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Vezető hírek

Meg kell védeni a déli határt
2015. július 1. – MTI, hirado.hu, kormany.hu, valasz.hu, index, Origo, Magyar Nemzet,
Magyar Hírlap, Népszabadság, Népszava, Napi Gazdaság, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Magyarország kénytelen megvédeni déli határait, de ez a lépés nem irányul Szerbia és a
szerb nép ellen - jelentette ki Orbán Viktor kormányfő szerdán Budapesten, a magyarszerb kormányülés után Aleksandar Vucic szerb miniszterelnökkel tartott
sajtótájékoztatón. A vajdasági magyarokkal kapcsolatos kérdésre Orbán Viktor azt felelte:
Szerbia részéről egy olyan nagyvonalú, az európai sztenderdeket meghaladó, baráti
elbánásban volt része a magyar közösségnek az elmúlt időszakban, ami egyáltalán nem
általános a Kárpát-medencében. Szerinte a barátságra és a békés együttműködésre
törekvést jól mutatja, hogy a Budapestre érkezett szerb kormánydelegációnak tagja
lehetett Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a magyar delegációnak pedig
tagja volt a Magyarországon élő Alexov Lyubomir szerb parlamenti szószóló. A tájékoztató
előtt Orbán Viktor és Aleksandar Vucic szándéknyilatkozatot írt alá a két ország
infrastrukturális kapcsolatainak fejlesztéséről.

A magyar kormány célja a kárpátaljai magyarság közösségként való
megtartása
2015. július 1. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátalja
Az ukrajnai magyarságnak nyújtott jelentős magyar kormánytámogatás célja az, hogy a
kárpátaljai magyarok nemzeti közösségként maradjanak meg és fejlődjenek a
szülőföldjükön, túlélve a jelenlegi nehézségeket - jelentette ki Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a XXIII. Kárpátaljai Nyári
Szabadegyetemen tartott nyitó előadásában szerdán Felsőszinevéren. A Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) által
szervezett szabadegyetem külhoni magyarsággal és oktatással foglalkozó kerekasztalbeszélgetésén Potápi Árpád János elmondta: ,,nemzetpolitikai szempontból példa értékű,
csak a romániai forradalom és a nagy tiszai és dunai árvizek idején tapasztaltakhoz fogható
az az összefogás, amelyet a világ magyarsága jelenleg Los Angelestől Új-Zélandig a
kárpátaljai magyarok iránt tanúsít”.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel találkozott Biró Zsolt
2015. július 1. – Erdély Ma
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes hivatalában fogadta Biró
Zsoltot. A Magyar Polgári Párt elnöke Kulcsár-Terza József MSZEF elnök is elkísérte a
budapesti megbeszélésre. A Magyar Polgári Párt politikusai tájékoztatták Semjén Zsoltot
az erdélyi magyar politikai helyzetről, illetve a romániai belpolitika aktuális kérdéseiről, az
erdélyi magyarságot ért jogsérelmekről, az autonómiaküzdelem előmeneteléről. Semjén
Zsolt a magyar nemzetpolitika célkitűzéseiről, a magyar kormány terveiről tájékoztatta az
erdélyi vendégeit.
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Mintegy 1500 magyar diák és tanár táborozhat a Rákóczi Szövetséggel
2015. július 2. – maszol.ro, MTI
Idén is megrendezi nyári táborait hagyományaihoz híven a Rákóczi Szövetség. A szervezet
15 rendezvényén mintegy 1500 Kárpát-medencei magyar diák és tanár vesz részt az
elkövetkező hetekben. A szövetség MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a programok
között általános iskolásoknak szóló anyanyelvi táborok, középiskolás és főiskolás tábor,
valamint történelem és magyar irodalom szakos tanároknak szóló rendezvények
szerepelnek.

Kezdetét vette a lakiteleki főiskola
2015. július 1. - MNO
Lakiteleken szerdán megkezdődött a Kárpát-medencei Népfőiskolai Szabadegyetem,
amely vasárnapig tart. Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskolai Alapítvány
kuratóriumának elnöke a Lakiteleki Népfőiskolán tartott megnyitón hangsúlyozta, hogy a
szabadegyetem olyan meghívásos nemzetpolitikai műhely, amely az elmúlt hónapok
népfőiskolai törekvéseit, feladatait, eredményeit, tapasztalatait összegzi.

A tárogató hangja a magyar szabadság hangja

Erdély

2015. július 1. – MTI, Kormány.hu
A magyar néplélekben a tárogatók hangját évszázadok óta a magyar szabadság hangjával
azonosítják - jelentette ki Kövér László házelnök az 5. Tárogatós Világtalálkozó
megnyitóján, Vaján. Az eseményen V. Németh Zsolt államtitkár kiemelte: a többi
hungarikumhoz hasonlóan, a tárogató és a tárogatómuzsika is ezer szállal kötődik
tájainkhoz, történelmünkhöz, társadalmunkhoz, kultúránkhoz; és mi, a magyar nemzetet
alkotók is ezer érzelmi szállal kötődünk hozzá.

Boia: Johannis a román nemzet része
2015. július 1. – transindex.ro
Lucian Boia történész a Revista 22-nek adott interjújában kifejtette, hogy Klaus Johannis
államfő a német etnikumhoz való tartozása mellett a román nemzet része is, és hogy a
román mentalitás az etnikai nacionalista mítoszhoz viszonyítva „továbbfejlődött”. „Nem
annyira Klaus Johannis személyét tartottam izgalmasnak, mint azt, hogy a románok
többsége megszavazta államelnöknek. Nekem az is érdekesnek tűnt, hogy a románok közül
nagyon sokan az államfőválasztások idején egy archaikus, nacionalista és ortodoxista
tónust ütöttek meg, és nem tudtak különbséget tenni Johannis etnikai és nemzeti
hovatartozása között. Johannis nem román etnikai szempontból, de ugyanakkor a román
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nemzet része. Ez olyan, mintha azt mondanánk Ion Luca Caragialera, hogy nem román
író, hanem görög. Ez teljesen abszurd” – mondta Boia, miután az etnikum és a nemzet
fogalma közötti különbségeket fejtegette.

Július 11-én megnyílik az első autópálya-határátkelő Nagylaknál
2015. július 1. – transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen, Bihari Napló, hirado.hu, maszol.ro,
Krónika, Erdély Ma
Július 11-én, szombaton nyitják meg a forgalom előtt Nagylaknál az első autópályahatárátkelőt Magyarország és Románia között - közölte szerdán az Autópályák és
Országutak Országos Társaságának (CNADNR) szóvivője. Ugyanaznap adják át a Pécska
és Arad közötti 16 kilométeres sztrádaszakaszt, illetve a magyar M43-as pálya Makó és az
országhatár közötti 23 kilométeres szakaszát - tette hozzá a szóvivő. A Mediafax a PSD
Arad megyei szervezetétől arról értesült, hogy az avatásra Orbán Viktor és Victor Ponta
miniszterelnököket is várják.

Eladja a nagyváradi önkormányzat az Ady-központot
2015. július 1. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
A nagyváradi önkormányzat megszavazta keddi ülésén azt a javaslatot, hogy eladja a
magyar állam támogatásával épült, majd egy ingatlancsere révén a város tulajdonába
került Ady-központot a hozzá tartozó telekkel együtt – írja szerdai számában a Bihari
Napló. Az ingatlant és a telket áfa nélkül 910 ezer euróra értékelték, ez lesz a
lebonyolítandó árverés kikiáltási ára. A tanácsülés előtt Ilie Bolojan, a város polgármestere
azzal indokolta az eladás szükségességét, hogy az Ady-központ szomszédságában
hamarosan felépül a modern aquapark, és nem megengedhető, hogy mellette egy félig
kész, félig romos épületkomplexum álljon egy gondozatlan területen. Az Ady-központ
esete egyike azoknak a témáknak, amelyek miatt feszültség alakult ki a bihari magyarság
meghatározó személyiségei és politikai szervezetei között.

Egyfős marad a gyergyószentmiklósi városvezetés
2015. július 1. – maszol.ro
„Lojalitási okokból” nem neveznek ki ideiglenes alpolgármestert Gyergyószentmiklóson a
tisztségéből felfüggesztett Mezei Jánost helyettesítő Nagy Zoltán alpolgármester mellé. Az
RMDSZ-frakció hiába igyekezett kedd este meggyőzni erről a többségben lévő MPP-s
tanácsosokat.

Csoma Botond: a közösségért dolgozni mindig érdemes
2015. július 1. – maszol.ro
Szabadidő, karrier, DNA, kisebbségi jogok és sok más téma került az asztalra a Kolozs
Megyei Ifjúsági Fórum által szervezett Köz/Élet/Tér című eseményen. Az előadássorozat
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első meghívottja Csoma Botond, a Kolozs megyei RMDSZ frissen megválasztott elnöke
volt.

Román foglalkozást indít a gyergyói könyvtár
2015. július 1. – maszol.ro
Magyar ajkú szülők igénylésének tesz eleget Gyergyószentmiklós Városi Könyvtára:
csütörtöktől megkezdik a heti egy órás román nyelvű kommunikációs foglalkozásokat
gyerekekkel. „Hétköznapi dolgokról, színekről-számokról” kezdhetnek tanulni csütörtöktől
az óvódások román nyelven a gyergyószentmiklósi városi könyvtárban. Keresztes Csongor
igazgató a maszol.ro megkeresésére elmondta: a román nyelvű foglalkozást kizárólag
magyar családok kérték.

Védett lett Vajdahunyad várának neve és ábrázolása
2015. július 1. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Bihari Napló
Ezentúl csak a vajdahunyadi polgármesteri hivatal jóváhagyásával lehet felhasználni
Vajdahunyad várának a nevét és ábrázolását, az önkormányzat ugyanis levédette az Állami
Találmányi és Védjegyhivatalnál (OSIM) a várkastély román nyelvű névváltozatait és
képét. Az igazgató az MTI kérdésére elmondta, a védelem „természetesen” nem vonatkozik
a budapesti Vajdahunyadvárra. A 15. századi erdélyi műemlék 19. században készült
budapesti mása maga gazdálkodhat az imázsával.

Új utcanevek, köztük magyarok is
2015. július 1. – Bihari Napló
A Nagyváradon az utóbbi időben létesült új utcák kaptak nevet a helyi tanács legutóbbi
ülésén. A Nufarului és a Dimitrie Anghel utcák környékén létesült utcák a Calistrat Hogas,
Heyman Éva, Petru Maior, Constantin Brailoiu, Sztarill Ferenc, Adrian Victor Puscasiu,
Aristide Demetriade, Ovidiu Cotrus, profesor Mircea Dacian Bica neveket kapták,
ugyanakkor Hegyalján két útszakaszt gróf Teleki Mihályról és Kabos Endre nagyváradi
születésű olimpiai bajnok vívóról neveztek el.

Egy nagyváradi magyar Ausztráliában
2015. július 1. – Bihari Napló
A napokban Nagyváradon járt Fodor Sándor, az ausztráliai Diaszpóra Tanács Régiós
elnöke. A nagyváradi származású, jelenleg Melbourben élő régióelnök készségesen
nyilatkozott a Bihari Naplónak.

Ezer Székely Leány Napja: 2012 óta megkétszereződött a résztvevők száma
2015. július 1. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika
Az Ezer Székely Leány Napja bizonyíték arra, hogy a székelységnek nem csak múltja van,
de jövője is lesz - mondta Antal Attila, Csíkszereda polgármestere a rendezvény
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programját ismertető sajtótájékoztatón. A városvezető szerint a rendezvény évről évre
népszerűbb, és egyre többen vesznek részt a rendezvényen. 2012 óta regisztrálás alapján
veszik számba a népviseletbe öltözött résztvevőket, azóta megkétszereződött a számuk.
2014-ben 2135 leány és 938 legény volt jelen a csíksomlyói Nyeregben.

Főgimnáziummá válik a Márton Áron Gimnázium
2015. július 1. – Krónika, szekelyhon.ro
A következő tanévtől főgimnáziumként működhet a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium
(MÁG). A tanintézet a vártnál hamarabb kapta meg a választ a főgimnáziumi besorolást
kérvényező, néhány hete benyújtott igénylése. Görbe Péter főtanfelügyelő kedden
tájékoztatta őket arról, hogy az oktatási tárca elfogadta a pályázatot, és a neves iskola már
a 2015–2016-os tanévtől megkapja a főgimnáziumi besorolást, mesélte szerdán Varga
László, a gimnázium igazgatója.

Állami kitüntetést kapott a Kriterion Könyvkiadó

Felvidék

2015. július 1. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
Kl aus Johannis a Kulturális Érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki a 45 éve alapított
Kriterion Könyvkiadót, az erről szóló rendeletet szerdán írta alá az államfő. Johannis a
kisebbségek nyelvének és kultúrájának ápolásában játszott meghatározó szerepéért
adományozta a kitüntetést az 1970-ben kisebbségi kiadóként alapított Kriterionnak. Az
elnöki rendeletben olvasható indoklás szerint a Kriterion a kisebbségi és a román kultúra
kölcsönhatását is előmozdította, és sikerült elfogadtatnia a párbeszédet, egymás
értékeinek kölcsönös elismerését a jó együttélés feltételeként. A Kriterion Könyvkiadó
alapító főszerkesztőjének emlékét ápoló Domokos Géza Egyesület elnöke, Domokos Péter
arról tájékoztatta az MTI bukaresti irodáját, hogy a Kriterion az egyesület felterjesztésére
kapta meg az állami kitüntetést. A 2007-ben elhunyt Domokos Géza húsz éven keresztül,
1990-ig vezette a romániai magyarság és a többi nemzeti kisebbség egyik legfontosabb
szellemi műhelyévé vált kiadót.

Mostantól az iskola fenntartója is beleszólhat, ki legyen az igazgató
2015. július 1. – bumm.sk
Az iskola fenntartójának szeptembertől jogában áll kétszer megvétózni az iskolatanács
által az iskolaigazgatói posztra állított jelöltet. Juraj Draxler oktatási miniszter szerint
döntő szava az iskolaigazgató választásában továbbra is az iskolatanácsnak lesz. Az
iskolatanács jelöltjének elutasításához szükséges háromötödös többség szerinte nagyon
magas, egyébként ennyi szükséges az iskola megszüntetéséről szóló határozat
elfogadásához is. A javaslatot több ellenzéki képviselő és a szlovák pedagógusok szakmai
szervezete is élesen kritizálta. Pavel Ondek, a szlovák iskolai szakszervezetek vezetője
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szerint így lehetőség nyílik arra, hogy az iskolaigazgatók kinevezése politikai kérdéssé
váljon.

Iskolaigazgató-választás - A demokrácia megcsúfolása a törvénymódosítás
megszavazása
2015. július 1. – hirek.sk
„Tragédia, illetve a demokrácia és a szakma teljes megcsúfolása, hogy így alakult az
iskolaigazgatók kinevezéséről szóló törvénymódosítás megszavazása. A Szlovákiában eddig
működő iskolatanács-rendszer ugyanis teljesen demokratikus felépítésű rendszer volt,
hiszen abban a fenntartótól kezdve a pedagógusokon és szülőkön keresztül minden
érintett fél képviseltette magát, s a kiírt pályázat végeredményéről az iskolatanács döntött.
Azt gondolom, hogy a törvénymódosítás eltántorítja majd az igazgatói posztra alkalmas
személyeket attól, hogy pályázzanak erre a tisztségre. A jogszabály életbe lépésétől kezdve
ugyanis majd a fenntartókon múlik az, hogy kit ültetnek az igazgatói székbe, és nem biztos,
hogy ők majd szakmai szempontból a legmegfelelőbb személyek lesznek“ – nyilatkozta
Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) országos elnöke.

Közösen a régiófejlesztésért – Fórum Tornalján
2015. július 1. – hirek.sk
Közösen a régiófejlesztésért címmel szerveztek konferenciát Tornalján. A Mi Szombatunk
polgári társulás koordinálásában a Rimaszombati, a Nagyrőcei és a Rozsnyói járás
településeinek polgármesterei, vállalkozói, valamint civil szervezetek képviselői vettek
részt a fórumon. A találkozó célja azt volt, hogy megoldást keressenek a régiót sújtó magas
munkanélküliség problémájára. Ez a három járás ugyanis országos viszonylatban is hosszú
ideje a legnagyobb munkanélküliséggel küzd, 25 százalék fölött van a mutató.

MAJA akció – Külhoniak a külhoni magyar oktatásért
2015. július 1. – hirek.sk
A kárpátaljai, erdélyi és délvidéki iskolák után ezúttal a rimaszombati református
gimnáziumot támogatja a Burg Kastl Alumni. A külhoni magyar öregdiákok adományából
a természettudományi laboratóriumot újítják fel. A legmarkánsabb változás az, hogy a
most meglévő klasszikus padok helyett 8 munkaállomást alakítanak ki, ahol 3-3 diák
foglalkozhat majd nyugodtan fizikával, biológiával, kémiával és földrajzzal. Az új
laboratórium várhatóan szeptemberre készül el. A felszerelésre az iskola 5000 eurót
költhet. Pályázati forrásból korábban már elhelyeztek itt egy digitális táblát, most
hagyományos segédeszközöket vásárolnak.
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Pásztor István: Magyarország és Szerbia érdekei egybeesnek
2015. július 1. – Pannon RTV
Az együttes kormányülésen jelen volt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke
is. A VMSZ elnöke a budapesti szerb nagykövetségen értékelte a mai találkozót. Elmondta,
hogy „két ország érdekei egybe esnek. Ez a mi számunkra, vajdasági magyaroknak, nagyon
fontos hír. Több alkalommal elmondták a miniszterelnökök a sajtó nyilvánossága előtt,
hogy nem csak a sorsunk közös, hanem az érdekünk is közös. Emellett konkrét
megállapodásra is sor került a nap folyamán. Ezek közül én különösképpen az
infrastruktúra szempontjából aláírt szándéknyilatkozatot tartom fontosnak, amelyik
definiálja a vasútépítést, de nem csak a Belgrád-Budapest vasút felújítását, hanem a
Szeged-Szabadka-Bácsalmás-Baja vasútvonal tervezését és építését.”

Több megállapodás született a szerb-magyar kormányülésen
2015. július 1. – Pannon RTV
A több órás tárgyalásokon szó volt a Budapest-Belgrád vasútvonalról és más
infrastrukturális fejlesztésekről is. Magyarországnak érdeke az, hogy Szerbiában béke és
stabilitás legyen – mondta Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök elismerően beszélt a
szerb gazdaságról, szerinte a számok azt mutatják, sikerült Szerbiát pénzügyileg és
gazdaságilag stabilizálni. Az oktatási, kulturális együttműködés kérdésében Orbán Viktor
elmondta, hogy Magyarország 50 szerb diáknak biztosít ösztöndíjat, de ezt a számot
szeretné tovább növelni. Elismételte, hogy a szabadkai Zsinagóga felújítására 500 millió
forintot fordít a magyar kormány. A magyar miniszterelnök a vajdasági magyarokkal
kapcsolatos újságírói kérdésre azt felelte: Szerbia részéről egy olyan nagyvonalú, baráti
elbánásban volt része a magyar közösségnek az elmúlt időszakban, ami egyáltalán nem
általános a Kárpát-medencében.

„Ma a Temerini Rádió, holnap a szabadkai és azután sorra a többi...”
2015. július 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Tegnap óta nem sugározza műsorát a Temerini Rádió. Tiltakozásképpen ma 15 órakor, a fő
hírműsor előtt egy percre elnémul a Szabadkai Rádió is, amelynek magyar szerkesztősége
közleményében a médiaprivatizáció első áldozatának nevezi a dél-bácskai magyarság e
fontos tájékoztatási eszközét. A Szabadkai Rádió Magyar Nyelvű Műsorok Szerkesztősége
szolidaritást vállal a Temerini Rádió munkatársaival és hallgatóival, elítéli a szerzett
kisebbségi jogok ilyen durva csorbítását, s követeli a műsor újraindításának azonnali
engedélyezését.

A VMSZ július 1-jei sajtóközleménye
2015. július 1. – Hét Nap, Pannon RTV, Magyar Szó
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége érdeklődéssel olvasta Varga László parlamenti
képviselő sajtóhoz eljuttatott véleményét és részben a jövőt érintő vízióját általános
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politikai értékekről és társadalmi jelenségekről. A Vajdasági Magyar Szövetség politikai
párt, tehát a pártokra érvényes keretek között működik: mindazokat a politikára is tartozó
kérdéseket, amelyeket Varga László érint az elmúlt egy év vonatkozásában, a VMSZ
elnökségi ülésein, tanácsülésein és közgyűlésén megvitatta, záradékokat fogalmazott meg
és azokról szavazással döntött. Varga László írásának komolyságát megkérdőjelezi az a
tény, hogy az elmúlt egy évben megtartott 24 elnökségi ülésen javasolt minden döntést és
záradékot megszavazott. Nem tartózkodott, nem szavazott ellene, nem fogalmazott meg
kritikát.

Ungváron tanácskozott az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa
2015. július 1. – Kárpátalja
Június 30-án Ungvárra látogatott Astrid Thors, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa,
aki a KMKSZ székházában egy találkozó keretében Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ
elnökével egyeztetett a magyar kisebbség helyzetéről Ukrajnában. A találkozón részt vett
Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, illetve Darcsi Karolina, a KMKSZ kommunikációs
titkára is - írja a Kárpátalja Hetilap internetes változata. Brenzovics László a beszélgetés
során kifejtette, hogy Ukrajnában jelentős előrelépés a kisebbségi jogok tekintetében
sajnálatos módon nem történt, de visszalépéseket annál inkább tapasztalhattunk. A
megbeszélés során még szó esett az ukrajnai helyzetről, továbbra is hangsúlyt fektetve az
országban élő nemzeti kisebbségek jogaira. Mélyebben áttekintették az adminisztratív
reform tervezetét, valamint beszéltek a közeljövőben esedékes választásokat érintő további
kérdésekről.

Ferencváros Kárpátaljának gyűjt
2015. július 1. – Kárpátalja Ma
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának képviselőtestülete 2015.
április 23-án egyhangúlag döntött arról, hogy 500 ezer forintot adományoz a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a kárpátaljai magyar lakosság segítésére. Dr.
Bácskai János polgármester ezért felhívásban fordult a kerület lakosságához, valamint a
Ferencvárosban működő civil és egyéb szervezetekhez, hogy pénzfelajánlásaikkal
amennyiben tehetik, segítsék a kárpátaljai magyar lakosság helyzetének javítását. Az akció
célja a magyar közösség fennmaradásának, a kárpátaljai magyar családok megélhetésének
segítése.

Ismét segített az MRSZ a kárpátaljaiaknak
2015. július 1. – Kárpátalja Ma
A terrorellenes művelet beregszászi résztvevőinek családjai immár ötödik alkalommal
kaptak magyarországi segélyt a Magyar Református Szeretetszolgálat révén – közölte
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere Facebook-oldalán június 30-án. A kelet-ukrán
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fronton harcolók családjainak készített száz élelmiszercsomagot elkísérte Pál Sándor, az
MRSZ elnöke is. Elmondta, hogy reménykedik az ukrán helyzet mielőbbi
stabilizálódásában, a béke beköszöntében. Megköszönte a Kárpátaljai Református Egyház
Diakóniai Osztályának segítségét is a támogatás eljuttatásban.

Egyeztetés a kormányrendeletről

Muravidék

2015. július 1. – Muravidéki Magyar Rádió
Göncz László, nemzetiségi parlamenti képviselő Ljubljanában újabb tárgyaláson vett részt,
amelyen azon kormányrendelet megalkotásáról beszélgettek, amely meghatározná az
állam által biztosított pénzeszközök felosztási arányát a községi nemzeti közösségek és a
nemzetiségileg vegyesen lakott községek között. A nemzeti közösségek képviselői remélik,
hogy a dokumentum a jövő évi költségvetésre már érvényes lesz.

A szlovén és magyar tűzoltószövetség együttműködése
2015. július 1. - Népújság
Lendván tartott munkamegbeszélést Szlovénia és Magyarország tűzoltószövetségeinek
magas rangú képviselete múlt pénteken. A szlovén küldöttséget Janko Cerkvenik, a
szövetség igazgatóhelyettese, a magyarországi küldöttséget pedig Dobson Tibor, a
szövetség főtitkára képviselte.

Muravidék Fejlesztési Tanácsának üléséről

Megalakult a Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat
2015. július 1. – Huncro.hr
A 25 tagú Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzat alakuló ülésére
hétfőn, június 29-én került sor. A testület élére a vukovári Jakumetović Rozáliát, míg az
alelnöki tisztségre a kórógyi Miskolci Sándort választották meg.

Horvátország

2015. július 1. - Népújság
Muravidék Fejlesztési Tanácsa a hétfői soros ülésén a regionális fejlesztési projektek
kritériumának meghatározásáról tárgyalt, valamint témabeszélgetést folytatott Muravidék
turizmusáról a tevékenység legjelentősebb szereplőivel.
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2015. július 1. - Volksgruppen
Idén három tematikus tábort is szervez a Bécsi Magyar Iskola. Elsőként zenés, táncos
tábor, augusztusban pedig egy-egy hét vadregényes kreatív tábor várja a gyerekeket. A
szórakoztató programok során kiemelt szerepet kap a magyar nyelv tanulása, ápolása is.

Miskolcon járt a Club Pannonia
2015. július 1. - Volksgruppen
„Ismerd meg Magyarországot“ mottóval négy évvel ezelőtt indította el sorozatát a Club
Pannonia bécsi magyar kultúregyesület. Elsősorban osztrák barátaiknak, tagjaiknak
szeretnék bemutatni Magyarország történelmi emlékeit, kulturális, kulináris értékeit,
gazdaságát.

Őrvidék

Nyári táborok a Bécsi Magyar Iskolában
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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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