Továbbra is elutasítják az új magyar konzuli irodák megnyitását
2016. február 2. – Krónika, mno.hu, Magyar Hírlap
A kormányváltás után sem módosult a román külügyminisztérium elutasító álláspontja a
Magyarország által Nagyváradon és Marosvásárhelyen megnyitni szándékozott konzuli
irodák ügyében – derült ki a bukaresti külügy válaszából, amelyet a tárca a Krónika ezzel
kapcsolatos kérdésére adott. „Ami Magyarország azon kérését illeti, miszerint két konzuli
irodát nyitna Romániában, Nagyváradon, illetve Marosvásárhelyen, a román fél válaszát már
2014-ben közöltük" – olvasható az egymondatos válaszban. A magyar kormány 2013
áprilisában kezdeményezte a két konzuli iroda alapítását a román kormánynál. Az országban
a bukaresti nagykövetség, illetve konzulátus mellett jelenleg Csíkszeredában és Kolozsváron
működik magyar főkonzulátus. Budapest az elutasítás nyomán a román nagykövetet is
bekérette, Bukarest ugyanakkor azt állította: megindokolták a konzuli irodák megnyitásának
elutasítását.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Támogatást kérnek az állampolgárság mellé
2016. február 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék, nol.hu, mno.hu
A Kovászna megyei magyar városok felnőtt lakosságának 42 százaléka kapta meg eddig a
magyar állampolgárságot, és további 12 százalék egy éven belül igényli azt – számolt be
kedden Tamás Sándor, az RMDSZ háromszéki elnöke a szövetség által az elmúlt év végén
elvégzett konzultáció eredményeiről. Elmondta, a szövetség Sepsiszentgyörgyön,
Kézdivásárhelyen, Kovásznán és Baróton több mint tízezer polgárt kérdezett meg a könnyített
honosításról és a települések problémáiról. „Támogatjuk a könnyített honosítást, de ha a
magyar kormány nem rendel mellé komoly szülőföldön maradást segítő programokat,
előfordulhat, hogy a Székelyföld, a határon túli területek veszítenek emiatt” – mondta, a
konzultáció eredményeit kommentálva Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy szociológus
végzettségű polgármestere, az RMDSZ helyi elnöke kifejtette, ebben a kérdésben nem történt
akkora előrelépés, mint amekkorára számítottak.

Kövér László: Horvátország fontos szövetségese Magyarországnak
2016. február 2. – MTI, InforRádió, Híradó.hu, Magyar Hírlap
Horvátország nem csak szomszédja, de fontos szövetségese a régióban, a NATO-ban és az
Európai Unióban Magyarországnak - mondta Kövér László házelnök kedden, amikor fogadta
a magyarországi látogatáson tartózkodó Miro Kovac horvát külügyminisztert. Miro Kovac
megerősítette, hogy a horvát kormány pozitívan viszonyul a horvátországi magyarsághoz és
fontos összekötő kapocsnak nevezte a Magyarországon élő horvát és a Horvátországban élő
magyar közösséget.
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2016. február 3. – MTI, Új Szó, Magyar Idők
Idén is meghirdeti március 15-i diákutaztatási programját a Rákóczi Szövetség magyarországi
középiskolások számára, azzal a céllal, hogy a Kárpát-medence valamely határon túli
településére utazzanak és ottani magyar társaikkal közösen ünnepeljenek. A szervezet MTIhez eljuttatott közleménye szerint a program célja, hogy minél több közvetlen kapcsolat
alakuljon az utazások alkalmával a magyarországi és a határon túli magyar diákok, tanárok,
illetve iskolák között. A programot idén is pályázati formában hirdeti meg a szövetség,
amelyre bármely magyarországi középiskola jelentkezhet.

Újból Mezei ügyében nyomozhat a DNA
2016. február 2. – transindex.ro
A székelyudvarhelyi Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (MÜTF) és a
gyergyószentmiklósi televízió (Gyergyó Tv) szerkesztőségében is házkutatást tartott hétfőn a
DNA. A korrupcióellenes ügyészség közleményében csak annyi áll, hogy 2008 és 2012 között
elkövetett korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt vizsgálódtak hat Hargita megyei és
bukaresti helyszíneken. Fóri Endre, a MÜTF Egyesület ügyvédje azonban a Krónika szerint
úgy tudja, az ügyészek hétfői akciója Mezei János felfüggesztett gyergyószentmiklósi
polgármester ügyével kapcsolatos.

Erdély Magyarország

A Rákóczi Szövetség idén is meghirdeti Kárpát-medencei utazási programját

Soós: saját mérések alapján kapta meg a környezetvédelmi engedélyt az
Azomures
2016. február 2. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro
Az Azomureș vegyipari üzem saját méréseit vette figyelembe a Maros megyei
környezetvédelmi ügynökség, az engedély kibocsájtásához - közölte Soós Zoltán
marosvásárhelyi tanácsos. Soósnak a szakhatósághoz beterjesztett érdeklődésére érkezett
válaszban azt írták, ők nem rendelkeznek jóváhagyott felszereléssel a károsanyagkibocsátások mérésére, a gyár pedig negyedévenként bejelentette a saját berendezésével mért
értékeket. A hatóság csupán mobil mérőeszközzel mérte rendszeresen az ammóniakibocsájtást, ám ennek idéntől már az európai Unió nem szab felső határt, tehát egy
értelmetlen művelet - áll a közleményben.

Előzetes letartóztatásban maradnak az erdélyi HVIM-esek
2016. február 2. – maszol.ro
Hétfő este kihirdetett jogerős ítéletében a legfelsőbb bíróság 30 nappal meghosszabbította
Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM)
kézdivásárhelyi és erdélyi elnökének az előzetes letartóztatását - közölte kedden az Agerpres.
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Polgármester-jelölés: játék közben borítaná a szabályokat Bunta Levente
2016. február 2. – maszol.ro
Bár
Székelyudvarhelyen már
a regisztráció is megkezdődött
az RMDSZ
polgármesterjelöltjéről döntő nyitott, állóurnás előválasztásra, a városi szervezet elnöke
meggondolta magát. Bunta Levente most azt szeretné, hogy küldöttgyűlés döntsön a jelöltről.
A székelyudvarhelyi városi RMDSZ-szervezet választmánya a polgármester javaslatára hétfő
este megszavazta, hogy küldöttgyűlést hívjanak össze a jelölés módjának megváltoztatására.
Tájékoztatása szerint az ülésen Bunta Levente elmondta, nem ért egyet azzal, hogy az RMDSZ
polgármester-jelöltjéről előválasztáson döntsenek, amelyen nem RMDSZ-tagok is részt
vehetnek. Bunta Levente lépése azért meglepetés, mert korábban a városi szervezet nevében
levélben jelezte az udvarhelyszéki RMDSZ-nek, hogy „a legdemokratikusabb módozat
szerint”, urnás előválasztáson szeretnének dönteni a polgármesterjelölt személyéről és a
tanácsosjelöltekről.

Erdély

A két gyanúsított vizsgálati fogságának meghosszabbítását a terrorizmus és szervezett
bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) kérte. Korábban a bukaresti táblabíróság Beke és Szőcs
fogdában tartásáról döntött. Fellebbezésüket hétfőn a táblabíróság elutasította.

Arros Orsolya: Bunta Levente legyen férfi, ne taktikázzon!
2016. február 2. – maszol.ro
Váratlanul érte Arros Orsolyát az a hír, hogy Bunta Levente meggondolta magát a
székelyudvarhelyi előválasztás kérdésében. A polgármesterjelölt-aspiráns azt üzente a
polgármesternek: „legyen férfi, és ne taktikázzon”. „Elfogadhatatlan számomra, hogy játék
közben változtatjuk meg a szabályokat. A polgármester egyet mond, de mást cselekszik” –
jelentette ki Arros Orsolya.

Várni kell még Sütő András szobrára Marosvásárhelyen
2016. február 2. – maszol.ro
Annak ellenére, hogy az anyagi fedezet megvan rá, még mindig nem lehet tudni, mikor lesz
szobra Marosvásárhelyen Sütő Andrásnak. Peti András alpolgármester elképzelhetőnek
tartja, hogy nem a Színház-téren, hanem egy másik helyszínen álljon a szobor. Az idei
költségvetéséből 150 ezer lejt különített el az önkormányzat a Sütő-szoborra, a jövő éviből is
ugyanekkora összeget szánnak rá – tehát az anyagiak adottak lennének, csupán a terv
kivitelezése stagnál – magyarázta az alpolgármester.

Tisztújítás a BBTE-n: változás lesz az egyetem magyar vezetőségében
2016. február 2. – maszol.ro
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Biológiai és Ökológiai Intézetének
vezetője, Markó Bálint is indul a BBTE magyar tagozatát képviselő rektorhelyettesi tisztségért
- erősítette meg a Maszol értesüléseit a jelölt. A jelenlegi rektorhelyettes, Nagy László nem
kíván versenybe szállni, Soós Anna újabb mandátumot szeretne. A rektorhelyettesi tisztségre
a jelöltek február nyolcadikáig nyújthatják be a pályázatokat, a magyar tagozat pedig február
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Február 15-én várható döntés a kolozsvári helységnévtáblák ügyében
2016. február 2. – maszol.ro, Krónika
Ismét elhalasztotta a döntéshozatalt hétfőn a Kolozs megyei törvényszék a kolozsvári
többnyelvű helységnévtáblák ügyében - tájékoztatta a Maszolt Szőcs Izabella jogtanácsos. A
törvényszék hétfőn ismét tárgyalta az ügyet, döntés február 15-én várható.

Erdély

22-én dönti el szavazással, kik kerüljenek a lista élére. A hallgatók 25 százalékos részvételi
aránnyal szólhatnak bele a kérdésbe.

Kérdéses a marosvásárhelyi közösködés
2016. február 2. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma
Nem került veszélybe Soós Zoltán hárompárti támogatottsága azok után, hogy Kelemen
Hunor RMDSZ- és Szilágyi Zsolt EMNP-elnök a múlt héten nem tudtak megegyezni a közös
marosvásárhelyi és Maros megyei tanácsosi listák felállításáról. Bereczki Ferenc, az EMNP
Maros megyei szervezetének új elnöke úgy véli, egy korábbi egyezséget nem szabad felrúgni
csak azért, mert országos szinten az RMDSZ elnöke teljesen elhatárolódik az
együttműködéstől.

Győzelmi kényszerbe hajszolhatják Soós Zoltánt
2016. február 2. – Krónika
Kellemetlen helyzetbe sodorhatja az RMDSZ Soós Zoltánt, ha a korábban meglebegtetett
forgatókönyvvel ellentétben nem közös, hanem független jelöltként indítja a marosvásárhelyi
polgármesteri posztért. Ennek a forgatókönyvnek az lenne a hátulütője, hogy Soós nem
szerezne újabb tanácsosi mandátumot, ha nem nyeri meg a polgármesteri tisztséget, a
helyhatósági választási törvény értelmében ugyanis független jelölt nem szerepelhet egy
időben tanácsosi jelöltlistán is.

2039-ig is elhúzódhat
visszaszolgáltatása

kommunizmus

idején

elkobzott

ingatlanok

2016. február 2. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma
2039-ig is elhúzódhat a kommunizmus idején elkobzott ingatlanok visszaszolgáltatása állapította meg a miniszterelnök ellenőrző testülete, amely a restitúciós hatóság
tevékenységét vizsgálta meg. Dacian Ciolos ellenőrző testülete kedden adott ki közleményt,
amelyben ismertette a hatóságnál végzett vizsgálat következtetéseit - írta az Agerpres
hírügynökség. Tavaly év végén még több mint 42 ezer kérelem volt a hatóság asztalán. Ha a
jelenlegi ütemben folyik a restitúció, a folyamat csak 24 év múlva, 2039-ben zárul le.

Hadigondozotti ellátást igényelhetnek az egykori honvédek és utódaik
2016. február 3. – Krónika
Magyar állampolgársággal rendelkező egykori honvédek, hadiözvegyek, hadiárvák és
hadigyámoltak (hadirokkantak gyermekei) igényelhetik Magyarország külképviseletein a
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A lehallgatás hanganyagát kérte Borboly ügyvédje

Erdély

hadigondozotti ellátást. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusán is benyújtható az
igénylés, az eljárásról Zsigmond Barna Pál főkonzul, Farkas Balázs konzul és Lukács Bence
Ákos konzul tájékoztatott.

2016. február 3. – Krónika, szekelyhon.ro
Nem történt előrelépés tegnap a Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök és tizenkét másik
érintett személy perében a Hargita megyei törvényszéken. Eljárásbeli hiányosságot
állapítottak meg, mert nem kaptak visszajelzést arról, hogy az egyik vádlott megkapta vagy
sem az idézést. A tárgyalást új bíró vezeti, miután a korábbi megbízott visszalépett, és a
kérését elfogadták – ez a legfontosabb újdonság az ügyben.

Bihar megyei magyar összefogást sürget a néppárt
2016. február 3. – Krónika
Óriási hátrány lehet az egységes magyar kiállás hiánya az idei helyhatósági választásokon
Bihar megyében, illetve Nagyváradon Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) megyei szervezetének elnöke szerint, aki úgy véli: az összefogás hiánya ahhoz
vezethet, hogy a magyarok átszavaznak a román pártokra. Zatykó Gyula, az EMNP országos
alelnöke szerint éppen ezért lenne fontos egy erős magyar felállás, egyúttal emlékeztetett
arra, hogy az RMDSZ elutasította a választási összefogást.

Mezei-ügy: újabb eltiltás

Kimondta: autonómia. Az MKP levette a listáról
2016. február 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártjának választási listájáról lekerült Halász Béla neve, mert egy
pozsonyi plakátjával megsértette a párttal szemben vállalt kötelezettségeit. Halász Béla
magánakciója és választási karrierje gyors véget ért. A hét elején autonómiás óriásplakátot
helyezett ki Pozsonyban, üzenete az volt: autonómia kell, ezt pedig nevén kell nevezni, nem
önkormányzatiságnak, hanem autonómiának.
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Felvidék

2016. február 2. – Krónika, szekelyhon.ro
A hatósági felügyelet meghosszabbításáról döntött a Hargita megyei törvényszék hétfőn
Mezei János ügyében. Az alapfokú döntés értelmében Mezei ellen újabb hatvan napig
érvényben marad a felügyelet, és továbbra sem töltheti be polgármesteri tisztségét.
Gyergyószentmiklós tisztségéből felfüggesztett polgármestere a hétfői tárgyaláson a felügyelet
megszüntetését kérte, arra hivatkozva, hogy mivel a kivizsgálási szakasz lezárult, a
vallomások már az ügy iratcsomójának részét képezik, így ebben az esetben már nem áll fenn
a tanúk befolyásolásának lehetősége.

5

2016. február 2. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Halász Béla civil aktivista, aki a Magyar Közösség Pártja választási listájának 150. helyén
szerepel, lekerül a párt jelöltlistájáról, mert egyeztetés nélkül, az MKP kampánystratégiájával
szembemenve, Pozsonyban „En kimondom: autonómia" felirattal óriásplakátot jelentetett
meg. A párt a továbbiakban nem kíván együttműködni Halász Bélával.

Felvidék

MKP: A közös akaraton a hangsúly

Híd: Mindent lehet, csak akarni kell

Topolya: 4,5 millió dinár a művelődési központok működésére
2016. február 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az idén is támogatja a községbeli művelődési központok és egyesületek munkáját a topolyai
önkormányzat. Az általuk kiírt, a művelődési központok és egyesületek működési költségeit
támogató pályázaton nyolc kérvényt hagytak jóvá. Támogatásban részesül a topolyai Kodály
Zoltán Magyar Művelődési Központ, a Vuk Stefanović Karadžić Szerb Művelődési Központ, a
bácskossuthfalvi Ady Endre Művelődési Központ, a pacséri Pacsér, a bajsai Testvériség, a
gunarasi József Attila és a zentagunarasi Petro Kuzmjak Művelődési Egyesület, valamint a
zentagunarasi Gracza János Színjátszó és Irodalmi Egyesület.

Vajdaság

2016. február 2. – Új Szó
A Híd képviselői elkészítették a tanárok fizetésemeléséről szóló törvényjavaslatot. Az
iskolaügyi bizottság mai rendkívüli ülésén azt szeretnék elérni, hogy a kormány és a tanárok
megegyezzenek, és gyorsított eljárásban fogadják el az említett törvényt. Bugár Béla szerint
a miniszterelnök azon kijelentései, hogy már nem tud semmit tenni a tanárok érdekében,
félrevezetőek. „Megemlíteném a 6 évvel ezelőtti esetet, amikor Robert Fico kormánya néhány
héttel a választások előtt fogadta el a kettős állampolgárságról szóló törvényt. Ezért tartom
kijelentéseit csak kifogásnak. Mindent meg lehet oldani, csak akarni kell“- jelentette ki Bugár
Béla.

Montenegrói küldöttséggel tárgyalt Pásztor István
2016. február 2. – Pannon RTV
Miodrag Kankaraš montenegrói főkonzult és Branislav Sekulićot, a Montenegrói Nemzeti
Tanács elnökhelyettesét fogadta ma Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke
Újvidéken. Megvitatták a fél évvel ezelőtt megnyílt montenegrói konzulátus munkáját,
valamint a Vajdaságban élő montenegrói közösség számára fontos kérdésekről is tárgyaltak.
Az idegenforgalom és a jelentős gazdasági csereforgalom mellett számos más területen
építhető ki kiváló együttműködés Montenegró és Vajdaság között – hangsúlyozta Pásztor
István. Arról is szó esett, hogy Vajdaságban minél előbb meg kell alapítani a Montenegrói
Művelődési Intézet, a kultúra, az anyanyelv és a hagyományápolás érdekében.
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IV. Görögkatolikus Farsangi Jótékonysági Bál
2016. február 2. – Kárpátinfo
2016. január 30-án a beregszászi Arany Páva étteremben szervezte meg negyedik alkalommal
farsangi jótékonysági bálját a Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet (GISZ), amelyre idén
rekordszámú, közel 350 vendég érkezett. A Milan Sasik, a Munkácsi Görögkatolikus
Egyházmegye püspöke és Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának
főkonzulja fővédnöksége alatt megrendezett bálon a Tiszaújhelyben található Görögkatolikus
Ifjúsági Ház (az Újhelyi-kúria) felújítására gyűjtöttek a szervezők.

Vajdaság

2016. február 2. – Pannon RTV
Ezer körül van azoknak a száma, akik eddig Péterrévén magyar állampolgárságért
folyamodtak. Kedden már tizedik alkalommal adhatták át a helyiek honosítási kérelmüket a
magyar főkonzulátus munkatársainak. Ezúttal 120 péterrévei és környékbeli lakos
kérvényezte a magyar állampolgárság megszerzését. A Vajdasági Magyar Szövetség a helyi
közösség épületében szervezte meg a konzuli fogadónapot.

Kárpátalja

Kihelyezett konzuli fogadónap Péterrévén

Kárpátaljai rászorulókat és az Erzsébet Hospice Alapítványt támogatják

Lesz Országos Magyar Kisebbségi Koordináció!
2016. február 1. – hmdk.hr
Az előzőleg beharangozottak szerint, Zágráb város Magyar Kisebbségi Önkormányzatának a
meghívására vasárnap került sor a megválasztott megyei magyar kisebbségi önkormányzatok
elnökei és a megyei magyar képviselők részvételével tartott egyeztető ülésre. A vasárnapi
ülésen megegyezés született több fontos, az Országos Magyar Koordináció működését illető
ügyben is, mint amilyen az alapszabály szövege, a jövőbeli vezetőség összetétele, valamint az
ünnepélyes megalakulás dátuma. Az ülésre meghívást kaptak a MESZ által jelölt két megyei
önkormányzat elnökei, illetve a három MESZ-es megyei képviselő is, de ők a vasárnapi ülésen
nem jelentek meg.
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Horvátország

2016. február 2. – Kárpátalja
Jótékonysági bált rendezett szombaton a BOKIK (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara) a miskolci Lions Clubokkal közösen a Zenepalotában. A
jótékonysági tombola bevételét – mintegy félmillió forintot – a Kárpátalján élő rászorultak
megsegítésére, valamint az Erzsébet Hospice Alapítvány támogatására ajánlották fel a
szervezők.
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Bemutatkozik a Hazám - a diaszpóra legszínesebb magazinja
2016. február 2. – Nemzeti Regiszter
Van egy magazin Edmontonban, ami több egy egyszerű magazinnál. Egy kapcsolat. Egy
kapcsolat a kanadai Alberta tartomány magyarsága és a Kárpát-medence között. A Hazám
egy olyan egyedülálló kiadvány, mely a Kárpát-medence szépségeit mutatja be a Kanadában
élő magyaroknak.
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Őrvidék

2016. február 2. - Volksgruppen
A városszalónaki Concentrum Fórum, amely a politikai, etnikai, kulturális és szociális
ökuméne jegyében működik egy magyar témakörű estet szervez február 18-án, 19.00-kor a
község Evangélikus Központjában.

Diaszpóra

Magyar est a Concentrumban
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 2. , 18.30. - Kossuth Rádió
Lesz-e széleskörű összefogás a Székely Szabadság Napján, március 10-én?
Mennyire befolyásolja az erdélyi magyar pártok részvételi hajlandóságát az eseményen az,
hogy a tavasz végén helyhatósági, majd ősszel parlamenti választások lesznek? Ezek a
kérdések merülnek fel Izsák Balázs sepsiszentgyörgyi tárgyalásai után.
A VMSZ kizárta soraiból azon tagjait, akik beléptek a Magyar Mozgalomba
A Vajdasági Magyar Szövetség, a legnagyobb délvidéki magyar párt kizárta soraiból azon
tagjait, akik létrehozták a Magyar Mozgalom nevű civil szervezetet. A pártban nemrég még
meghatározó szerepet játszó személyiségek kapják a napokban a kizárásukról értesítő levelet.
Az 1849-es áldozatokra emlékeztek Zentán
Az 1849. február eleji véres zentai gyertyaszentelőre emlékeztek a Délvidéken. 167 éve a
Tisza-menti várost elfoglaló szerb felkelők legkevesebb kétezer magyart gyilkoltak le. Ez volt
az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc legtöbb polgári áldozatot követelő
eseménye.
A magyar államiság iratanyagának felkutatásán dolgoznak hazai levéltárosok
Trianonnal nem csak a területének és lakosságának kétharmadát veszítette el Magyaroroszág,
de elveszett, megsemmisült, vagy nehezen hozzáférhetővé vált a magyar államiság
iratanyagának jelentős része is. A hazai levéltárosok folyamatosan dolgoznak ezek
felkutatásán, hozzáférhetővé tételén. Örömteli, hogy az elszakított országrészekben ehhez
nem csak a magyarok körében találnak partnereket.
Beszélgetés Szegedi László espressel, az Erdélyi Református Egyházkerület
missziói előadójával
Az erdélyi Kőhalom a II. Géza által behívott szász telepesek által alapított város az erdélyi
Brassó megye északi részén. Jelenleg több, mint ötezer lakosának egyötöde magyar ajkú. A
rendszerváltozáskor ennek ellenére a városban nem volt teljes a magyar oktatási hálózat. Az
1989-től ott szolgáló református lelkész, a magyarigeni lelkészcsaládból származó Szegedi
László indította el az óvodát és a középiskolai osztályt, majd a szükséges tanulói létszám
biztosítására a Szórvány Diákotthont, közben templomot is épített a gyülekezet számára.
Felvidéki diákok élménybeszámolója a Magyar Energetikus Hallgatok I.
Találkozójáról
Kolozsváron és Pozsonyban tanuló magyar egyetemistákat is meghívtak a Magyar
Energetikus Hallgatók I. Találkozójára, amelyen nemcsak ismerkedni, de versenyezni is
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kellett. Hét egyetem, köztük öt magyarországi intézmény összesen hatvan hallgatója vett részt
a múlt hétvégi rendezvényen.
Február 5-én rendezik a budapesti Székely Bált
Már hagyományosnak tekinthető a Székely Bál Budapesten, hiszen harmadik alkalommal
rendezik meg, ezúttal február 5-én, szombaton. Rendhagyó lesz azonban a
kedvezményezettek köre: a három székely közösség mellé belép egy kárpátaljai is - amint azt
Benkei Ildikó megtudta Szász Jenőtől, a bált szervező Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnökétől.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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