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Vegyes, arányos választási rendszert akar az RMDSZ 
2015. január 28. – Krónika, hirado.hu, MTI, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ egyetért azzal, hogy vegyes, az arányosságot tiszteletben tartó választási 

rendszer legyen, kétkamarás parlamenttel, amelyben 300 képviselő és 100 szenátor van – 

mondta szerdán Kelemen Hunor, a szövetség elnöke azon találkozó után, amelyre Klaus 

Johannis államfő hívta a parlamenti pártokat. Az egyeztetésen a választással kapcsolatos 

tennivalókról – a választási törvény módosításáról, a külföldi románok szavazásának 

megszervezéséről, a kampány- és pártfinanszírozásról, valamint a képviselői mentelmi jog 

megvonásának könnyítéséről esett szó. 

 

Semjén Zsolt is felszólal az RMDSZ-évfordulón 
2015. január 28. – maszol.ro 

Fennállásának 25 éves évfordulóját nagyszabású programsorozattal ünnepli meg az 

RMDSZ. A központi eseménysorozat szombaton, január 31-én, 16.00 órától gálaműsorral 

indul a Kolozsvári Magyar Operában, amelynek keretében az Erdélyi Magyar Kortárs 

Kultúra Díj átadására, valamint első alkalommal életműdíj kiosztására is sor kerül. A 

rendezvényen jelen lesz és beszédet mond Kelemen Hunor szövetségi elnök, Markó Béla, 

az RMDSZ egykori elnöke, Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese, Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke. 

 

EMNP-küldöttgyűlés: Szilágyi Zsolt lépéselőnyben 
2015. január 28. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) területi szervezetei öt politikust jelöltek a párt elnöki 

tisztségére – közölte az MTI-vel a szerdai jelölési határidő lejárta után Kovács Csaba, az 

EMNP igazgatója. A párt szombaton, Marosvásárhelyen tartandó rendkívüli országos 

küldöttgyűlése Hupka Félix, a párt Máramaros megyei szervezetének elnöke, Papp Előd, a 

székelyföldi régióelnök, Portik Vilmos, a Maros megyei szervezet elnöke, Szilágyi Zsolt, a 

párt volt államfőjelöltje és Toró T. Tibor, a párt lemondott elnöke közül választja ki az 

EMNP következő vezetőjét. A megyei szervezeteknél szerdán lezárult elnökjelölt-állítási 

folyamat, valamint a leadott jelölések alapján arra lehet következtetni, hogy az elnöki 

tisztségre Szilágyi és Toró pályázik a legnagyobb eséllyel. 

 

Filmtudományi mesterszakot indít a Sapientia Kolozsváron 
2015. január 28. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Filmtudományi mesterszakot indít a 2015/2016-os tanévtől Kolozsváron a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem – jelentette be egy szerdai sajtótájékoztatón Tonk 

Márton, az egyetem Természettudományi és Művészeti Karának a dékánja. A mesteri 

képzés elindításához az egyetem a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemmel 
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közösen igényelte és kapta meg az akkreditációt. A következő tanévben 15 diáknak nyílik 

lehetősége arra, hogy a hároméves filmes alapképzés után mesterszakon folytassa 

Kolozsváron a tanulmányait. 

 

A rahovai börtönbe szállították Nagy Zsoltot 
2015. január 28. – Krónika 

Kedden este a rahovai börtönbe szállították Nagy Zsolt volt távközlési minisztert és Codruț 

Șereșt, a gazdasági tárca volt vezetőjét, akiket kedden ítélt jogerősen szabadságvesztésre a 

legfelsőbb bíróság a stratégiai privatizációk perében. Itt 21 napot kell majd eltölteniük 

karanténban, ezt követően dől el, mely büntetés-végrehajtási intézményben kell majd 

letölteniük büntetésüket. Nagy esetében ugyanakkor árnyalja a képet, hogy egy, a posta 

tulajdonában levő ingatlan privatizációs perében korábban négy év felfüggesztett 

szabadságvesztésre ítélték, ami a mostani jogerős ítélet nyomán szintén letöltendővé vált. 

Az igazságszolgáltatás feladata eldönteni, hogy hány évet kell majd leülnie. 

 

Strasbourgba viszik Nagy Zsolt ügyét, és itthon is megpróbálják megtámadni 
2015. január 28. – transindex.ro 

Nagy Zsolt börtönbüntetésére vonatkozó döntés indoklására vár Eugen Iordăchescu, hogy 

kiderüljön, milyen eszközökkel lehet megtámadni a volt távközlési miniszter ügyében 

hozott döntést. "Előbb látnunk kell az indoklást, és aztán megvizsgáljuk az ítélet 

különleges megtámadásának lehetőségét és módozatait, illetve Strasbourgba, az Emberi 

Jogok Európai Bíróságára visszük az ügyet" - nyilatkozata a Transindexnek a védőügyvéd. 

 

Magyari: mindent megteszünk azért, hogy ne zárjanak be magyar osztályokat 
jogtalanul 
2015. január 28. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az RMDSZ mindent megtesz azért, hogy a tanügyi törvényt alkalmazzák, és ne 

szüntethessenek meg jogtalanul magyar osztályokat – jelentette ki január 28-án Magyari 

Tivadar, az RMDSZ oktatásügyi főtitkár-helyettese annak kapcsán, hogy az elmúlt 

időszakban egyes megyék tanfelügyelőségein súlyos magyarellenes visszaélési kísérleteket 

észleltek a jövő évi beiskolázást illetően. Magyari Tivadar elmondta, olyan esetekkel 

szembesültek, ahol magyar osztályokat próbáltak meg összevonni vagy megszüntetni 

spórolás végett, a minisztériumból előre jelzett szűk pénzkeretre hivatkozva, holott ezeken 

a településeken a magyar gyermeklétszám nem is csökkent, tehát ez teljeséggel 

indokolatlan lépés. 

 

Nem helyezték előzetesbe Mezei Jánost 
2015. január 28. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Elutasította kedd este a Marosvásárhelyi Táblabíróság Mezei János gyergyószentmiklósi 

polgármester 30 napos előzetes letartóztatását, mindössze 60 napos bírósági felügyeletet 
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rendelt el, írja az MTI. A bírósági felügyelet a lakhely (település) elhagyásának és 

megváltoztatásának tilalmát, bírósági engedélyhez kötését jelenti, valamint azt, hogy a 

gyanúsítottnak időről-időre jelentkeznie kell a bíróságon vagy a rendőrségen. Mezeit hétfő 

este vette őrizetbe a DNA, majd 30 napos előzetes letartóztatását kérte. 

 

Színpadon és nézőtéren, őszintén a román-magyar együttélésről 
2015. január 28. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A román-magyar kapcsolatokról, együttélésről, egymás el-, illetve el nem fogadásáról szól 

egy új marosvásárhelyi színházi produkció. Kincses Réka és Alina Nelega közös 

előadásának bemutatóját követően közönségtalálkozót szervezett a MaghiaRomânia portál 

szerkesztősége. A beszélgetésen nem csak a színészek számoltak be a produkció 

létrejöttéről, de a nézők is elmondták észrevételeiket. 

 

Új tervekkel készülnek a Székelyföld-Szórvány kapcsolatban 
2015. január 28. – maszol.ro, Krónika 

Kovászna Megye Tanácsa Összetartozunk Székelyföld-Szórvány Partnerségi Programjának 

felelősei január 22-25. között bejárták Szeben, Fehér és Hunyad megyék magyarlakta 

településeinek egy részét. Három nap alatt Demeter László és Kiss Csilla programfelelősök 

igyekeztek eljutni minden olyan településre, ahol az elmúlt négy év során magyar 

rendezvényeket szerveztek, átbeszélték az eddigi tevékenységeket és idei program-terveket 

rögzítettek a helyi közösségszervezőkkel. 

 

Mezei János: az igazságot nem hagyom 
2015. január 28. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

„Nem loptam, nem csaltam, csak aláírtam egy dokumentumot" – jelentette ki az ellene 

felhozott vádakkal kapcsolatban szerdai sajtótájékoztatóján Mezei János 

gyergyószentmiklósi polgármester. A polgármester beszélt arról, hogy Virág Zsolt, a 

Monturist Kft. ügyvezetője 40 oldalas feljelentést tett ellene. Tagadta azonban, hogy 

megzsarolta az adminisztrátort. Állítása szerint egy szombat délelőtti vendéglői 

beszélgetés során felkérte Virágot, mondjon fel, és többek között erről is hangfelvétel 

készült, ami szerepelt a feljelentésben. Mezei úgy véli, az ellene szóló bizonyítékok 

„valótlan és elképzelt dolgok", melyekkel félrevezették a hatóságokat. 

 

Magyar szerzők idézetei is kikerültek a kolozsvári buszokra 
2015. január 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A kolozsvári polgármesteri hivatal és a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosát szervező 

SHARE Föderáció ígéretéhez híven a kolozsvári közszállítási vállalat (CTP) buszjáratainak 

ablakaira kortárs és klasszikus magyar írók üzenetei kerültek fel. A kiválasztott szerzők 

között van Egyed Emese, Tompa Gábor és Király László is. 
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Kelemen: „nem lenne tragédia”, ha egy magyar vezetné a SRI-t 
2015. január 28. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Victor Ponta miniszterelnök két nagy politikai hibát követett el: nem nevezte ki Klaus 

Johannist belügyminiszternek, illetve kibocsátotta a polgármesterek pártváltását 

engedélyező sürgősségi kormányrendeletet - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a 

dcnews.ro-nak adott nyilatkozatában. Emiatt bomlott fel az USL, és ha Johannis 

miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter lett volna, nem biztos, hogy indult volna az 

államfőválasztáson - mondta Kelemen. Az RMDSZ elnöke George Maior SRI-főnök 

lemondása kapcsán elmondta, "nem lenne tragédia", ha egy magyar kerülne a hírszerzés 

élére. Konkrétan arra a kérdésre válaszolt, hogy ő maga készen állna-e a tisztség 

elvállalására. Kiemelte ugyanakkor, hogy nem tervez ilyent, és nem is kapott felkérést. 

 

Jövőkép az aknafedő mögül 
2015. január 28. – Csinta Samu – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ legutóbbi SZKT-ülésén mondott beszéde nyomán indult DIICOT-vizsgálatot 

egyfajta felhívásnak tartja, és a román nemzetállam építési folyamata részének tekinti. 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, a szövetség városi szervezetének elnöke 

ugyanakkor a romániai magyar erők egyesítését sürgeti. 

 

Obreja vitába szállt Guruianuval a „zászlós” véleménye miatt 
2015. január 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nem tiltaná a székely zászló kitűzését a Nemzeti Liberális Párt (PNL) Kovászna megyei 

elnöke, amennyiben mellé teszik a román trikolórt. Marius Obreja ugyanakkor 

közleményben határolódott el pártbeli kollégája, Mădălin Guruianu sepsiszentgyörgyi 

elnök korábbi nyilatkozatától, miszerint értelmetlen óriászászlókkal vonulni a városban. 

Obreja szerint azonban, ez a vélemény nem tükrözi a párt hivatalos álláspontját, hiszen 

nem lehet korlátozni a román állampolgárok jogát, hogy bármikor használhassák a 

nemzeti szimbólumokat. 

 

Két és fél év börtönbüntetésre ítélték Péter Tündét 
2015. január 29. – transindex.ro 

Két és fél év letöltendő börtönbüntetésre ítélte szerdán Péter Tünde volt Kolozs megyei 

főtanfelügyelő-helyettest a Kolozs megyei törvényszék. Pétert az érettségi vizsgákon 

elkövetett korrupciós bűncselekmények miatt ítélték el. A volt főtanfelügyelő-helyettestől 

ugyanakkor 10 300 eurót is elkoboznak, amelyet összesen tizennégy személytől kapott 

csúszópénz formájában. Az ítélet szerint Péter a börtönbüntetés után három évig nem 

tölthet be köztisztséget, tanfelügyelő sem lehet és bizottságokban sem foglalhat helyet. Az 

ítélet első fokú, nem jogerős. 
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Személyes találkozókra épít a Via Nova ICs Beiratkozási Körútja 
2015. január 28. – hirek.sk 

Lassan félidejéhez érkezik a Via Nova Ifjúsági Csoport idei Beiratkozási Körútja, amely 

célja a jövendő elsősök létszámának növelése, s ezáltal a felvidéki magyarság aggasztóan 

gyors ütemű asszimilációjának a megfékezése. A Via Nova Ifjúsági Csoport idén a 

szülőkkel való személyes találkozásokra helyezi a fő hangsúlyt. 

 

A Híd közel a 10 százalékhoz, az SDKÚ és az MKP a parlamenten kívül 
2015. január 28. – bumm.sk 

Ha a parlamenti választásokat most hétvégén tartották volna, a Smer nyert volna, és a 

voksok 36,6 százalékát szerezte volna meg. A második helyen ismét Radoslav Procházka 

pártja, a Sieť (Háló) végzett 13, 1 százalékkal. Meglepően jól teljesített a Híd, 9, 5 

százalékával még a KDH-t is megelőzte (9,3). Következik Igor Matovič pártja, az Egyszerű 

Emberek (7,8), majd az SaS (5,7). A parlamenten kívül rekedt volna a Szlovák Nemzeti 

Párt (SNS) 4,2 százalékkal, illetve az SDKÚ és az MKP is 3,2-vel. Daniel Lipšic pártja, a 

NOVA mindössze 2,8 százalékot kapott. 

 

Kassát Budapest komolyan veszi - Beszélgetés Szesztay Ádám új kassai 
főkonzullal 
2015. január 29. – Felvidék Ma 

Szesztay Ádám, a Külügyminisztérium korábbi stratégiai főosztályvezetője december 8-án 

vette át Magyarország kassai Főkonzulátusának irányítását. Január 28-án a kassai Márai 

Stúdió színháztermében hivatalba lépése alkalmából koktélt adott. Ebből az alkalomból 

beszélgetett vele a Felvidék Ma. 

 

Zenta: Ezerkétszáz új könyvvel gazdagodott a Városi Könyvtár 
2015. január 28. – Vajdaság Ma 

A magyar nyelvű gyermek- és felnőttirodalom legújabb és legnépszerűbb kiadványaihoz is 

hozzájuthatnak majd az olvasók a zentai Városi Könyvtárban, amelynek könyvállománya a 

közelmúltban összesen több mint ezerkétszáz új könyvvel gazdagodott. Baráth Hajnal 

Anna, a zentai Városi Könyvtár vezetője elmondta, az intézmény a korábbi évekhez 

hasonlóan idén is bekapcsolódott a Márai-programba, valamint a Nemzeti Kulturális Alap 

könyvtár-támogatási programjába is, amelyeknek köszönhetően közel négyszáz új kötethez 

jutott hozzá az intézmény. 
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Megalakult az MNT Tájékoztatási Bizottsága 
2015. január 28. – Pannon RTV 

Megalakult a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága. Németh Ernő elnök 

ismertette a testület hatásköreit, amelynek csak véleményezési joga van, így nem 

befolyásolhatja a médiaházak szerkesztéspolitikáját. A Magyar Nemzeti Tanács 

Tájékoztatási Bizottságának nincs hatásköre a médiaházak szerkesztéspolitikájának a 

befolyásolására – válaszolt az új összetételében először összeülő testület Matuska Márton 

levelére. A Tájékoztatási Bizottság véleménye szerint minden konkrét esettel az adott 

médiaháznak kell foglalkoznia. Németh Ernő elnök elmondta, a bizottságnak 

véleményezési joga van csak bizonyos témákban. 

 

Vajdaságban változásokra van szükség 
2015. január 29. – Magyar Szó 

A szenttamási önkormányzat dísztermében megalakult a Vajdasági Párt szenttamási 

alapszervezete. Az alapszervezet elnöke Ljubodrag Popsavin, alelnöke Salamon Rudolf, 

titkára Tojzán Krisztina, tagjai pedig Babin Sava és Zoran Gavanski. Ljubodrag Popsavin 

elmondta, hogy ha „bizalmat szavaznak nekünk, mi ezt értékelni fogjuk, és mindent 

megteszünk, hogy az alkalmatlan embereket tisztességes és sikeres emberek váltsák fel, 

akik segíteni tudnak és fognak mind Szenttamásnak, mind Vajdaságnak.” 

 

Civil szervezetek fóruma 
2015. január 29. – Magyar Szó 

Topolya Község Fejlesztési Társulása kedden, január 17-én Civil Tájékoztató Fórumot 

tartott, amelyen hasznos tanácsokkal látták el a jelen lévő szervezetek képviselőit. Balassa 

Endre, a társulás munkatársa elmondta, hogy a tanácskozás egy rendezvénysorozat része, 

amely még tavaly indult el a korábbi összetételű Magyar Nemzeti Tanács Civil Konzultatív 

Bizottságának kezdeményezésére, és célja az volt, hogy az, aki már bizonyos 

tapasztalatokkal rendelkezik, azt meg tudja osztani másokkal is, hisz napjainkban az 

információ az egyik legértékesebb dolog. 

 

Elsődleges célunk a béke feltételeinek megteremtése  
2015. január 28. – Kárpáti Igaz Szó 

A múlt héten Kárpátalján járt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kíséretében 

volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Kárpáti Igaz Szónak adott 

interjújában beszélt a kárpátaljai magyarok háborús fenyegetettségéről, ezzel kapcsolatban 

arról kérdeztük, ebben a helyzetben mit tud tenni az anyaország? Szó volt még az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetségben (UMDSZ) végbement tisztújításról, az idén tervezett 

önkormányzati választásokról, a helyi magyar–magyar együttműködés esélyeiről, a K
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http://pannonrtv.com/web/?p=182905
http://www.magyarszo.com/hu/2599/vajdasag/121329/Vajdas%C3%A1gban-v%C3%A1ltoz%C3%A1sokra-van-sz%C3%BCks%C3%A9g.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2599/vajdasag_topolya/121336/Civil-szervezetek-f%C3%B3ruma.htm
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=21068
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kárpátaljai magyar civil szféra életben maradásáról, a felgyorsult elvándorlás 

megállításáról, a szülőföldön való boldogulás körülményeinek megteremtéséről. 

 

Két új osztályteremmel bővült az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola 
2015. január 28. - Kárpátalja 

Január 22-én az Ungvári 10. Sz. Dayka Gábor Középiskola tanulói és diákjai két nagy 

esemény kapcsán is ünnepeltek. Az Európai Unió Keleti Partnerség programjának keretén 

belül Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának anyagi támogatásával az 

iskola két új osztályteremmel gazdagodott. Ennek köszönhetően 36 diákkal többen 

kezdték el és folytathatják tanulmányaikat a 2014-2015-ös tanévben. Január 22-én, a 

magyar kultúra napján Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja és Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, parlamenti képviselő 

leleplezték az épület felújítását hivatalosan is igazoló táblát. 

 

A művészet híd a nemzetek között 
2015. január 28. - Kárpátinfo 

Kortárs kárpátaljai képző- és iparművészek legújabb festményeiben, kisplasztikáiban, 

szőtteseiben és más műalkotásaiban gyönyörködhet az a látogató, aki a következő néhány 

nap során ellátogat Ungváron a Kárpátaljai Népművészeti és Népi Építészeti Múzeumba. 

Carpathica Art Expo címmel ugyanis hatodik alkalommal szervezett kiállítást a magyar 

kultúra napja alkalmából a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége (MÉKK) és a 

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI). A MÉKK Munkácsy Mihály 

Képzőművészeti Egyesületének tagjai és más kárpátaljai művészek alkotásaiból 

összeállított tárlat megnyitójára január 23-ám került sor. 

 

Elsődleges célunk a béke feltételeinek megteremtése  
2015. január 28. – Kárpáti Igaz Szó 

A múlt héten Kárpátalján járt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kíséretében 

volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Kárpáti Igaz Szónak adott 

interjújában beszélt a kárpátaljai magyarok háborús fenyegetettségéről, ezzel kapcsolatban 

arról kérdeztük, ebben a helyzetben mit tud tenni az anyaország? Szó volt még az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetségben (UMDSZ) végbement tisztújításról, az idén tervezett 

önkormányzati választásokról, a helyi magyar–magyar együttműködés esélyeiről, a 

kárpátaljai magyar civil szféra életben maradásáról, a felgyorsult elvándorlás 

megállításáról, a szülőföldön való boldogulás körülményeinek megteremtéséről. 

 

Elbujdosnak a kárpátaljai magyarok 
2015. január 29. – Magyar Hírlap, Kárpátinfo, hirado.hu 

Kárpátalján járt a legrosszabb eredménnyel az ukrán katonai mozgósítás, mert a 

hadkötelesek jelentős része most is külföldin dolgozik – közölte tegnap az ország vezérkari 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/01/28/ket-uj-osztalyteremmel-bovult-az-ungvari-10-sz-dayka-gabor-kozepiskola
http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/muveszet-hid-nemzetek-kozott
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=21068
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/karpataljan-bujnak-ki-legtobben-mozgositas-alol


 

 

 

 

 

 
9 

főnöksége. A háromezer mozgósított kárpátaljaiból jó, ha 700-800-at sikerült elérnie az 

ukrán hatóságoknak, a nyugati megyéből a hadkötelezettek tömegesen menekültek 

külföldre. Moszkva meghosszabbítja a 20-60 év közötti ukrán férfiak oroszországi 

tartózkodási engedélyét. 

 

Hosszú vita után sincs fejlesztési programjavaslat 
2015. január 27. - Népújság 

Lendva Község Tanácsa keddi soros ülésére a hosszú viták voltak jellemzők. A tanáccsal 

Anton Balažek polgármester, a dokumentum beterjesztője ismertette a községnek a 2015–

2020-as időszakra vonatkozó fejlesztési programjavaslatát, valamint a 2015-ös községi 

költségvetés támpontjait. A dokumentum stratégiai jelentőségű célkitűzéseket tartalmaz, 

valamint módokat, irányokat, szükséges teendőket javasol ezek eléréséhez úgy a 

társadalmi tevékenységek, mint a gazdaság területén. 

 

Az emlékezés a felejtés ellenszere 
2015. január 27. - Népújság 

Január 27-én, a Holokauszt Nemzetközi Világnapján az 1. Számú Lendvai KÁI 9. osztályos 

tanulói a Lendvai Zsinagógában emlékórát tartottak, amelyre idén a szlovéniai „UNESCO 

Iskolák" is elküldték képviselőiket. A vetítéssel is egybekötött tanóra általános, 

eseménymegidéző részében a 70 éve történtekre emlékeztek. Tavaly, mint ismeretes, a 

lendvai zsidók elhurcolásának a 70. évfordulójára emlékeztettek a tanulók, idén pedig a 

dachaui haláltábor felszabadításának 70. évfordulójára. 

 

Az MMÖNK gazdasági díjat kapott 
2015. január 28. - Népújság 

Múlt pénteken negyedik alkalommal tartották meg a Kárpát-medencei Gazdasági 

Fórumot, melynek helyszíne Székesfehérvár volt. A Muravidéket Horváth Ferenc, az 

MMÖNK, Hancsik József, az MMGVE, illetve Magyar Jani, az MMÖNK Gazdasági 

Bizottságának vezetője képviselte. A cél ezúttal is a Kárpát-medencei térség 

gazdaságfejlesztése volt. 

 

Ünnepi műsor a magyar kultúra napja alkalmából 
2015. január 28. – Huncro.hr 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége Kopácson szervezett ünnepi műsort a 

magyar kultúra napja alkalmából. Egy táncos-irodalmi összeállítással tisztelegtek a 

magyar nyelv, tánc és népzene, nemzeti kultúránk előtt. A közös ünneplésben az Alfaluk: 

Laskó, Várdaróc és Kopács amatőr művészei, művészeti együttesei vállaltak szerepet. 
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http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/10209-2015-01-27-20-14-16
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/10206-2015-01-27-20-09-17
http://www.nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/10217-2015-01-28-09-33-08
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6003-uennepi-msor-a-magyar-kultura-napja-alkalmabol
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Kismarton: bemutatkozó látogatást tett az új nagykövet 
2015. január 28. - Volksgruppen 

Bemutatkozó látogatást tett tegnap Kismartonban Perényi János, Magyarország 

Ausztriában akkreditált nagykövete. A diplomatát Hans Niessl tartományfőnök fogadta. A 

munkabeszélgetés fő témája a határonátnyúló együttműködés volt. 
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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 
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