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2015. április 22. – MTI, Új Szó
Az őshonos nemzeti kisebbségek helyzetéről tartottak meghallgatást szerdán az Európai
Parlamentben (EP) néppárti képviselők szervezésében. Gál Kinga, a Fidesz-KDNP EPképviselője a meghallgatást megelőzően tartott sajtótájékoztatóján úgy vélte, hogy a
rendezvény komoly lépés abba az irányba, hogy az Európai Parlament határozatot
fogadjon el a témában, az igazi cél pedig az lenne, hogy az Európai Bizottság is lépjen
ebben az ügyben, s jöjjön létre kötelező érvényű uniós jogszabály, amely védelmet biztosít
az őshonos kisebbségek számára. A Most-Híd EP-képviselője, Nagy József a
meghallgatáson kiemelte, a cél az, hogy az uniós tagországok toleránsabbá váljanak. A
politikus a kisebbségi nyelvhasználat szabadságának fontosságát, az anyanyelvi oktatás
mint leghatékonyabb tanulási forma, valamint a diszkrimináció-mentes, kiszámítható jogi
helyzet fontosságát hangsúlyozta. Az MKP EP-képviselője, Csáky Pál a legnagyobb
problémának azt nevezte, hogy uniós szinten nincs kisebbségvédelmi normarendszer,
nincs végrehajthatóság és nincs intézményrendszer sem. Csáky szerint az Európa Tanács
vonatkozó dokumentumait kellene beemelni az uniós jogba, és akkor a kisebbségi jogok a
luxembourgi Európai Bíróság előtt is kikényszeríthetőek volnának.

Vezető hírek

Az őshonos kisebbségekről az EP-ben

Kovács Péter: politikai eszközökkel kell elérni a kétnyelvű utcanévtáblák
kihelyezését
2015. április 22. – transindex.ro, MTI
Az RMDSZ minősíthetetlennek tartja a marosvásárhelyi helyi rendőrség fellépését a
kétnyelvű marosvásárhelyi utcanévtáblák ellen – nyilatkozta az MTI-nek Kovács Péter. A
szövetség főtitkára szerint az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének jogi védelmet kell
biztosítania azok számára, akiket a helyi rendőrség meghurcolt az utcanévtábla-ügyben, és
politikai eszközökkel el kell érnie, hogy a városban mindenhová kikerüljenek a kétnyelvű
utcanév-táblák. A főtitkár bírálta Peti Andrást Marosvásárhely RMDSZ-es
alpolgármesterét, és Soós Zoltánt, a városi önkormányzat RMDSZ-es képviselőjét, akik
szerinte defenzívába vonultak.

Komolyan gondolják: lesz székely fővárosi projekt
2015. április 22. – Krónika
Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 2021 – Komolyan gondoljuk – ez a
jelmondat szerepelt azon a logón, amelyet Antal Árpád szerdai sajtótájékoztatóján
mutatott be. Mint a polgármester elmagyarázta, ezt azért találták ki, mert az elmúlt
időszakban többen is rákérdeztek, komolyan gondolják-e a projektet. „Nyerni fogunk: vagy
a címet, vagy a Székelyföld belső kohézióját, azt, hogy elkészül a térség kulturális
stratégiája” – hangsúlyozta az elöljáró, emlékeztetve, a pályázatot ugyan Sepsiszentgyörgy
nyújtja be, de az egész régió nevében.
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2015. április 22. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Nyugati Jelen
Kételyeit fejezte ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke egy, a jelenlegi kormány elleni
parlamenti bizalmatlansági indítvány sikerességét illetően, kijelentve: a probléma az, mit
és kit tesznek a kormány helyébe, mivel az emberek „nem tülekednek” azért, hogy a
kormányba kerüljenek. A politikus a Gândul hírportálnak nyilatkozva kedden este
elmondta, jelenleg nincs meg a szükséges parlamenti többség a kormány megdöntéséhez,
de ha meg is lenne, akkor is szakértői kormányt kellene felállítani. Mindazonáltal
megjegyezte: nem zárja ki, hogy az RMDSZ támogatna egy, az ellenzéki Nemzeti Liberális
Párt (PNL) által benyújtott bizalmatlansági indítványt. Ehhez azonban előbb látni kell a
szöveget, az érveket. Ugyanakkor hozzátette: jelenleg nem lát esélyt a kormánybuktatásra.

Erdély

Kelemen Hunor: csak óvatosan a PNL-lel

Székely az újratervezésről: vállalni a konfliktusokat
2015. április 22. – maszol.ro
Az RMDSZ-nek vállalnia kellene a konfliktusokat – nem helyes, ha szőnyeg alá söpör egyes
szervezetre és a közösségre is káros jelenségeket – véli Székely István főtitkárhelyettes. A
Kulturális Autonómia Tanács elnökével az újratervezés lehetséges tartalmi kérdéseit járta
körül a maszol.ro. Az RMDSZ társadalomszervezésért felelős főtitkárhelyettese szerint a
múlt heti kolozsvári kongresszus elsősorban a „újratervezés” hogyanjáról szólt: az
emberekkel való közvetlen kapcsolat, az odafigyelés, az alázat, a nyitottság voltak a
kulcsfogalmak. Ám Székely István azt gondolja, hogy az újratervezés jegyében a
szövetségnek egy sor tartalmi kérdésben is változtatnia kellene.

Mîndruță a marosvásárhelyi bírságról: a fenyegetés nemcsak sovén, hanem
provokáló is
2015. április 22. – transindex.ro
Lucian Mîndruță újságíró Facebook-bejegyzésben kommentálta a marosvásárhelyi
utcanévtáblák miatti bírságot, és Valentin Bretlefean rendőrfőnök azon kijelentését, hogy a
táblák kihelyezése etnikai feszültséget kelt. Mîndruță azt írta, úgy véli, hogy a kétnyelvű
táblák semmit sem vesznek el egy hely román jellegéből, mert Romániát egy olyan helynek
látja, ahol etnikumtól függetlenül mindenki elsőrangú állampolgárnak érezheti magát.

Javaslatokkal állt elő Peti a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák
ügyében
2015. április 22. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Törvénymódosítást javasol Peti András a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében - mondta el a
marosvásárhelyi alpolgármester szerdai sajtótájékoztatóján. Kifejtette, a jelenlegi
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Erdély

törvényben nem egyértelmű, hogy mi számít reklámnak és mi közérdekű információnak.
Az alpolgármester túlzottnak tartja Valentin Bretfelean rendőrfőnök intézkedését, amely
szerint két aktivistát megbírságoltak a kétnyelvű táblák kihelyezéséért, és a
háztulajdonosok számára is bírságot helyeztek kilátásba, amennyiben nem veszik le a
táblákat. Peti úgy látja, elég lett volna felszólítani az aktivistákat, hogy ne folytassák a
táblák kihelyezését.

Marosvásárhelyen „gerillaakciókra” készülnek a civilek
2015. április 22. – maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, hirado.hu, transindex.ro, Krónika,
Erdély Ma
Az eddigieknél konfrontatívabb, névtelen gerillaakciókra készül a marosvásárhelyi
kétnyelvű utcanévtáblákért küzdő csoport. Erről a csoport szóvivője, Barabás Miklós
számolt be szerdán egy sajtótájékoztatón. Barabás a sajtótájékoztató után a magyar
közmédiának elmondta, így szeretnék megóvni az aktivistáikat a hatósági túlkapásoktól.
Hozzátette, ő április 20. óta nem vesz részt az akciókban, csupán ezek kommunikálásával
foglalkozik majd. Az anonimitás "lehetővé teszi majd a keményebb, konfrontatívabb, a
hatóságok visszaéléseit leleplező, érdekérvényesítő eszközök használatát, s ezeket a nagyon
közeli jövőben el is kezdjük alkalmazni" - áll a sajtótájékoztatóról kiadott közleményben.

Ki vágta ki Johannis RMDSZ-kongresszusi üzenetéből a kisebbségekre
vonatkozó részt?
2015. április 22. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, Erdély Ma
Nagymértékben különbözik Klaus Johannis államfőnek az RMDSZ-kongresszusra szánt
üzenetének az elnökség honlapján most elérhető változata attól, amelyet a román és a
magyar sajtó is lehivatkozott a hétvégén. A „hosszú változatban” jelentős, a „rövidből”
kivágott szövegrészek szerepelnek, amelyek olyan témákat is felvetnek, amelyekről
Johannis elnökként még sohasem beszélt: a Romániában élő nemzeti kisebbségek
jogainak hiányosságairól.

RMDSZ-tisztújítás Arad megyében – Bognár Faragót látná szívesen utódjául
2015. április 22. – Erdély Ma
Nem jelölteti magát újabb elnöki mandátumra Bognár Levente aradi alpolgármester, az
RMDSZ Arad megyei szervezetének jelenlegi vezetője. Szerda délelőtt sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy két ciklust követően megérlelődött benne az elhatározás, hogy át kell
adnia a stafétát a fiatalítás jegyében. Hozzátette: a jelenlegi ügyvezető elnök Faragó Péter
szerinte alkalmas lenne a tisztség viselésére, parlamenti képviselői múltja és a szervezet
vezetőségében szerzett tapasztalatai jó ajánlólevélnek számít.
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2015. április 22. – transindex.ro, maszol.ro
Az épített örökség védelmében kedden Kolozsváron is beindították a Fogadj örökbe egy
műemléket! program előkészületeit, szerdán pedig a Kalotaszentkirályi Ady Endre iskola is
bekapcsolódott a programba – mondta Hegedüs Csilla. Az RMDSZ kultúráért felelős
főtitkárhelyettese szerint rég tervezik az Örökségünk Őrei Erdélyi Hálózat kiépítését
Kolozs megyében is.

Erdély

Kolozs megyében is beindul a Fogadj örökbe egy műemléket! Program

Teculescu-ügy: félti hírnevét Kovászna
2015. április 22. – Krónika, szekelyhon.ro
Kovászna fürdőváros hírnevének is árthat a Dr. Benedek Géza Szív- és Érrendszeri
Rehabilitációs Kórház átnevezése körüli botrány – állítja Thiesz János kovásznai
polgármester, aki attól tart, az ügy miatt csökkenhet a város idegenforgalma. „A negatív
hírverésre nincs szüksége a városnak, hiszen a turizmusból élünk, ez mindenkinek csak
árt. A város lakóinak kétharmada magyar anyanyelvű, egyharmada pedig román. Itt
románok és magyarok együtt dolgoznak, nincs szükségünk botrányra” – jegyezte meg a
Krónikának az elöljáró. Hangsúlyozta, a városvezetés számára csak egyetlen megoldás
elfogadható: ha visszatérnek a Benedek Géza megnevezésre, és nem csatolják mellé a
Nicolae Teculescu nevet, mint ahogy azt az egészségügyi minisztérium elrendelte.

Előretör a szakoktatás
2015. április 22. – Krónika
A szakoktatásra helyezik a hangsúlyt a szeptemberben kezdődő 2015/2016-os tanévben
egyes erdélyi megyékben: több iskolában az eddigiekhez képest növekszik a gyakorlati
képzést nyújtó osztályok száma, illetve bővül a kínálat.

Autonómia – újratervezve?
2015. április 23. – Demeter Szilárd – Heti Válasz
Az összmagyar politikum egyetért abban, hogy a magyarság megmaradásának záloga az
önrendelkezés. Azonban ez általában nem találkozik a többségi nemzetek akaratával,
ráadásul az EU tagállami kompetenciaként kezeli a kérdést. Ezért a külhoni magyarság
nem nagyon számíthat más támogatásra csupán az anyaországira, azonban a külhoni
magyar politikusok alapvetően azt az álláspontot képviselik, hogy segítsen az anyaország,
de ne szóljon bele, hogy mit csinálnak. Az elmúlt 25 év bizonyította azonban, hogy a
külhoni magyar politikus nem szent és kérdés, hogy képes-e valóban újratervezni a
politikai elit, mint ahogy az RMDSZ kongresszus mottója sugallja.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. április 23-i számában olvasható.)
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2015. április 22. – hirek.sk
Megerősítené a Miskolc-Kassa gazdasági tengelyt a magyar kormány, ezért egy több
pontból álló együttműködési megállapodást írt alá kedden a borsodi megyeszékhelyen
Orbán Viktor kormányfő és Kriza Ákos polgármester. A szerződésben szó van a két város
közötti autópálya magyarországi szakaszának megépítéséről is. Orbán Viktor a
megállapodás aláírása után elmondta: a Miskolc-Kassa eurorégióban mintegy egymillión
élnek, a két város közötti autópálya megépítése régóta várat magára. A sztráda Kassától az
országhatárig már elkészült, most Miskolctól kell megkezdeni az építkezést, a kivitelezés
várhatóan 2018-2019-re elkészül, a kormány 150 milliárd forintot fordít a beruházásra.

Felvidék

Legkésőbb 2019-re lesz autópálya Miskolc és Kassa között

A 15 éves tanulók tudását vizsgálja a PISA-felmérés
2015. április 22. – hirek.sk
Hozzávetőleg 7600 tizenöt éves alap- és középiskolai diák részvételével zajlik május 1-ig a
Gazdasági és Fejlesztési Együttműködési Szervezet PISA-felmérése. A tesztelés során a
munkapiaci követelmények szempontjából mérik fel a fiatalok tudásszintjét, azaz a
funkcionális műveltségét. A tesztelést Szlovákiában 296 alap- és középiskolában végzik,
ezek közül 270 szlovák, 26 pedig magyar tanítási nyelvű intézmény.

Híd: rengeteg kisiskolát fenyeget a bezárás veszélye
2015. április 22. – bumm.sk
Prékop Mária, a Híd oktatásügyi szakértője részben „egyetért” a Matica slovenská elnöke
által megfogalmazottakkal: a gyermekek nagy része nem érvényesítheti tanuláshoz való
jogát. Rengeteg kisiskolát ugyanis a megszűnés veszélye fenyeget, sokat már be is kellett
zárni. Prékop elmondta, a Híd az oktatásügyi önkormányzati kompetenciák
megerősítésében látja annak garanciáját, hogy az adott régióban lakók maguk dönthessék
el, milyen nyelven és milyen intézményekben szeretnének tanulni. „Ne az állam döntse el
és ne a Matica, hogy mit gondoljunk” – tette hozzá.

Petíció a magyar anyanyelvi írás-olvasás oktatásáért
2015. április 22. – bumm.sk
Az oktatási minisztérium szeptembertől a magyar alapiskolák elsős osztályaiban
mindössze heti öt írás-olvasás órát irányoz elő, miközben a szlovák elsősöknek kilencet.
Nem jobb a helyzet a második, a harmadik és a negyedik évfolyamokban sem: míg ugyanis
egy magyar másodikosnak hat, harmadikos és negyedikes diáknak öt, addig a szlovák alsó
tagozatos tanulóknak nyolc, illetve hét-hét anyanyelvi órát ír elő a minisztérium. A
méltánytalan szabályozás ellen petíciót indított el Fibi Sándor, Vojtek Katalin és Filip
Zacher. Úgy vélik, nem helyes, hogy az oktatási minisztérium vizsgálatok nélkül döntött
arról, hogy a magyar elsősöknek elég lesz heti 5 óra is arra, hogy megtanuljanak írni és
olvasni.
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MPSZ: Válságban a délvidéki magyar politikum
2015. április 22. – Vajdaság Ma
A Magyar Polgári Szövetség megítélése szerint nagy válságban van a délvidéki magyar
politikum, hangsúlyozta Rácz Szabó László, az MPSZ elnöke ma délelőtti zentai
sajtótájékoztatóján. A pártelnök szerint az utóbbi időben Zenta község területén is számos
visszaélés történt. A sajtótájékoztatón jelen volt Miklós Éva, a Barangoló Civil Szervezet
elnöke is, aki a szervezet által indított gyűjtési akcióról számolt be.

Felvidék

2015. április 22. – Felvidék Ma, hirek.sk
Faültetéssel egybekötött rendezvényen emlékeztek a Föld napjára Galántán. Ünnepi
beszédet mondott Berényi József, Nagyszombat Megye Önkormányzatának alelnöke. A
galántai kereskedelmi szakközépiskola udvarán szervezett rendezvényen megyei, járási és
városi képviselők is jelen voltak. Az iskola udvarán Berényi József, Nagyszombat megye
alelnöke, Júlia Gálová, a Galántai Járási Hivatal elöljárója és Peter Paška, Galánta
polgármestere közösen ültettek el egy facsemetét.

Vajdaság

Faültetéssel emlékeztek a Föld napjára Galántán

Barlai Edit nem engedélyezte a zeneiskolások fellépését az Electe
hangversenyén – állítják a szervezők
2015. április 22. – Vajdaság Ma
Igazgatói utasításra nem vehetett részt a szabadkai Zeneiskola négy tanulója az Electe civil
szervezet jótékonysági hangversenyén. A tanulók szülei erről két nappal a koncert előtt
értesítették a szervezőket. Barlai Edit igazgatónő nem adott engedélyt a szabadkai fiatalok
szereplésére, egyben minden nyilvános fellépést személyes igazgatói engedélytől tett
függővé az intézmény tanulói számára – állítják az érintettek. Ezt nehezményezve a szülők
és a komolyzenei hangverseny szervezői a médiához fordultak, illetve értesítették az
Észak-bácskai Iskolaigazgatóságot az előállt helyzetről.

Néphagyomány az óvodai nevelésben
2015. április 22. – Magyar Szó
Hétvégén ért véget a szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda szakmai látogatása
Kishegyesen. A magyarországi óvónők a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok
Egyesületének szervezésében érkeztek Kishegyesre, s vendéglátójuk volt a Pán Péter
Iskoláskor Előtti Intézmény. A látogatás célja az volt, hogy megnézzék, hogyan valósul meg
a néphagyományok ápolása az óvodai gyakorlatban, munkájuk során felhasználják ugyanis
dr. Szőke Anna, a VMÓE elnökének Elszaladt a kemence című könyvét. Ez a könyv
néphagyományok ápolására irányul az óvodapedagógiában, ennek gyakorlatát
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Kárpátaljára és Lemberg megyébe érkezett Herczegh Anita jószolgálati
nagykövet
2015. április 22. – Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap
Kétnapos látogatásra érkezett április 22-én Kárpátaljára és Lemberg megyébe Herczegh
Anita, Áder János köztársasági elnök felesége. Anita asszony a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat (MMSZ) jószolgálati nagyköveteként Lembergbe tartó útján
Magyarország Beregszászi Konzulátusán találkozott a kárpátaljai magyarság képviselőivel.
Bacskai József ungvári és Szalipszki Endre beregszászi főkonzulok jelenlétében Gulácsy
Géza és Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnökei vázolták fel az
ukrajnai háborús helyzet okozta nehézségeket, majd dr. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség elnöke mutatta be a jelenlegi kárpátaljai magyar oktatási rendszert. A
beszélgetés célja az volt, hogy rámutassanak azokra a problémákra, amelyekkel a
kárpátaljai magyarok küzdenek, s felvázolják azokat a lehetőségeket, amelyekkel az
anyaország támogathatja őket.

Kárpátalja

legautentikusabban és - rendszeresebben a kishegyesi gazdászati óvodában dolgozó
Becskei Kornélia valósítja meg.

Támogatásban részesítette az Ökumenikus Segélyszervezet a beregszászi
időseket
2015. április 22. – Kárpátalja Ma
Közel kétmillió forint értékű adományt osztott szét Beregszászban április 22-én az
Ökumenikus Segélyszervezet. Az időseknek szánt élelmiszert, illetve tisztálkodási és
tisztítószereket tartalmazó 300 csomagot Belényi Dániel, a segélyszervezet munkatársa
hozta el a szervezet beregszászi központjába, az ADVANCE Kárpátaljai Tanácsadó és
Fejlesztő Központba. Az Ökumenikus Segélyszervezet összesen tíz ukrajnai régiót támogat,
a következő napokban Ivano-Frankivszkban és Kijevben adnak át 160 menekült
nagycsalád számára élelmiszerből, higiénés és babaápolási szerekből, babaételből és
takaróból álló csomagot.

Ne provokálják a kárpátaljai magyarokat!
2015. április 22. – Kárpátalja Ma
A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjeként Bocskor Andrea sajtóközleményben
ítélte el, hogy ismeretlen tettesek több magyar község helységnév- és útbaigazító tábláit
rongálták meg. Bocskor Andrea közleményében azt írta: mivel a rongálók a táblák ukrán
feliratait és az épületek ukrán zászlóit érintetlenül hagyták, feltételezhető a szándékosság
és provokatív indok, mely a kárpátaljai magyar közösség ellen irányult. Haladéktalan
kivizsgálására szólította fel a hatóságokat, hisz egy Európai Unióhoz és európai értékek
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Segélyszállítmány Beregszásznak a Magyar Vöröskereszttől
2015. április 22. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma
A Magyar Vöröskereszt képviselői Babják Zoltán beregszászi polgármesterrel tanácskoztak
április 20-án. Három magyarországi megyei szervezet vezetője, Juhászné Kincses Helén,
Gortva József és Grubert Roland, illetve Irina Priszlupszka koordinátor arról tájékoztatta
Beregszász polgármesterét, hogy 650 ezer forint összegben hoztak humanitárius
szállítmányt a városba. Okszana Margitics, az Ukrajnai Vöröskereszt Beregszászi Járási
Szervezetének vezetője elmondta, hogy 700 élelmiszercsomagot osztanak szét az
egyedülálló nyugdíjasok között Beregszászban és a járásban.

Kárpátalja

felé orientálódó országban a nemzeti szimbólumokhoz és az anyanyelv használatához
fűződő jog az alapjogok része, az elkövetők megbüntetése pedig a demokratikus
jogállamiság minimális kritériuma.

Magyar kereskedőház nyílik Ungváron és Beregszászban
2015. április 22. – Kárpátinfo, Kárpátalja
Ungváron a KMKSZ vezetőivel tárgyalt Kupcsok Lajos, a Magyar Nemzeti Kereskedőház
Zrt. (MNKH) vezérigazgató-helyettese április 21-én. A magyar állam által létrehozott
Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. arra törekszik, hogy tevékenységével új piacokat, új
lehetőségeket nyisson meg a magyar vállalkozások előtt. Céljuk az is, hogy a magyarországi
és külpiaci partnerek egymásra találjanak. A KMKSZ ungvári székházában létrejött
találkozón Kárpátalját Barta József, a KMKSZ alelnöke, Balogh Oszkár, a KMKSZ
gazdasági titkára, Virág László, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke és
Őrhidi László, a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány
vezetője képviselte.

Személyesen szólították meg a szülőket
2015. április 22. – Kárpátalja, Kárpátinfo
Személyesen kereste fel Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára és Pálinkás
Barnabás főmunkatárs a Felső-Tisza-vidéki magyar óvodákat, ahol száz nagycsoportost
ajándékoztak meg egy-egy ajándékcsomaggal, és személyesen érvelve igyekeztek
meggyőzni szüleiket, hogy gyermeküket magyar tannyelvű iskolába írassák. A Rákóczi
Szövetség iskolaválasztási programja sikeresen működik 2004-től a Felvidéken. Csáky
Csongor az akció kapcsán a Kárpátalja hetilapnak elmondta: „A Rákóczi Szövetség
beiratkozási programját kiterjeszti Kárpátaljára, és első lépésben a kárpátaljai Felső-Tiszavidékre.”
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2015. április 22. – Népújság.net
Vlasta Nussdorfer emberjogi biztos múlt csütörtökön Pártosfalván fogadta az ügyfeleket a
helyi nemzetiségi irodában. A nap folyamán 18 polgár, valamint a Moravske Toplice
Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség is élt a lehetőséggel, hogy a kisebbséget
érintő megoldatlan problémákról szóljon.

Tíz sikeres, programokban gazdag év
2015. április 22. – Népújság.net
Szombaton ünnepelte a lendvai Színház- és Hangversenyteremben a Pomurje Horvát
Kultúregyesület fennállásának 10. évfordulóját. A rendezvényen elismeréseket vehettek át
azok az intézmények és szervezetek, amelyek a rendkívül aktív egyesület munkáját
segítették.

Muravidék

A magyarságot érintő problémák is terítékre kerültek

23. Magyar Est Muraszombatban: „Közösen nótázni, beszélgetni, vigadni”

Ifjú tehetségek versenye Kopácson
2015. április 22. – Huncro.hr
A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége (HMIK) vasárnap Ki mit tud?-ot, vagyis
tehetségkutató vetélkedőt rendezett Kopácson. Az idei versenyen az ifjabb generáció
számára kínáltak bemutatkozási lehetőséget vers és próza, valamint ének, zene, tánc
kategóriákban.

Horvátország

2015. április 22. – Népújság.net
A muraszombati Zvezda szálloda éttermében szombat este magyar muzsika szólt, magyar
dalok csendültek fel és magyaros ételek kerültek az asztalokra, hiszen a muraszombati
magyarság hagyományos éves bálja került megrendezésre, ahol a szokásos jó hangulat
idén sem hagyta cserben a vendégeket.

2015. április 22. – Volksgruppen.orf.at
Megvizsgálják a két ország egyes külképviseletei közötti együttműködés bővítésének
lehetőségét - erről állapodott meg Szabó László külgazdasági és külügyminiszter-helyettes
és Michael Linhart, az Osztrák Köztársaság Szövetségi Európai, Integrációs és
Külügyminisztériumának főtitkára, aki magyar kollégája meghívására április 21-én
látogatott Budapestre.

Őrvidék

Bővülhet a magyar-osztrák külképviseleti együttműködés
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2015. április 22. – Volksgruppen.orf.at
Egy budapesti diákokból és kísérő pedagógusaikból álló több, mint 40 fős csoport látogatta
ma meg magyar szerkesztőségünket. Az 5.-7. osztályos tanulók pályázat útján kaptak
lehetőséget arra, hogy megismerkedhessenek a burgenlandi és bécsi magyarokkal.

Őrvidék

Budapesti iskolások a burgenlandi magyaroknál
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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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