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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor: Kallós Zoltán mindig a népéért dolgozott 
2016. április 23. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Magyar 

Nemzet, Magyar Idők, Erdély Ma, Mandiner, Inforádió, Magyar Demokrata 

Orbán Viktor miniszterelnök is köszöntötte a kilencvenéves Kallós Zoltánt a néprajzkutató 

tiszteletére szervezett szombat esti ünnepi gálán a Kolozsvári Állami Magyar Operában.„A mi 

munkánk, küldetésünk, célunk ugyanaz. Életünkkel valami nálunknál nagyobbat, magasabb 

rendűt, valami fontosabb ügyet szolgálni. A mi közös küldetésünk szolgálni a hazát, szolgálni 

a magyar hazát” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a kilencvenéves Kallós Zoltán 

néprajzkutató tiszteletére szervezett kolozsvári ünnepi gálán.A Kolozsvári Magyar Operában 

tartott szombat esti ünnepségen a miniszterelnök hangsúlyozta: Kallós Zoltánban „még 

mindig több tetterő lakozik, mint közülünk számosakban”, és a néprajzkutató „naponta állít 

elénk mércét és példát”. 

 

Nem okozott meglepetést az előre hozott voksolás eredménye 
2016. április 25. – MTI, Origo, Híradó, ATV, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 444.hu, Mandiner, 

Inforádió, Népszabadság, maszol.ro, Magyar Nemzet 

A várakozásoknak megfelelően, a kormányzó jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS) 

győzelmével zárultak Szerbiában a vasárnapi előre hozott parlamenti, valamint vajdasági 

tartományi választások, a választás legnagyobb nyertese viszont a megerősödött és harmadik 

helyen befutó ultranacionalista Szerb Radikális Párt (SRS) lett. A Vajdasági Magyar 

Szövetségre (VMSZ) a választási bizottság eddig ismert adatai alapján a lakosság 1,47 

százaléka szavazott. A legnagyobb délvidéki magyar pártnak eddig is 5 képviselője volt a 250 

fős belgrádi törvényhozásban, egyelőre nem lehet tudni, hogy a most megszervezett 

szavazatszám hány helyre elég. 

 

SZKT-ülés Szatmárnémetiben: bemutatták az RMDSZ jelöltjeit 
2016. április 24. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

A június 5-ei önkormányzati választások nemcsak a településfejlesztéssel, infrastruktúra-

fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekről szólnak, hanem arról is, hogy sikerül-e visszaállítani a 

romániai magyarok biztonságérzetét – hívta fel a figyelmet Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a 

szövetség miniparlamentjének szombati ülésén. A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) 

szatmárnémeti ülésén az elnök hangsúlyozta: az a közösség, amelyik nem érzi magát 

biztonságban, szabad sem lehet, és nem gyarapodhat, nem fejlődhet megfelelőképpen. 

Kelemen szerint nem az RMDSZ tért vissza a sérelmi politizáláshoz, ahogy ezt sokan állítják, 

hanem a román állam tért le a jogállamiság útjáról. 
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Keresik Puskás Bálint alkotmánybíró utódját 
2016. április 22. – Krónika 

Mivel idén júliusban lejár Puskás Bálint, az alkotmánybíróság RMDSZ által jelölt tagjának a 

mandátuma, a taláros testület azzal a kéréssel fordult a bírát a testületbe delegáló 

szenátushoz, hogy kezdje el az utód kijelölésének folyamatát. Kovács Péter, az RMDSZ 

ügyvezető elnöke a Krónika kérdésére elmondta: az RMDSZ azon dolgozik, hogy továbbra is 

legyen magyar tagja az alkotmánybíróságnak. Mint kifejtette, jelenleg is zajlik az egyeztetés a 

román pártokkal arról, hogy a szövetség eséllyel nevesítse saját jelöltjét a taláros testületbe. 

Elmondta, több jelöltjük is van, de a végső jelöltet majd a tárgyalások végén nevesítik. 

 

Sorozatosan nyeri a pereket Tanasă Csíkszereda ellen 
2016. április 22. – Krónika, szekelyhon.ro 

Két pert is megnyert első fokon a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) a 

csíkszeredai polgármesteri hivatal és a helyi képviselő-testület ellen. A döntés értelmében a 

panaszos által kifogásolt Városháza feliratot, a székely- és városzászlót le kell venni a 

városháza homlokzatáról. Az ítélet nem jogerős. 

 

Mikó-ügy – Markó Attila szerint aligha vizsgálják felül a restitúció miatt kirótt 
büntetéseket 
2016. április 22. – Erdély Ma, MTI 

Markó Attila, akit a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Református Kollégium ingatlanainak 

visszaszolgáltatása miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, nem lát esélyt arra, hogy az 

újabb restitúciós eljárás miatt az ellene és társai ellen kimondott ítéleteket is felülvizsgálják. 

A Magyarországon tartózkodó Markó Attila jogásznak, a korábbi román kormányok 

kisebbségügyi államtitkárának nyilatkozatát a Krónika című napilap közölte kedden. Markó 

Attila arra reagált, hogy a román restitúciós bizottság, amelynek egykor a tagja volt, újra 

megtárgyalta a Székely Mikó Református Kollégium visszaszolgáltatási kérelmét, és 

várhatóan májusban dönt a restitúcióról. 

 

Elfogadta a Sapientia Alapítvány a Partiumi Keresztény Egyetem válságkezelő 
tervét 
2016. április 22. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen, Krónika 

A Sapientia Alapítvány kuratóriuma csütörtöki kolozsvári ülésén elfogadta a Partiumi 

Keresztény Egyetem (PKE) válságkezelő tervét - nyilatkozott az MTI-nek Kató Béla erdélyi 

református püspök, a kuratórium elnöke. Kató Béla elmondta, a terv lényege, hogy az 

egyetem a jelenlegi kínálatában szereplő szakok közül négyet megszüntet, további négy 

meghirdetését pedig szünetelteti. Átalakul ugyanakkor az egyetem struktúrája: az eddigi 

három kar helyett két karba tömörítik a szakokat, a jelenlegi 15 tanszékből öt marad, és 

állásokat is összevonnak. A terv végrehajtása várhatóan 116 millió forintos éves megtakarítást 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=42509
http://itthon.transindex.ro/?hir=42509


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. április 25. 
3 

eredményez, ami lehetővé teszi, hogy az egyetem elkezdje visszafizetni a felhalmozott 

adósságát. 

 

Biró Zsolt az „őszödi beszédéről”: valakiket zavar az MPP és az RMDSZ 
együttműködése 
2016. április 22. – maszol.ro 

„Elkezdődött a választási kampány. Valakiket nagyon zavar, hogy ésszerű együttműködés 

alakulhat ki magyar oldalon két politikai szereplő között” – jelentette ki a Maszolnak az MPP 

elnöke arról a kiszivárgott – 2013 januárjából származó – hangfelvételről, amelyet a sajtó egy 

része Biró Zsolt „őszödi beszédeként” tálalt. 

 

Rangsorolták a nagyváradi RMDSZ-es tanácsosjelölteket 
2016. április 22. – maszol.ro, Bihari Napló 

Pénteken mutatták be a nagyváradi önkormányzati képviselőjelölti lista első hét helyezettjét. 

Huszár István nagyváradi alpolgármester, az RMDSZ polgármesterjelöltje elmondta: a 

fennmaradt helyekre a váradi RMDSZ-körzetek illetve civil szervezetek javaslatai alapján 

kerülnek majd a jelöltek. A rangsoroló küldöttgyűlésen több tanácsosjelölt között is 

holtverseny alakult ki, ezért a városi szervezet döntése alapján a jelöltek ABC-sorrendben 

kerültek fel a listára. A pénteken bemutatott listán Huszár István mellett áll Kecse Gabriella, 

Kirei Melinda, Kis Gábor, Kecsés Irén Mónika valamint Pető Dalma és Végh Margaréta. 

 

Biró Zsolt „őszödi beszéde”: megszólalt az RMDSZ is 
2016. április 22. – maszol.ro 

Biró Zsolt „őszödi beszéde” újabb epizódja az évek óta húzódó MPP-EMNP harcnak – véli az 

RMDSZ ügyvezető elnöke, Kovács Péter.„Az EMNP és az MPP évek óta gyilkolja egymást. 

Gyakran a tevékenységük ebben, illetve az RMDSZ-szel szembeni pozicionálásukban merül 

ki” – jelentette ki Kovács Péter. Az ügyvezető elnök szerint a kiszivárgott felvétel is csupán 

egy újabb fejezete az MPP és az EMNP háborúskodásnak. Megjegyezte: miközben a két párt a 

nemzeti összefogásról beszél, a háttérben hatalmas konfliktusok vannak közöttük, és egymás 

„kinyírásával" foglalkoznak. 

 

Látlelet Székelyföldről 
2016. április 22. – szekelyhon.ro, Krónika 

Gazdaságfejlesztési munkakonferenciát szervezett csütörtök délután Sepsiszentgyörgyön a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI), a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemmel, 

az Orbán Balázs Intézettel, valamint a Székelyföldi Regionális Tudományi Társasággal 

partnerségben. Az eseményen mutatták be először a Székelyföld fejlesztésének és 

fenntarthatósági tényezőinek vizsgálata című tanulmányt, megelőzve a budapesti ismertetőt, 

ahol egyébként a megrendelő NSKI székhelye is van. „Átfogó és a turizmusra is kiható kutatás 

terméke a kötet” – fogalmazott Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, 

hozzátéve, hogy Székelyföld tekintetében hiánypótló munkáról van szó. 

E
rd

é
ly
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Marosvásárhely: talán talán már megvan a végleges RMDSZ tanácsosi lista 
2016. április 23. – transindex.ro 

Oldódni látszik a városi RMDSZ-es jelöltlista körüli vásárhelyi konfliktus. A helyi Nőszervezet 

elfogadta a választmány által javasolt utolsó listaverziót, illetve Soós Zoltánt tekinti 

polgármesterjelöltjének. Erre azt követően került sor, hogy a TÁT képviselői és a választmány 

képviselői végül mégis megállapodásra jutottak a lista tartalmáról. 

 

Baróton saját tanácsosi listával indul az MPP 
2016. április 23. – maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt véglegesítette jelöltállítási stratégiáját Baróton is, a döntés értelmében 

a párt saját tanácsosi listával indul a választásokon és Lázár Kiss Barna RMDSZ-es 

polgármester-jelöltet támogatja. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke 

elmondta „Fontosnak tartjuk, hogy minden városban, erős önkormányzati frakciónk legyen, 

ezért Baróton is saját tanácsosi listával indulunk. Nem indítunk polgármester-jelötlet, 

akárcsak Sepsiszentgyörgyön esetében, úgy gondoljuk, hogy Lázár Kiss Barna RMDSZ-es 

jelenlegi polgármesternek kell folytania az elkezdett munkát”. 

 

Mellőzött egyetemi helyszín az orvoskonferencián 
2016. április 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

Négy napon keresztül a magyar orvosi és gyógyszerészi társadalom fellegvárává vált 

Marosvásárhely. Több mint félezer, Erdélyben, Magyarországon és külföldön élő szakember 

vett részt az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) Orvos- és Gyógyszerésztudományi 

Szakosztálya idei, huszonhatodik tudományos ülésszakán. Bár az EME választása ismét 

Marosvásárhelyre esett, a rendezvény helyszínéül egy főtéri négycsillagos szálloda, nem pedig 

a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szolgált, annak ellenére, 

hogy ennek falai között végzett a legtöbb hazai magyar orvos és gyógyszerész. A magyarázat 

rendkívül egyszerű: a MOGYE vezetőségének néhány éve felerősödő és folyamatosnak 

bizonyuló ellenséges magatartása eltántorította a szervezőket attól, hogy a vendégeket a 

valamikori István király utcai egyetemépületbe hívja. 

 

Az RMDSZ nem indít polgármesterjelöltet Gyergyószentmiklóson 
2016. április 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ-nek nem lesz polgármesterjelöltje Gyergyószentmiklóson a júniusi 

önkormányzati választásokon. Bajkó László visszalépett a jelöléstől – közölte a városi 

szervezet. A közlemény szerint a gyergyószentmiklósi RMDSZ választmánya kitartott Bajkó 

László indítása mellett, ám a jelöltre bízta annak eldöntését, hogy vállalja-e a megmérettetést. 

Bajkó pedig úgy döntött, hogy inkább visszalép. "A nyomásgyakorlás mesterei elérték 

céljukat! Gratulálok Bende Sándor területi elnöknek!" – írta a volt jelölt a közleményhez 

fűzött facebookos kommentárjában. 
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Nevesítették az MPP Maros megyei jelöltjeit 
2016. április 24. – szekelyhon.ro 

Nyárádszeredában tartott jelölőgyűlést a Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei 

szervezete. Berki Ferenc elnök beszámolója szerint a megyében 14 településen indul önálló 

listával a Magyar Polgári Párt, továbbá 6 településen, az RMDSZ listáin szerepelnek a polgári 

alakulat jelöltjei – tájékoztat közleményben az MPP. 

 

Gyergyószentmiklós: három néppárti az MPP-ben folytatja 
2016. április 24. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt gyergyószentmiklósi szervezetének három meghatározó 

személyisége a Magyar Polgári Pártban folytatja tevékenységét. Antal Szabolcs (korábban az 

EMNP gyergyószentmiklósi elnöke), Szőcs Gábor (korábban az EMNP szentmiklósi alelnöke) 

és Tusa Szilárd Lajos rövid közleményben tudatják döntésüket. Ebben leírják, abban a 

reményben döntöttek így, hogy ezáltal részben megvalósulhat a sokat tervezett pártok közötti 

összefogás Gyergyószentmiklóson. 

 

Nem akar belenyúlni a támogatásokba 
2016. április 22. – Új Szó 

Bukovszky László A. Nagy László kisebbségi biztos idején osztályvezetőként dolgozott a 

biztosi hivatalban, három év elteltével kisebbségi biztosként tért vissza. Az Új Szónak adott 

interjúban elmondta, a kisebbségi kulturális támogatási rendszert nincs szándékában 

átalakítani, mert az „viszonylag jól működik. A visszajelzések alapján úgy látom, hogy a 

kisebbségek képviselői is elégedettek vele. Ugyan vannak hibái is, de a rendszer maga 

fenntartható, szeretném, ha a támogatásokat a tavalyi időpontokhoz hasonlóan kapnák meg 

idén is a szervezetek.” 

 

Beíratások: 42 elsős a Szenci járásban 
2016. április 22. – Felvidék Ma 

A Szenci járás a magyarság szempontjából az egyik legkisebb járásaink közé tartozik. Pozsony 

közelsége miatt a nemzetiségi arányok egyre rosszabb képet mutatnak: a magyarság 

százalékarányosan évről-évre csökken. Az idei iskolaévben már csak 5 iskolában tanítanak 

magyarul a Szenci járásban. Tíz évvel ezelőtt még hét magyar tanítási nyelvű iskola működött 

a régióban. 

 

Idén elkezdődhet a szenci zsinagóga felújítása és a féli körforgalom építése 
2016. április 22. – hirek.sk 

Pozsony Megye Önkormányzatának pénteken megtartott ülésén több magyar vonatkozású 

területen, így a szenci zsinagóga felújításáról szóló projektpályázat, illetve a Fél és 

Dunasápújfalu közti új körforgalom építése terén történtek előrelépések. Továbbá a 

képviselő-testület elfogadta a megye sporttal és ifjúsággal kapcsolatos fejlesztésekkel 
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foglalkozó koncepciós anyagát is. Minderről Németh Gabriella, az önkormányzat MKP-s 

alelnöke tájékoztatta a hirek.sk-t. 

 

Részben teljesülhet a kisebbségi minimum 
2016. április 23. – Új Szó 

A Híd, az MKP és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 2012-ben fogadta el az úgynevezett 

kisebbségi minimumot. A dokumentum több eleme megtalálható a kormányprogramban, 

néhány pont megvalósítására még biztosan várni kell. Az oktatási és a kulturális 

önkormányzatból a kulturális várhatóan megvalósul, ha sikerül létrehozni a Kisebbségi 

Kulturális Alapot. A színházak, múzeumok fenntartása azonban várhatóan továbbra is 

megyei, illetve minisztériumi hatáskör marad. Az oktatási autonómia kérdésében nem ígér 

előrelépést a kormányprogram, viszont a kisiskolák helyzete megoldódhat.  

 

Danko: a Jóisten küldött nékem Béla! 
2016. április 23. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Andrej Danko házelnök, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke nemcsak Robert Fico miniszterelnök 

harmadik kabinetjének kormányprogramját megvédve szállt síkra a törvényhozásban, hanem 

koalíciós partnereit jellemezve is felhívta magára a figyelmet. Bugár Béláért, a Most-Híd 

elnökéért például egyenesen a Jóistennek mondott köszönetet. Andrej Danko házelnök 

egészségügyi problémákkal küzd, hamarosan műteni fogják. Távolléte esetén a Most-Hídban 

elnöklő Bugár Béla lesz a helyettese. 

 

Pellegrini: csökkenhet az iskolák száma Szlovákiában 
2016. április 24. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A jelenlegi kormányzati ciklus végére Szlovákiában a jelenleginél kevesebb alap-, közép- és 

főiskola lehet, ami magával vonja a pedagógusok számának módosítását is – jelentette ki 

Peter Pellegrini beruházásokért felelős miniszterelnök-helyettes. „Maga az OECD is 

megállapította, hogy az európai uniós átlaghoz képest nálunk túlságosan kevés gyermek jut 

egy tanítóra“ – magyarázta Pellegrini. 

 

Szlovákok magyar iskolában 
2016. április 25. – Új Szó 

A magyar iskolák az utóbbi években mindent megtesznek azért, hogy a szülőket meggyőzzék 

arról, hogy a magyar gyereknek magyar iskolában a helye. Sokszor eredménytelenül. Közben 

pedig már a szlovák szülők is felfedezték a magyar iskolát. Nem ritka, hogy a Pozsonyi Duna 

utcai Alapiskola diákjai vegyes házasságban nevelkednek. Morvay Katalin igazgató szerint 

osztályonként átlagosan 4-5 gyermek bilingvális. Vegyes házasságból – ahol az egyik szülő 

angol, olasz, német, cseh vagy szlovák – származó gyerekek is tanulnak az iskolában. 
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Hiánypótló képzések indulhatnak a pedagógusok számára 
2016. április 23. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiája felsőoktatási fejlesztési 

koncepciójának egyik kiemelt pontja, hogy Vajdaságban a magyar nyelvű képzések számának 

a növelését leginkább olyan új képzési formákkal szeretnék megvalósítani, amelyeknek egyik 

fontos szegmense egy felsőoktatási képzési központ létrehozása. Ez olyan infrastruktúrával 

rendelkezne, amely magyarországi modell szerint is képes kizárólag a magyar nyelvhez 

köthető képzések és átképzések lebonyolítására. Itt elsősorban a gyógy- és a 

fejlesztőpedagógia-, valamint a mentálhigiénéképzés kerülne előtérbe. 

 

Palásti Andrea és Végel László munkásságát is jutalmazták 
2016. április 23. – Pannon RTV 

A Vajdasági Művelődési Intézet tájékoztatása szerint a Kultúra Szikrái Díj idei nyertesei 

Palásti Andrea vizuális művész, Végel László író, Branislav Guta Grubački menedzser és a 

Hashira zsidó kórus. A díjátadó április 28-án, csütörtökön lesz. Palásti Andrea a kortárs 

alkotómunkáért kapta a díjat. A multikulturalizmusért és az interkulturalitásért járó díjat 

Branislav Guta Grubački kapta. Az indoklás szerint különféle olyan projekteket inspirált, 

amelyek Vajdaságot olyan régióként definiálják, amely több nemzet együttélésének 

hagyományát ápolja. 

 

Minisztériumra lenne szükség 
2016. április 24. – Magyar Szó 

Az Etnikumok Kutatóközpontja elnevezésű civil szervezet amellett száll síkra, hogy az 

újonnan felálló szerbiai kormányban külön minisztérium foglalkozzon az emberi és 

kisebbségi jogokkal, ugyanis tapasztalataik szerint az ország polgári számos akadályba 

ütköznek emberi és kisebbségi jogaik gyakorlati érvényesítése során, egyes társadalmi 

csoportoknak pedig a diszkriminációval is szembe kell nézniük. Megítélésük szerint a bírósági 

védelem és a független állami intézmények munkája nem elegendő a jogérvényesítéshez, 

ehhez szerintük minisztériumra lenne szükség, amely rendelkezne a szükséges politikai és 

közigazgatási felelősséggel. Másrészt, azért is tartják fontosnak az ilyen megoldást, mert az 

uniós csatlakozási folyamat során olyan reformok végrehajtása is várható, amelyek az emberi 

és kisebbségi jogok területét érintik. 

  

Korhecz Tamás elégedett a választási eredményekkel 
2016. április 24. – Pannon RTV 

A Magyar Mozgalom elégedett a választási eredményekkel – nyilatkozta a Pannon RTV-nek 

Korhecz Tamás. Az MM társelnöke szerint az eredmények is azt bizonyítják, hogy tartományi 

és önkormányzati szinten is lesz magyar alternatíva. Mint mondja, ez azért is fontos, mert egy 

civil szervezetként indulva Vajdaságban és több önkormányzatban is sikerült megszerezniük 

a szavazók bizalmát. Korhecz kiemelte: a szabadkai eredmények tükrözik a legjobban a 

Magyar Mozgalom sikerét, hiszen a városi listára a polgárok több mint 13 százaléka adta le a 

voksát. Hangsúlyozta: az MM a Vajdasági Magyar Szövetséggel való együttműködést sem 
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zárja ki. Persze csak abban az esetben, ha a VMSZ részéről is hajlandóság mutatkozna a 

partnerségre. 

 

Önkormányzati eredmények Nagykikinda 
2016. április 24. – Pannon RTV 

A nagykikindai önkormányzati választásokon a polgárok 60,05 % élt választói jogával. A 

szavazatok 20 százalékos feldolgozottsága mellett, a városban a legtöbb szavazatot az 

Aleksandar Vučić – Szerbia győzedelmeskedik lista kapta, őket a választópolgárok 51% 

támogatta. A második helyen A Vajdasági Magyar Szövetség áll 8,2 százalékkal, egy tizeddel 

megelőzve a 8,1 százalékot szerző Szocialista pártot. 

 

Törökbecsei önkormányzati eredmények 
2016. április 24. – Pannon RTV 

Nem hivatalos információk alapján Törökbecsén az önkormányzati választások 60 százalékos 

feldolgozása mellett a következő eredmények születtek: Szerb Haladó Párt 24,5 százalékot ért 

el, a Miša Vrebalov – Milivoj Vrebalov listára a szavazók 13,5 százaléka szavazott, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga 12,6 százalékot kapott, a Szerb Radikális Párt 5, a VMSZ – Magyar 

Egység Párt 3,7 százalékot ért el, az Elég volt – Saša Radulović 2,7 és az Ifjúság ereje pedig 2,6 

százalékot kapott. 

 

A Szerb Haladó Párté Szabadka 
2016. április 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A választásra jogosultak mintegy 45 százaléka szavazott tegnap Szabadkán. Több mint 90 

százalékos feldolgozottság mellett ismertette az adatokat Kovács Károly, a Városi Választási 

Bizottság elnöke. A Szerb Haladó Párt köré tömörülők 39 százalékot értek el, vagyis 

várhatóan 32 képviselőjük lesz az önkormányzatban, a Vajdasági Magyar Szövetségnek 11. A 

Magyar Mozgalom és koalíciós partnerei ugyancsak 11, a demokraták és a velük induló többi 

párt 6, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga – Szociáldemokrata Párt – Zöld Ökológiai Párt 

pedig 4 képviselőt küldhet majd a helyi parlamentbe.  

 

Topolyán a VMSZ-VMDP jelöltlistáját támogatták legtöbben 
2016. április 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A nem hivatalos választási eredmények szerint Topolyán a VMSZ-VMDP koalíció szerepelt a 

legjobban és a 41 képviselői helyből 15-öt szerez majd meg. A haladók 13, a Civil polgári 

csoport 5, a szocialisták, valamint az LSV-SDS koalíciója pedig 3-3 helyet szerzett. Az MM-

VMDK csoportosulásnak a jelek szerint két képviselői helyet sikerült megszerezni. 

 

Választási eredmények Zentán 
2016. április 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Zenta községben az első nem hivatalos eredmények szerint a Vajdasági Magyar Szövetség 

listájának képviselőjelöltjei győztek a helyhatósági választásokon, a második helyet pedig a 
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Szerb Haladó Párt jelöltjei szerezték meg. Információink szerint a Vajdasági Magyar 

Szövetség 35,2 százalékot kapott, a második helyen a Szerb Haladó Párt listája végzett 18,8 

százalékkal. A harmadik helyen a Demokrata Párt listája áll 17,8 százalékkal. A negyedik a 

Magyar Mozgalom és a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége listája a voksok 16,6 

százalékával. Bejutó helyen van a Magyar Polgári Szövetség listája is, amely a szavazatok 11,6 

százalékát szerezte meg. 

 

Választási eredmények Magyarkanizsán 
2016. április 25. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Magyarkanizsán a legtöbb szavazatot a Vajdasági Magyar Szövetség kapta – jelenti 

tudósítónk. Az urnák elé vonulók 38,86 százaléka szavazott rájuk. A Községi Választási 

Bizottság adatai szerint ez azt jelenti, hogy a 29 képviselőből 12 a VMSZ listájáról kerül be a 

KKT-be. Hat képviselője lesz az UKROK-nak, amihez a szavazatok 19,48 százaléka kellett. Öt-

öt képviselői helyet kapott a Magyar Mozgalom és a Szerb Haladó Párt. A Vajdasági 

Toleranciának 1 mandátuma lesz. 

 

Választási eredmények Újvidéken 
2016. április 25. – Pannon RTV 

Újvidéken ma reggelig a szavazatok 47 százalékát dolgozták fel és az előzetes adatok szerint a 

Szerb Haladó Párt vezet 39,65 százalékkal. A Radikális Párt 8,47 százalékot kapott, a 

Szocialista Párt – Egységes Szerbia koalíció 8,37 százalékot, a VMSZ 1,62 százalékot. A 

Demokrata Párt jelenleg 6,9 százalékon áll, míg az Elég volt listája 9,7 százalékon. 

 

Az SZHP diadalát hozták a tartományi választások 
2016. április 25. – Pannon RTB, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Szerb Haladó Párt Vajdaságban is győzött. A szavazatok 46,6 százalékát szerezte meg az 

elérhető, 40 százalékos feldolgozottságú adatok alapján. A VMSZ 5,1 százalékot ért el, a 

Szerbiai Szocialista Párt 8,6 százalékot, a Szerb Radikális Párt 7,1 százalékot, a Demokrata 

Párt szintén 7,1 százalékot és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga 6,3 százalékot gyűjtött. 

Egyelőre nem lehet tudni pontosan, hogy melyik pártnak hány mandátum jut a 120 fős 

tartományi parlamentben. 

 

Magyar vízumközpontot nyitottak Lembergben 
2016. április 23. – karpatalja.ma 

Harkiv után Lembergben is vízumközpontot hozott létre Magyarország. A vízumközpont 

megnyitását az indokolta, hogy az utóbbi években jelentősen megnövekedett az ukrán 

állampolgárok magyarországi vízumigénylésének száma. Az ünnepélyes megnyitón részt vett 

Rosztiszlav Zamlinszkij, a Lemberg Megyei Állami Közigazgatási Hivatal első elnökhelyettese 

és Buhajla József ungvári magyar főkonzul is. 
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Átadták a Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram második félévére járó támogatását 
2016. április 24. – karpatalja.ma 

A Hármashalom Alapítvány április 23-án adta át a 2015/2016-os tanévre tizenegyedik 

alkalommal meghirdetett Zrínyi Ilona Ösztöndíjprogram nyerteseinek a második félévre járó 

20 ezer forint összegű vissza nem térítendő támogatást. Ebben a tanévben 350 magyar 

nyelven tanító kárpátaljai óvodapedagógust, illetve általános iskolai tanárt sikerült a 

Hármashalom Alapítványnak ösztöndíjban részesíteni. A résztvevőket dr. Orosz Ildikó, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnök asszonya köszöntötte. Elmondta, hogy az 

alapítvány célja ezzel az ösztöndíjjal a Kárpátalja szórványtelepülésein magyar nyelvű 

oktatást végző pedagógusok erkölcsi és anyagi támogatása.  

  

Szól a fülemüle – húsz produkció a döntőben 
2016. április 24. – karpatalja.ma 

Immáron második alkalommal került megrendezésre a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 

szervezésében a Szól a fülemüle kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató. A verseny 

célja, hogy a gyerekek megismerhessék a magyar népzene és néptánc csodálatos világát, és 

elköteleződjenek ezen értékek mellett. A 2016 tavaszán meghirdetett vetélkedőre közel 40 

produkcióval neveztek be. A rendezvény az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program támogatásával valósult meg. 

  

A Tisza ETT delegációja az Európai Parlamentben 
2016. április 23. – karpatalja.ma 

Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője 2016. április 21-én 

Brüsszelben fogadta a Tisza Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Tisza ETT) 

delegációját, amely a Régiók Bizottsága által szervezett EGTC Platformra érkezett az Európai 

Unió fővárosába. A Tisza ETT az első olyan határokon átívelő társulás, mely egy uniós és egy 

azon kívüli ország közötti együttműködés révén jött létre. Az együttes munkájának 

köszönhetően Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja ezáltal egyedi lehetőséget kap a 

határokon átnyúló befektetési és szociális projektek megvalósítására, fejlesztésére az Európai 

Unió közvetlen technikai és pénzügyi segítségének felhasználásával. 

  

Hamarosan jön az Itt Ukránul Is 
2016. április 23. – karpatalja.ma 

Az Itt Magyarul Is (IMI) kezdeményezés továbbgondolásaként Itt Ukránul Is mozgalmat 

hirdet a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil szervezet Magyarországon, a szomszédos 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Az Itt Ukránul Is (Тут Українською Також) a 

Magyarországon élő vagy az ott átutazó ukránok tájékozódását, hétköznapi boldogulását és a 

magyar–ukrán turisztikai kapcsolatok fejlődését szeretné megkönnyíteni. A program a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztossága támogatásával, dr. Grezsa István kormánybiztos 

fővédnökségével valósul meg. 
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Megalakulásának 10. évfordulóját bállal ünnepelte a csúzai ifjúsági egyesület 
2016. április 22. – Huncro.hr 

Régen volt már olyan nagysikerű bál Csúzán, mint a múlt szombati, mellyel megalakulásának 

10. évfordulóját ünnepelte az Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Egyesület. 2006 májusától létezik a 

csúzai székhelyű Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Egyesület. A szervezet megalakulása óta 

hozzájárul a falu társadalmi életének színesebbé tételéhez. Az egyesületet a település 

lakossága is támogatta, a szülők örültek, hogy a fiatalok hasznos elfoglaltságra leltek. 

 

Újabb sikeres pedagógus-továbbképzés Orahovicán 
2016 április 22. – Huncro.hr 

A vöröskereszt orahovicai gyermeküdülője adott otthont a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma által szervezett hétvégi továbbképzésnek. A magyar szakos és magyarul 

oktató tanárok, anyanyelvápoló pedagógusok és óvónők egy élménypedagógiai képzésen 

vehettek részt a magyarországi Kalandok és Álmok Szakmai Műhely munkatársainak 

vezetésével. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. április 22. – Kossuth Rádió 

Magyarok a szerbiai választásokon 

Szerbiában vasárnap köztársasági, parlamenti, vajdasági képviselőházi és önkormányzati 

választásokat tartanak. Hogy magyar szempontból mi a tétje a politikai erőpróbának, és hol 

lesz magyar-magyar verseny – ezt foglalja össze a Határok nélkül riportere.  

Romániában ismét téma az alkotmánymódosítás 

Romániában ismét téma az alkotmánymódosítás. Sokan úgy vélik, választási 

kampányhúzásról van szó, és végül nem kerül rá sor. Az RMDSZ egyik testülete, a kulturális 

autonómiatanács mégis nemzepolitikai kerekasztalt hívott össze ennek kapcsán. 

Lezárult a vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési program első 

pályázati szakasza 

A vajdasági magyar terület- és gazdaságfejlesztési program elsőkörös pályázatainak négy 

szakágában megszületett a döntés. Ezek: szabványosítás, turisztikai fejlesztés, jégvédő hálók 

beszerzése és tövbbéves ültetvények telepítése. A sikeres mintegy 100 pályázóval a minap 

írták alá a szerződést Szabadkán. 

Ingyenes látásvizsgálat és szemüvegkészítés a kárpátaljai magyaroknak 

A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége, a korábbi gyakorlattól eltérően, nem segélyt vitt a 

kárpátaljai magyaroknak, hanem szemvizsgálatot és ingyenes szemüveget ad a 

rászorulóknak, akik a kárpátaljai református szeretetszolgálat és a püspöki hivatal felhívására 

mentek Beregsurányba, ahol a műszeres vizsgáltokat végezték. 

Tudományos konferencia Pozsonyban 

Tudományos konferenciát tartottak a pozsonyi Városi Múzemban a város történésze, Ortvay 

Tivadar halálának századik évfordulója alkalmából. Beszélgetés a főszervezővel, a pozsonyi 

Városi Múzeum munkatársával.   

Kő kövön – épített és természeti értékeink: a temesvári Szent György 

székesegyház 

Temesváron a Dóm, vagy mai nevén az Egyesülés tér egy jellegzetes barokk tér, amit annak 

idején a Szent György székesegyházhoz alakítottak. A 18. század közepétől évtizedekig épülő 

templom kettős kereszt alaprajzú. Azon ritka példák közül való, amelyekben az eredeti 

berendezés szinte maradéktalanul megőrződött. 

  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-22_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2016. április 23. – Kossuth Rádió 

Rendhagyó beszélgetés Gál Tamás színművésszel, a Csavar Színház 

megálmodójával 

Petőfi Sándor: A helység kalapácsa című vígeposzát adta elő Mátészalkán a felvidéki Csavar 

Színház, amelynek megálmodója Gál Tamás. A színész, aki 2015-ben Szlovákiában  az év 

legjobb férfi színészi alakításáért Deszka-díjat kapott, arra figyelmeztet, hogy a legnagyobb 

harc manapság Felvidéken nem az, hogy a szlovákság elnyomja a magyarságot, hanem az, 

hogy a magyarság önmagát adja föl.  

Dávid Botond székelyudvarhelyi fotóművész kiállítása a csíkszeredai Magyar 

Főkonzulátuson 

"Erdély - egy gyönyörű nő" címmel nyílt kiállítás a csíkszeredai Magyar Főkonzulátuson. 

Dávid Botond székelyudvarhelyi fotóművész 32 olyan képet állított ki, amely a székely női 

népviselet sokféleségét mutatja be. Azokat az édesanyák,  nagymamák, dédanyák varrta 

ruhákat, amelyeket a mai lányok büszke tartással hordanak.   

- Sok terve van, de az életben is szívesen improvizál - vallja Lajkó Félix  Liszt 

Ferenc-díjas hegedűművész 

Az aradi Kölcsey Egyesület lap- és könyvbemutatót tartott.  Az egyesület Fecskés-könyvek 

sorozatában jelent meg a Ha megszületik a szó című verseskötetet, amelynek alkotója az 

aradi, de Gyulán és Eleken is élő Szép Mária Terézia. A könyvbemutatón az egyesületi tagok 

és az előfizetők átvehették a megújult Havi Szemlét, a szervezet kulturális lapját, amely 

ezentúl 3 Havi Szemle címmel fog megjelenni terjedelmesebb kiadásban.  

Megjelent Szép Mária Terézia verses kötete az aradi Kölcsey Egyesületben 

Lajkó Félix hegedűművész Liszt Ferenc-díjat kapott . A művészt azonban ez a díj sem 

változtatta meg. Továbbra is a zenélést tartja a legfontosabbnak. Vannak tervei, de az életben 

is inkább improvizálni szeret, akárcsak a színpadon.  

- Hidak, korok, Budapest - Magyarország kulturális névjegye a munkácsi 

várgalériában. 

Hidak, korok, Budapest címmel nyílt kiállítás az ungvári magyar főkonzulátus és az  Európai 

Utas Alapítvány szervezésében a munkácsi várgalériában. A vándorkiállítás még 2011-ben 

készült Magyarország kulturális névjegyeként, az Unió soros elnöksége idején. A tárlat 

illeszkedik az 1956-os emlékévbe is, hiszen mint a megnyitón elhangzott, a hidak jól 

példázzák azt, hogy mi történt Magyarországgal és Budapesttel a forradalom idején.  

  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-23_18:30:00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2016. április 24. – Kossuth Rádió 

Beszélgetés a Mikes Kelemen Program eddigi eredményeiről 

“Én úgy szeretem már Rodostót, hogy soha el nem felejthetem Zágont” – ezt a Mikes 

Kelemen-idézetet választotta mottónak a Nemzetpolitikai Államtitkárság, amikor 2014 

januárjában elindította a Mikes Kelemen Programot azzal a céllal, hogy a diaszpóra tárgyi 

örökségét rendezett módon összegyűjtve Magyarországra szállítsa, és gondoskodjon méltó 

felhasználásáról. A program eddigi eredményeiről adott számot ezen a héten az OSZK és a 

Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója, valamint Szilágyi Péter helyettes államtitkár.  

Felvidéki Magyar Pedagógus Díjjal tüntették ki Pék Lászlót 

A felvidéki Rozsnyón tartották a szlovákiai magyar pedagógusok 22. országos találkozóját. Itt 

vehette át Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) volt elnöke 

a Felvidéki Magyar Pedagógus Díjat. Beszélgetés a kitüntetettel.     

Csak három erdélyi magyar borászat került be az első romániai borkalauzba 

Évszázadokkal ezelőtt nagy hagyománya volt a borászatnak Erdélyben. Ám 2016-ban, a 

Bukarestben ezen a héten bemutatott,  első átfogó romániai borkalauzba mindössze három 

erdélyi magyar borászat került be.  

Fennállásának nyolcszázadik évfordulóját ünnepelte Börvely 

Nagykárolytól északra fekszik Börvely. A település a napokban ünnepelte fennállásának 

nyolcszázadik évfordulóját, melyen a Határok nélkül riportere is jelen volt. 

 

Kárpát Expressz 

2016. április 23. – M1 

Zamatos borokkal és magyar ízekkel várja a turistákat a muravidéki 

Dobronakon Hancsik József 

Muzsikával várták a Kárpát Exprssz stábját a muravidéki Dobronakon. Hancsik József 

gazdasága több generációra nyúlik vissza. Ősei ültették a szőlőt, édesapja pedig pincét épített. 

A fiatalok ma már teljes erőbedobással saját gazdaságukra koncentrálnak. Hancsik József 

egyik legfőbb célja, hogy pincéje igazi Kárpát-medencei találkozóhely legyen, emellett 

erősíteni szeretné a muravidéki magyarság öntudatát is. 

Budapesti diákok vendégeskedtek Adán a Határtalanul! program keretében 

Budapesti diákok látogattak a délvidéki Ada műszaki iskolájába. A Határtalanul! program 

keretében a Than Károly Ökoiskola diákjai vendégeskedtek itt, és mivel szakiskolákról van 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-04-24_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-04-23-i-adas-4/
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szó, közösen egy terméket is el kell készíteniük, ami idén egy műanyagpalack-préselő 

szerkezet volt. 

Pénzbírsággal sújtott több székelyföldi polgármestert a román hatóság a székely 

zászló használatáért 

Az elmúlt tizenhat évben négyszer szavaztak bizalmat Szováta lakói Péter Ferenc 

polgármesternek. Őt április elején a Maros megyei törvényszék 20 ezer eurónak, azaz mintegy 

6 millió forintnak megfelelő bírsággal sújtottak. A törvényszék indoklása szerint a 

városvezető nem vette le a polgármesteri hivatal épületéről a székely zászlót. 

Sütőipari kiállítás Marosvásárhelyen  

2011-ben a Diószegi pékség nyerte el az Év Kenyere címet, később a rekordok könyvébe is 

bekerült egy csaknem 100 kilós hagyományos kenyérrel. Diószegi László vezetésével készült 

már több ízben is a Nemzet Kenyere, a világban szétszórtságban élő magyarok egységének 

jelképe. Most egy nemzetközi pék- és sütőipari kiállításra, a GasztroPan Expora készülnek a 

háromszékiek. 

 

Térkép 

2016. április 23. - Duna World 

Az álomból sokszor lesz valóság ha teszünk érte és erősen hiszünk benne. Egy békéscsabai 

házaspár mert álmodni, nem is kicsit, hiszen nekik köszönhetően magyar gyermekotthon 

nyitja meg kapuit Aradon, ahol elsősorban hátrányos helyzetű gyermekekről 

gondoskodnának. A család egyik napról a másikra adta fel addigi életét Magyarországon és 

Aradra költözött, hogy ott teljesítse Istennek tett ígéretét, hogy a rászoruló gyermekeknek 

segítsen. Az induláshoz azonban nekik is segítségre van szükségük. 

40 nap alatt a Pünkösdi búcsúba. Gyalogosan indult zarándoklat április 5-én Csíksomlyóba, a 

csoportot Erdő Péter bíboros áldotta meg 40 napos útjuk kezdetén. A zarándokok több száz 

településen keresztül csaknem 900 km-t gyalogolnak a Mária kegyhelyeket összekötő Mária 

úton. Útjuk végén, május 14-én érkeznek majd meg a Kárpát-medencei magyarság 

legnagyobb búcsújáró helyére. 

Ismét tehetségeknek szurkolhatunk a Duna tv-n, a tavalyi első évad sikerét követően most is 

hétről hétre főműsoridőben szerepelnek a Virtuózok. Az első két részből kiderült, hogy az idei 

évad is izgalmas pillanatokat tartogat. A tegnap esti középdöntő egyik továbbjutója Holozsai 

Eszter, aki a kárpátaljai Sárosorosziból érkezett, fuvolán játszik a 6-12 évesek 

korcsoportjában. 

Az elmúlt napokban talán-talán beköszöntött végre az igazi tavasz, bár annak kezdetét 

igazából a néphagyomány György napjától számolja. A Szent György napok évek óta 

Sepsiszentgyörgy híres városi ünnepe, amely idén is színes és gazdag programokkal várta 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-04-23-i-adas/
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vendégeit. Színházi előadások, komoly és könnyűzenei koncertek és gyermekprogramok 

várták az érdeklődőket. 

Ízig vérig magyar műfaj söpört végi Erdélyen, az operettről van szó, amelynek legismertebb 

slágerei csendültek fel az elmúlt hónapokban a legnagyobb erdélyi városokban, a budapesti 

Hungaroperett előadásában. Az erdélyi magyaroknak így lehetőségük nyílt, hogy a népszerű 

előadásokra ne kelljen több száz kilométert utazniuk. A 2010-ben alakult társulat célja a 

magyar operett hagyományainak megőrzése és népszerűsítése határokon innen és túl.  

 

Öt kontinens 

2016. április 23. - Duna World 

Kanada második legnagyobb városa Montreal, az itt élő magyarok szívesen és rendszeresen 

találkoznak egymással. A református közösség gyakran szervez művészeti esteket, 

összejöveteleket és vendégszereplő művészeket is meghívnak rendezvényeikre. A 

Csillagösvény Református Egyesület most ünnepelte megalakulásának 5. évfordulóját, 

nemrégiben pedig a hagyománynak számító tavaszi bált rendezték meg. 

Harmadik alkalommal rendezték meg a lengyel-magyar találkozót New Yorkban. Idén a 

magyar fél szervezésében a New York-i Magyar Házban jöttek össze a két nemzet Amerikában 

élő közösségei, megidézve a történelmi gyökerű barátságot. 

Amatőr fiatalokból és önkéntes tanárokból áll az a magyar nyelvű színjátszó csoport, amely 

Brüsszelben tevékenykedik. Az ide járó gyerekek a különböző szituációs feladatok mellett 

saját örömüket és bánatukat is eljátsszák sokféle zenés darabbal, a belgiumi előadásokat 

bárki megtekintheti. 

A nemzetközi roma nap 45. évfordulója alkalmából a brüsszeli nagykövetség kulturális 

szolgálata nagy sikerű tárlat megnyitásával szervezett kulturális eseményt. A Brüsszeli 

Magyar Kulturális Intézet igazgatója, Vitézy Zsófia a megnyitón a roma nap eredetéről 

mesélt, méltatta a művészek életét.  

A Finnország-i Magyarok Egyesülete 1993-ban jött létre, azzal a céllal, hogy összefogja, 

közösségbe tömörítse, az addig spontánul találkozó magyarokat. Az elmúlt években sokféle 

kulturális kezdeményezést támogattak, programokat szerveztek a magyar táncháztól kezdve, 

a természet járásig, gyermekprogramoktól kezdve cserkésztáborokig. 

 
  

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-04-23-i-adas/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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