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2014. augusztus 19. – MTI, hirado.hu, nol.hu, mno.hu, hirek.sk
Tizenegy szervezet képviselője, illetve személyiség vehette át a Külhoni Magyarságért Díjat
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettestől és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkártól kedden Budapesten, a Parlamentben. Az idén megkapta az elismerést az
Erdélyi Református Egyházkerület által alapított Diakónia Keresztény Alapítvány, a
Gyulafehévári Caritas, a Csernátoni Haszmann Pál Múzeum, az Alsószelii Zele törzs, a
Csemadok, a szlovák állampolgárságától megfosztott Tamás Aladárné, a Középiskolások
Művészeti Vetélkedője, Magyar Szó napilap, a Kárpátalja hetilap, a svédországi Őrszavak
Anyanyelvápoló Egyesület, valamint a Kanadai Magyar Kulturális Tanács.

Vezető hírek

Tizenegy szervezet, személyiség kapott Külhoni Magyarságért Díjat

Kelemen Hunor: minden jelölt kiteríti majd a magyar kártyát
2014. augusztus 19. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, hirado.hu
A romániai magyar politikai erők elnökválasztás előtti megosztottságáról és a román
jelöltek által kijátszható magyar kártyáról is beszélt a Kossuth Rádióban Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke, a párt államfőjelöltje. Kelemen Hunor elmondta, a kampányának két
nagy témája van, az egyik a magyarok számára igényelt autonómia, a másik, hogy
Romániában milyen változtatásokra van szükség, például az alkotmányos berendezkedés
vagy az államfői hatáskörök tekintetében. A mostani alkotmányos keretek közé semmiféle
autonómiakoncepció nem illeszthető be. Kelemen Hunor arról is beszélt, hogy az
elnökválasztási kampányban szerinte minden jelölt kiteríti majd a „magyar kártyát”. Ha a
román politikusok úgy látják, hogy ez nekik szavazatokat hoz, akkor nem a vezeték- vagy a
keresztnéven múlik, hogy megteszik-e.

Berényi: békés eszközökkel kell kivívni a magyarság megmaradását
2014. augusztus 19. – MTI, hirek.sk
Alkotmányos keretek között, békés eszközökkel, érvekkel kell kivívni a magyarság
megmaradását Szlovákiában, és bár óvatosságra kell, hogy intsenek a környezetünkben
meglévő feszültségek, a kitartásnak nem szabad alábbhagynia - erről Berényi József, a
Magyar Közösség Pártja elnöke beszélt Füleken. Berényi József szerint nem kedvezőek a
népszámlálások adatai, és nyilván gazdasági okai is vannak az asszimilációnak. Pontosan
meg kell tudni fogalmazni, mik azok az intézményi, pénzügyi és jogi keretek, amelyek
biztosítják, hogy nem 110 ezerrel leszünk kevesebben 20 év múlva, hanem megáll ez a
negatív folyamat, a magyar gyerekek újra magyar iskolába járnak majd, újra lehet
használni a magyar nyelvet azokon a helyeken, ahol ehhez az adottságok megvannak, és
újra fel meri vállalni mindenki a magyarságát - fogalmazott a politikus.
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2014. augusztus 19. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, transindex.ro
Nem kizárt, hogy Szabó Ödönt jelöli az RMDSZ a kulturális miniszteri tisztségre. Jelen
pillanatban így Szabó Ödön Bihar megyei képviselő esélyes, hogy kulturális miniszternek
jelöljék. Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára nem zárta ki Szabó Ödön jelölését, ám
megerősíteni sem tudta az információt. Elmondta, a SZÁT összehívása nem történt még
meg. „Szabó Ödön humán értelmiségi, történész, illetve nagy tapasztalattal és rutinnal
rendelkező politikus. Véleményem szerint, más RMDSZ-es politikusok mellett, ő is el
tudná látni a kulturális tárca vezetését. A jelölésről még nem született sem formális, sem
informális döntés, egyelőre a Szövetségi Állandó Tanács sincs összehívva" – nyilatkozta a
Transindexnek Kovács Péter.

Erdély

Szabó Ödön lehet az RMDSZ kulturális miniszterjelöltje

Interetnikus diáktábort szerveztek Udvarhelyszéken
2014. augusztus 19. – Erdély Ma, dunatv
Román-magyar interetnikus diáktábort szerveztek az udvarhelyszéki Székelyszentkirályon.
A rendhagyó találkozót kezdeményező székelyszentkirályi tanárok elégedetten
állapíthatták meg, hogy a nyelvi különbözőségek ellenére a gyermekek már az első
pillanatoktól megtalálták a közös hangot. A táborban székely gyermekek tanulták,
gyakorolták a román a nyelvet, a dél-romániai Giurgiu megyéből érkező román diákok –
akik eddig sosem jártak magyarlakta vidéken – pedig a magyart.

Támogatóaláírás-gyűjtés Kelemen Hunor államelnökjelöltnek
2014. augusztus 19. – e-nepujsag.ro
Az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete egy év alatt immár harmadjára kezd
aláírásgyűjtésbe. Tavaly októberben az önálló Székelyföld régióért, márciusban az EPválasztásokért, most pedig az RMDSZ államelnök-jelöltjéért, mondta tegnap
sajtótájékoztatón Peti András, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke,
bejelentve ugyanakkor, hogy a múlt hétfőn kezdték el az RMDSZ államelnökjelöltjét,
Kelemen Hunort támogató aláírások gyűjtését.

A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet az V. Kolozsvári Magyar
Napokon
2014. augusztus 19. – e-nepujsag.ro
A Kolozsvári Magyar Napok olyan kulturális eseménysorozat, amely programkínálatával,
sokszínűségével kiemelkedik a nyári fesztiválok sorából, kisugárzása pedig messze
túlmutat határain. A Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet fontosnak tartja, hogy a
nyári fesztiválszezon ezen eseményén is jelen legyen, programjaival színesítse a kultúrák
együttéléséről, a magyarság és művészet viszonyáról szóló rendezvény kínálatát.
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Erdély

Szilágyi a tízezredik magyar aláíró
2014. augusztus 20. – Háromszék, MTI
Szilágyi Zsolt szerint a román államelnöki választásokon versenybe szálló két erdélyi
magyar jelölt jobban mozgósíthatja az erdélyi választókat, és ezáltal a magyar közösség
nagyobb súllyal vehet részt a romániai politika alakításában. Az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) államfőjelöltje szülővárosában, Nagyváradon tartott sajtótájékoztatót tegnap,
ekkor cáfolta, és az „RMDSZ pánikreakciójának” tulajdonította azokat a sajtóértesüléseket,
amelyek szerint az EMNP jelöltállítása miatt megromlott volna a párt viszonya a Fidesszel
és Orbán Viktor miniszterelnökkel; szerinte az RMDSZ „propagandacélokra használja fel”
az érdekeltségi körébe tartozó sajtót.

Szilágyi Zsolt: magyar a magyarnak szövetségese kell legyen
2014. augusztus 20. – Erdély Ma
Szilágyi Zsolt szerint azzal mindenki tisztában van, hogy nem lehet egy erdélyi magyar
Románia államfője, viszont a kampány során a magyar jelölt megjelenítheti az erdélyi
magyarok igényeit, az autonómiaprogramot, és azt, hogy mit várnak el az erdélyi
magyarok a román államtól. Az EMNP jelöltje egy őszinte párbeszédben reménykedik a
román társadalommal az autonómiaprogramról, illetve Románia föderalizálásáról.

Újra lobog a székely zászló Nyújtódon
2014. augusztus 20. – Erdély Ma, Háromszék
Tegnap délután Péter János, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke, Szima Csaba, a
Kézdivásárhelyi Székely Tanács elnöke, Lőrincz József falufelelős és Lukács János
nyugdíjas mezőgazdász új székely zászlót vont fel az ötméteres tartórúdra. Mint tegnapi
lapszámunkban jeleztük, a lobogót pénteken éjszaka egy ismeretlen személy vágta le. Ez az
első alkalom, hogy meggyalázták a székely jelképet. Tegnap Péter János, az SZNT alelnöke
elmondta: sajnálatos provokáció történt, és még a héten más zászlót húznak fel a levágott
helyett.

A magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés aggasztó helyzete a MOGYE-n
2014. augusztus 20. – Kincses Előd – e-nepujsag.ro
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem viszontagságokkal teli múltját és
jelenét foglalja össze az e-Népújság.ro cikke. Az egyetemet 1945-ben – a párizsi
béketárgyalások előtt – királyi rendelettel kizárólag a magyar nyelvű orvos- és
gyógyszerészképzés biztosítása végett hozták létre. 1962-ben a Román Kommunista Párt
Politikai Bizottsága telefonon elrendelte a román tagozat létrehozását. Ezzel kezdetét vette
a magyar nyelvű oktatás elsorvasztása. A teljes körű magyar oktatás visszaállítását
huszonegy évvel a nacionál-kommunista diktatúra megdöntése után a 2011. évi 1-es
tanügyi törvény írta elő.
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2014. augusztus 20. – szekelyhon.ro, Krónika
Augusztus végén készül el az RMDSZ autonómia-törvénytervezete, melynek elfogadásához
új alkotmányra lesz szükség – jelentette ki Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a
Radio France Internationale (RFI) rádióállomás román nyelvű adásának adott interjúban.
Hangsúlyozta, nem lehet figyelmen kívül hagyni Románia több mint egymillió lakosának
akaratát, ezért a többséget is meg kell majd győzni az autonómia szükségességéről.

Erdély

Borbély László: új alkotmány kell Romániának

Miért nem szavazna Korodi Attila Klaus Johannisra?
2014. augusztus 20. – maszol.ro
„Pofátlan túlzásnak” tartja Korodi Attila környezetvédelmi miniszter Klaus Johannisnak
azt a kijelentését, miszerint ő az egyetlen az elnökjelöltek közül, aki tudja, mit jelent
kisebbséginek lenni a saját hazájában. Az RMDSZ-es politikussal Nagyszeben szász
származású polgármesterének nyilatkozatait kommentáltattuk. A Keresztény-Liberális
Szövetség (ACL) államfőjelöltje Marosvásárhelyen tartott kedden sajtótájékoztatót. A
Népújság beszámolója szerint többek között arról beszélt, hogy üzenete ugyanaz a
magyarok, a romák, a németek, az örmények vagy a románok számára, mindenki elnöke
akar lenni.

Kisebbségi-többségi
2014. augusztus 20. – Főcze János – transindex.ro
Zahorán Csaba történész szerint a székelyföldi autonómiával kapcsolatos párbeszéd hiánya
miatt párhuzamos Székelyföld-képek alakultak ki a székelyek és a románok fejében.
Zahorán Csaba a székelyföldi románok panaszairól olvasott: arról, hogy a többségi
magyarok állítólag elnyomják őket. Zahorán szerint ez azért ütött el az addigi ismereteitől,
mert azt megelőzőleg leginkább ennek a fordítottja, a magyarokat elnyomó románok
diskurzusa jutott el hozzá.

Kijelölték a Maros megyei alprefektus feladatkörét
2014. augusztus 21. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Nagy Zsigmond úgy nyilatkozott az Erdély FM rádiónak, hogy eszerint nem szólhat bele a
II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium létrehozásába. Mint mondta, nem
akadályozhatná meg azt, hogy Liviu Oprea prefektus megtámadja a gimnáziumot
létrehozó tanácshatározatot, mert az ügy nem tartozik hatáskörébe. Hangsúlyozta: szerinte
nincs jogi akadálya az iskola működésének. A marosvásárhelyi tanács múlt hónap végén
megszavazta a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium létrehozását.

5

2014. augusztus 19. – bumm.sk
Augusztus 18-án egy diáklány magyarul kért jegyet Köbölkútra a párkányi vasútállomás
pénztárában. A pénztárosnő felszólította, hogy szlovákul beszéljen, mire a vásárló
ugyanezen a nyelven azt válaszolta, nem ért szlovákul. A jegykiadó erre méltatlankodni
kezdett, hogyhogy nem beszéli a nyelvet, ha előbb is szlovákul szólt hozzá. A vásárló
próbálta megmagyarázni, hogy csak néhány szót ismer.

Felvidék

Magyarul kért jegyet Párkányban, durván megsértették

Révkomárom - Czíria Attila az MKP és a Most-Híd közös polgármester-jelöltje
2014. augusztus 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd komáromi szervezetei hétfordulós tárgyalás után
szerdán tartott közös sajtótájékoztatón jelentették be: a két párt az őszi önkormányzati
választásokra készülve Révkomáromban megegyezett a közös polgármester- és
képviselőjelöltek indításáról. A megállapodás értelmében Czíria Attila, az MKP helyi
elnöke lesz a két párt közös polgármesterjelöltje, a közös képviselőlistán viszont a MostHíd jelöltjei lesznek többségben. Stubendek László (MKP) a szerdai sajtótájékoztatón tett
bejelentés után tovább mérlegeli, hogy induljon-e polgármester-választáson független
jelöltként.

Bárdos Gyula: a Csemadoknak a jövőben is fel kell vállalnia küldetését
2014. augusztus 20. – hirek.sk
A Külhoni Magyarságért Díj egyik idei kitüntetettje a 65 éves Csemadok. Bárdos Gyula, a
szervezet országos elnöke a hirek.sk portálnak nyilatkozva elmondta: nem az fontos, hogy
meddig tudja a Csemadok felvállalni a küldetését, hanem az, hogy ezt a jövőben is fel kell
vállalnia. „Megmaradásunknak, és gyarapodásunknak egyedüli feltétele az, hogy ha a
mostani körülmények között tudjuk vállalni az új körülmények között is azt a feladatot,
amelyet korábban vállaltak” – mondta Bárdos.

Nem jut több a kultúrára
2014. augusztus 20. – Új Szó
Jövőre sem tervezi elkényeztetni a kisebbségi szervezeteket a kormány. A jövő évi állami
költségvetés javaslatának első keretszámai szerint a kisebbségi kultúra terén működő
szervezetek ugyanakkora összkeretre pályázhatnak, mint idén. 3,82 millió euróval
támogatta idén a nemzeti kisebbségek kultúráját a kormány, és ez vélhetően 2015-ben is
így marad.
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2014. augusztus 19. – Magyar Szó
Arra a hírre reagálva, hogy Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és
Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt első embere szerint Vajdaságban egységkormányt
kellene alakítani, Bojan Pajtić, a Demokrata Párt elnöke, tartományi kormányfő kedden
kifejtette: nem hiszi, hogy bármi jó származna abból, ha az SZHP belépne a vajdasági
kormányba. Nem világos, hogy egy politikai szempontból természetellenes koalíció mi jót
hozhatna az embereknek, fűzte hozzá Pajtić, mondván: Európában sehol nem hallott arról,
hogy a köztársasági hatalom csak akkor hajlandó együttműködni egy regionálissal, ha ott
ugyanolyan összetételű a hatalmi koalíció. Azoknak, akik felelősséggel bírnak ebben az
országban, alkotmányos, törvényes és politikai kötelezettségük, hogy együttműködjenek a
hatalom minden szintjén, emelte ki Pajtić.

Vajdaság

Pajtić: Az SZHP semmi jót nem hozna

Elkészül a Vergődő madár másolata
2014. augusztus 20. – Magyar Szó, Vajdaság Ma
A szabadkai önkormányzat kiírta a Vergődő madár szobrának kidolgozására vonatkozó
versenypályázatot. Az ajánlatokat augusztus 27-ig várják. A szobrot 2013 októberében
lopták el még ma is ismeretlen tettesek. A szabadkai Zentai úti temetőben minden évben a
Vergődő madár emlékműnél emlékeznek meg az 1944/1945 telén kivégzettekről. A temető
44-es parcelláján azon a télen 852, 12 és 80 év közötti, magyar, horvát, szerb, német, zsidó
nemzetiségű embert végeztek ki. A szabadkai Antal-öntödében elkészült szobor Kalmár
Ferenc szobrászművész alkotása volt.

Maglai: A szabadkai zsinagóga 2016-ra teljesen megújul
2014. augusztus 20. – Vajdaság Ma
„Azt hiszem, nem sokan hittek abban, mikor tavasszal bejelentettem, hogy a nyár végére a
nyugati szárny is teljesen mértékben fel lesz újítva”- nyilatkozta Maglai Jenő, Szabadka
város polgármestere a sajtó képviselőinek, miután megtekintette a zsinagóga nyugati
homlokzatán elvégzett munkálatokat. A polgármester megköszönte a kivitelezőknek a
magas színvonalú munkát, majd köszönetet mondott a pénzügyi támogatásért többek közt
a köztársasági művelődési minisztériumnak, a tartományi művelődésügyi titkárságnak,
valamint a helyi önkormányzatnak. Az elvégzett beruházás mintegy 19 millió dinár értékű.

Választások előtti készülődés
2014. augusztus 20. – Magyar Szó
Az előreláthatólag október 26-án megtartandó nemzeti tanácsi választásokat a korábbi
bejelentésekkel ellentétben mégsem ma, hanem hétfőn írja ki az államigazgatási és
önkormányzati minisztérium. Kori Udovički tárcavezető azért kezdeményezte a
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Vajdaság

választások kiírásának elhalasztását, hogy minél többen iratkozhassanak még fel a külön
választói névjegyzékre. Azért fontos, hogy a nemzeti kisebbségek minél nagyobb számban
kérjék felvételüket saját választói névjegyzékükbe, mert a részvétel határozza meg, hogy az
adott nemzeti tanácsot közvetlenül, vagy elektori módon választják-e meg. Egy-egy
kisebbségi közösség képviselőinek több mint a 40 százalékának kell feliratkoznia saját
választói névjegyzékére ahhoz, hogy közvetlen választásokon választhassák meg nemzeti
tanácsukat. A külön választói névjegyzékeket szombaton éjfélkor átmenetileg lezárják,
hogy megállapíthassák, melyik közösség nemzeti tanácsát lehet közvetlenül megválasztani
és melyiket elektori módon.

A felzárkóztatás az oktatással kezdődik
2014. augusztus 20. – Magyar Szó
A Nyári Akadémia második napján a Tartományi Képviselőház nagytermében Branislav
Bugarski tartományi régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkár szólt
elsőként az Európai Régiók Közgyűlése (AER) rendezvényén, majd Monica Carlsson, a
svédországi Norrbotten tartomány képviselője és egyben az AER alelnökének a roma
közösségek képviselőinek felzárkóztatására tett állami kísérletekről szóló beszámolója
váltott ki hosszúra nyúló párbeszédet. Branislav Bugarski felszólalásában hozzátette,
Vajdaságban a roma közösségek felzárkóztatására nagy hangsúlyt helyezett a tartományi
vezetés, és a megoldást az oktatásban látta, ami eredményeként manapság számos roma
nem csupán középiskolai végzettséggel, hanem egyetemi diplomával is rendelkezik.

Egységkormány, hogy megoldódjon a Belgrád és Újvidék közti patthelyzet

Megújul a Csapi Művészeti Iskola
2014. augusztus 21. – Kárpátalja
Újabb kárpátaljai iskolák, óvodák és közintézmények felújítása zajlik a Keleti Partnerség
programjának keretében a magyar kormány jóvoltából. A hétfőn egynapos látogatásra
vidékünkre érkezett Potápi Árpád János, Magyarország Miniszterelnökségének
nemzetpolitikáért felelős államtitkára, kíséretében Szilágyi Péter kabinetfőnökkel, Ljubka
Katalin osztályvezető asszonnyal és Nagy Klára kárpátaljai referenssel, Bacskai József

Kárpátalja

2014. augusztus 20. – Pannon RTV
Egységkormány vezethetné Vajdaságot, azaz olyan hatalom jöhet létre a tartományban,
amelynek minden parlamenti párt a tagja. A kezdeményezés a vajdasági házelnöktől ered.
Pásztor István elképzelésével Aleksandar Vučić is egyetért. A kormányváltás
következményeként több vajdasági önkormányzatban alakult át a hatalom, vagy tartottak
rendkívüli választásokat. Ezzel egyre több helyen kerülnek ellenzékbe a demokraták, és
hatalomra a haladók. Az idei rendkívüli parlamenti választások pedig megerősítették a
haladók népszerűségét.
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Kárpátalja

ungvári és Tóth István beregszászi magyar főkonzulok társaságában ellátogatott a Csapi
Művészeti Iskolába, ahol a program támogatásával egymillió forintból 3 elavult ajtót és 23
ablakot cseréltek új, megfelelően szigetelő nyílászárókra.

2014. augusztus 20. – Új Magyar Képes Újság
Hat ország magyar szervezetei találkoztak a szlovákiai Hodošon, együttműködési
megállapodást kötöttek és egy közös projekt kidolgozását is megbeszélték. A horvátországi
magyarokat a HMDK Isztria megyei és a Tengermellék-fennsík megyei egyesületének
vezetősége képviselte. A HMDK Isztria megyei egyesülete és a HMDK Tengermellékfennsíki megyei szervezetének küldöttsége, Lőcsei József és Viola Éva, az egyesületek
elnökei vezetésével augusztus második hétvégéjén ellátogattak a szlovákiai Hodos
községbe. Balódi László, a szlovákiai Hodoš polgármestere javaslatára egy közös projekt
kidolgozását is megbeszélték, amit egy uniós pályázat formájában valósítanak majd meg.

Erdélyi tábor horvátországi magyar fiatalok részvételével
2014. augusztus 20. – Új Magyar Képes Újság
Horvátországi magyar gyerekek augusztus elején öt napot töltöttek el az ivói Erzsébettáborban, Erdélyben. A kirándulást a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma
(HMPF) szervezte nekik. A székelyföldi Hargita hegység lábánál fekvő Ivóban (Izvoare)
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes július végén avatta fel a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítvány által építtetett Erzsébet-tábort. Semjén Zsolt az ünnepélyes megnyitón
elmondta, fontos, hogy a nemzetrészek be tudják lakni a Kárpát-medencét. Hozzátette, az
ilyen táborok azt a célt szolgálják, hogy a Kárpát-medence magyar gyermekei „személyes
szálakkal kössék össze” a Kárpát-medence régióit.

Horvátország

Együttműködési megállapodás

A falu elesett honvédőire emlékeztek
2014. augusztus 20. – Új Magyar Képes Újság
Várdarócon minden év augusztus 13-án megemlékeznek a honvédő háborúban elesett
várdaróciakról. Az elhunyt védők tiszteletére állított emléktáblánál a múlt héten is
koszorúkat helyeztek el, gyertyát gyújtottak, valamint a sportegyesület egy emléktornát
rendezett. Litarić Ivica 1993. augusztus 13-án, míg Fehér József és Gerber Lajos 1995.
november 1-jén estek el. A honvédő háború eseményei lassan elhalványulnak, de évről
évre koszorú és gyertyák jelzik a Várdaróc központjában álló emléktáblánál, hogy a
bajtársak, barátok, családtagok és a település lakói nem feledkeznek meg azokról, akik
életüket adták a szabad Horvátországért. Minden év augusztus 13-án összegyűlnek és
elhelyezik az emlékezés koszorúját és gyertyát gyújtanak.
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2014. augusztus 19. – RTV Slovenija Hidak
Október 5-én helyhatósági választások lesznek Szlovéniában. Így az idei évben már
negyedik alkalommal fogunk az urnák elé járulni. A helyhatósági választásokon
polgármestereket, községi tanácstagokat és külön státusú tanácstagokat, önkormányzati
nemzetiségi tanácstagokat és helyi közösségi tanácstagokat választunk. A nemzetiségi
önkormányzati választásokra teljes gőzzel készülnek a községi nemzetiségi közösségekben
is. Jelenleg a nemzetiségi választók névjegyzéke van készülőben.

Muravidék

Megtekinthető a magyar nemzetiségi választók névjegyzéke

„Ne hagyjátok az iskolát!”
2014. augusztus 20. – Népújság, RTV Slovenija Hidak
A muravidéki magyarság augusztus 20-ai központi ünnepsége hagyományosan Lendván
zajlott az ünnep előestéjén. A Templom téri megemlékezésen Horváth Ferenc, az MMÖNK
Tanácsának elnöke, illetve Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke mondott
ünnepi beszédet. A megemlékezés után a Szent Katalin plébániatemplomban Márfi Gyula
veszprémi érsek celebrált ünnepi szentmisét. A magyar államalapítás tiszteletére rendezett
megemlékezés Kolosa Tanja előadásában a magyar és a szlovén himnusszal vette kezdetét.

Helyhatósági választások 2014 – Mandátumzáró beszélgetés Horváth
Ferenccel, az MMÖNK Tanácsának elnökével
2014. augusztus 20. – Népújság
Horváth Ferenc lassan négy éve az MMÖNK Tanácsának elnöke. A muravidéki magyarság
csúcsszervezetének első emberével az októberben befejeződő mandátumról, ennek
sikereiről, kudarcairól, továbbá a jövőre, az októberi önkormányzati választások utáni
időszakra vonatkozó tervekről, célokról beszélgettünk. Horváth Ferenc elmondta,
elégedett a az eredményekkel. „Jelentősen sikerült megnövelnünk a költségvetést, amit
leginkább Magyarországnak, illetve az illetékes magyar minisztériumoknak köszönhetünk,
de természetesen nekünk, az önkormányzat csapatának is vannak érdemei ebben, mert
olyan programokat, tevékenységeket terveztünk, amelyek elnyerték a magyar állam
tetszését, támogatását. Itt szükséges megemlíteni, hogy a pluszforrásokat közösségi
célokra használtuk fel, nem maga az önkormányzat emésztette fel ezeket. Mindenképpen
nagy eredménynek tekintem a lendvai magyar konzuli iroda megnyitását, de jelentős
előrelépésnek tartom a megállapodás aláírását a rábavidéki szlovénekkel is.”
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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
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

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

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

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

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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