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2015. február 1. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
szekelyhon.ro, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Szilágyi Zsoltot, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) korábbi alelnökét és államfőjelöltjét
választotta a párt elnökévé az EMNP Marosvásárhelyen ülésező harmadik országos
küldöttgyűlése szombaton. A területi szervezetek korábban öt politikust – köztük Szilágyi
Zsoltot és a novemberi államfőválasztás után lemondott Toró T. Tibor eddigi elnököt –
jelölték a párt élére. A távozó elnök köszöntő beszédében azt mondta: Szilágyi Zsolt lehet
az az integráló személy, aki új hitet és lendületet adhat az EMNP-nek a további
építkezéshez, és a 2016-os választásokon való jó szerepléshez. A rendkívüli
küldöttgyűlésen, a zárt ajtók mögött zajló tisztújítás során a többi jelölt visszalépett, így
csak Szilágyi Zsolt neve került a szavazólapra, akinek a küldöttek nagy többsége bizalmat
szavazott. Megválasztása után az új elnök újságírók előtt elmondta: azokkal vállalkozott
közös munkára, akik „őszinte, tiszta, autonómia-központú" politikával akarnak jövőt
teremteni az erdélyi magyarságnak.

Vezető hírek

Szilágyi Zsolt az Erdélyi Magyar Néppárt új elnöke

Semjén köszönetet mondott az RMDSZ-nek Kolozsváron
2015. február 1. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Magyar
Hírlap, Magyar Nemzet
Nem engedhető meg, hogy az RMDSZ ne játsszon fontos szerepet a bukaresti
törvényhozásban – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes azon a kolozsvári
gálán, amelyen megalapítása 25. évfordulóját ünnepelte az RMDSZ a magyar operában. A
miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott azért, hogy az RMDSZ kiállt az etnikai
alapon szerveződő pártok gondolata mellett. Úgy vélte, csak az etnikai alapú határon túli
magyar pártok biztosíthatják a nemzetrészek fennmaradását. Semjén Zsolt
nyomatékosította, a Kárpát-medencei magyarság soha nem kért olyan jogokat, amelyek
Európa más országaiban nem léteznek, vagy nem általánosan elfogadottak. „Ha
elfogadnánk, hogy van valami, ami másnak jár, de nekünk nem, azt fogadnánk el, hogy
másodosztályú polgárok vagyunk az Európai Unióban” – jelentette ki a miniszterelnökhelyettes.

Stratégiai partnerséget kötött a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács
2015. január 31. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap
Szorosabbra kívánta fűzni a viszonyt az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely
Nemzeti Tanács, ezzel mutatva példát a többi erdélyi magyar politikai szereplő számára a
magyar egység erősítésének fontosságáról - nyilatkozta Marosvásárhelyen, szombaton az
Erdélyi Magyar Néppárt küldöttgyűlésének ünnepi, sajtónyilvános részének lejárt után
tartott sajtótájékoztatóján Tőkés László, az EMNT elnöke. Elmondta, 2003-ban az EMNT
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2015. február 1. – Felvidék Ma, Új Szó
A Belügyminisztérium vasárnaptól kezdve visszaadja azoknak az állampolgárságát, akik
2010 után vesztették azt el - mindössze egy feltételhez kötik. Amennyiben valaki vissza
kívánja igényelni szlovák állampolgárságát, ahhoz rendelkeznie kell állandó lakhellyel egy
másik országban. Ez azt jelenti, hogy ha valaki magyar és szlovák állampolgárságot is
szeretne, akkor ez abban az esetben lehetséges, ha Magyarországon állandó lakhellyel
rendelkezik. A kérvényt az egyes megyék önkormányzatain, vagy Szlovákia
nagykövetségén lehet beadni. A 2010-es jogszabály miatt a legtöbben csehre váltották
szlovák állampolgárságukat.

Mikó-ügy: petícióval fordul Lomnici az EP-hez
2015. január 30. – Krónika, MTI, Erdély Ma
Petícióval fordul Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke a
sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégium ügyében az Európai Parlamenthez
(EP). Lomnici Zoltán pénteki budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte: a magyarság
megmaradása szempontjából kulcskérdés, hogy érvényesüljön a vallásszabadság a határon
túli területeken, és különösen igaz ez Erdélyben. Tőkés László (Fidesz-KDNP) EPképviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke az eseményen a magyarság és a
református egyház elleni merényletnek nevezte, hogy megfosztják ősi iskolájától,
tulajdonától.

Vezető hírek

Vasárnaptól visszaszerezhető a szlovák állampolgárság

Erdély

és az SZNT együtt indult, közösek voltak a célkitűzéseik, majd létezett egyfajta szétfejlődés,
de most eljött az ideje annak, hogy egy stratégiai partnerség keretében erősítsék a viszonyt.

Suceaván folytatódik a Heineken „sörpere”
2015. január 30. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro
Jóváhagyta a bukaresti legfelsőbb bíróság pénteken az Igazi Csíki Sör gyártójával
pereskedő Heineken peráthelyezési kérését. Az ítélet értelmében a Csíki Sör Manufaktúra
ellen másodfokon zajló per a Suceava megyei táblabíróságon folytatódik. A holland
multinacionális vállalat a Csíki Sör Manufaktúra ellen indított bírósági kereset
sajtóvisszhangja és a csíkszeredai sörgyár tulajdonosának hírneve, az őt övező szimpátia
miatt kezdeményezte a per áthelyezését a marosvásárhelyi táblabíróságról. A Heineken
Románia azzal érvelt, hogy az ügy mediatizáltsága befolyásolhatja a marosvásárhelyi
táblabíróság bíráinak objektivitását és pártatlanságát.
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2015.január 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro
Nem rendelte el Mezei János előzetes letartóztatását a marosvásárhelyi táblabíróság,
viszont kiegészítette az ellene alapfokon elrendelt korlátozásokat: eltiltotta a polgármesteri
tisztség gyakorlásától. A táblabíróság pénteki jogerős döntése értelmében Mezei János
legalább két hónapig nem töltheti be a polgármesteri tisztséget. A gyergyószentmiklósi
elöljáró ellen hivatali visszaélés és zsarolás gyanújával indított eljárást az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA).

Erdély

Felfüggesztették tisztségéből Mezei Jánost

Jakab Adorján: indulok a MIÉRT elnöki tisztségéért
2015. január 30. – transindex.ro
Indul a március 20-22. között Nagyváradon szervezett MIÉRT küldöttgyűlésén az ifjúsági
szervezet elnöki tisztségéért, jelentette be kolozsvári sajtóbeszélgetésén Jakab Adorján, a
MIÉRT elnökhelyettese. Jakab elmondta, 18 évesen került be a MIÉRT-be, a MIÉRT
alapítói közé, mint a középiskolás diákszervezetek képviselője. Jakab tagja volt három
adminisztrációnak: Borboly Csaba, Bodor László és Szabó József elnöksége alatt is
elnökségi tag volt.

Markó Béla: Nagy Zsolt nem tett semmit, amiért be kellett volna zárni
2015. január 30. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Az igazságszolgáltatásnak nem lehet köze a példastatuáláshoz, valakit azért kell elítélni,
mert bűnös, és nem azért, hogy ezzel másokat elijesszenek – mondta Markó Béla, az
RMDSZ volt elnöke Nagy Zsolt elítélése kapcsán. A volt távközlési minisztert 4 év
letöltendő börtönre ítélte a héten a legfelső bíróság. Markó szerint a bíróság ítélete azért
érthetetlen, mert tudomása szerint semmilyen bizonyíték nincs, amely Nagy Zsolt
bűnösségét igazolná.

A sepsiszentgyörgyi MPP inkább a Néppárttal szövetkezne
2015. január 30. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro, Krónika
A Magyar Polgári Párt sepsiszentgyörgyi szervezete nem támogatja a párt stratégiai
partnerségét az RMDSZ-szel, sokkal fontosabbnak tartanák szövetséget kötni az Erdélyi
Magyar Néppárttal, helyreállítani az ellenzék egységét – a szervezet tisztújító közgyűlésén
született erről egyöntetű állásfoglalás – nyilatkozta az újraválasztott elnök, Bálint József.

Lehallgatták és megfigyelték Korodi Attilát
2015. február 1. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro
Lehallgatta és megfigyelte az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) kérésére a
hírszerzés Korodi Attila akkori környezetvédelmi minisztert a Viorel Hrebenciuc volt
vezető PSD-s politikus nevéhez kapcsolódó illegális erdő-visszaszolgáltatási ügyben –
tudta meg vasárnap a Mediafax ügyészségi forrásokból.
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2015. február 1. – Krónika
Elferdíti a valóságot, és hamisan diszkriminációt kiált a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat
háromszéki szervezete – állítja a Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil
Fóruma. A magyarellenes civil szervezetet a szolgálat angol nyelvű nemzetközi hírlevele
zavarja, amelyben a hetente tájékoztatják a romániai és magyarországi nagykövetségek
munkatársait, emberjogi szervezetek és külföldi politikai pártok képviselőit a székelyföldi,
erdélyi magyarsággal szembeni visszaélésekről, jogtiprásokról. A román szervezet
közleményében az áll, hogy a hírlevél íróinak ki kell találniuk a jogfosztást, hiszen azokban
a megyékben, ahol számbeli többségben vannak a magyarok, minden törvény által
biztosított jogot élveznek, inkább a kisebbségben élő románokat diszkriminálják.

Erdély

Zavarja a románok fórumát a nemzetközi hírlevél

Visszaveszi a város a Székely Mikó épületét
2015. február 1. – Krónika
Megszavazta legutóbbi soros ülésén a sepsiszentgyörgyi önkormányzat, hogy a jogerős
bírósági ítélet értelmében elkezdik a folyamatot, melynek során a Székely Mikó Kollégium
épülete az Erdélyi Református Egyházkerülettől visszakerül a város köztulajdonába. A
következőkben elkészítik az átadási jegyzőkönyvet az egyház és az önkormányzat vezetői,
majd a telekkönyvben is a város nevére íratják át az ingatlant. Tiltakozásképpen Incze
Sándor nyugalmazott református esperes a határozat ellen szavazott, de maga Antal Árpád
polgármester is „furának” nevezte a ploiești-i táblabíróság döntését.

Johannishoz mennek a püspökök
2015. február 2. – Krónika
„Vége a pótcselekvések idejének” – szögezte le az egyházi ingatlanok restitúciója kapcsán
Csűry István. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke úgy véli, a
visszaszolgáltatások terén Románia nem zárta le azt, amit uniós csatlakozásakor vállalt, de
bízik abban, hogy Klaus Johannis államelnök révén megváltozik a problémarendezés. Mint
a Krónikának elmondta, Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével
közösen már a két téli ünnep között levelet fogalmaztak meg az államfőnek, melyben
egyfelől tájékoztatták az egyházi ingatlanok restritúciójának jelenlegi helyzetéről –
kiemelve a sepsiszentgyörgyi Mikó-kollégium és a zilahi Wesselényi kollégium esetét –,
másfelől segítségét kérték a kialakult helyzet rendezéséhez. Választ egyelőre nem kaptak,
ám januárban a történelmi magyar egyházak püspökeivel közösen eldöntötték, hogy
tavasszal megbeszélik, személyes meghallgatást kérnek az államfőtől.
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2015. január 30. – Felvidék Ma, hirek.sk
Pfundtner Edit parlamenti képviselő magyarázatot kért a belügyminisztérium
állampolgárságot érintő rendeletével kapcsolatban, mely szerint február 1-jétől
kérvényezhető lesz a szlovák állampolgárság visszaszerzése azok számára, akik a jelenleg
érvényben lévő törvény alapján elveszítették azt. Pfundtner Edit ezzel kapcsolatban
rámutatott: a látszólag nagyvonalú rendelet bökkenője, hogy az elbírálási folyamat során a
miniszter figyelembe fogja venni azt a tényt, hogy a volt szlovák állampolgár rendelkezik-e
állandó vagy regisztrált lakhellyel abban az országban, melynek állampolgárságát a szlovák
mellett felvette. Robert Kaliňák belügyminiszter válasza szerint a rendelet minden érintett
személyre vonatkozik, így nincs semmilyen megkülönböztető hatása a szlovákiai
magyarokkal szemben. Az állampolgárság felvételére irányuló kérelmet a kérelmező
állampolgárságától vagy nemzetiségétől függetlenül fogják elbírálni.

Felvidék

Kaliňák szerint nem megkülönböztető az állampolgársági rendelet

Idén több a kisebbségi pályázat, mint tavaly
2015. január 31. – Új Szó
Közel hetvennel több kisebbségi kulturális projektre kértek pénzt a szervezetek a
kormányhivataltól, mint a tavalyi évben. Ez viszont még mindig kevesebb, mint 2013-ban.
Idén a pályázók 775 kérvényt küldtek, összesen 1871 projektre, tájékoztatott a
kormányhivatal. Ez jóval több, mint tavaly: 2014-ben 1802 projektre kértek támogatást,
2013-ban viszont 1971-re. A beérkezett pályázatok által igényelt összeg 14,7 millió euró. A
kormányhivatal viszont idén is csak 3,8 milliót oszthat szét. A szakbizottságok február 16án kezdik meg a projektet elbírálását, 20-ig pedig lezárulnak a német, a szerb, az orosz és a
zsidó bizottságok ülései is. Utolsóként idén is a magyar testületek üléseznek. A
kormányhivatal számításai szerint március 18-ig fejezik be a munkát.

Felvidéki diákok jelentkezését is várják Erdélyben a magyar nyelvű
médiaszakokra
2015. február 1. – hirek.sk
Az újságírás, a filmrendezés és az operatőri szak iránt érdeklődő felvidéki fiatalok talán
nem is tudják, hogy magyar nyelvű médiaszakon az anyaországon kívül erdélyi
egyetemeken is továbbtanulhatnak. Ez a lehetőség egyúttal reménykeltő is: Kolozsvárról
vélhetően nagyobb számban térnek majd vissza a megszerzett tudásukat idehaza
kamatoztatni akaró frissdiplomások, mint Magyarországról.
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2015. január 30. – Vajdaság Ma
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a testület pénteki ülésén beszámolt az MNT
2014. évi munkájáról és a stratégiák tavalyi megvalósulásáról. A negyedik rendes ülésén 22
napirendi pontról szavaztak a képviselők. A képviselők többek között határozatot fogadtak
el a Tanács és a Tanács által létrehozott testületek tagjainak illetményéről, a 2014-es
zárszámadásról, valamint elfogadták a CNESA Oktatási és Művelődési Intézmény 2015. évi
munka- és pénzügyi tervét.

Vajdaság

22 napirendi pontban döntött az MNT

Előtérben a kulturális kérdések
2015. január 30. – Magyar Szó
Topolyára látogatott a Magyar Nemzeti Tanács küldöttsége, Hajnal Jenő elnök, Lovas
Ildikó, a Végrehajtó Bizottság tagja, Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke, valamint
Náray Éva, az MNT egyik topolyai tagja, a Kulturális Bizottság elnöke, akik a középbácskai község oktatási, művelődési és tájékoztatási intézményeinek helyzetéről
tájékozódtak. Kislinder Gábor köszöntőbeszédét követően két órán át tartó zártkörű ülésre
került sor, majd az újságíróknak a polgármester és Hajnal Jenő összegezte az
elhangzottakat. Az MNT elnökének elmondása szerint a látogatás célja a párbeszéd
folytatása és a partnerségi kapcsolatok megerősítése volt, és a tanács minden magyar
önkormányzattal igyekszik építő jellegű kapcsolatot kialakítani.

Zentán tett látogatást Nyilas Mihály: A magyar nyelv használatával nincsenek
problémák
2015. január 30. – Vajdaság Ma
Szombaton Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti
kisebbségi–nemzeti közösségi titkár, aki a zentai önkormányzat, valamint a községbeli
oktatási intézményekkel folytatott megbeszéléseket követően megállapította, hogy a Tiszaparti község területén a magyar nyelv használatával nincsenek problémák, az oktatási
intézmények esetében viszont folyamatos fejlesztésekre van szükség. A tartományi titkár a
hivatalos nyelvhasználattal kapcsolatban kifejtette, Zenta község területén a magyar nyelv
használatával kapcsolatban nem tapasztalhatók jelentős problémák, mivel a szerb nyelv
mellett a magyar is hivatalos nyelvnek számít, ráadásul a kétnyelvű táblák kihelyezésére
irányuló projektum is folytatódni fog a Tisza-parti településen.

„Hatékonyabb lesz a magyar érdekképviselet”
2015. január 31. – Magyar Szó
Kisebbségi politizálást ellenzékből nem lehet hatékonyan folytatni, ezért döntött úgy a
Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei szervezete, hogy csatlakozik a községi hatalmi
koalícióhoz – jelentette ki a VMSZ községi szervezete tegnapi sajtótájékoztatóján Molnár
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A VMSZ nem támogatja egy Brana Crnčević néven létrehozandó szabadkai
művelődési központ ötletét
2015. február 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai Városi Szervezete a sajtóból értesült egy Brana
Crnčević néven esetlegesen létrehozandó kulturális központ ötletéről, amely magába
olvasztaná az összes városi kulturális tartalmat. A VMSZ Városi Szervezetének egyértelmű
álláspontja, amiből semmilyen engedményt nem tud tenni: Szabadka kulturális életében a
sokszínűség, a különböző kulturális tartalmak egyenrangú jelenléte a mérvadó. A
kortársművészetek, a hagyományőrzés és a kulturális örökség őrzése és bemutatása
vonatkozásában pedig a városban hagyományosan jelen lévő nemzeti közösségek önálló,
hivatásos intézményei, szervezetei és civil egyesületei által valósulhat meg.

Vajdaság

Viktor elnök. Hozzátette azt is: jövőt építeni ugyan csak kompromisszumok árán lehet, de
arra különös gondot fognak fordítani, hogy eközben a magyar érdekek ne sérüljenek.

Zenta: Megemlékezés az 1849. február eleji események áldozatairól
2015. február 1. – Vajdaság Ma
Az 1849. február eleji tragikus zentai események áldozatairól emlékeztek meg vasárnap
délelőtt a zentai Felsővárosi Köztemetőben, az 1848–49-es magyar forradalom és
szabadságharc emléksírhelyénél. A Zenta község önkormányzata és a Dudás Gyula
Múzeum- és Levéltárbarátok Köre szervezésében megtartott megemlékezésen Tari László
zentai helytörténész mondott alkalmi beszédet, amelyben hangsúlyozta, az 1849
februárjában Zentán történt súlyos atrocitások gyászba borították a várost, amire senki
sem számított, hiszen az előző év reménykeltő eseményei, az 1848-as forradalom győzelme
szabadságot és reményt hozott a város lakóinak.

2015. február 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Újvidék város napját ünnepelték szombaton este a Vajdasági Magyar Szövetség
szervezésében. Az Újvidéki Színházban megtartott rendezvényen részt vettek a VMSZ
tisztségviselői, a székváros elöljárói és más jeles politikai meg közéleti személyiségek,
köztük Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az ünnepséget Pécs és Kecskemét
képviselői is megtisztelték jelenlétükkel.

1944- az elhurcolások éve - kiállítás a Rákóczi főiskolán
2015. január 30. - Kárpátalja Ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán január 29-én kiállítás nyílt 1944 - az
elhurcolások éve címmel. 2014-ben volt a hetvenedik évfordulója annak a szomorú

Kárpátalja

Újvidék város napját ünnepelték
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„Nem káromkodunk, hanem imádkozunk”
2015. február 1. - Kárpátalja Ma
A kárpátaljai „málenkij robot” emlékére rendeztek kiállítást a budai várban. A január 29-i
megnyitón beszédet mondott a lágert megjárt Gulácsy Lajos nyugalmazott kárpátaljai
református püspök, akit fel is köszöntöttek kilencvenedik születésnapja alkalmából. A
kárpátaljai magyarok 1944-es deportálását bemutató tárlat február 26-ig tekinthető meg a
Magyarság Házában.

Kárpátalja

eseménynek, amikor a kárpátaljai férfilakosság tömegeit több évi kényszermunkára
deportálták, ezenkívül szintén hetven éve hurcolták el a kárpátaljai zsidóságot
koncentrációs táborokba. Ezen tragikus események kapcsán 2014 tavaszán a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Intézete Magyarország
Miniszterelnöksége által kiírt Civil Alap pályázati program támogatásával egy
rendezvénysorozatot indított el 1944 - az elhurcolások éve címmel.

A határ menti fejlesztéspolitikáról tárgyaltak Fehérgyarmaton
2015. január 31. - Kárpátalja Ma
Magyarország nemzeti kormányai szívügyüknek tartják, hogy felépítsék azt a bizonyos
Illyés Gyula-i „hazát a magasban”, s ezt a célt szolgálta a 2015. január 22-én A közösségek
szolgálatában - Nemzetpolitika és fejlesztéspolitika a határ mentén címmel
Fehérgyarmaton lebonyolított rendezvény is. Az összejövetel a Kelet-Magyarországi
Fiatalokért Alapítvány által működtetett Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Civil Információs
Centrum szervezésében került megrendezésre a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal
nagytermében. A rendezvényen felszólalt - többek között - dr. Tilki Attila, a Fidesz-KDNP
parlamenti képviselője, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke és dr. Grezsa
István, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának miniszteri biztosa.

Kettős állampolgárság - Tények és mítoszok
2015. január 31. - Kárpátalja Ma
Tíz tény és mítosz a kettős állampolgárságról Ukrajnában címmel jelent meg terjedelmes
összefoglaló a mukachevo.net portálon. Szerzője, Ivan Romancsuk kevésbé tűnik
vaskalaposnak állampolgárság-ügyben, mint az ukrán politikusok és újságírók átlaga, így
olyasmit is leír ukrán nyelven, amiről a kárpátaljai és az országos sajtó leginkább hallgatni
szeret. A szerző mindenekelőtt elismeri és megerősíti, hogy a kettős állampolgárság a világ
több mint 100 államában engedélyezett, majd mindjárt a második pontban tagadja, hogy
Ukrajnában tiltott lenne a kettős állampolgárság.
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A Bellyei járás idén is ösztöndíjjal támogatja a továbbtanuló fiatalokat
2015. január 30. – Új Magyar Képes Újság
A Bellyei járás évente 600 ezer kunát biztosít szociális juttatásokra, és 150 ezret a
továbbtanuló fiatalok útiköltségére. Az idei évben több mint 70 tanuló számára biztosít
ösztöndíjat – a középiskolások és az első éves egyetemisták havi 400 kúnát kapnak, a
felsőbb évesek pedig 800 kúnában részesülnek havonta.

Közgyűlést tartott a bécsi Europa-Club
2015. február 1. - Volksgruppen
Éves közgyűlést tartott a bécsi Europa-Club, ezen Smuk András, a club elnöke tartotta a
köszöntőt és mondott köszönetet a tagoknak, a szorgalmas szervezőknek. A gyűlésen
ebben az évben nem volt vezetőségi választás, ezt csak minden második évben tartják az új
statútumok szerint, hangsúlyozta Smuk.

Erdélyi magyarok farsangi bálja
2015. január 31. - Volksgruppen
Az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete(EMAE) több, mint 25 éve tevékenykedik
Bécsben. Egyik legfontosabb rendezvényük az évente két alkalommal megrendezett bál. Az
idei év első bálja január 31-én, szombaton került megrendezésre a magyarországi
Kópházán.

Kárpátalja

2015. február 1. - Kárpátalja Ma, Kárpátalja
A hadkiegészítő parancsnokságok március 3-tól kötelesek eljuttatni a rendőrséghez a
mozgósítást megtagadó személyek listáját - közölte az ukrán fegyveres erők vezérkara. A
rendvédelmi szervek feladata lesz a személyek kézre kerítése, valamint felelősségre vonása.
Ivan Vaszilcjun kárpátaljai hadkiegészítő parancsnok szavai szerint 1110 behívott
személynek kézbesítették ki a behívót a mozgósítás idei első szakaszában. Közülük 450
jelent meg a hadkiegészítő parancsnokságon, ebből 207-en vettek részt a kötelező orvosi
vizsgálaton, s 149 személyt találtak alkalmasnak a katonai szolgálatra.

Őrvidék Horvátország

Hamarosan a rendőrség foglalkozik majd a mozgósítást megtagadókkal

10

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
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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