Hatszázmillióval támogatja a kormány a külhoni fiatal vállalkozókat
2016. október 17. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirek.sk,
Krónika, OrientPress, Webrádió, 888.hu, Felvidék Ma, Bumm.sk
Hatszázmillió forinttal támogatja a kormány a külhoni magyar fiatal vállalkozókat - jelentette
be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn Budapesten.
Szilágyi Péter „a Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal
magyar vállalkozások támogatására” meghirdetett pályázat eredményeiről tartott
sajtótájékoztatón elmondta: a júniusban meghirdetett pályázatra 967 támogatási kérelmet
nyújtottak be, ezek közül 117 nyert. A legtöbb, 511 pályázat Erdélyből érkezett, ezek közül 68
kapott összesen több mint 340 millió forintot. Vajdaságból a 154 pályázatból 15, a Felvidékről
147-ből 16, a Kárpátaljáról 139-ből 15 nyert. Muravidékről 9, Horvátországból 7 pályázat
érkezett, és 2, illetve 1 kapott támogatást.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Washingtonban felavatták a Pesti srác szobrát, köszöntötték a Gogoláktestvéreket

Román film készül a magyar hadsereg 1940-es szilágysági vérengzéseiről
2016. október 17. – Krónika, Erdély Ma, Új Szó
Román film készül a II. bécsi döntés után Észak-Erdélybe bevonuló magyar hadsereg 1940
szeptemberében elkövetett szilágysági vérengzéseiről – közölte hétfőn az Agerpres
hírügynökség a film készítőinek közleményére hivatkozva. A Ion Ionescu által rendezett Valea
orbilor (A vakok völgye) című művészfilm egy szerelmi történeten keresztül vezeti be a
nézőket az Észak-Erdélyt Magyarországnak visszajuttató II. bécsi döntést követő események
világába. „A román Rozalia és a magyar zsidó Sándor szerelme az ippi (Ip), ördögkúti
(Traznea) és szilágynagyfalusi (Nușfalău) vérengzések hátterében alakul ki. Mindkettejük
sorsát jelentős mértékben befolyásolják a kor szociális, politikai változásai. A két főhősön
keresztül Ion Ionescu rendező a múltnak egy olyan szeletéhez fordul, amelyről nagyon

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 18.

Erdély

2016. október 17. – MTI, Magyar Idők, Mandiner, Hírek.sk, Origo, hirado.hu
Az amerikai fővárosban felavatták az '56-os forradalmat jelképező Pesti srác szobrot, majd a
Redskins-stadionban köszöntötték a Gogolák-testvéreket. Beszédet mondott Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszter, Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke,
Horváth János, volt kisgazda politikus, aki 1956 után amerikai egyetemeken tanított, majd
2003 és 2014 között a magyar országgyűlés korelnöke volt. Avatóbeszédet mondott
Szemerkényi Réka, Magyarország washingtoni és Colleen Bell, az Egyesült Államok budapesti
nagykövete, aki magyarul köszöntötte a vendégeket.
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Startol a Rólad szól! 2.0 országos konzultációsorozat
2016. október 17. – maszol.ro
Hétfőn útjára indul a Rólad szól! konzultációs karaván második felvonása, a Rólad szól 2.0.
A nagysikerű karaván első állomása ezúttal is Kolozs megyében lesz. A karaván célja bevonni
a fiatalokat a közéleti kérdések megvitatásába, felmérni igényeiket, mindezt egy trendi,
fiatalos formában, táblagépek segítségével. Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke úgy fogalmazott: "a
Rólad szól! karaván valójában rólunk szól. Rólunk, fiatalokról, a mi igényeinkről,
meglátásainkról, álláspontjainkról. Mi, mint országos ifjúsági szervezet kiemelt
feladatunkként kezeljük ezeket összegyűjteni, szakemberekkel kielemeztetni, egy rövidített
formában ismételten a politikum asztalára tenni és ezen keresztül is az üres beszédet konkrét
kezdeményezésekké alakítani."

Erdély

keveset beszéltek mind a kommunista rezsim idején, mind a '89 utáni Romániában” – idézte
a közleményt az Agerpres.

Összefogva biztosítani az érdekképviseletet
2016. október 17. – Nyugati Jelen
Kelemen Hunorral készített interjút a Nyugati Jelen, amelyben az RMDSZ elnöke kifejtette:
„2014-ben, az EP választások előtt kezdődött az együttműködésünk a Magyar Polgári Párttal,
amellyel a mögöttünk lévő helyhatósági választásokon is bejárattuk az együttműködést.
Éppen ezért, most két befutó helyet ajánlottunk fel nekik. Ez egy felelős döntés, hiszen a mi
választóink, a magyar közösség részéről többször megfogalmazódott az igény, de a
mindennapi gyakorlat, illetve a közvélemény-kutatások is igazolják az általános véleményt:
ha már nem tudtunk egy ernyő alatt maradni a közösség gondjainak a megoldásában, akkor
legalább parlamenti választások idején próbáljunk meg együttműködni”.

Az újonnan kérelmezők is hamarosan megkapják a Szülőföldön Magyarul
támogatást
2016. október 17. – szekelyhon.ro
Hétfőn kezdték postázni a bankkártya átvételének helyét és idejét közlő értesítéseket
azoknak, akik először igényelték a magyar kormány Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési
támogatását, így a jövő hét folyamán meg kell kapniuk.

Vélelmezés, bizonyítás
2016. október 17. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „jobbára a Horváth Anna kolozsvári alpolgármester
korrupciógyanús ügyében megfogalmazott reakciók és ellenérvek is arra alapoznak, hogy az
elöljáró mindig a közössége javát szolgálta, nyilvánvalóan meghurcolják, és az
ártatlanságához eleve nem férhet kétség. Sőt olyan vélekedések is elhangzottak (történetesen
nem itthon, hanem otthon, anyaországi politikus részéről), miszerint az eljárás „politikailag
motiváltnak" tűnik, és különben is elfogadhatatlan, hogy ügyészi eljárást kezdeményeznek
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Tanasă nem enged Csicsóban

Erdély

egy nemzeti kisebbséghez tartozó politikussal szemben. Mondani sem kell, mennyire
alaptalan és kontraproduktív előrántani ebben az esetben a „magyar kártyát", ettől az
ártatlanság vélelme még közel sem válik fenntartható tényállássá”.

2016. október 18. – Krónika
Folytatódhat a csíkcsicsói önkormányzat Községháza felirata miatt indított igazságügyi
eljárás, noha a magyar megnevezést már fél évvel ezelőtt eltávolították az épületről. A
magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasă, illetve az általa alapított Méltóságért
Európában Polgári Egyesület (ADEC) ugyanis fellebbezést nyújtott be a marosvásárhelyi
ítélőtáblához, amelyben kifogásolják, hogy a Hargita megyei törvényszék korábban
elutasította a felirat miatt beadott keresetet. Az ADEC még tavaly nyújtott be petíciót a
magyar felirat miatt a Hargita megyei törvényszéken. Időközben a csíkcsicsói képviselőtestület eltávolította a homlokzatról a magyar Községháza és a román Primărie megnevezést
is, az épületen ugyanis külső felújítást végeztek. Az önkormányzat a törvényszéknek is jelezte,
hogy a feliratot levették, így az eljárás indokolatlanná vált, májusban pedig az igazságügyi
intézmény elutasította Tanasáék keresetét.

Sepsiszentgyörgyön átadták az Orbán Balázs-díjakat

Érsek Árpádot Miklós László váltja a Nagyszombati megyében
2016. október 17. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Érsek Árpád közlekedésügyi, építési és regionális fejlesztési miniszter lemondott
Nagyszombat megyében képviselői mandátumáról. Helyét a megyei önkormányzatban a
választásokon a Magyar Közösség Pártja listáján indult Miklós László veszi át, aki Érsek után
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2016. október 18. – Erdély Ma, Háromszék
A Márton Áron-emlékév jegyében, a Székelyföldi Napok rendezvénysorozat részeként hétfőn
este került sor az Orbán Balázs-díjak átadására a sepsiszentgyörgyi Krisztus Királyplébániatemplomban. A régió egyik legjelentősebb kitüntetésének idei díjazottjai: Márkus
András, a sepsiszentgyörgyi Mária Világ Királynője Egyházközség plébánosa, címzetes
esperes, Oláh Dénes marosvásárhelyi plébános, főesperes és Nagy Zoltán székelyudvarhelyi
hitoktató, a Márton Áron életéről szóló, A Hegy című filmes monográfia készítője. A
Székelyföldi Orbán Balázs-díjat a közös történelmi múlt és kultúra révén összetartozó
Hargita, Maros és Kovászna megye önkormányzata 2011 óta adományozza olyan
személyeknek, akik kimagasló tevékenységet folytatnak a térség fejlődése érdekében. A
díjátadón, melyre a VII. Székelyföld Napok keretében került sor, elsőként Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsának elnöke szólalt fel, majd Borboly Csaba és Péter Ferenc, Hargita,
illetve Maros megye önkormányzati elnöke, valamint Zsigmond Barna Pál, Magyarország
csíkszeredai főkonzulja szólt az egybegyűltekhez, aztán a laudációk felolvasása következett
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A Híd továbbra is kész tárgyalni az MKP-val
2016. október 17. – bumm.sk
A Híd párt továbbra is készen áll tárgyalni az MKP-val az együttműködésről Dél-Szlovákiában
– írta a TASR hírügynökség. A párt emlékeztetett, hogy a Híd politikusai kezdeményezték a
tavaszi parlamenti választások után az MKP-val a találkozót, hogy megbeszéljék az
együttműködési lehetőségeket, de sem akkor, sem pedig azóta nem találtak pozitív
fogadtatásra.

Felvidék

a legtöbb szavazatot kapta a Dunaszerdahelyi választási körzetben a három évvel ezelőtti
megyei választásokon.

HÍD: Az EU-s kisebbségi jogminimumról szavaz az Európai Parlament
2016. október 17. – bumm.sk
Az EU-s kötelező nemzeti kisebbségi jogminimum külön fejezetet kapott az alapjogok uniós
helyzetéről szóló idei jelentésben, amelynek az EP-ben megbízott előkészítője Nagy József
néppárti képviselő. „Több ez, mint 40 millió kisebbségben élő EU-s polgár egyenjogúsítása,
ez az európai békeprojekt folytatása. A jogminimum a választási prioritásaim egyike és jó hír,
hogy a javaslatom a múlt heti bizottsági vita során nem ütközött ellenállásba, ellenkezőleg
rengeteg támogató módosító javaslatot kaptam, amit sikerült is bedolgozni a jelentésbe” –
mondta a képviselő, aki szerint az előkészítő szakmai meghallgatások, egyeztetések és a
konstruktív hangnem meghozza a gyümölcsét.

„Fel kéne emelni szíveinket” – 1956 hőseire emlékeztek Komáromban
2016. október 17. – Felvidék Ma
Gál István, az 1956-os forradalom és szabadságharc komáromi mártírja fotója fogadta a
Széchenyi István Polgári Társulás, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület és a
Csemadok Komáromi Városi Szervezete közös megemlékezésére érkezőket hétfőn este a
Kultúrpalotában. „A mi csillagunk: 1956” című emlékest díszvendége Czimbalmosné Molnár
Éva, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott szlovákiai nagykövete volt.

Merre indul az MKP, hogy túllépjen a saját árnyékán?
2016. október 17. – Új Szó
„Az MKP kényszerhelyzetét mutatja a szeptemberi Szijjártó-interjú az Új Szóban. Nem túl
gyakran fordult elő, hogy a legnemzetibb, és története során főként magyarellenes szlovák
pártot a mindenkori magyar külügyminiszter pozitív kontextusban emlegeti. Ez pedig
korántsem lehet véletlen: új vezetőség ide vagy oda, fogytán lehet az Orbán-kormány türelme
a parlamenten kívüli MKP-val szemben (lásd a Szabad Újság bedőlését). Látható és
kézzelfogható eredmények kellenek, amelyekre a Híddal való konstruktív együttműködés
révén van a legnagyobb esély. A Menyhárt-féle új vezetőség megpróbálja feszegetni az előző
elnökségek zárt keretrendszerét: ténylegesen is megnyílni a szlovákiai magyar közösség,
valamint közeledni a legnagyobb rivális és egyben egyetlen valamire való partner, a Híd felé.
Csakhogy az idő az MKP ellen dolgozik.”
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2016. október 17. – Vajdaság Ma
A tartományi kormány a jövőben is támogatja a szabadkai önkormányzat gazdasági
fejlesztését célzó projektjeit, jelentette ki ma Igor Mirović tartományi kormányfő Szabadkán.
Mirović a szabadkai helyi önkormányzat vezetőivel és munkatársaival tárgyalt, majd
megtekintette a Népszínház építkezési munkálatait, ezt követően pedig ellátogatott a
kisbajmoki ipari övezetben abba az új csarnokba, melynek kiépítését Szabadka város és a
tartomány közösen pénzelte, összesen 115 millió dinárral.

Vajdaság

Mirović: Szabadka számíthat a tartomány támogatására

Vučević: Legalább 30 millió eurót fordítunk Újvidék rendbetételére
2016. október 17. – Vajdaság Ma
Mivel Újvidék lesz Európa egyik kulturális fővárosa 2021-ben, ez nagy lehetőséget jelent a
város és Szerbia számára is, ezért legalább 30 millió eurót fektetünk majd be Újvidékbe,
jelentette ki Miloš Vučević polgármester. Az elsők között hozzák majd rendbe a város
központjában és a péterváradi vár alatti városrészben a homlokzatokat. „A péterváradi
városrész Újvidék felőli oldalát évtizedek óta nem újították fel, ez a terület a vár
elválaszthatatlan része, hiszen több ezer turista halad itt át, a felújítással pedig észrevehető
lesz majd az, hogy megkezdődtek az előkészületek‟, nyilatkozta Vučević az RTS-nek, aki
szerint ezzel újjászületne ez a városrész.

Tizenöt vajdasági vállalkozót támogatnak
2016. október 17. – Pannon RTV
Tizenöt fiatal vajdasági magyar vállalkozó kapott támogatást a Kárpát-medencei vállalkozók
számára kiírt pályázatokon. A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ma
hirdette ki az eredményeket. Egy éve a Magyar Állandó Értekezlet döntött arról, hogy 2016 a
külhoni magyar fiatal vállalkozók éve legyen. A 917 beérkezett Kárpát-medencei pályázatból
117-et támogatott a zsűri 3 és 6 millió forint közötti összegekkel. Vajdaságból 15 fiatal
vállalkozó volt sikeres, a legtöbbjük a szolgáltatóipar és a növénytermesztés területén
tevékenykedik. A nyertesek között több kezdő vállalkozás is akadt. A támogatásokat a Bethlen
Gábor Alap kezeli.

Először nyílt magyar óvodai csoport Nezsényben
2016. október 17. – Pannon RTV
A közép-bánáti Nezsényben az idén nyílt először magyar óvodai csoport. A szülők
kezdeményezésére Ábel Kornélia foglalkozik a magyar gyerekekkel. Az ezer lakosú
településen élőknek egyharmada magyar, de már nem mindenki beszél anyanyelvén. A
nezsényi iskola magyar osztályába három másodikos és két harmadikos tanuló jár. Azt is meg
kellene oldani, hogy a magyar gyerekek a felsőbb osztályokban is anyanyelvükön
tanulhassanak.
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2016. október 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Az anyanyelvápolás a nemzeti kultúra elemeivel választott tantárgyként tanulható az
általános és középiskolákban. Egyelőre nem jár érte osztályzat, és sok esetben a diákoknak
több fakultatív tantárgy közül kell választaniuk. A tartományi oktatási titkárság és a nemzeti
tanácsok közösen keresik a megoldást arra, hogy a jövőben az anyanyelvápolás mindenki
számára tanulható legyen.

Vajdaság

Magasabb státuszt élvezzen az anyanyelvápolás!

December derekáig még igényelhető a rehabilitáció

Két kárpátaljai vállalkozó az idei Példaképek között
2016. október 17. – karpatalja.ma, Kárpátinfo
A június elején meghirdetett Példakép pályázat döntőjébe két fiatal kárpátaljai vállalkozó,
Henkel Zoltán (Henkel Busz) és Palkó Gábor (PACOBO Kft.) is bekerült, így Kárpátaljáról ők
indulnak az Év Példaképe címért és az azzal járó 5 millió forintos fődíjért. A 2016 a külhoni
magyar fiatal vállalkozók éve program keretében a Példakép Alapítvány júniusban
meghirdette a Példakép pályázatot, amelyre határon túli fiatal vállalkozók jelentkezését
várták három hónapon át. Az Év Példaképe címre 40 év alatti fiatalok pályázhattak a
gazdaság minden szektorából. A zsűri 50 jelentkezőt juttatott a döntőbe, közülük kerül ki az
Év Példaképe cím nyertese. A döntősök névsorát október 17-én hozták nyilvánosságra.

Kárpátalja

2016. október 17. – Magyar Szó
Mindazok a németek, magyarok és más kisebbségiek, akikkel az egykori Jugoszláviában 1939.
szeptember 1-je és 1956. április 1-je között kényszermunkát végeztettek, azaz azok az itteni
németek, akiket gyűjtőtáborokba hurcoltak, 2016. december 14-éig még jogosultak a
rehabilitációs eljárás megindítására, valamint szabadságvesztés miatti kártérítésre, ennek
azonban előfeltétele, hogy az illető személyt előzőleg rehabilitálták. Vinko Stipančević
újvidéki ügyvéd ingyen vállalja az érintettek rehabilitációs eljárásának a megindítását és a
bíróság előtti képviseletüket – hangzott el szombaton délelőtt az újvidéki Donau Német
Egyesület szervezésében megtartott összejövetelen.

Megkezdte munkáját a Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Alapítvány
2016. október 17. – karpatalja.ma
Ukrajnában egyedülálló Otthoni Beteggondozó Szolgálatot indított útjára a nemrég alakult
Kárpátaljai Keresztyén Diakóniai Alapítvány. A jótékonysági alapítvány hivatalos megnyitóját
október 15-én tartották a jánosi Helikon Hotelben. A rendezvényen részt vett Zán Fábián
Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület (KRE) püspöke, az alapítvány elnöke; dr.
Hegedűs Lajos, a Diakónia Keresztyén Alapítvány koordinátora Erdélyből; Males Iván, a
beregszászi járási kórház igazgatója; Beregszász város vezetőségétől Lóga Natália, Kondrics
Oxána, Telepko Halina, valamint a KRE számos egyházi tisztviselője.
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40. születésnapjukat színvonalas műsorral ünnepelték
2016. október 17. – Muravidéki Magyar Rádió
A Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége a hétvégén gazdag és színvonalas műsorral
ünnepelte megalakulásának 40. évfordulóját. Az ünnepi szónokok gondolatai mellett a
rendezvény hangulatát a vidékünkön működő csoportok szóló, illetve közös produkciói
fokozták.

Harmadik Bécsi Magyarbál
2016. október 17. - Volksgruppen
Október 15-én, szombaton tartotta meg a Club Pannonia az immár harmadik Bécsi MagyarBált az Eschenbach palotában Bécs első kerületében. A Club Pannonia elegáns rendzvényén a
vendégek 60 százaléka osztrák, 40 százaléka magyar volt. Idén kaszinóval és keringőversennyel is kedveskedtek a bálozóknak a vendéglátók.
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Muravidék

2016. október 17. – Muravidéki Magyar Rádió
Amint ismeretes, Deák Ferenc családja a mi vidékünkről, Zsitkócból származik, és a „haza
bölcsére” a kis településen minden évben büszkén emlékeznek. Zsitkócban a nagy létszámú
helybeli közönség, magyarországi barátok és vendégek jelenlétében az alkalmi ünnepély után
koszorúzással tartották meg ezúttal is a hagyományos Deák-napot.

Őrvidék

A haza bölcsére emlékeztek Zsitkócban
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. október 17. – Kossuth Rádió
117 külhoni magyar fiatal vállalkozó nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő
pályázatán
117 határon túli magyar fiatal vállalkozó nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatán,
amelyet a nemzetpolitikai államtitkárság hirdetett meg. Őket a 967 jelentkező közül
választották ki. A feltétel az volt, hogy a szomszédos országokban nyilvántartott és működő
vállalkozások legyenek. A fejenként legkevesebb 3 millió forintnyi támogatást a 2016 a
külhoni magyar fiatal vállalkozók éve program keretében ítélték meg, célja a szülőföldön
boldogulás, végső soron a nemzetrészek megmaradása. A nemzetpolitikai államtitkárság
sajtótájékoztatóján járt a Határok nélkül munkatársa, és Szilágyi Péter helyettes államtitkárt
kérdezte a részletekről.
Életet veszélyeztető anyanyelvi jogsértés Szlovákiában. Az áramszolgáltatókat
panaszolta be az Őry Péter vezette Pro Civis egyesület
Sérül a magyar nyelvhasználat joga Szlovákiában, s ezt 117 panaszbeadvánnyal bizonyítja a
Pro Civis Polgári Társulás, amely a pozsonyi kormányhivatalhoz fordult. A kisebbségi
nyelvhasználati törvény sorozatos megsértői között vannak az áramszolgáltatók, amelyek még
a vész- és veszélyhelyzetre figyelmeztető táblákat sem teszik ki magyar nyelven. A Határok
nélkül pozsonyi tudósítója a Pro Civis elnökét, Őry Pétert kérdezte a részletekről.
Kárpátalja magyarsága az 56-os forradalomra emlékezik. Táblaavatás és
nemzetközi konferencia az ungvári egyetemen
Az 56-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából az Ungvári Nemzeti
Egyetemen működő Magyar Kar és a KIÚT Térségfejlesztési Egyesület közösen avatott
emléktáblát a felsőoktatási intézményben. Az egyetem magyar történészei egyúttal
nemzetközi konferenciát tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc társadalmi hatása
Magyarországon és Kárpátalján címmel. A magyar kormány támogatásával holnap Técsőn,
holnapután pedig Aknaszlatinán avatnak 56-os emléktáblát. 2,34
Kitüntetéseket adták Délvidéken
Egy színésznek, egy pedagógusnak, egy újságírónak és egy levéltárosnak adományozott
magyar állami kitüntetést Áder János köztársasági elnök Az elismeréseket a hétvégén adták
át Szabadkán.
A Nemzetközi Gyermekmentő
székelyföldi körúton gyógyít

Szolgálat

önkéntes

orvos

csapata

ismét

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvos csapata ismét székelyföldi körúton
gyógyít. A szervezet gyógyászati segédanyagokkal, gyógyszerekkel, különböző adományokkal
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is támogatja a gyermekek egészségvédelmét. A csíkszeredai megyei kórház
gyermekgyógyászata most éppen egy nélkülözhetetlen eszköz kicserélésére kapott gyors
segítséget.
Márton Áronra emlékeztek a kolozsvári zsidó napok keretében
A boldog emlékű Márton Áronra, a múlt századi zsidótörvények ellen fellépő erdélyi püspökre
emlékeztek tegnap, a Kolozsvári Zsidó Napok keretében. A négy napos rendezvénysorozatot
másodszor szervezték meg a kincses városban magyarországiak és erdélyiek közösen.
A Temes megyei Szapáryfalván szombaton tartották a betakarítási ünnepet
A Temes megyei Szapáryfalván szombaton tartották a betakarítási ünnepet a helyi
önkormányzat, a Református Nőszövetség és a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók
Egyesülete szervezésében. Sikeresek volt mindegyik gyermekfoglalkozás és a helyi termékek
jótékonysági vására. Öt bográcsban főtt a birkapörkölt, a fiatalok feldíszített szekerekkel
járták végig a Felső-Bega menti falut, hívogatva a lakosságot, s a délutáni műsorban felléptek
a térség népi tánccsoportjai.
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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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