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Nyomtatott és online sajtó 
 

Itt a vádirat: bemutatjuk a „székelyföldi terrorizmus” ügyészségi dossziéját 
2016. május 23. – maszol.ro 

Gyilkoló ereje lett volna a Szőcs Zoltán és Beke István által tervezett házi készítésű 

bombának, amelyet HVIM erdélyi vezetői Kézdivásárhelyen akartak felrobbantani a román 

nemzeti ünnepen, az általuk felvásárolt petárdamennyiség több mint másfél kilogramm 

robbanóanyagot tartalmazott – állítják az ügyészek. A Maszol kikérte a vádiratot, amelynek 

jelentős része voltaképpen fotókkal gazdagon illusztrált történelemlecke. Több olyan 

bekezdése is van, amellyel az ügyészek a bírák érzelmeire próbálnak hatni. 

 

Pásztor: A VMSZ folytatni kívánja az együttműködést a haladókkal 
2016. május 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) folytatni akarja az együttműködést a Szerb Haladó 

Párttal (SNS), jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke a Tomislav Nikolić államfővel 

folytatott konzultációja után. Pásztor az újságíróknak elmondta, erről egyetértés uralkodik 

közte és a haladók vezetője, Aleksandar Vučić között, elvi megállapodás már létezik, s amikor 

majd létrejönnek az együttműködés konkretizálására vonatkozó feltételek, akkor látnak hozzá 

a következő lépésekhez. A kérdésre, hogy tárgyalt-e Vučićtyal, Pásztor elmondta, már kétszer 

beszélt vele telefonon, ahogy az SNS más képviselőivel is kapcsolatban áll, de elsősorban a 

tartományi és önkormányzati szintekre vonatkoztak ezek a megbeszélések. Hozzátette, arra 

számít, hogy június közepéig megalakul a vajdasági parlament és a tartományi szervek. 

 

Tőkés szerint püspök utódja „összebútorozott” az RMDSZ-szel 
2016. május 23. – Krónika 

Tőkés László egykori püspök azzal vádolja a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

(KREK) jelenlegi vezetőségét, hogy egyoldalú és látványos módon az RMDSZ mellett kötelezi 

el az egyházat. A KREK volt püspöke minderről abban a rendhagyó, „református 

anyaszentegyházunk népéhez" eljuttatott körlevelében beszél, amelyet hétfőn tárt a 

nyilvánosság elé az európai parlamenti képviselő sajtóirodája. Az ügy előzménye, hogy a 

KREK elnöksége a múlt héten az egyházközségi elnökségekhez intézett körlevélben utasította 

vissza Tőkés ama bírálatát, miszerint az 1989-es örökségét megtagadva az egyházkerület 

„átesett a ló másik oldalára, és az RMDSZ csatlósává, pártegyházzá" vált. 

 

Vásárhelyi Koncz Zsuzsa-koncert kampánykontextusban 
2016. május 23. – Krónika, Erdély Ma 

A marosvásárhelyi önkormányzati képviselőtestület beleegyezése nélkül szervezte meg a 

polgármesteri hivatal vasárnap este azt az ingyenes rendezvényt, melynek keretében a vár 
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udvarán felállított színpadon Koncz Zsuzsa és Angela Similea is fellépett. A tanácsosok és a 

helyi sajtó egy része által kampányízűnek titulált rendezvény egyébként pontosan úgy 

sikerült, ahogyan azt eltervezte Dorin Florea polgármester, aki – mint ismeretes – 

függetlenként pályázik újabb mandátumra: a várudvar zsúfolásig megtelt a két népszerű 

előadó fellépésén. 

 

Terrorvád: utcára vonulnak az ifjúsági szervezetek 
2016. május 23. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Három ifjúsági szervezet kezdeményezésére tüntetést szerveznek május 29-én 

Kézdivásárhelyen a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) vezetőinek 

meghurcolása ellen tiltakozva. A HVIM, az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) és a Minta ifjúsági 

szervezet képviselői hétfői csíkszeredai sajtótájékoztatójukon leszögezték: az ügyészség 

Szervezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztálya (DIICOT) által összeállított vádirat teljes 

mértékben valótlan állításokon alapul. „Ha hagyjuk, hogy közösségünk tagjait meghurcolják 

valós indokok nélkül, akkor visszatérünk a huszadik század sötétebb pillanatait idéző 

módszerekhez” – fogalmazott Sorbán Attila Örs, az EMI országos elnöke. Az ifjúsági 

szervezetek várnak minden erdélyit a kézdivásárhelyi tüntetésre, „hogy közösen fejezzék ki 

felháborodásukat, kiállva a meghurcolt fiatalok mellett”. 

 

Felülkerekedett Doja és Chinezu Marosvásárhelyen 
2016. május 23. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A marosvásárhelyi városvezetés véget vetett Dózsa György „pünkösdi királyságának”: alig két-

három hét után visszarománosította a székely parasztvezérről elnevezett utcát, és a házak 

falaira visszakerült a Gheorghe Doja elnevezés. Amint arról beszámoltunk, április végén a 

főtér alsó sarkától a város kolozsvári kijáratáig tartó több kilométeres szakaszon a „Strada 

Dózsa György utca” feliratú új tábla jelent meg. Ezzel az önkormányzat lényegében történelmi 

igazságot szolgáltatott: több évtized után újból helyesen írta ki az 1514-es parasztháború 

vezéralakjának a nevét. A román nacionalista szervezetek és a helyi rendőrség tiltakozása 

nyomán május közepétől a városháza visszatért a magyarellenes Ceauşescu-rezsim 

nyolcvanas éveitől alkalmazott elnevezéshez. A legújabb táblákon a székely parasztvezér neve 

ismét románul volt feltüntetve. 

 

Perel a háromszéki Néppárt 
2016. május 23. – Erdély Ma, Háromszék 

Az Erdélyi Magyar Néppárt becsületsértés, rágalmazás és hitelrontás okán bepereli a 

háromszéki RMDSZ tisztségviselőit a párt sepsikőröspataki polgármesterjelöltje jó 

hírnevének megsértése miatt. Ezt Balázs Attila, a Néppárt háromszéki elnöke közölte. 

Kiemelte: jelöltjük, Silviu Ioachim húszéves polgármesteri tevékenysége teljes mértékben 

átlátható, semmilyen adósság nem maradt utána. A 98 százalékban magyarok által lakott 

község öt alkalommal választotta meg polgármesterévé, 1977 óta él a településen, a magyar 

közösség befogadta. 

 

E
rd

é
ly

 

http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/aterrorugya-utcara-vonulnak-az-ifik
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/felulkerekedett-doja-es-chinezu-marosvasarhelyen
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=203481&cim=perel_a_haromszeki_neppart


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. május 24. 
3 

Vincze Loránt FUEN-elnök: folyamatosan kopogtatni kell az európai 
döntéshozóknál 
2016. május 23. – maszol.ro 

Erdélyi magyar elnöke lett Vincze Loránt személyében a 35 ország 93 szervezetét képviselő 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN). Az őshonos kisebbségek 

ernyőszervezetének újdonsült vezetője a boroszlói (Wroclaw) kongresszuson történtekről, 

terveiről és elnöki programjáról beszélt a Maszolnak. 

 

Péter Ferenc: Maros megye Szovátához hasonló sikertörténet lehetne 
2016. május 23. – maszol.ro 

Péter Ferenc Szováta polgármestere, kétgyerekes családapa, és 16 éve vezeti az 

önkormányzatot. Az elmúlt négy polgármesteri mandátuma alatt számos olyan projekt 

kapcsolódik a nevéhez, amelyek hosszútávon is megalapozták a fürdőváros jövőjét. Az idei 

helyhatósági választásokon az RMDSZ színeiben a Maros Megyei Tanács elnöki tisztségére 

pályázik. A Maszolnak elmondta: a megyei önkormányzatban új szemléletre van szükség, a 

megye gazdasági felerősödésére, turisztikai potenciáljában rejlő lehetőségeire kell első körben 

hangsúlyt fektetni. 

 

Fókuszban a Partiumi Keresztény Egyetem 
2016. május 23. – Bihari Napló 

Az embernek emberré válása, akárcsak egy felsőoktatási intézménynek az egyetemmé válása 

– egy hosszú folyamat. Ez a folyamat van, akinél gyorsabb lejáratú, van, akinél hosszabb. 

Minden folyamatban vannak válságok és győzelmek. A PKE alig negyedszázados történetében 

sem alakult ez másképpen. 

 

Erősödik a székely identitás 
2016. május 24. – Krónika 

Egyre erőteljesebbé válik a székely nemzeti identitás vállalása a fiatalok körében – erre a 

következtetésre jutott a Csíkszeredából elszármazott András Hanga egyetemi oktató, aki az 

ifjúságnak a nemzeti identitáshoz való viszonyulását kutatja. A kutató a Sapientia EMTE 

vendégoktatójaként harmadik alkalommal tartott kurzust a hargitai megyeszékhelyen. 

„Konkrétan azt vizsgálom, hogy ez a korosztály hogyan tekint az ő nemzeti identitására, 

milyen fajta különbözőség figyelhető meg e téren a magyarországi, illetve a romániai ifjúság 

körében. Megfigyelésem szerint egyre erőteljesebbé válik a székely nemzeti identitás 

vállalása. Kicsit a politikai diskurzust is figyelembe vettem, de inkább az a lényeg, hogy a 

fiatalok mit gondolnak erről, és hogyan alakul az ő nemzeti identitásuk” – magyarázta a 

Budapesti Corvinus Egyetem társadalmi kommunikáció szakán doktori képzésben részt vevő 

András Hanga. 
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Gubík: a Via Nova ICS-ben koncepcióváltásra, az MKP-ban fiatalításra van 
szükség 
2016. május 23. – hirek.sk 

A hétvégén a királyhelmeci Bodrogközi Magyar Közösség Házában tartotta tisztújító 

közgyűlését a Via Nova Ifjúsági Csoport, amely országos elnökévé újabb két évre ismét ezt a 

tisztséget 2011 óta betöltő Gubík Lászlót választották meg. Részben megújult a 11 fős új 

országos elnökség, amelynek egy helye még szabadon maradt. A Via Nova régi-új vezetőjével 

a közgyűlés fő napirendi pontjairól, a közeljövőre vonatkozó célkitűzésekről, a tervezett 

változtatásokról és az ugyancsak tisztújítás előtt álló Magyar Közösség Pártjával való 

együttműködésről is beszélgetett a hirek.sk. 

 

Újul az Új Út – átszervezi működését a Via Nova 
2016. május 23. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kongresszus ellenjelölt nélkül, további két évre elnökké választotta Gubík Lászlót, aki 

kifejtette, hogy olyan Via Novát akar, amely szakmai kérdések mentén képes tematizálni a 

közéletet. A szervezet által a parlamenti választáson elért támogatottságot komoly lépésnek 

nevezte ebbe az irányba. „Felnőtté kell válnia a szervezetünknek. Amin a vezetőségünk és a 

tagságunk jelentős része egyénileg már átesett, azt le kell képeznie magának a Via Novának is. 

Már nem csupán lelkesen szórólapozó fiatalokról van szó, hanem szakmai elképzelésekkel 

bíró, erős egységről. A változás szervezettebb keretek közé helyezi, s ezáltal megerősíti a 

tevékenységünket, amelynek a szellemisége, a lelke természetesen ugyanaz marad. Mindez a 

szakmaiság kidomborítását, még tudatosabb közéleti szerepvállalást és arculatfrissítést 

jelent” – foglalta össze a régi-új elnök. 

 

Ide jutottunk: már tényleg nincs „magyar veszély” 
2016. május 23. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A kormánykoalíció újra napirendre tűzi az egyfordulós megyeelnök-választást. Martin Glváč 

(Smer-SD), a parlament alelnöke beszélt erről az elképzelésről a Topky.sk hírportálnak. Ezt a 

javaslatot állítólag a kormánykoalíció pártjai elvben már elfogadták. Úgy látszik, a magyar 

politika felaprózódása, elsősorban a Bugár-féle Most-Híd-projekt sikere mára már hihetővé 

tette Robert Fico pártja és a nemzetiek számára is, hogy immáron Nyitra megyében sem 

veszélyezteti az elnöki posztot magyar jelölt. 

 

Kettős ünnep a csatai Baross Gábor Alapiskolában 
2016. május 23. – hirek.sk 

Fennállásának 60., névfelvételének 10. évfordulójára nagyszabású ünnepséget rendezett a 

csatai Baross Gábor Alapiskola. Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi 

nagykövete szerint napjainkban az anyanyelvi iskolák megmaradása érdekében tettekre, és 

minőségi oktatásra van leginkább szükség. „Itt a minőségi oktatáson van a hangsúly. Azokba 

az iskolákba, ahol jó tanárok vannak és minőségi az oktatás, jobban viszik a szülők a diákokat, 
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a kisgyerekeket beíratni” – fejtette ki. „Mindent meg kell tenni, hogy ez a maréknyi 

magyarság megmaradjon a Felvidéken” – szögezte le a nagykövet. 

 

Ha nem lép a Híd, segít a Fidesz 
2016. május 24. – Új Szó 

Továbbra is érvényes a magyar kormány ígérete, mely szerint anyagi támogatást nyújtanának 

a veszélyeztetett szlovákiai magyar iskoláknak. A pénz akkor állhat rendelkezésre, ha a 

szlovák kormány nem oldja meg a helyzetet. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes tavaly 

decemberben a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) tanácskozásán jelentette be, hogy 

végszükség esetén Magyarország kész anyagi segítséget nyújtani a szlovákiai magyar 

iskolahálózatnak. Január közepén Potápi János Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

közölte, hogy a magyar kormány 990 millió forintot különít el a magyar iskolák kisegítésére. 

Az összeget a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) becslése alapján 

határozták meg. A szervezet abból indult ki, hogy idehaza a normatív támogatás 

hozzávetőlegesen 1000 euró egy gyermekre, és megvizsgálták, hogy a minimális 

osztálylétszámhoz viszonyítva mennyi gyermek hiányzik a veszélyeztetett iskolákból. Az 

SZMPSZ számításai szerint 29 alsó tagozatos iskola, a teljes szervezettségű iskolák 52 alsó 

tagozata és 62 felső tagozatos iskola szorulna anyagi támogatásra. 

 

„Az alapirány az etnikai politizálás” 
2016. május 24. – Új Szó 

Menyhárt Józseffel készült terjedelmes interjút közölt az Új Szó. A lapnak az MKP lehetséges 

elnökjelöltje elmondta: „Azt szeretném, ha közösségünk erősebbé, öntudatosabbá válna, ha 

bátrabban vállalná önnönmagát; mindezt pedig úgy, hogy ezzel nem rekesztenénk ki azokat, 

akik vegyes identitással bírnak. Azt gondolom, hogy ha meg tudjuk szólítani mindazokat, 

akiben akár egy pici magyar érzület lakik, már eredményt értünk el. Ezért fontos, hogy ne 

kirekesztő párt legyünk, hanem összegyűjtsük és megtartsuk mindazt, amit magyarnak 

neveznek. Fontos cél, hogy az iskolarendszerünk ne fogyatkozzon, hanem élet- és 

versenyképes rendszerként működjön. S mindehhez egyértelmű alapkívánalom az is, hogy 

régióink gazdaságilag újra erősödjenek. Egyszóval, azt szeretném, ha felvidéki magyarságunk 

újra gyarapodó közösséggé válna. Ehhez azonban bizonyosan nem lesz elég öt év, mert ha az 

elmúlt huszonötöt nézzük, zuhanó tendenciát látunk. Bárki is lesz az MKP elnöke, minden 

erejével közösségünk erősödéséért kell dolgoznia.” 

 

Kiosztották az önkormányzati mandátumokat Újvidéken 
2016. május 23. – Pannon RTV 

Kiosztották a mandátumokat az új összetételű újvidéki városi képviselő-testület tagjainak. Az 

alakulóülés június 17-én lesz. Összesen 78 bizonylatot osztottak ki a VKT nagytermében. A 

legtöbb mandátumot, 38-at, a Szerb Haladó Párt kapta. Miloš Vučević, Újvidék 
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polgármestere szerint, nem kell sietni a koalíciós tárgyalásokkal. A VMSZ egy mandátumot 

szerzett az Újvidéki VKT-ben, képviselője az elkövetkező 4 évben Kiss Gyula lesz. 

 

Több mint ezren voltak a Támogasd az RTV-t! elnevezésű békés tiltakozáson 
2016. május 23. – Magyar Szó, Vajdasági RTV 

A tiltakozók a médiaház megvédéséért vonultak az Újvidéki Rádió M stúdiójának épülete elé, 

és a megindoklás nélkül leváltott szerkesztők és műsorvezetők mellett álltak ki. A többi között 

azt követelték, hogy mondjon le a Vajdasági RTV igazgatóbizottságának minden tagja, és 

hogy semmisítsék meg azokat a döntéseket, amelyeket az aktuális igazgatóbizottság hozott. 

 

Beregszászban folytatódik a Feszty Árpád-emlékév 
2016. május 23. – MTI, karpatalja.ma 

Történelmi vetélkedőt, kirándulást, íjászati rekordkísérletet és művelődéstörténeti előadást is 

felölelő programsorozattal folytatódik a Feszty Árpád-emlékév a kárpátaljai Beregszászban 

június 2. és 4. között – közölte a Feszty-körkép Alapítvány az MTI-vel. A közlemény szerint a 

beregszászi program június 2-án Ozsváth Sándor művelődéstörténész Kik vagyunk mi, avagy 

magyarságunk eredete című előadásával veszi kezdetét a megnyitó után. Az emlékév további 

állomásai között szerepel Szabadka, valamint Feszty Árpád életének utolsó helyszíne, a 

horvátországi Lovran is. 

 

Kárpátalja nincs egyedül 
2016. május 23. – karpatalja.ma 

Térképre bökéssel indult az a testvérgyülekezeti kapcsolat, amely mára már segítő 

együttműködéssé nőtte ki magát. A szegedi Honvéd téri református gyülekezet és a felvidéki 

Somorja reformátusai ma már közös erővel segítenek Kárpátalján. Az elmúlt évben kritikussá 

vált kárpátaljai közállapotok egyértelművé tették, hogy felelősséget kell vállalnunk a 

kárpátaljai reformátusokért – mondja a somorjai lelkész, és hozzáteszi: nyilvánvaló volt, hogy 

összefognak a szegedi gyülekezettel. A szegediek pénzadományokat gyűjtöttek, első ízben 

például négy nap alatt több mint hatszázezer forintot, míg György András somorjai lelkész 

egy egész segítő akciósorozatot álmodott meg. 

 

Sikeresen zárult a múzeumok éjszakája Ungváron 
2016. május 23. – karpatalja.ma 

Második alkalommal szervezték meg a múzeumok éjszakáját Ungváron a május 22-re virradó 

éjszakán – tette közzé a zakarpattya.net.ua hírportál. A Lehoczky Tivadar Kárpátaljai 

Helytörténeti Múzeum bejáratánál karddal és páncéllal felszerelt középkori lovagok fogadták 

a vendégeket. A Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban a Cantus 

énekkar lépett fel, emellett a látogatók megcsodálhatták Erdélyi Béla alkotásait a festőművész 

születésének 125. évfordulója alkalmából szervezett tárlaton. A rendezvény célja a múzeum 
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http://www.magyarszo.com/hu/3061/kozelet_media/146990/T%C3%B6bb-mint-ezren-voltak-a-T%C3%A1mogasd-az-RTV-t!-elnevez%C3%A9s%C5%B1-b%C3%A9k%C3%A9s-tiltakoz%C3%A1son.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/beregszaszban-folytatodik-a-feszty-arpad-emlekev/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/karpatalja-nincs-egyedul/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/sikeresen-zarult-a-muzeumok-ejszakaja-ungvaron/
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kincseinek rendhagyó módon való bemutatása – mondta Kobály József, a Lehoczky Tivadar 

Kárpátaljai Helytörténeti Múzeum osztályvezetője. 

 

Színdarab, tánc, népdal, jazz és rajzok a lendvai szemlén 
2016. május 23. – Muravidéki Magyar Rádió 

A szűkebb környéken működő művelődési egyesületek mutatkoztak be nyolcadik alkalommal 

szombat este a lendvai színház- és hangversenyteremben. A szervező, a lendvai 

Kultúregyesületek Községi Szövetsége az eseményt képzőművészeti kiállítással kerekítette ki. 

 

V. Magyar Kulturális Napok Dublinban 
2016. május 23. – Nemzeti Regiszter 

2016. május 12-én kezdődött Dublinban az V. Magyar Kulturális Napok fesztivál. A 

négynapos rendezvénysorozat legfontosabb célja továbbra is a magyar hagyományok és 

kultúra megőrzése és megélése az írországi diaszpórában, de idén kiemelt hangsúlyt kapott az 

ír-, illetve más, helyi közösségek felé való nyitás, a nemzetközi kulturális párbeszéd is. 
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http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174407110
http://www.nemzetiregiszter.hu/v-magyar-kulturalis-napok-dublinban
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2016. május 23. – Kossuth Rádió 

Hangsúlyváltás a FUEN-ben 

Eljött-e Vincze Lóránt FUEN-elnökségével a közép- és kelet-európai nemzeti kisebbségek 

ideje? Eddig olyan nyugat-európai vezetői voltak a FUEN-nek, akik közösségei az autonómia 

valamilyen formájában részesülnek. Interjú az RMDSZ külügyi kabinetjének vezetőjével, 

Vincze Lóránttal, akit szombaton választottak meg az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniója elnökének a szervezet lengyelországi (wroclawi) boroszlói küldöttgyűlésén. 

Ismét Gubik László lett a Via Nova – Új Út Ifjúsági Szervezet elnöke 

Felvidéken ismét Gubík Lászlót választotta elnökének a Via Nova-Új Út Ifjúsági Szervezet 

hétvégi tisztújító közgyűlésén, Királyhelmecen. A közösségépítés mellett a szervezet legfőbb 

célja az új felvidéki magyar politikusgeneráció kinevelése. Beszélgetés az új-régi vezetővel. 

A Jakabbfy Elemér emlékkonferencián nemcsak az erdélyi politikus követői, 

hanem délvidéki és felvidéki előadók is elemeztek 

Múlt pénteken, Szatmárnémetiben, a Jakabffy Elemér kisebbségpolitikus tiszteletére 

rendezett tudományos tanácskozáson Duray Miklós egykori politikus, közíró és tanár a 

felvidéki magyarság történetéről, a politikai magatartásról, a generációváltásokról tartott 

előadást.  

A teljes szervezettségű iskolák is bekerültek a „kisiskola-mentő” 

törvénymódosításba 

Orvosolta a hibát a Most-Híd, a kormányon lévő szlovák-magyar párt. A "kisiskola-mentő" 

törvénymódosításba bekerültek a teljes szervezettségű iskolák is. 

Sikeres volt a "2015 a külhoni magyar szakképzés éve" – Potápi Árpád János 

Csíkszeredában 

Sikeres volt a "2015 a külhoni magyar szakképzés éve", a magyar kormány idén újabb 500 

millió forinttal támogatja a határon túli fiatalok anyanyelvi szakképzését - jelentette be a múlt 

hét végén, Csíkszeredában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Kós 

Károly szakközépiskola tanműhelyének átadásán készült a Határok nélkül munkatársának 

riportja. 

Marosvásárhelyen kezdte székelyföldi útját Potápi Árpád János 

Potápi Árpád múlt hét végi székelyföldi útját Marosvásárhelyen kezdte, ahol a Nemzetpolitika 

a Kárpát-medencében címmel tartott előadást, Soós Zoltán polgármesterjelölltel egy 

fórumon.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-01-18_21:05:00&ch=mr1
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A hangsúly most a külhoni magyarság gazdasági megerősítésének támogatására esik - fejtette 

ki az államtitkár. Potápi Árpád János elmondta: a határon túli családtámogatási 

lehetőségeken gondolkodik a magyar kormány. 

Felavatták a Szentháromság-szobrot Szabadkán 

Tegnap óta ismét eredeti helyén, Szabadka központjában áll a kommunizmus idején a főtérről 

száműzött Szentháromság-szobor. 
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

