NPKI: minél szélesebb magyar-magyar együttműködésre van szükség
Szlovákiában
2016. március 22. – MTI, hirek.sk, Mandiner
A Nemzetpolitikai Kutatóintézet szerint megfelelő, korszerű országos programmal, a
politikából - és a Most-Hídból - kiábrándultak sikeres megszólításával lehet remény a
felvidéki magyarság politikai képviseletének megerősítésére. A kutatóintézet mindehhez azt
jelölte meg szükséges feltételként, hogy a jövőbeli magyar-magyar együttműködés minél
szélesebb körű legyen.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Magyarországi segítség a vállalkozóknak
2016. március 22. – szekelyhon.ro
Fiatal vállalkozóknak és pályakezdőknek tartottak szakmai előadásokat kedden
Székelyudvarhelyen a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Design
Terminál szervezésében. Közel nyolcvan fiatal vállalkozó és pályakezdő volt kíváncsi a keddi
eseményre, amely része volt a magyar kormány 2016 a külhoni magyar vállalkozók éve című
programjának. Hajnal Virág programfelelős az előadások előtt elmondta, többen érdeklődtek
a pályázatírásokról, ebben szakmai és anyagi támogatást is nyújt a vállalkozóknak a magyar
államtitkárság, hiszen kulcsfontosságúak lehetnek a cégek sikeressége szempontjából. Ezzel
kapcsolatban áprilisban fognak több információval szolgálni, mivel ekkor történnek meg a
konkrét kiírások.

Kivonult az RMDSZ-frakció a parlament üléséről
2016. március 22. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Kivonult a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) frakciója a román parlament
keddi üléséről, tiltakozásul a második világháború előtt és idején tevékenykedő legionárius
mozgalom képviselőinek nyilvános védelmezése ellen. A kétkamarás román parlament keddi
együttes ülésén választott új igazgatótanácsot a köztelevízió (TVR) élére. A vita során Aurel
Vainer, a zsidó kisebbség képviselője kifogást emelt a Nemzeti Liberális Párt (PNL) által
javasolt Oana Stanciulescu televíziós újságíró beválasztása ellen, amiért műsoraiban
legionárius költőket magasztalt. Miután két liberális szenátor is azzal érvelt, hogy ne
„politikai hibáik" alapján ítéljék meg a legionáriusok kulturális érdemeit, az RMDSZ szószólói
bejelentették: nem vesznek részt a voksoláson.

A Mindennapi hősnőink beszélgetéssorozat vendége volt Szili Katalin
2016. március 22. – Pannon RTV
Törökkanizsán járt hétfőn este Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. A Magyar
Országgyűlés korábbi elnöke a Vajdasági Magyar Szövetség Női Fórumának vendége volt. Az
autonómiatörekvések irányításával megbízott miniszterelnöki megbízottként Szili Katalin
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akkor minősíti misszióját sikeresnek, ha – szavaival élve – a tüzet a vízzel összebékíti. Így
jutna el küldetése arra a pontra, hogy már nem rajta, hanem magukon az autonómiáért küzdő
közösségeken múlna törekvéseik sikere.

Gyűjtik az aláírásokat Antal Árpádnak
2016. március 22. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Az RMDSZ háromszéki szervezete elkezdte az Antal Árpád polgármester-jelöltségéhez
szükséges támogató aláírások összegyűjtését annak ellenére, hogy az elöljáró még nem
jelentette be, indul-e egy újabb városvezetői mandátumért. A szövetség megyei szervezete
egyébként szerdára sajtótájékoztatót hívott össze az Erzsébet parkban felállított standjához,
melynek témája az aláírásgyűjtés lesz. Az RMDSZ egyébként több alkalommal jelezte:
kiállnak Antal Árpád mellett, és a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által indított vizsgálattól
függetlenül továbbra is őt tartják a legmegfelelőbb polgármesterjelöltnek.

Kolozsvár: Horváth Anna elkezdte a támogató aláírások gyűjtését
2016. március 22. – transindex.ro
Keddtől, a júniusi helyhatósági választásokon való induláshoz szükséges támogatói aláírások
összegyűjtésének kezdetével hivatalosan is elkezdődött a választási időszak - közölte
Facebook-oldalán Horváth Anna alpolgármester, az RMDSZ kolozsvári polgármester-jelöltje.
Horváth Anna az aláírásgyűjtés folyamán a lehető legtöbb ember véleményét szeretné
kikérni,
javaslataikat,
meglátásaikat
meghallgatni.
"Ugyanakkor
beszámolunk
eredményeinkről, mindarról, ami munkánk nyomán az elmúlt négy év során változott.
Mindenkit várunk csapatunkba, aki úgy érzi: többen többet tehetünk Kolozsvárért!" - írja a
Facebook-oldalán Horváth Anna.

A magyar orvosképzés megoldatlan helyzete miatt demonstrál két aktivista
Bukarestben
2016. március 22. – transindex.ro, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro, Magyar Hírlap
Fehér műtősruhában, narancssárga esernyővel demonstrál az oktatási minisztérium
bukaresti épülete előtt a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület
(RMOGYKE) két aktivistája, hogy emlékeztessék a szaktárcát: továbbra sem érvényesülnek az
oktatási törvény kisebbségvédelmi előírásai a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti
Egyetemen (MOGYE). Ádám Valérián, a RMOGYKE elnöke kedden arról tájékoztatta az MTIt, hogy egy húsz négyzetméteres, angol és román nyelvű molinóval figyelmeztetnek a MOGYE
megoldatlan helyzetére, és egy hangosbemondón óránként felolvassák az oktatási törvény
"elszabotált" 135-ik cikkelyét, amely külön kisebbségi nyelvű főtanszékek megalakítását írja
elő a többnyelvű egyetemeken. A RMOGYKE elnöke 2012-ben és 2013-ban több hasonló
"partizánakciót" szervezett már a fővárosban, ez alkalommal Kürti Jenő fogtechnikus
csatlakozott hozzá.
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Házról házra járva leltározná Borboly Csaba a csíkszeredaiak gondjait
2016. március 22. – maszol.ro
Borboly Csaba nem tart attól, hogy az ellene zajló bűnvádi eljárást a választási kampányban
felhasználják a lejáratására. Az RMDSZ csíkszeredai polgármestjelöltje azt ígéri: személyesen
leltározza a csíkszeredaiak gondjait.

Teljes körű magyar összefogás Zabolán: felszámolta magát az EMNP községi
szervezete
2016. március 22. – maszol.ro
Véglegesítette az RMDSZ zabolai szervezete a magyar összefogás tanácsosi listáját, amellyel
nekivág a közelgő önkormányzati választásoknak. A korábbi RMDSZ-MPP együttműködés,
amely értelmében mindkét alakulat polgármester-jelöltként Fejér Levente jelenlegi MPP-s
alpolgármestert támogatja, az EMNP-vel bővült – számolt be kedden az RMDSZ hírlevele.

A menetelés miatt kirótt bírságok megfellebbezésében segítenek
2016. március 22. – szekelyhon.ro
A EMNT és az EMNP csíkszéki szervezete segít azoknak a jegyzőkönyveknek a
megfellebbezésében, amelyeket a székely szabadság napi marosvásárhelyi felvonuláson
résztvevőknek állított ki a csendőrség – jelezte a két szervezet csíkszéki vezetője, Tiboldi
László (EMNT) és Tőke Ervin (EMNP). Mint írják, felháborítónak és törvénytelennek tarják
azt a karhatalmi eljárást, aminek székely-magyarok vannak kitéve egyetlen okból, hogy
március 10-én részt vettek a marosvásárhelyi székely szabadság napi felvonuláson.

Panaszkodnak a csíkszeredai szakiskolák vezetői
2016. március 23. – Krónika
Egyre nagyobb problémát okoz a csíkszeredai szakközépiskolák számára a gyakorlati
képzéseket oktató, nyugdíjba vonuló mesterek pótlása. A Székely Károly
Szakközépiskolákban a legtöbb oktatómester pár évre van a nyugdíjkorhatártól, és vannak
olyan nyugdíjazott mesterek is, akik visszajárnak tanítani – tudta meg a Krónika Tankó
István igazgatótól, aki szerint évről évre nehezebb a tapasztalt szakemberek pótlása.

Borboly: Rádulynak még mindig megvan a lehetősége az indulásra
2016. március 22. – transindex.ro
Ráduly Róbert Kálmánnak még mindig megvan rá a lehetősége, hogy meggondolja magát, és
mégis induljon a csíkszeredai polgármesteri tisztségért. Ebben az esetben visszalépek a
polgármester-jelöltségtől, és az eddigi lakossági konzultációm, illetve aláírásgyűjtésem során
összegyűlt véleményt, javaslatot, problémajelzést átadom neki azért, hogy a város és a megye
fejlődése szempontjából olyan fontos kérdések kapjanak nagyobb hangsúlyt a következő
ciklusban, mint a munkahelyteremtés, az oktatás helyzete és a városi fiatalság elvándorlása jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke kedden Kászonaltízen, ahol a
megyei tanács RMDSZ-frakciója tartott ülést.
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Aláírták a négypárti koalíciós megállapodást
2016. március 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Idők
Az Irány-Szociáldemokrácia, a Szlovák Nemzeti Párt, a Most-Híd és a #Háló elnöke: Robert
Fico, Andrej Danko, Bugár Béla és Radoslav Procházka kedden, azaz a parlamenti választások
után 17 nappal a Pozsonyi Vár reprezentációs termében aláírta a koalíciós megállapodást.
Bugár Béla, a Most-Híd elnöke azt mondta: most negyedszer ír alá koalíciós megállapodást,
de a mostani az, amikor a legnehezebb időszakban van az ország, s pártelnökök az ország
legnehezebb időszakában és a legváratlanabb összetételben írják alá a koalíciós szerződést.
"Szlovákia változik, és nem vagyok biztos abban, hogy jobb irányba. A választási eredmények
közülünk mindenkit nehéz döntés elé állítottak. Szlovákiának stabil és ütőképes kormányra
van szüksége. A Most-Híd tudatosítja a kihívásokat. Felelősségteljesen álltunk hozzá annak
érdekében, hogy hozzájáruljunk az ország vezetési stílusának a megváltoztatásához" fogalmazott Bugár.

Befolyásos „ketteseket” helyez a Smer a Most-Híd és a Sieť minisztériumaiba
2016. március 22. – Felvidék Ma
Leosztotta az államtitkári pozíciókat is a kormánykoalíció, amelyből kiviláglik: befolyásos
államtitkárokat helyez a Smer-SD azokba a minisztériumokba, amelyek minisztereit a MostHíd és a Sieť adják. A Smer és az SNS megmutatták a rendkívül gyorsan összeállított
kormánykoalícióban, ki is az úr a háznál. A Most-Híd és Sieť a háromnapos kormánykoalíciós
tárgyalások során összesen három minisztériumot szerzett, s mindemellett azt is el kell
tűrniük, hogy valamennyi általuk irányított tárcánál smeres államtitkár is lesz.

Szlovák kormányalakítás – Cseh lap: az új kormányban is Fico osztja a kártyákat
2016. március 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Bár Közép-Európában a leggyakrabban a cseheket vádolják pragmatizmussal, a váratlanul
sima és gyors szlovákiai kormányalakítás azt mutatja, hogy az állítólag romantikus és
forróvérű szlovákoknak sincs szégyellnivalójuk a politikai üzletelés terén – írja Az új szlovák
kormányban Fico osztja a kártyákat, minden kulcsfontosságú tárca a Smer kezében című
jegyzetében a Hospodářské Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap. „Robert Fico
partnereit egyetlen komolyabb tárca közelébe sem engedte. Lucia Žitňanskának ráadásul
kitűnő esélye van saját és pártja lejáratására az igazságügyi tárca élén, amelyet a szlovákok az
államigazgatás egyik legproblematikusabb területének tartanak“ – jegyezte meg a szerző.

Peter Plavčan lesz az oktatási miniszter
2016. március 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Az oktatási tárca vezetésére felkért Peter Plavčan békét és stabilitást hozna az iskolaügybe.
Mint mondta, azt szeretné elérni, hogy a pedagógusok munkáját a jövőben kellőképpen
díjazzák. Danko szerint Plavčan képes lehet az oktatásügyben tapasztalható feszültségek
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oldására. Plavčan korábban az oktatási minisztérium egyik magas beosztású tisztviselőjeként
a főiskolákért volt felelős. Szimbolikus tisztségben ellátott funkciója miatt 38 ezer euróhoz
jutott, majd az események felszínre kerülése után visszaadta a pénzt. Az újságírói kérdésekre,
amelyek az SNS jelöltjeinek botrányaira vonatkozott, Danko 100 nap türelmi időt kért a
kormány számára és elutasította a hamis vádakat. „Ha bármilyen sikertelenség merül fel, az
SNS nulla toleranciát hirdet jelöltjeinek hibájával szemben” – tette hozzá.

Nem lesz magyar zászló a komáromi városházán
2016. március 22. – Felvidék Ma, Új Szó
Feszty Zsolt komáromi MKP-s városi képviselő indítványozta, hogy komáromi városházán és
a városi intézményeken a szlovák, az uniós és a városi zászló mellett jelenjen meg a magyar
történelmi zászló is. A javaslatot végül csak hatan támogatták, a legtöbb képviselő véleményt
nem alkotva, tartózkodott a szavazáson. A javaslatot senkivel nem egyeztette előzőleg a
képviselő, amit fel is róttak neki.

Fico markában…
2016. március 23. – Marián Lesko – Új Szó
„Hogy Bugár és Procházka a korrupciós ügyek és visszaélések miatt sarokba szorítsa a Smert,
ahhoz elszántság és hajthatatlanság kellett volna, de ez teljesen hiányzott belőlük, és azokkal
a feltételekkel csúsztak-másztak be a kormányba, amelyeket a Smer szabott. Most ott vannak,
ahol Fico látni akarta őket. Egyesek szerint a zsebében vannak, mások szerint a markában,
megint mások szerint egészen máshova bújtak.”

Magyarok Fico uszályában

Bánáti iskolaszemle
2016. március 22. – Vajdaság Ma
Nyilas Mihály, tartományi oktatási titkár ma két bánáti község három általános iskolájában
tett látogatást, és értékelése szerint mindhárom tanintézményben szépen folyik az oktatónevelői munka. Elsőként a nagykikindai község kisoroszi általános iskolájában járt, ahol
alkalma volt megtekinteni a bővülő tornatermet, amelyre mintegy 15 millió dinárt hagytak
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2016. március 23. – Pataky István – Magyar Nemzet
Pikáns szalámival és csípős paprikával készül a Zsolt pizza egy somorjai vendéglőben. A
politika iránt élénken érdeklődő tulajdonos azután bővítette étlapját a magyaros kínálattal,
hogy a Most-Híd egyik képviselője bejelentette, kilép a Bugár Béla vezette formációból. Az ok:
nem adja a nevét a szlovák-magyar vegyespárt és Robert Fico összebútrozásához. Még Bugár
Béla legfanatikusabb felvidéki magyar rajongói körében is megütközést keltett, hogy a négyes
koalícióban a magyarfalóból mára „csupá” nacionalistává szelídült Szlovák Nemzeti Párt
(SNS) jelenléte sem zavarja a vegyespártot.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. március 23-i számában olvasható)
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Pásztor István kiírta a tartományi választásokat
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jóvá a Nagyberuházási Igazgatóság illetékesei, és minden valószínűség szerint áprilisban
átadják rendeltetésének, és nemcsak az iskola diákjai, hanem a környék sportolói, és a
közösség minden tagja kihasználhatják. A második helyszín a szerbittabéi általános iskola
volt, a harmadik pedig a Banatsko Karađorđevo-i kihelyezett tagozat, a tordai Ady Endre
Általános Iskola.

2016. március 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV, Magyar Idők,
Magyar Nemzet
Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke délben írta ki a tartományi választásokat,
amelyeket április 24-én tartanak, a helyhatósági és a köztársasági választásokkal együtt.
Pásztor szerint a tartományi kampánynak a valós programokra kell összpontosítania, de
megkerülhetetlen téma lesz Vajdaság pénzelése, a hatáskörökről szóló törvény
összehangolása az Alkotmánybíróság határozatával, és a tartomány alkotmányjogi helyzete.
Vajdaságban utoljára 2012. május 6-án tartottak választásokat.

Nemzeti értékekről és hungarikumokról Zomborban
2016. március 22. – Vajdaság Ma
A magyar Országgyűlés 2012-ben elfogadta a hungarikum törvényt, ezzel jogi keretet adva a
magyarság egésze számára fontos értékek azonosításához, gyűjtéséhez és dokumentálásához,
lehetőséget biztosítva minél szélesebb körben való megismertetésükhöz, védelmükhöz. Még
abban az évben megalakult a Hungarikum Bizottság és azóta számos helyi és egyetemes
értéket sikerült a törvény által előirányzott szerv révén felsorakoztatni a kiemelkedő nemzeti
értékek, illetve a hungarikumok sorába, kezdve a pálinkától, a csabai kolbásztól és a szegedi
őrölt fűszerpaprikától, a halasi csipkén és a száz tagú cigányzenekaron át a Vizsolyi Bibliáig és
gróf Széchenyi István szellemi hagyatékáig.

2016. március 22. – Pannon RTV
Az elmúlt másfél évben hetvenen kapták kézhez diplomájukat a szabadkai Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Karon. 31 hallgató mester, míg 39 alapszakon, azaz tanító és óvodapedagógus
szakon kapott oklevelet – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Lepeš Josip. Az intézmény
megbízott dékánja elmondta, soknak tűnhet a végzősök száma, de meglátása szerint a
vajdasági magyar közösségnek szüksége van ennyi jövendő pedagógusra.

Magyar segítség a munkácsi katonakórháznak
2016. március 22. – Kárpátalja, mukachevo.net
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat több mint egymillió forint értékű segélyt nyújtott át a
munkácsi katonakórháznak: infúziós eszközöket, injekciós tűket, fecskendőket és Béres
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Lepeš Josip: nincs túlképzés az MTTK-n, a súlyos demográfiai helyzetet kell
kezelni
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cseppet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot értesítették arról, miszerint a munkácsi
katonakórház segítségre szorul. A szeretetszolgálat kérésére az intézmény dolgozói
összeállították a szükséges termékek listáját. Így a katonakórház egy 1 200 000 Ft-os
adománnyal gazdagodott, amit még 500 csomag Béres cseppel egészítettek ki.

Porosenko: kevesebb embert fogunk behívni
2016. március 22. – Kárpátinfo
Petro Porosenko ezen a héten aláírja a mobilizáció negyedik hulláma alatt behívott katonák
leszereléséről szóló rendeletet – tette közzé az ország első embere közösségi oldalán március
22-én. Az elnök ígérete szerint jelentősen csökkentik a behívások mértékét, a szerződéses
katonák számát pedig növelni fogják.

Az ukrán kormány 15 millió hrivnyát költ a kárpátaljai szakiskolák támogatására

Muravidék

2016. március 22. – Karpatinfo
Az Ukrán Nemzeti Hírügynökség híradása szerint az ukrán kormány 15 millió 506 ezer 400
hrivnya stabilizáló támogatást ad a kárpátaljai szakiskolák szükségleteinek finanszírozására.
Az erről szóló rendeletet Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai Regionális Államigazgatási Hivatal
vezetője írta alá. Az összeget a tanulók számával arányosan osztják el a szakiskolákat
finanszírozó regionális szintű városok költségvetése között. Ez tanulónként pontosan 3727
hrivnya támogatást jelent.

Óriás hímes tojás szívtől szívig

Diaszpóra

2016. március 22. - Muravidéki Magyar Rádió
A horvátországi Koprivnica-Križevci megye és turisztikai szövetsége, valamint Đurđevac
település „Szívtől szívig” címmel óriás hímes tojást ajándékozott Lendva Községnek. A
vidékek együttműködését szimbolizáló tojás április végéig vendégeskedik a Vinarium
Kilátótorony előtt.

Az 1848-49-es forradalom ünnepe Edmontonban
2016. március 22. – Nemzeti Regiszter
2016. március 12-én ünnepi hangulat töltötte be az Edmontoni Magyar Kultúrkör épületét.
Távol Magyarországtól sem maradhat el a magyar nemzet e dicső eseményének méltatása.
Kokárdákkal ékesített fiatalok és idősek együtt emlékeztek az 1848-49-es események
kezdetére, emlékeztek a hősökre és a bátrakra, akik hangot mertek adni az elnyomásnak és az
elégedetlenségüknek a nagy Habsburg Birodalommal szemben.

Szívünk fölött nemzeti szín kokárda… – így emlékezett Kelowna
2016. március 22. – Nemzeti Regiszter
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Diaszpóra

1848. március 15-re emlékeztünk az Okanagani Magyar Házban. Az emlékünnepély több
dolog miatt is különlegesnek számított. Az első ilyen, hogy sok-sok éve nem volt
gyermekműsor ezen a fontos megemlékezésen Kelownában, s az iskolásoknak is ez volt első
Március 15-i műsora.

„Ha még egyszer azt üzeni…” – ünnepi megemlékezések Manchesterben
2016. március 22. – Nemzeti Regiszter
Március idusának közeledtével több esemény is zajlott Manchesterben nemzeti ünnepünk
alkalmából. A nemzeti színű kokárda hozta össze a megemlékezőket, kicsiket és nagyokat,
március 12-én, szombaton a Z-arts’ Centre-be, majd 15-én a Városházára és a Városi
Könyvtár épületébe a 168 évvel ezelőtti magyarországi és angliai vonatkozású történelmi
események felidézésére.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. március 23., 18:30 – Kossuth Rádió
Az SZNT fellebbezésre szólítja a Székely Szabadság Napján részt vetteket
A járda elhagyása és csendzavarás - ezért büntetett a román csendőrség Marosvásárhelyen.
A Székely Nemzeti Tanács arra szólítja a Székely Szabadság Napján résztvevők közül
megbírságolt személyeket, hogy éljenek a fellebbezés jogával. Ebben segíti is a sértetteket.
Szili Katalin a kisebbségi autonómiák megvalósításáért szállt síkra Újvidéken
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a kisebbségi autonómiák megvalósításáért, és egy új
európai szolidaritás létrehozásáért szállt síkra Újvidéken. A Vajdasági Magyar Szövetség
rendezvényén megtartott előadása után nyilatkozott a Határok nélkül riporterének.
Az éghajlat változásáról tartott konferenciát Kiskunfélegyházán a Közép-Európa
Klub
A Kárpát-medencei feladatok a 21. századra - az éghajlat változásáról tartott konferenciát
Kiskunfélegyházán a Közép-Európa Klub. A változások sajátos módon érinthetik az
Európában páratlan földrajzi- és ökológiai egységet, a Kárpát-medencét, az előadók ezért
igyekeztek a megoldásokra is javaslatokat tenni.
A kanadai magyarság helyzetéről számolt be Somorjai Ágnes a Nemzeti
Összetartozás Bizottsága ülésén
A magyar kivándorlók szinte minden magyarlakta kanadai városban önerőből építettek
templomot, amelyek azonban a helyi püspökség tulajdonát képezik, és ha nem találnak
magyar papot, megszűnik a magyar mise, elpártolnak onnan a hívek, és gyengül a magyar
közösség. Talán ez napjainkban a kanadai magyarság egyik legnagyobb problémája - számolt
be erről Somorjai Ágnes, a Kanadai Magyar Kulturális Tanács tiszteletbeli elnöke kedden a
Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt.
1956-os emlékművet avattak Ungváron
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek és a kommunista diktatúrák áldozatainak
tiszteletére avattak emlékművet Ungváron az egykori szovjet politikai rendőrség, a KGB helyi
székháza előtti téren.
Tízéves fennállását ünnepelte a Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért
Alapítvány
A Kárpátaljai Magyar Iskolai Könyvtárakért Alapítvány - a KAMIKA tíz éves fennállását
ünnepelte Nyíregyházán. A Kárpát medence számos helyéről, de elsősorban Kárpátaljáról
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érkeztek könyvtárosok, a magyar nyelv ápolásáért tenni akarók. Ott készült Zsoldos Barnabás
összeállítása.
Szabadkán rendezték meg a IV. Vajdasági Tehetségnap gáláját
Szabadkán rendezték meg a IV. Vajdasági Tehetségnap gáláját. Az ígéretes- és kiváló
tehetséges diákok díjazása mellett, a Tehetségek Szolgálatáért életműdíjban részesült doktor
Katona Edit, Nikolić Anton, Szalai Eszter és doktor Csányi Erzsébet.
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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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