Kövér: a térség államainak együtt kell működniük
2016. február 10. – MTI, Szabad Újság, hirek.sk, Figyelő, Inforádió, Magyar Idők, Magyar
Hírlap,
A visegrádi és a térségi államok együttműködésének fontosságát hangsúlyozta Kövér László
házelnöke a Szabad Újságnak nyilatkozva. Kifejezetten jónak értékelte a jelenlegi szlovákmagyar viszonyt Kövér László házelnök a szerdán megjelent interjúban, hozzátéve: az illegális
migráció megfékezésére tett erőfeszítések a visegrádi országok részéről azt tükrözik, hogy
mélyebb, stratégiai jellegű két- és többoldalú viszonyrendszert is ki kellene alakítani. Az
Országgyűlés elnöke szerint "fényűzés számba megy" a kölcsönös történelmi sérelmeinkből
fakadó bizalmatlanság, kérdésre válaszolva megjegyezte ugyanakkor, hogy az életben tartott
Beneš-dekrétumokba foglalt kollektív megbélyegzés, elveiben semmiben sem különbözik a
nácik faji alapú és a kommunisták osztályalapú ideológiájától.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Szívünkben a döntés – Kezdődik az MKP kampányának harmadik fordulója
2016. február 10. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja ma bemutatta a kampánya harmadik fordulójának új szlogenjét,
illetve a Szívünkben a döntés felirattal megjelenő új óriásplakátjait, emellett bemutatkoztak a
párt partnerszervezetei is, amelyeknek képviselőjelöltjei jelen vannak az MKP választási
listáján, az úgynevezett közös akarat listáján. A Házasság hete alkalmából pedig szó volt a
párt családtámogatási programjáról is.

Az 1918-as román ígéretek nemzetközi számonkérését kezdeményezték egy
kolozsvári fórumon
2016. február 10. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika
Az erdélyi románok 1918-as gyulafehérvári nyilatkozatában tett ígéreteinek a nemzetközi
szinten történő számonkérését kezdeményezték egy szerdai kerekasztal-beszélgetésen,
amelyet a magyar nemzetpolitika nemzetközi környezetéről szerveztek Kolozsváron. A
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Kulturális Autonómia Tanácsa által
szervezett nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen Fábián Gyula egyetemi docens, a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem jogász oktatója vetette fel, hogy a nemzetközi
szokásjogban száz év az elévülési idő, és 2018-ig lehet eséllyel számon kérni azokat a
kisebbségekre vonatkozó ígéreteket, amelyeket az erdélyi, bánsági és magyarországi románok
képviselői a Romániával való egyesülést kimondó gyulafehérvári nyilatkozatban fogalmaztak
meg.
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2016. február 10. – transindex.ro, Bihari Napló, MTI, Erdély Ma, Magyar Nemzet, hvg.hu,
MNO, Magyar Hírlap, Inforádió
Nagyváradon az elmúlt hetekben teljesen lebontották azt az Ady-központot, amelyet 20032004-ben a magyar állam támogatásával épített fel az RMDSZ-hez közel álló Mecénás
Alapítvány - írta szerdai számában a Bihari napló című napilap. Az Ady Endréről elnevezett,
mintegy 600 négyzetméteres hasznos területű konferenciaközpontot és a mellé tervezett
szállodát - melynek csak a vázszerkezete épült meg - a Lotus Center társaság vásárolta meg
tavaly augusztusban az önkormányzat által szervezett árverésen. Korábban a Mecénás
Alapítvány az ingatlant arra a házra cserélte, amelyben Ady Endre múzsája, a versekben
Lédaként emlegetett Brüll Adél lakott.

Erdély

Lebontották a nagyváradi Ady-központot

Kormányszóvivő: június 5-én lesznek a helyhatósági választások
2016. február 10. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Bihari Napló, szekelyhon.ro
Június 5-én lesznek a helyhatósági választások - jelentette be a kormány döntését a
kormányszóvivő. Az Állandó Választási Bizottság is ezt a dátumot javasolta. A pártoknak,
pártszövetségeknek április 6-ig kell jelezniük a Központi Választási Iroda felé a logóikat. A
jelöltek április 26-ig jelentkezhetnek, és május 4-én válik véglegessé a jelöltek névsora. A
választási kampány május 7-én kezdődik, és június 4-én zárul. A voksolás június 5-én reggel
7-től 21 óráig tart majd.

Bemutatta választási programját Arros Orsolya
2016. február 10. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Bemutatta és nyilvános konzultációra bocsátotta a választási programját Arros Orsolya,
amelyben egy megerősödő, élhető és biztonságos Székelyudvarhelyt vizionál. „Amikor azt
tapasztaljuk, hogy sorra hagynak le bennünket a szomszédos települések, nagyobb ütemben
fejlődnek, mint ez a város, akkor még inkább erősödik egy új szemléletmódra, egy új
városgazdálkodásra az igény” – mondta az RMDSZ előválasztásán induló polgármesterjelölt.
Arros Orsolya úgy nyilatkozott: mentalitásváltást akar, ezért új működési alapelvek
meghatározásával indította a programtervét. Úgy véli, olyan időszaknak kell következnie
Udvarhely életében, amikor a hivatal van a polgárokért és nem fordítva.

Székelyudvarhely: a széki szervezet nem fogja engedni, hogy csak RMDSZ-tagok
szavazhassanak az előválasztáson
2016. február 10. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika
Csak RMDSZ-tagok voksolhatnak a székelyudvarhelyi előválasztáson - döntöttek kedd este az
RMDSZ udvarhelyi szervezetének tagjai kedd esti gyűlésükön. Bíró Barna Botond, a székiek
ügyvezető elnöke szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, amint a keddi küldöttgyűlés
határozatát megkapják, azt érvényteleníteni fogják. „A székelyudvarhelyi szervezet
tiszteletben tartja és végrehajtja a széki szervezet (…) döntéseit” – idézett a helyi szervezet
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Soós Zoltán felhívása: a marosvásárhelyi magyarok tegyék félre politikai
előítéleteket
2016. február 10. – maszol.ro
Soós Zoltán polgármesterjelölt azt szeretné, hogy a marosvásárhelyi magyarok tegyék félre a
közös cél, a választások megnyerése érdekében a vitáikat, ahogyan tették ezt 1990. február
10-én a könyves-gyertyás felvonuláson. Az 1990. február 10-én Marosvásárhelyen
megszervezett könyves-gyertyás felvonuláson a közös cél érdekében a vásárhelyi magyarok
félre tudták tenni politikai előítéleteket, indulataikat, vitáikat – fogalmazott Soós Zoltán a 26
évvel ezelőtti, tízezreket megmozgató eseményre emlékezve és emlékeztetve arra, hogy ez ma
is lehetséges.

Erdély

működési szabályzatából. „Nem változtatunk sem a procedúrán, sem a határidőkön, sem a
módozaton” – idézi a portál Bírót.

15,3 százalékkal nő a kisebbségek támogatása
2016. február 10. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro
15,3 százalékkal nőtt a nemzeti kisebbségek szervezeteinek 2016-ra nyújtott állami
támogatás. A költségvetési törvényben elkülönített kisebbségi keretösszeg elosztásáról szerdai
ülésén döntött a bukaresti kabinet. A kormány honlapján közölt határozat szerint idén 109,4
millió lejt fordítanak a kisebbségek támogatására. Az összeg nagyobb részével, 105,4 millió
lejjel a nemzeti kisebbségek elismert szervezetei gazdálkodhatnak, a fennmaradó részből az
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala szervez kisebbségi programokat. A magyar közösségnek
szánt támogatás összege 22,87 millió lej.

Kampánykörútra indul a Sapientia egyetem
2016. február 10. – szekelyhon.ro, Krónika
Erdély több mint száz középiskoláját látogatja meg a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem 18 önkéntes hallgatója február 15–26. között. A kampánykörút során az
intézmény három – csíkszeredai, marosvásárhelyi és kolozsvári – helyszínét népszerűsítik.
„Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a középiskolák nyitottak, sőt igénylik ezt a típusú
felvételi tájékoztatást” – fogalmazott Kósa István, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának
dékánhelyettese a felsőoktatási intézmény szerdai sajtótájékoztatóján. Csíki Adél, az egyetem
PR-felelőse kihangsúlyozta: a kampánykörút egyik célja, hogy a Sapientia három
helyszínének egyikére csábítsák a végzős középiskolásokat, a másik pedig, hogy a
tájékoztatást követően a diákok komolyabban vegyék az érettségit, fontos legyen számukra a
továbbtanulás lehetősége.

Parászka Boróka ellen indított petíciót egy hobbiújságíró
2016. február 10. – transindex.ro
Internetes aláírásgyűjtést indított egy marosvásárhelyi lakos Parászka Boróka újságíró ellen.
A petíció gyorsan téma lett a Facebookon az újságírók körében, mert a kezdeményező,
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Erdély

Ferencz Zsombor - noha bevallása szerint nem tartja magát újságírónak - több ízben is
publikált a Központ nevű Maros megyei hetilapban, és a Krónika is több alkalommal hozta
írásait. A témához hozzászóló újságírók közül volt, aki azt találgatta, hogy valóban egy
szakmán belüli személy kelti-e egy kollégája ellen a hangulatot, és kéri a kirúgatását az őt
foglalkoztató médiumok vezetőitől, úgy, hogy ehhez online petícióban próbál
tömegtámogatást szerezni. És teszi mindezt azért, mert nem ért egyet a Parászka Boróka
írásainak, műsorainak a tartalmával.

Saját védjegye lesz az Érmelléknek
2016. február 11. – Krónika
Az „Érmelléki minőségi termék” feliratú védjegy bejegyeztetését kezdeményezte az Érmelléki
Gazdák Egyesülete (ÉGÁ), hogy ezáltal támogassák és népszerűsítsék a régióban élő
őstermelőket és ösztönözzék a kisgazdákat piacképes termékek előállítására. Csomortányi
István, az egyesület ügyvezető elnöke elmondta: az ötletet a dunántúli és a székelyföldi pozitív
példák szolgáltatták, de az „utolsó löketet” a magyarországi mezőgazdasági és élelmiszerkiállítás (OMEK) adta meg, ahol először képviselték az Érmelléket önálló standdal.

A szolgálatos feljelentőnek adott igazat a törvényszék

Közvélemény-kutatás: Ficónak partnerre lenne szüksége a kormányalakításhoz
2016. február 10. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Csökkent a Smer népszerűsége a múlt hónapban, a kormányalakításhoz koalíciós partnerre
lenne szüksége – derült ki a Focus közvélemény-kutatásából. A Smer-SD-re februárban a
választópolgárok 34,1 százaléka szavazott volna, ami a januári támogatottságnál 2,2
százalékkal kevesebb. Második helyre a Háló (#Sieť) kerülne 13,7 százalékkal. A Szlovák
Nemzeti Párt (SNS) 8,1 százalékos, a Most-Híd vegyespárt 8, a Kereszténydemokrata
Mozgalom (KDH) 7,5, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO-NOVA) 6,4
százalékos eredményt érne el. Utolsóként a Szabadság és Szolidaritás (SaS) jutna be a
parlamentbe 5,1 százalékkal. A Magyar Közösség Pártjának 3,6 százalékos támogatottságot
mértek.

Felvidék

2016. február 11. – Krónika
El kell távolítani a csíkszeredai városháza tanácsterméből a magyar és székely zászlót, illetve
a város lobogóját – erről döntött első fokon a Hargita megyei törvényszék abban a perben,
amelyet a Dan Tanasă vezette egyesület indított még tavaly augusztusban Csíkszereda
polgármestere ellen.

A magyarországihoz hasonló családtámogatási rendszert vezetne be az MKP
2016. február 10. – Új Szó, Magyar Idők, Figyelő
A magyarországi példa alapján, a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) hasonló
családtámogatási intézkedéscsomag bevezetését szorgalmazza a Magyar Közösség Pártja
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2016. február 10. – bumm.sk, Új Szó
Az Ifjú Szivek Táncszínház köszöni a temérdek támogatást, amit az elmúlt napokban kapott.
Az intézmény nyilatkozatban reagált a kialakult helyzetre. Közleményükben írták: „Berényi
Józsefhez intézett leveleinket azért tettük közzé most, mert számunkra csak a 2016. január
26-án megtartott sajtótájékoztatóból derült ki, hogy Berényi József továbbra sem jelölte
színházunkat a nemzeti jelentőségű intézmények közé. Tette ezt annak ellenére, hogy az Ifjú
Szivek Táncszínház jelölése egyetlen szlovákiai magyar intézményt sem rövidítene meg. Sem
eszmeileg, sem anyagilag. Számunkra ez a jelölés nem az anyagiakról szól. Meggyőződésünk,
hogy az Ifjú Szivek Táncszínház nemzeti jelentőségű intézmények közé való tartozása
elsősorban a magyar közösség érdeke.”

Pályatársai köszöntötték Végel Lászlót 75. születésnapja alkalmából a PIM-ben
2016. február 10. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Pályatársai, tisztelői köszöntötték Végel László Kossuth-díjas vajdasági magyar írót 75.
születésnapja és irodalmi munkássága kezdetének 50. évfordulója alkalmából szerda este a
budapesti Petőfi Irodalmi Múzeumban (PIM). Végel László a magyar és a szerb irodalom jeles
képviselője, egyben a “talanság írója”, az illúzió- és hitevesztettség, a reménynélküliség, a
talajtalanság és jövőtlenség szerzője, a többfelé kötődés, de sehová sem tartozás érzésének
igazi megosztója – hangsúlyozta köszöntőjében E. Csorba Csilla, a PIM főigazgatója.

Felvidék

Ifjú Szivek: „Mit tegyünk, hogy mi is nemzeti jelentőségű kiemelt intézmény
lehessünk?”

Vajdaság

(MKP) - hangzott el a felvidéki magyar párt szerdai sajtótájékoztatóján Pozsonyban, ahol
választási kampányuk megújult elemeit, illetve a Házasság hete alkalmából, családtámogatási
programját is bemutatta az MKP.

Lakossági fórumok a VMSZ és a Prosperitati Alapítvány szervezésében
2016. február 10. – Pannon RTV
Vajdaság több településén szervezett lakossági fórumot a Vajdasági Magyar Szövetség és a
Prosperitati Alapítvány. A terület- és gazdaságfejlesztésről, illetve az ahhoz kapcsolódó
pályázatokról Oromhegyesen Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti frakcióvezetője,
valamint Újhelyi Nándor, a párt törökkanizsai községi szervezetének elnöke tartott
tájékoztatót a megjelenteknek. Kovács Elvira és Pék Zoltán köztársasági parlamenti
képviselők Szentmihályra látogattak el a magyar forrásokból finanszírozott pályázatok
ismertetése céljából, majd Erzsébetlakon folytatták a lakossági fórumokkal egybekötött
előadássorozatot, amely egyebek mellett a mezőgazdaság és a turizmus versenyképességének
erősítését szolgálja a vajdasági magyar közösség számára.
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2016. február 10. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó
Szabadka, Nagybecskerek és Zombor után tegnap Magyarkanizsán is megnyílt a Prosperitati
Alapítvány irodája. A szalagot Menyhárt Attila, a Szabadkai Magyar Főkonzulátus vezető
konzulja és ifj. Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője vágta át. A Prosperitati Alapítvány a
VMSZ terület- és gazdaságfejlesztési programjának vajdasági lebonyolítója, a program
finanszírozója a magyar kormány.

Vajdaság

Prosperitati-iroda Magyarkanizsán is

81 egyetemista kap községi ösztöndíjat Szenttamáson
2016. február 10. – Magyar Szó
A szenttamási községi tanács október folyamán újra meghirdette az egyetemista ösztöndíjak
odaítélésére vonatkozó pályázatot, azoknak a szenttamási község területén élő
egyetemistáknak, akik a 2015/2016-os tanévben alap- vagy mesterfokozatú képzésben
részesülnek azon felsőoktatási intézmények egyikében, melynek alapítója a Szerb
Köztársaság. Az ösztöndíjpályázatra azok az alapképzésen és mesterfokozaton tanuló
egyetemisták jelentkezhettek, akik először iratkoztak be a folyó tanévben az elsőfokú vagy
másodfokú tanulmányok megfelelő évére vagy az abszolvensi évre, nem ismételtek évet,
legalább nyolcas tanulmányi átlaggal rendelkeznek (az elsőéveseknél a feltétel a minimum 4es átlag volt).

Lakossági fórum a gazdaságfejlesztésről Tornyoson
2016. február 10. – Pannon RTV
A gazdaságfejlesztési pályázatokkal kapcsolatban tartottak lakossági fórumot kedden este
Tornyoson, ahol a nagyszámú érdeklődő sok fontos kérdést tett fel a jelenlévő
szakembereknek. A Prosperitati Alapítvány szakemberei hangsúlyozták, tudomásukra jutott,
hogy máris akadnak olyanok, akik megpróbálnak visszaélni a potenciális pályázók
bizalmával, a pályázatok elbírálása azonban értelemszerűen a szabályzatban lefektetett
kritériumrendszer alapján történik majd.

Temerinben megnőtt az állampolgársági kérelmek száma
2016. február 10. – Pannon RTV
Temerinben megnőtt az egyszerűsített honosítási eljárással igényelhető magyar
állampolgársági kérelmek száma. A növekedés a Vajdasági Magyar Szövetség
gazdaságfejlesztési stratégiájának köszönhető, amely megvalósítását a magyar kormány 50
milliárd forinttal támogatja. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa a dél-bácskai
településen tartott kihelyezett konzuli fogadónapot.

Kizárásos alapon
2016. február 11. – Szekeres István – Magyar Narancs
Vajdaságban 2010-re megvalósult egyfajta kulturális autonómia, amit a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) szakértői dolgozták ki a nemzeti tanácsok rendszerét, így 2014-re már a
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El kell döntenünk, mik a prioritások – Interjú Orosz Géza beregszászi
alpolgármesterrel
2016. február 10. – Kárpátalja
2015 őszén a választások után újonnan felállt Beregszászi Polgármesteri Hivatal megkezdte
városmegújító munkáját, amelynek eredményeképpen több utcában kicserélték az öreg
vízvezetékrendszer csőhálózatát, valamint a református templom melletti parkoló részben
sétánnyá változott. Most, hogy átléptünk a következő évbe, remény szerint nem áll meg a
munka. Lapunk Beregszász első alpolgármesterét, Orosz Gézát kérdezte az idei célokról,
tervekről.

Vajdaság
Kárpátalja

második Magyar Nemzeti Tanácsi választást tartották. Ezt követően kezdődtek a VMSZ-en
belüli feszültségek. A tanács döntései több magyar szervezettel is konfliktushoz vezettek, ilyen
ügy volt a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának ügye, vagy a Magyar Szó
szerkesztőségében történt változást követő nyíltlevél váltás. Végül augusztus 20-án
megalakult a Magyar Mozgalom, amely akkor még civil szervezetként hirdette, hogy célja a
vajdasági magyar közélet szellemi és erkölcsi megújítása, valamint nyomást gyakorolni és
ellenőrizni a hatalom gyakorlóit.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Narancs 2016. február 11-i számában olvasható.)

Ki lép a helyükre? - Orvoselvándorlás kórházainkból
2016. február 10. – Kárpátalja
Hogy mekkora szükségünk van a járási kórházak orvosaira és nővéreire, azt csak akkor
mérhetjük fel igazán, ha elveszítjük egészségünket, és akár járóbeteg-rendelés keretében,
akár valamelyik kórházi osztályra befeküdve rászorulunk a gyógyítók és a kórházi személyzet
segítségnyújtására. Nagy veszélyt jelenthet hát, ha megannyi munkás és értelmiségi mellett
kórházaink munkatársai is vándorbotot vesznek a kezükbe. De vajon külön a kárpátaljai
magyarság egészségügyi ellátására is negatív hatást gyakorolhat-e a tömbmagyarság által
lakott járások kórházi munkatársainak az elvándorlása? Nehezebbé válik-e a
kommunikációjuk az orvosokkal?

„Meleg szívvel” az étkeztetés javításáért
2016. február 10. – Kárpátalja
Február 6-án vette kezdetét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola által az
intézmény támogatásával és annak bázisán elindított konyhai kisegítő- és szakácsképzés. Dr.
Orosz Ildikó, a főiskola rektora a képzés megnyitóján hangsúlyozta, hogy az a beregszászi
szolgáltatások színvonalának javítását és az egészséges, modern gyermekétkeztetést szolgálja.
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2016. február 10. - Népújság
A Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatalának igazgatója, Stanko Baluh a múlt héten Lendván
találkozott a községi magyar önkormányzatok elnökeivel, valamint a csúcsszervezet
elnökével. A megbeszélés témája a nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő községek
kétnyelvű ügyvitelének és a községi nemzeti közösségek tevékenységének finanszírozásáról
szóló kormányrendelet volt.

Polgármesterek és képviselők találkozója

Muravidék

A nemzetiségi hivatal a moderátori szerepet is vállalja

2016. február 10. - Népújság
Akár korábban is sor kerülhetett volna hasonló munkajellegű megbeszélésre a Muravidéki
Fejlesztési Régió Tanácsa és az országgyűlési képviselők között. A tanács kezdeményezésére
ez február 1-jén jött létre, amit a polgármesterek és a képviselők egyaránt hasznosnak és
szükségesnek tartottak.

Kultúránk egyre fontosabb tényező

2016. február 10. - Volksgruppen
A napokban kezdődnek meg a második félév tanfolyamai a Burgenlandi Népfőiskolák
intézményeiben. Februártól ismét több, mint 700 kurzus között válogathatnak az érdeklődők.
A kínálatban magyar nyelv is szerepel.

Beszélgetés a Chicagói Magyar Bál szervezőivel, Stétz Andreával és Demeter
Andrással
2016. február 10. – Nemzeti Regiszter
Kilencvennegyedik alkalommal rendezték meg idén a Chicagói Magyar Bált a Chicagói
Magyar Klub szervezésében. A szervezők jó néhány bál lebonyolításán vannak már túl. Stétz
Andrea úgy emlékszik, hogy az utolsó tíz bál szervezésében biztosan részt vett és Demeter
András is sok sikeres bál szervezési feladataiban vállalt komoly feladatot.
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Tavaszi félév a Népfőiskoláknál

Őrvidék

2016. február 10. - Népújság
Lendva Község a szlovén kultúrünnep tiszteletére pénteken este a Várgalériában szervezett
ünnepi műsort, melynek keretében megnyílt a Szentgotthárdi Nemzetközi Művésztelep
alkotásaiból válogatott kiállítás is. A kultúra terén végzett munkájáért Igor Teršart, a
Kulturális Közalapítvány igazgatóját tüntették ki.
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2016. február 10. – Nemzeti Regiszter
Február 1-jén Magyarország New York-i és Chicago-i főkonzulátusai közösen tartottak
kihelyezett konzuli napot Clevelandben. Az ügyek döntő többsége útlevélkérelem,
állampolgársági igazolás, anyakönyveztetési ügyek intézése volt. A honosítási eljárás végeként
pedig állampolgársági esküre is sor került, összesen 8-an tettek állampolgársági esküt.
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Interjú Márkusfalvi-Tóth Ádámmal, a Chicago-i Magyar Főkonzulátus vezető
konzuljával
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. február 10., 18.30. – Kossuth Rádió
Kétnyelvű utcanévtáblákat helyeznek ki Beregszászban
Beregszász utcáin hamarosan megújult magyar és ukrán kétnyelvű utcanév táblákkal
találkozhatunk - közölte, a város polgármestere Babják Zoltán.
Évről-évre fogy a római katolikusság Erdélyben
Évről-évre fogy a római katolikusság Erdélyben. Csak a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
1077 hívővel van kevesebb, mint az előző évben, de ennél több is lehet a veszteség. A
tágabban vett Erdélyben, tehát a szatmári, váradi és a temesvári egyházmegyéket is
beszámítva több mint hatszázezer római katolikus él, zömmel magyarok. A legtöbben
mintegy 350 ezren - ide tartoznak a székelyek is - a Gyulafehérvári Főegyházmegyében
vannak.
Az MKP kampánya is kapcsolódik a házasság hetéhez
A házasság hete - Felvidéken is. A Magyar Közösség Pártjának kampánya is kapcsolódik az
eseményhez.
Erdélyi középiskolások körében népszerűsítik a Sapientia Tudományegyetemet
Erdélyi középiskolások körében népszerűsítik a Sapientia Tudományegyetemet, s ebben
oroszlánrészt vállalnak az intézmény hallgatói. A magyar állami fenntartású egyetem azt
szeretné elérni, hogy az erdélyi diákok válasszák az anyanyelvű alapképzést és, ahol lehetőség
van a mesterképzéseket is.
Új honlappal kívánja segíteni a pedagógusok munkáját a Magyar Nemzeti
Tanács
A vajdasági magyarok kisebbségi önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács egy új honlappal
kívánja segíteni a pedagógusok munkáját. A szakmai segítséggel szolgáló weboldal, csak
regisztrációt követően használható.
Interjú Tóth János csernakeresztúri plébánossal
Minden hívő ember számára fontos a lelki feltöltődést jelentő zarándoklatokon való részvétel,
de magyar embernek feltétlenül be kell járnia a Mária-utat - vallja a több, mint hatvan
zarándoklatot megjárt csernakeresztúri plébános, Tóth János.
10. Kárpát-medencei találkozó Maglódon
Apáink Nyomdokain címmel tartják Maglódon a 10. Kárpát-medencei magyar találkozót. A
gasztronómia és a kulturális hagyományok bemutatásán túl aktuális politikai, nemzetpolitikai
kérdésekről is tájékozódhatnak azok a vendégek, akik beülnek a Tőkés Lászlóval és a
polgármesterekkel tervezett kerekasztal-beszélgetésre.
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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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