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2015. május 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Rábólintott szerdán a képviselőház a települések és megyék saját zászlajának elfogadására
és használatára vonatkozó, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) 42 képviselője által
beterjesztett jogszabályra. A törvénytervezet még tavaly átment a szenátuson, az alsóház
most döntő kamaraként szavazott róla, tehát a Hivatalos Közlönyben való megjelentetését
követően hatályba lép. A jogszabályt óriási többséggel, 275 igen vokssal, 2 ellenszavazattal
és 4 tartózkodással fogadták el a képviselők. Ennek értelmében a helyi önkormányzatok
helyi jelképként saját zászlót fogadhatnak el, amelyet azonban kötelesek jóváhagyás végett
a kormány elé terjeszteni. A zászlókat kormányhatározat hagyja jóvá, szín- és
jelképhasználatuk nem sértheti a román nemzeti jelképeket, és nem szerepelhetnek rajtuk
más államok jelképei. A lobogókon szerepelhet az illető település hivatalosan elfogadott
címere, valamint megnevezése. Azokon a településeken, ahol egy kisebbség aránya eléri a
húsz százalékot, a település neve az adott kisebbség nyelvén is feltüntethető. A kisebbségi
megnevezés méretben és betűtípusban ugyanakkora lehet, mint a román, de az alatt kell
feltüntetni.

Vezető hírek

Elfogadták a zászlótörvényt

Könnyebb boldogulás reményében fejlesztik az erdélyi magyar szakképzést
2015. május 13. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Stratégiai koncepciót és munkatervet dolgoznak ki a romániai magyar szakképzés
intézményrendszere számára: a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) az
anyaország kormánya által meghirdetett, 2015 a külhoni magyar szakképzés éve nevű
programsorozat részeként indította el szerdán Sepsiszentgyörgyön a Szakképzés –
gazdaság – társadalom című szakmai fórumot. Potápi Árpád, a magyar Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára az eseményen elmondta, együttműködési
megállapodásokat írnak alá a szakképzés fejlesztéséről – Erdélyben a programot
koordináló RMPSZ-szel. A Kárpát-medencében összesen 500 millió forintot fordítanak a
tematikus év projektjeire, ebből 120 millió forintot hívhatnak le az erdélyi szakképző
intézmények.

Nagy a magyarellenesség Romániában
2015. május 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen,
Bihari Napló
A románok 72 százaléka határozottan ellenzi a magyar autonómiát, 30 százalékuk pedig
egyenesen magyarellenes – derül ki egy, a CSCI közvélemény-kutató által szerdán
nyilvánosságra hozott felmérésből. A magyarellenesség abban nyilvánul meg, hogy nem
bíznak az RMDSZ-ben, teljességgel ellenzik az autonómiát, és magyar szobrokat sem
akarnak látni. Ennek folyományaként Magyarországban sem bíznak: a megkérdezettek 52
százaléka egyáltalán nem, 25 százaléka pedig csak kissé bízik anyaországunkban, míg
csupán 13 százalék azok aránya, akik bíznak, és 3 azoké, akik nagyon bíznak benne.
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2015. május 13. – maszol.ro
A budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) igazgatója, Szász Jenő két évvel ezelőtt
meghirdetett „gyöngyhalász-elmélete” mára már Erdélyben gyakorlattá vált: az NSKI
munkatársai
szórványiskolákból
csábítanak
el
magyar
nyolcadikosokat
Székelyudvarhelyre. A kutatóintézet három munkatársa, Ketesdi Imre, Orbán Balázs és
Puskás Attila legutóbb április végén a medgyesi Báthory István Általános Iskolát kereste
fel. Kérésükre Szederjesi György igazgató összehívta a nyolcadikos diákok szüleit, akikkel
ismertették a Magyar gyermek magyar iskolába elnevezésű ösztöndíjprogramot. Az
igazgató elmondta, károsnak tartja az NSKI tevékenységét. „Mindenféle csatornákon
keresztül küldjük az üzenetet Budapestre, hogy nagyon nincs rendben, amit Szász Jenő
intézete művel Erdélyben. Ennél többet egyelőre nem tehetünk” – jelentette a maszol.ronak az RMDSZ egyik, név nélkül nyilatkozó politikusa.

Erdély

Elkezdték az erdélyi gyöngyhalászatot Szász Jenőék

RMDSZ: veszélyezteti a medgyesi magyar nyelvű oktatást a gyöngyhalászat
2015. május 13. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Ismét felháborodást keltett az a rekrutációs tevékenység, amelyet a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet (NSKI) nevében végeznek szórványvidéken: ezúttal Szeben megyéből
érkezett tájékoztatás arról, hogy bizonyos személyek nyolcadik osztályos diákokat
toboroztak a székelyudvarhelyi iskolák számára - írja az RMDSZ közleményében. Az
esettel kapcsolatosan Balázs Béla, az RMDSZ Szeben megyei elnöke fejtette ki álláspontját.

Eltávolították a magyar táblát, ezerlejes bírság a néppártnak
2015. május 13. – Krónika, Erdély Ma, erdon.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Nem lepte meg az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezetét a kedden
elhelyezett Sebes-Körös folyó feliratú magyar nyelvű tábla szerda délelőtti eltávolítása
Nagyvárad új hídjáról. „Tudtuk, hogy ez lesz, és nagyjából erre a reakcióidőre
számítottunk. Őszintén, én azt hittem, hogy már aznap délután leveszik" – fejtette ki a
Krónika érdeklődésére Csomortányi István. Az EMNP Bihar megyei vezetője úgy tudja,
hogy a városháza alkalmazottai távolították el a Szilvásnál lévő, Constantin Prezan
marsallról elkeresztelt átkelőnél figyelemfelkeltés céljával elhelyezett táblájukat, büntetést
azonban egyelőre nem kaptak az engedély nélküli akció miatt. A Krónika megkeresésére
ugyanakkor Anca Sas, a polgármesteri hivatal szóvivője jelezte, hogy a hatályban lévő
törvények értelmében kirótták az ezerlejes pénzbírságot, és természetesnek tartja, hogy
eltávolítatták a közterületnek számító hídfőről a táblát.
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2015. május 13. – transindex.ro, szekelyhon.ro
Nem bojkottálja az RMDSZ-frakció a marosvásárhelyi önkormányzat csütörtöki rendkívüli
tanácsülését - döntöttek hétfőn délután a tanácsosok. Peti András a zi-de-zi.ro-nak
elmondta, az RMDSZ azért döntött a részvétel mellett, mert olyan kérdések kerülnek
terítékre, amelyeket nem lehet elodázni. Az egyik tanácsi határozattervezet a 19.
kiadásához érkezett Marosvásárhelyi Napok megszervezésére, a másik fontos napirendi
pont a csatorna és vízellátási infrastruktúrára vonatkozik, egyik pont esetében sem
elnapolható a döntés. Az RMDSZ-frakció azért hirdetett bojkottot, mert így akarja rávenni
a román városvezetést, hogy kihelyezze a kétnyelvű utcanévtáblákat a városba. A
szövetségi tanácsosok távolmaradása miatt az április 30-i tanácsülést nem tartották meg.

Erdély

Marosvásárhely: vége az RMDSZ-es bojkottnak?

Peti: kitartunk a bojkott mellett
2015. május 13. – transindex.ro
A bojkottot nem függesztettük fel, kitartunk mellette - jelentette ki Peti András,
Marosvásárhely alpolgármestere, és hozzátette, nem igazak azok a felvetések, amelyek
szerint tiszavirág-életűre sikerült az RMDSZ tanácsosai által a kétnyelvűség betartásáért
indított tiltakozási akció. A Transindex megkeresésére az alpolgármester elmondta,
rendkívül fontos és felelősségteljes döntéseket kell meghozni két témában: az egyik a
Marosvásárhelyi Napok közterület-foglalási illeték kiszabására, emellett a tanács a
részvényesek közgyűlése napirendi pontjainak kidolgozására kell mandátumot adjon
Karácsony Erdei Etelnek. Peti elmondta, ezek olyan napirendi pontok, amelyeket nem
lehet elhalasztani és nem is tartoznak a tanács napi munkájához, elhalasztásuk esetén a
tanácsosokat anyagi és büntetőjogi felelősség terheli.

Biró Rozália: a diszkrimináció minden formája ellen fel kell lépni
2015. május 13. – transindex.ro
A romániai romák, a társadalmi beilleszkedés, a gettósítás és a rasszizmus között címmel
szervezett kerekasztal-beszélgetést kedden, május 12-én Biró Rozália, a szenátus
Emberjogi, Kisebbségi és Vallásügyi Bizottságának elnöke a Külkapcsolatok Bizottságával
közösen. A párbeszéd célja az volt, hogy mind a kormány, mind pedig a
szakminisztériumok, állami intézmények, a roma közösséget képviselő civil és
érdekvédelmi szervezetek képviselői elemezzék a romániai helyzetet és próbáljanak az
égető kérdésekre megoldásokat találni.

Megoldódott a zászlókérdés
2015. május 14. – Bihari Napló
„Jogos elvárása teljesült ma a Romániában élő magyar közösségeknek azzal, hogy a
Parlament Alsóháza megszavazta azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy a közigazgatási
egységek egy meghatározott eljárás mentén a saját zászlajukat használják és tűzzék ki” –
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Erdély

tájékoztatott Máté András Levente, az RMDSZ Képviselőházi frakciójának vezetője, Kolozs
megyei parlamenti képviselő. A Szövetség törvényhozója elmondta, hogy az RMDSZ az
elmúlt időszakban, hosszas egyeztetések után, számos lépést tett annak érdekében, hogy a
tervezetet mielőbb beemeljék Románia jogrendjébe.

Határozatot fogad el az erdélyi és felvidéki magyar autonómia-törekvések
támogatásáról a FUEN
2015. május 13. – transindex.ro
Május 13. és 17. között Görögországban, Komotiniben tartják az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója – FUEN kongresszusát, amelynek Európai nemzeti kisebbségek politikai
képviseletének kihívásai című megnyitó paneljében felszólal Kelemen Hunor szövetségi
elnök. Az RMDSZ küldöttségének tagja Korodi Attila és Molnár Zsolt parlamenti
képviselő, Sógor Csaba európai parlamenti képviselő, és Vincze Loránt külügyi titkár, a
FUEN alelnöke. A FUEN közgyűlése határozatot készül elfogadni az erdélyi magyar és a
felvidéki magyar autonómia-törekvések támogatásáról, és dönt a 2017-es kongresszusi
helyszínről, amelyre az RMDSZ Kolozsvárt javasolja.

Új elnökséget választott a néppárt Hargita megyei szervezete
2015. május 13. – szekelyhon.ro
Tisztújító küldöttgyűlést tartott az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei szervezete –
tájékoztatott az EMNP. Az új Hargita megyei elnök Jakab Attila, csíkszéki elnök Tőke
Ervin, udvarhelyszéki elnök Sándor Lajos, gyergyószéki elnök György Endre. Az elnökségi
tagok közé választották Csíkszékről Csiszér Leventét és Forró Botondot, Udvarhelyszékről
Vinczellér Árpádot, Gyergyószékről Antal Szabolcsot és Márton Csabát. „A jelen lévő
küldöttek megbízták a megválasztott megyei elnökséget, hogy a következőkben a 2016-os
helyhatósági választásokra való felkészülés és az ehhez kapcsolódó politikai
együttműködések képezzék a szervezet prioritásait” – olvasható a közleményben.

Házi őrizetben marad Gyergyószentmiklós polgármestere
2015. május 13. – szekelyhon.ro, transindex.ro
További harminc napig házi őrizetben marad Mezei János – döntötte el szerdán a DNA
indítványát
elfogadva
a
Maros
Megyei
Törvényszék.
Gyergyószentmiklós
polgármesterének a korábbi ítélet értelmében május 16-ig kellett volna házi őrizetben
maradnia, most ez május 17-től június 15-ig meghosszabbítódik.

Élen a liberálisok, vonal fölött az RMDSZ
2015. május 13. – Krónika, transindex.ro
Továbbra is a régi nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Demokrata-Liberális Párt (PDL)
összeolvadása nyomán létrejött új PNL a legnépszerűbb párt Romániában: az INSCOP
közvélemény-kutató április végén készített felmérése szerint az ellenzéki liberálisokra a
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Erdély

polgárok 44,7 százaléka voksolna, ha most vasárnap tartanák a parlamenti választásokat.
A második helyen a kormányzó Szociáldemokrata Párt – Románia Fejlődéséért Országos
Szövetség – Konzervatív Párt (PSD–UNPR–PC) koalíció áll 39,1 százalékkal, ami annyit
jelent, hogy javítani tudtak megítélésükön, februárban ugyanis 37,4, decemberben pedig
38,8 százaléknyian voksoltak volna rájuk. Az 5 százalékos parlamenti küszöböt rajtuk kívül
csak az RMDSZ lépné át: a szövetség a felmérés szerint a polgárok 5,2 százalékának
szavazataira számíthatna. A felmérésből az is kiderül, hogy a teljes népességen belül
február óta jelentős mértékben nőtt azok száma, akik nem döntötték el, kire voksolnának:
az akkori 15,5 százalékról most 25 százalékosra nőtt.

Boc ismét elutasította a többnyelvűséget
2015. május 13. – Krónika
Továbbra is elutasítja Emil Boc, Kolozsvár polgármestere, hogy többnyelvű
helységnévtáblákat helyezzenek ki a kincses város bejárataihoz – hívta fel a figyelmet Soós
Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs megyei szervezetének elnöke. Mint
szerdai sajtótájékoztatóján kifejtette: nemrég kérvényt nyújtottak be a polgármesteri
hivatalhoz az ügy sürgetése érdekében, Emil Boc pedig a törvényes határidő után küldött
válaszában arra hivatkozva utasította el a kérést, hogy Kolozsváron a magyarság aránya
nem éri el a teljes lakosság 20 százalékát. Az elöljáró ugyanakkor arról biztosította a
néppártot, hogy hamarosan kihelyezik a város bejáratainál a többnyelvű üdvözlőtáblákat.
Soós Sándor hangsúlyozta: elfogadhatatlan, hogy egy magát európai városként
meghatározó település ilyen mértékben figyelmen kívül hagyja a kisebbségek alapvető
jogait.

Megkapták a nyomozati anyagot Rádulyék
2015. május 13. – szekelyhon.ro
Védőügyvédjei kíséretében ismét Bukarestben járt szerdán Csíkszereda házi őrizetben levő
polgármestere és alpolgármestere, akiknek átadták a nyomozati anyagot. Ráduly Róbert
Kálmán és Szőke Domokos ügyvédjei ugyanakkor továbbra sem kapták meg a Bukaresti
Ítélőtábla május 8-i döntésének indoklását, amellyel elutasították az elöljárók házi
őrizetének feloldására vonatkozó kérelmüket.

Áldjon vagy verjen?
2015. május 14. – Riba István – HVG
Markó Attila ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki a román hatóságok, amit Bogdan
Aurescu külügyminiszter legutóbbi látogatásakor át is adott Szijjártó Péternek. A politikus
ellen hivatali visszaélés miatt indított eljárást 2010-ben, hogy a Székely Mikó Kollégium
visszaadásával megkárosították a román államot. Majd 2014-ben újra elővették Markót a
vád szerint egy kilenctagú bizottság tagjaként egyes telkek árát háromszorosan
túlértékelték, azonban ezen vád alól sikerült tisztáznia magát, mivel a bizottság azon
ülésén ahol a döntést meghozták nem volt jelen. Nyitrai Péter ügyvéd, egyetemi docens
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Kárpátaljai gyűjtés: Több mint hatvanezer euró folyt be a Diakóniai Központ
számlájára
2015. május 13. – Felvidék Ma
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 2015 februárjában gyűjtést hirdetett a
kárpátaljai magyarok megsegítésére. A meghirdetett gyűjtés eredményeként 62 100 euró
gyűlt össze erre a célra.

Erdély
Felvidék

elmondta, hogy az európai elfogatóparancsról a Fővárosi Törvényszéknek kell döntenie.
Megoldást jelenthet a nemzetközi jogsegélyről szóló törvény is, amelyben a vádlott
jogsegély iránti megkeresését az igazságügyi miniszter, illetőleg a legfőbb ügyész
garanciákhoz kötheti, amiknek nem teljesülése esetén megtagadhatja a kiadatást.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2015. május 14-i számában olvasható.)

Nagykürtösi járási jelöltállító MKP-konferencia Ipolykeszin

Magyarul beszélt, ezért felmondtak neki?
2015. május 13. – Pannon RTV
Nem alkalmaztak egy dolgozót egy szabadkai üzletben, azt állítja, azért nem, mert
magyarul szolgálta ki a vásárlót. A bolt vezetője kamerán kívül azt mondta, nem nyelvi
okok miatt nem vették fel Jenes Róbertet. Jenes Róbert szombaton kezdte meg
próbaidejét az egyik szabadkai boltban, azonban ez hamar véget is ért. Állítása szerint
azért nem alkalmazták tovább, mert magyarul szolgálta ki az egyik magyarul megszólaló
vásárlót. A vállalat belgrádi központjának illetékese és a szabadkai üzlet vezetőhelyettese is
tagadja az esetet. A boltban nem kívántak nyilatkozni, azonban elmondták, hogy náluk
magyar, bunyevác és szerb nemzetiségűek is dolgoznak. Az álláshirdetésükön is az áll,
hogy a magyar nyelv ismerete előny, de nem követelmény.

Vajdaság

2015. május 13. – Felvidék Ma
A Nagykürtösi járásban a Magyar Közösség Pártja május 7-én Ipolykeszin tartotta
jelöltállító járási konferenciáját, melyen részt vett Szigeti László az MKP Országos
Tanácsának elnöke. Szigeti a küldöttek előtt elmondott beszédében hangsúlyozta: „az
MKP-ra nagy munka vár, mindent meg kell tennünk a győzelem, vagyis a parlamenti
bejutás érdekében”.

Ötvenhatmillió a tartománytól
2015. május 13. – Magyar Szó
Bilicki Zoltán adai polgármester tegnap Újvidéken ünnepélyes szerződés-aláíráson vett
részt, ami a társfinanszírozási eszközök nyilvános pályázat útján történő odaítélésére
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A KMKSZ Elnökségének nyilatkozata
2015. május 13. – Kárpátalja, Kárpátinfo
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) május 12-én nyilatkozatot adott ki,
melyben kifejtette: a szervezet továbbra is kiáll az ukrajnai konfliktus békés rendezése
mellett. Hozzátették: meggyőződésük, hogy a katonai hatóságok a mobilizáció során is
kötelesek betartani az ország Alkotmányát és törvényeit. Az amúgy is nehéz gazdasági
helyzetben lévő lakossággal szemben nem alkalmazhatnak olyan intézkedéseket, amelyek
alkotmányos jogaikat csorbíthatják, illetve nélkülözik a megfelelő törvényi hátteret.
Közleményükben felhívják az illetékesek figyelmét, hogy tevékenységüket a jogszabályi
keretek maximális betartása mellett folytassák.

Kárpátalja Vajdaság

vonatkozik a közlekedési infrastruktúra területén. A Tartományi Nagyberuházási
Igazgatóság határozata értelmében ugyanis Ada község megközelítőleg ötvenhatmillió
dinárt nyert két projektumra: Mohol településen a nem kategorizált dűlőutak kiépítésére
25 millió dinárt, Adán a Savo Kovačević, a Moša Pijade és a Đuro Đaković utcák
útszerkezetének megerősítésére pedig

Segítségnyújtás Nagygejőc, Kisgejőc és Oroszgejőc lakosainak
2015, május 13. – Kárpátinfo, Kárpátalja
Nagygejőc, Kisgejőc és Oroszgejőc lakosaihoz a közelmúltban érkezett a segítség Diósd
városából. Diósd képviseletében Bogó László polgármester és Spéth Géza képviselő
érkezett. Magyarország Ungvári Főkonzulátusát Czikó Anita konzulasszony képviselte. A
konzulátus eddig is nyomon követte és előbbre segítette községeink fejlődését. Bogó László
polgármester elmondta, hogy az ukrajnai helyzetet megismerve kötelességüknek érezték,
hogy lehetőségeikhez mérten mindent megtegyenek, és segítő kezet nyújtsanak a
magyarlakta település számára, mellyel egy éve testvértelepülési viszonyban is vannak. A
Nagygejőc, Kisgejőc és Oroszgejőc lakosainak megsegítésére kezdeményezett
adománygyűjtésben 837 500 forint gyűlt össze. A gyűjtésben Diósd város lakói és Diósd
város önkormányzata segített.

Schmitt Pál-adomány
2015. május 13. – Kárpátalja, Kárpátinfo
Schmitt Pálnak, Magyarország volt köztársasági elnökének adományából a KMKSZ és a
Verecke Alapítvány közreműködésével a tavalyi évben is számos kárpátaljai magyar
intézmény fejlesztése valósulhatott meg, a támogatás egyben jelentősen hozzájárult több
kulturális és sportrendezvény megszervezéséhez is. A Kárpátalja hetilap az Ungvári,
Munkácsi és Nagyszőlősi járásokban megvalósult pályázatokról számol be.
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2015. május 13. – Kárpátalja
A Martin György Néptáncszövetség 2015. május 9-én ismét megrendezte Néptánc határok
nélkül – A magyar néptánc a Kárpát-medecében c. konferenciáját. A rendezvénynek
idén Budapesten a Magyarság Háza adott otthont. A konferencia célja, hogy megismerjük
a hasonló történeti fejlődésű, valamikor egységes magyar néptánckincs mai állapotát,
képet alkothassunk a különböző területek – Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság és
Magyarország
–
néptáncmozgalmáról,
a
hasonlóságokról
és
a
különbözőségekről. Kárpátalját Jakab István és Váradi Enikő néptáncosok képviselték.

Kárpátalja

Néptánc határok nélkül

Megismerik a történelmünket, nem úgy, mint az ukrán iskolában

Lendva harcol a kihelyezett sürgősségi központ megszerzéséért
2015. május 13. - Népújság
Milojka Kolar Celarc egészségügyi miniszter munkacsapatával a Muraszombati Általános
Kórházba látogatott, hogy bemutassa a sürgősségi betegellátás folyamatban lévő
átszervezésének folyamatát és megvitassa a Sürgősségi Betegellátás Szabályzatát a
muravidéki régió egészségházainak és községeinek képviselőivel.

Megbeszélés a közvetlen finanszírozásról
2015. május 13. - Népújság
A múlt héten Ljubljanában munkamegbeszélést tartottak a magyar nemzeti közösségek
finanszírozásáról, illetve a finanszírozási kritériumok meghatározásáról. A találkozón az öt
községi magyar önkormányzat elnökén kívül a csúcsszervezet elnöke, valamint a
Nemzetiségi Hivatal munkatársai is jelen voltak.

Muravidék

2015. május 13. – Kárpátalja
A 2006. december 1-i adatok alapján annak idején 3348-an lakták Tiszaújlakot, köztük
2653 magyar, a lakosság 79 százaléka. A legfrissebb, 2010-es adatok szerint viszont öt éve
3419-en éltek a nagyközségben, ezen belül 2772 magyar, akik akkor a lakosság 81
százalékát alkották. A pozitív demográfiai fejlemények örömmel töltenek el minket.
Ugyanakkor a magyar tannyelvű Széchenyi István Középiskola mellett nagy létszámú
ukrán középiskola is működik a településen, melynek diáksága többségében ugyancsak
magyar nemzetiségű. Mi motiválhatja a magyar szülőket, hogy ne anyanyelvű tanintézetbe
járassák gyermekeiket, és mennyire versenyképes a magyar középiskola?
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2015. május 13. - Népújság
Amíg elhiszik a táncosok, hogy jól és jót csinálnak és azt erősíteni is tudják a próbákon,
addig a néptáncnak van jövője – hangzott el a Néptánc határok nélkül című konferencián a
múlt hétvégén Budapesten, a Magyarság Házában, ahol többek közt a muravidéki helyzet
bemutatására is sor került Balaskó Enikő tolmácsolásában.

Európa-nap a fővárosban, Magyarország is bemutatkozott
2015. május 13. – Huncro.hr
Évente több ezer ember vesz részt az Európa-nap alkalmából rendezett eseményeken,
amelyek az Uniót hivatottak jobban megismertetni a szélesebb néprétegekkel. A zágrábi
Európa téren a május 9-ei ünnepség témája Európa ízei és hangjai volt, amelyen 17 EUtagállam mutatkozott be, köztük Magyarország is magyar ízekkel és táncokkal.

Zrínyi szellemében: az egyesület egyik célja a horvát-magyar kapcsolatok
erősítése
2015. május 13. – Huncro.hr
Az eszéki Zrínyi Magyar Kultúrkör pénteken, május 8-án a Szlavón Múzeumban tartotta
második rendezvényét, megnyitották A mi világörökségünk és a Pillantások
Magyarországra című kiállítást. Az eseményen elhangzott, hogy a magyar kulturális
értékek, hagyományok ápolása mellett fontosnak tartják a horvát-magyar kapcsolatok
erősítését is.

Magyarul kezdőknek - interneten is letölthető
2015. május 13. - Volksgruppen
Mától elérhető a volksgruppen/magyarok és volskgruppen/magyarok/Meldungen intertes
oldalunkon az ORF Burgenland magyar nyelvtanfolyama. A linkre való kattintás által
letölthetik a sorozat minden egyes részét. A videót minden héten frissítjük az új magyar
szóval, amelyet nézőinknek megtanítottunk. A letölthető link által, azaz videó által a

Muravidék

A Muravidék a Néptánc határok nélkül konferencián

Horvátország

2015. május 13. - Népújság
Dominik Šteiner kedden sajtótájékoztatón mutatta be a Muraszombati Közigazgatási
Egység (KE) 2014-ben elvégzett munkáját és szólt a 2015-ös munkatervről. Az elért
eredményekkel elégedett, hasonlóan vélekedik a kollektíva és az ügyfelek többsége is, amit
Šteiner szerint a 4,66-os elégedettségi véleménykutatási eredmény is igazol.

Őrvidék

Nem tervezik újabb helyi hivatalok bezárását
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Konferencia a népcsoportnyelvek jövőjéről
2015. május 13. - Volksgruppen
„Konferencia a népcsoportnyelvek jövöjéről“ mottó alatt tartottak egynapos találkozót és
megbeszélést Klagenfurtban az egyes népcsoportok pedagógusai. A magyar népcsoport
részéről Zsótér Írisz, a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke, Pathy Lívia iskolai
tanfelügyelő és gimnáziumi professzor valamint Seper Mariann a magyarnyelvű
pedagógusok munkacsoportjának a vezetője vettek részt.

Őrvidék

tanfolyam fiatal és idősebb résztvevői és a buzgóan tanuló nézők bármikor gyakorolhatják
a tanultakat.
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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
www.biharinaplo.ro
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