratokat – közölte Katona Mihály. Az
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2016. október 12. – maszol.ro
Az már biztos, hogy Kovászna megyében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) támogatásával
indul a parlamenti választásokon egy független képviselőjelölt – tudta meg a Maszol. Balázs
Attila a jelölt nevét nem árulta el. Az illetőt csütörtök mutatják be, sajtótájékoztatón. A
Hargita megyei EMNP még nem döntött független jelölt támogatásáról – tájékoztatott a
szervezet elnöke. Jakab Attila elmondta, jelenleg tárgyalásokat folytatnak több, képviselői
mandátumot megpályázni kívánó személlyel is. „Fontos, hogy illető jelentse be az igényét a
támogatásunkra” – mondta a megyei elnök, aki a hét végére ígért döntést ebben az ügyben.

Pannonhalmi szakemberek tartottak továbbképzést felvidéki óvónőknek
2016. október 12. – hirek.sk
Diagnosztika, prevenció és terápia az óvodában címmel rendezett egynapos továbbképzést a
komáromi régió óvónői részére a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Komáromi
Területi Választmánya a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi
Tagintézménye szakembereinek közreműködésével. A rendezvény keretében együttműködési
szerződést írt alá az SZMPSZ a pannonhalmi tagintézménnyel.

Erdély

Kerített egy független jelöltet Háromszéken az EMNP

Felvidék

egyetlen megoldás az lett volna a kültéri, kerámiából készített felirat megmentésére, ha a
településvezető magánszemélyként az emberi jogi bírósághoz fordul, ám a per évekig
elhúzódott volna, és nagyon költséges lett volna.

Szemeszternyitó magyar mise Pázmány Péter és Nagy Lajos király városában
2016. október 12. – Felvidék Ma
Négy hónapnyi szünet után október 11-én ismét elkezdődött az akadémiai év hónapjainak
minden második keddjén megrendezendő magyar misék, diákmisék sorozata
Nagyszombatban.

Basilica minor Komáromban?
2016. október 12. – Felvidék Ma
Szerdán került sor Kiss Róbert kanonok, püspöki helynök hivatalos polgármesteri fogadására.
Komárom esperes-plébánosát a város elöljárói, Stubendek László polgármester és Keszegh
Béla alpolgármester látták vendégül. Kiss a találkozón elmondta, nemrégiben a szlovák
püspöki konferencia püspöki kara megszavazta annak a lehetőségét, hogy a Szentszék Basilica
Minorrá nevezze ki a Szent András-templomot. Stubendek és Keszegh kiemelték a Marianum
Egyházi Iskolaközponttal való jó kapcsolat erősítésének fontosságát.
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2016. október 12. – Vajdaság Ma
A több mint 40 éves múlttal rendelkező Szabadkai Rádió, amelyet a tavalyi év végén nem
sikerült magánosítani, most a VTV ComNet tulajdonába került. Miután a három körben
lezajlott magánosítás alkalmával egyetlen érdeklődő sem jelentkezett a Szabadkai Rádió
megvásárlására, a tulajdonjogot a rádió 8 egykori dolgozója között osztották szét, akik eladták
azt egy olyan vállalatnak, amelynek a tulajdonában további négy helyi televízióállomás van
Vajdaság területén, valamint a City Rádió társtulajdonosa.

Vajdaság

A Szabadkai Rádió továbbra is sugároz a kisebbségek nyelvén is

Tíz filmet mutatnak be a vajdasági magyar mozgókép napja alkalmából
2016. október 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Tíz filmet mutatnak be öt városban két hét alatt a vajdasági magyar mozgókép napja, október
13. alkalmából. A szabadkai Pannon RTV beszámolója szerint több jubileumot is ünnepel a
rendezvény az idén: tizedik alkalommal rendezik meg, az 1956-os forradalom 60. évfordulóját
ünneplik és a mozi születésének 120. évfordulója alkalmából szervezett rendezvények sem
fejeződtek még be. Az alkotások többsége az 1956-os forradalom és szabadságharc 60.
évfordulójához kapcsolódik. Levetítik Siflis Zoltán szabadkai rendező Töredékek című
dokumentumfilmjét, amely a forradalom jugoszláviai vonatkozásait mutatja be, valamint
Siflis Zoltán Vicsek Károllyal közösen készített dokumentumfilmjét is Értünk haltak meg
címmel, amely vallomásokat és visszaemlékezéseket vonultat fel a forradalom jugoszláviai
fogadtatásáról és politikai vonatkozásairól.

Továbbra is a haladók a legnépszerűbbek
2016. október 12. – Pannon RTV
A Szerb Haladó Pártot a lakosok 51,4 százaléka támogatja, a Szerbiai Szocialista Pártot 10,6
százalék, a Szerb Radikális Pártot pedig 8,9 százalék, mutatott rá a Faktor Plus közvéleménykutató ügynökség. A felmérés szerint a lakosok 48 százaléka részt venne a választáson, ha azt
most vasárnap tartanák meg, 23 százalékuk nem szavazna, 29 százalékuk pedig nem tudja,
hogy részt venne-e rajta.

Magyarkanizsa: Megjelentek a mezőgazdasági pályázatok
2016. október 12. – Pannon RTV
Megjelentek Magyarkanizsa község mezőgazdasági pénzalapjának pályázati felhívásai. A
vidékfejlesztési program alapján ötmillió dinár vissza nem térítendő támogatást ítélnek oda
bejegyzett gazdáknak, jogi személyeknek, illetve mezőgazdasági civil szervezeteknek. A
pályázatokat november 15-ig fogadják el. Huzsvár Ervin, a Községi Tanács gazdasággal és
mezőgazdasággal megbízott tagja elmondta, hogy eszközök igényelhetők szarvasmarhák
mesterséges megtermékenyítésére, kamatok fedezésére, biotermesztésre, biztosítási
támogatásokra, mézanalízisre, az elhullott állatok tetemei szállítási költségeire, a civil
szervezetek kiállításokon, vásárokon való részvételére, de olyan gépek beszerzésére is,
amelyek magasabb értékű végtermék előállítását feltételezik.
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2016. október 12. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gerold László. A nyugalmazott egyetemi tanárt, irodalom- és
színháztörténészt, kritikust életének 77. évében érte a halál. Több évig volt a Magyar Szó
újságírója, majd az Újvidéki Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tanított. Gerold
Lászlónak számos könyve és tanulmánya jelent meg.

Vajdaság

Elhunyt Gerold László

Magyarkanizsán szétosztották a Magyarok Kenyeréből származó lisztet

A kárpátaljai Visk hagyományait mutatja be a Magyarság Háza
2016. október 12. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Kárpátalja
A kárpátaljai Visk élő hagyományait, többek között a csuhéfonást, a településre jellemző
hímzéseket és a népi építészetet mutatja be a Magyarság Háza csütörtökön nyíló kiállítása. A
december 30-ig látogatható Visk - Élő hagyományok című tárlat Czébely Lajos nyugalmazott
tanár, helytörténész szakmai tanácsaival és Ötvös Sándor kárpátaljai születésű tanár
helytörténeti, népművészeti ismereteivel kiegészítve született meg - mondta el Csibi
Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója szerdán az MTI-nek.

Kárpátalja

2016. október 12. – Pannon RTV
A Magyarok Kenyere program keretében begyűjtött búzából őrölt lisztet osztották szét ma
Magyarkanizsán. Az adományokért Oromhegyesről, Völgyesről, Velebitről és Adorjánról is
érkeztek családok, valamint az Együtt Veled – Értünk Egyesületből és a Fénybárka napközi
otthonból is. A fennmaradt 500 kiló liszt azért került Magyarkanizsára, mert a 6300 kiló búza
jelentős hányadát a magyarkanizsai gazdák ajánlották fel. Ezt a mennyiséget az Agrokanizsa
és a Gazdakör mezőgazdasági civil szervezetek kapták meg.

Stagnáló gazdasági kapcsolatok, biztató prognózisok
2016. október 12. – Kárpátalja
Egy éve külgazdasági attaséként dolgozik Magyarország Beregszászi Konzulátusán Szakács
Zoltán, akinek a neve nem ismeretlen Kárpátalján, hisz 1999 és 2003 között ő volt az Ungvári
Főkonzulátust vezető főkonzul, sőt azt megelőzően is több évig élt üzletemberként Ungváron.
Munkájáról, Magyarország és Kárpátalja gazdasági kapcsolatainak alakulásáról kérdezte a
Kárpátalja hetilap újságírója.

Először a katasztrófahelyzetet kell megszüntetni
2016. október 12. – Kárpátalja, Kárpátinfo
Október 5-én Aknaszlatinán, zárt körben ismertette az Európai Bizottság Humanitárius
Segítségnyújtási és Polgári Védelmi Főigazgatóságának (EUCPT) tudományos
szakemberekből álló konzultációs missziója az aknaszlatinai sóbánya területén végzett
vizsgálatainak eredményeit és megoldási javaslataikat. A nyolc európai uniós tagállamból
érkezett tizenhét szakemberből álló misszió tizenhét napon keresztül vizsgálódott, végül
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2016. október 12. – Kárpátalja
Az Ungvári Járási Tanács nyolctagú KMKSZ-frakciója munkamegbeszélésre hívta Szürtébe a
járás magyarok lakta településeinek polgármestereit. Balogh Lívia frakcióvezető és
képviselőtársai a szürtei polgármesteri hivatalban megtartott fórumon felajánlották
segítségüket a települések legégetőbb problémáinak megoldásában. A megbeszélésen
megjelent 13 polgármester az első számú problémának a közutak állapotát tartja, erre
fordították a költségvetési túlteljesítésnek köszönhetően felszabadult pénzösszegek 70%-át.

A Szlovén turizmus napjai Radencin
2016. október 12. – Muravidéki Magyar Rádió
Október 11-e és 13-a között Radenci a vendéglátója a Szlovén turizmus napjainak. Számos
jelentős eseménynek adott és ad otthont a Sava Turizem égisze alatt működő Radenci
Gyógyfürdő. A központi rendezvényen átadják az idegenforgalmi terület legjelentősebb
elismeréseit is. Két díj a Muravidékre kerül, a Sejalec 2016 díjat a lendvai Vinárium
Kilátótorony kapta, Štefan Dravec, a Muravidéki Turisztikai Szövetség egykori elnöke pedig
kimagasló munkájáért részesül elismerésben.

Kárpátalja

Járható út és tiszta ivóvíz kellene a legtöbb községben

Muravidék

megállapításaikat és javaslataikat az aknaszlatinai Szpeleocentr Hotelben ismertették az
ukrán kormány képviselőjével, valamint a község, a Técsői járás, Kárpátalja megye és a
bányát felszámoló vállalat vezetőivel. A tájékoztatón jelen volt Magyarország képviseletében
Erdei Péter beregszászi magyar konzul is.

A muravidéki magyar intézmények megerősítése is cél
2016. október 12. - Népújság
vegyesbiz4116Novemberben Budapesten tartják a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes
Bizottság soros ülését, amelynek előkészületei megkezdődtek. Horváth Ferencet, az MMÖNK
Tanácsának elnökét kérdeztük az ügyben. A Szlovéniában élő magyar és a Magyarországon
élő szlovén kisebbség különjogait biztosító kétoldalú egyezmény megvalósítását szolgáló
Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság az idén november 17-én Budapesten ül össze.

A kilátótoronynak már százezer látogatója volt
2016. október 12. - Népújság
Október 5-én a lendvai Vinárium kilátótoronyban már a százezredik látogatót köszönthették
Maučec Olga személyében, aki a bakovci nyugdíjasokkal érkezett a tágabb térségben is nagy
érdeklődést kiváltó idegenforgalmi attrakcióhoz. Mint elmondta, először járt itt, s a szerencse
neki kedvezett, így mint a százezredik látogatót Lendva Község és a Lendva Várja Önt
Idegenforgalmi Szövetség ajándékban részesítette, valamint családi belépőt vehetett át a
postojnai cseppkőbarlangba.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 13.

7

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. október 12. – Kossuth Rádió
Befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják a kolozsvári alpogármestert. A
kolozsvári magyar közösség szolidarít Horváth Annával
Egyre több a kérdőjel Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármesterének ügye kapcsán,
ugyanakkor egyre többen szólalnak meg és biztosítják szolidaritásukról Kolozsvár magyar
alpolgármesterét. Az elöljárót hatvan napos hatósági felügyelet alá helyezte a
korrupcióellenes ügyészség, befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, és eltiltották hivatala
gyakorlásától. Az RMDSZ kiállt az elöljáró mellett.
Magyarország támogatja Újvidék jelölését az Európa Kulturális Fővárosa címre
Magyarország támogatja Újvidék jelölését az Európa Kulturális Fővárosa címre - erről
biztosította ma a Vajdaság fővárosában a szerb kormány képviselőit Hoppál Péter, a Magyar
Kormány kultúráért felelős államtitkára. 2021 -ben a két Európai uniós állam egy-egy városa
mellett egy tagjelölt vagy potenciális tagjelölt ország egy városa is viselheti az Európa
Kulturális Fővárosa címet. Hogy melyik, arról holnap születik döntés.
Még a beiskolázási támogatás sem segít? Királyhelmecen úgy tűnik, nem
A kelet-szlovákiai Királyhelmecen folytatódott a Rákóczi Szövetség beíratkozási
ösztöndíjainak az átadása. Ebben a tanévben 3550 felvidéki magyar elsős részesül 10 ezer
forintos beíratkozási ösztöndíjban.
Csütörtöktől Végvár református lelkipásztora a temesi egyházmegye új esperese
Csütörtöktől Végvár református lelkipásztora a temesi egyházmegye új esperese. A közgyűlés
szeptemberben választotta esperessé Bódis Ferencet. Bár viszonylag kis közösségről van szó,
sok a tennivaló vélekedett beiktatása előtt az új esperes. A Temesköz legnagyobb falusi
református gyülekezete nem először adott esperest az egyházmegyének.
Elhunyt Gerold László vajdasági magyar irodalomtörténész
76 éves korában ma Újvidéken elhunyt Gerold László vajdasági magyar irodalomtörténész,
színikritikus, egyetemi tanár, a Vajdasági magyarszínjátszás és dráma című könyv szezője, és
a Jugoszláviai magyar irodalmi lexikon szerkesztője. Számos kitüntetéssel ismerték el
munkásságát. Megkapta a Szenteleky-díjat, a Híd-díjat és a Palládium-díjat is. Egykori
tanítványa, Németh Ernő emlékezik rá.
Összefoglaló a Székelyföld Napok programjairól
Láthatóvá tenni Székelyföldet! - ez a cél vezérli a Székelyföld Napok szervezőit. A ma kezdődő
és 10 napig tartó rendezvénysorozat programjáról számol be a Határok nélkül riportere.
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Nyolcvan éves lett Matuska Márton újvidéki újságíró, az 1944-45-ös délvidéki
magyarirtás történetének első kutatója
Ma nyolcvan éves Matuska Márton újvidéki újságíró, aki a kilencvenes évek elején elsőként
kezdte el kutatni az 1944-45-ös délvidéki magyarirtás történetét. Munkakedve ma sem
csökken. A Határok nélkül riportere szerda reggel köszöntötte fel az ünnepeltet.
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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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