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2015. július 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Az államnyelvörvény betartására szólította fel Stubendek László polgármestert a kulturális
minisztérium illetékes osztálya (köznapi nevén a nyelvrendőrség). A tárcánál Martin Daňo
újságíró tett panaszt még április 8-án, azt kifogásolva, hogy a március 19-i komáromi
képviselőtestületi ülés nem kizárólag államnyelven zajlott, hanem a városban elfogadott
gyakorlatnak megfelelően - és valamennyi képviselő beleegyezésével - mindenki a saját
anyanyelvén szólalt fel. A szóban forgó ülés kezdetén Martin Daňo bekiabálva, nem éppen
kulturált módon kifogásolta, hogy magyarul is zajlik a tárgyalás, amit ő nem ért, és azt
követelte, hogy teljes egészében szlovákul folyjon. Keszegh Béla alpolgármester elmondta,
a feljelentés nyomán május folyamán ellenőrök jártak a városi hivatalban, akik három
dolgot vizsgáltak: a szlovák nyelv használatát a testületi üléseken, a városi krónika
vezetését, illetve az írásos hivatali érintkezést; mégpedig több évre visszamenőleg.

Vezető hírek

Tilos lesz Komáromban magyarul beszélnie a városi képviselőknek?

Kitűzték a bírósági tárgyalás időpontját Zsák-Malina Hedvig ügyében
2015. július 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Nyitrai Járásbíróság 2015. szeptember 28-ára tűzte ki a hamis tanúzás vádja miatt
kezdeményezett bírósági tárgyalást. A bírónő magyarra fordíttatta az 58 oldalas vádiratot.
Ezt a Szlovák Köztársaság Főügyészsége rendelte el, amikor tavaly decemberben a Nyitrai
Járásbíróság elutasította a Zsák-Malina Hedvig ellen benyújtott vádiratot, mert sérült
a vádlott védelemhez való joga. A főügyészség ugyanis nem biztosította a vádirat magyar
nyelvre történő lefordítását.

Elismerés a 102 éves bodoki unitárius lelkipásztornak
2015. július 27. – szekelyhon.ro
Szombaton a 102 éves bodoki unitárius lelkipásztort, Nemes Dénest látogatta meg
otthonában Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Zsigmond Barna Pál csíkszeredai
főkonzul, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsa elnöke és Antal Árpád
sepsiszentgyörgyi polgármester. Nemes Dénes elmondta, harmadszor lett magyar
állampolgár: 1913-ban magyar állampolgárként született, majd 1940-ben, a második bécsi
döntéskor – amikor Tordáról Székelyföldre került segédlelkészként, négy évtizedet szolgált
Kálnokon és Sepsibodokon – ismét esküt tett, majd nemrég kettős állampolgárrá vált.
Semjén Zsolt megköszönte a magyar kormány nevében Nemes Dénes nemzethűségét, az
egyházért és a hazáért végzett munkát. „Példát vehetünk róla, aki a politikum
megszorításai okozta nehézségek ellenére sem hagyta el szülőföldjét egy jobb élet
reményében, mint ahogyan ma azt nagyon sokan teszik” – fogalmazott Semjén.
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2015. július 27. – Krónika, szekelyhon.ro
Magyar állami támogatást ígért az oltszemi Mikó-kastély felújítására Semjén Zsolt,
Magyarország miniszterelnök-helyettese, aki szombaton részt vett a háromszéki
településen szervezett lipicaimén-szemlén. A műemlék épületet és a hozzá tartozó
tízhektáros kastélykertet tavaly vásárolta meg a Kovászna megyei és a sepsibodoki
önkormányzat, terveik szerint turisztikai központtá alakítanák. Tamás Sándor, a Kovászna
Megyei Tanács elnöke elmondta székely lovas múzeumot, konferenciatermet és
szálláshelyeket rendeznének be a felújításra váró kastélyban. A tervtől a lovas turizmus
fellendítését remélik.

Erdély

Semjén támogatást ígért a műemlék épület felújítására

Autonómiastatútum – A külügy is csapdákat állít
2015. július 24. – Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, szekelyhon.ro
Elég komoly hátrányt hoz a székelyföldi autonómiastatútum esélyeit illetően, hogy a
román külügy is csatlakozik azok köréhez, akik egyebek mellett olyan hamis elképzeléseket
terjesztenek, melyek szerint az autonómiatörekvések áttételesen Vladimir Putyin orosz
államfő érdekeit szolgálják. Ezt Antal Árpád fogalmazta meg, viszont úgy véli, a végső
dokumentum elkészülte prioritás kell hogy legyen. Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi
politikusa, a Magyar Polgári Párttal közös autonómia-munkabizottság tagja szerint
kiemelten fontos lenne, hogy a statútum a végleges formáját minél korábban elnyerje, és
ezáltal minél több nyelven világossá lehetne tenni, hogy az erdélyi magyarság, a székelység
és az RMDSZ pontosan mit is akar ebben a kérdésben. Jelenleg ugyanis csak a találgatás
marad. A nyugati diplomaták, politikusok – amíg nem létezik ez a közös álláspontot
tükröző dokumentum – különböző elképzelésekkel szembesülhetnek Székelyföldön, így
számukra nem egyértelmű a szándék.

Ősszel lángolni fognak Székelyföld történelmi határai
2015. július 24. – transindex.ro
Tamás Sándor a teljes háromszéki RMDSZ-apparátussal együtt felsorakozott Izsák
Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács elnökének kezdeményezése mögé, ami arról szól,
hogy október 25-én a 2013. októberében tartott Székelyek nagy meneteléséhez hasonló
erejű összefogással hozzák Bukarest és a nagyvilág tudomására, hogy Székelyföldet sem
feldarabolni, sem beolvasztani nem lehet.

Beszólt a marosvásárhelyi városházának az ActiveWatch
2015. július 24. – szekelyhon.ro
Marosvásárhelyen folytatódik a Sovén Román Köztársaság térhódítása – ezzel a címmel
közöl átfogó írást honlapján az iskolabelsők kétnyelvű feliratozása kapcsán kirobbant
városházi hisztéria kapcsán a bukaresti ActiveWatch. Az emberjogvédő civil szervezet
állást foglal a városházi fenyegetéssel szemben.
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2015. július 24. – maszol.ro
Semmitmondó levélben válaszolt a háromszéki prefektus azoknak a polgároknak, akik
számon kérték rajta a magyar himnusz üldözését. Levelében Sebastian Cucu egyrészt
rámutat, hogy a himnuszéneklésért 5000 lejre bírságolt Magyar Polgári Párt (MPP)
alapfokon megnyerte a pert, és a bíróság alaptalannak találta a büntetést. Hozzáteszi, hogy
a prefektúra a polgári perrendtartás 466-os cikkelye alapján fellebbezte meg a bíróság
alapfokú döntését, és az óvás okairól részletesen tájékoztatták a felperes MPP-t.

Erdély

„Két mondatban” elintézte a prefektus a himnuszéneklés ügyét

Antal: még korai a választásról beszélni
2015. július 24. – Erdély Ma, Háromszék
Megközelítőleg tizenegy hónap van még hátra a jövő évben esedékes önkormányzati
választásokig, ezért nem igazán foglalkoztat jelen pillanatban ez a kérdés – jelentette ki
tegnap újságírói kérdésre Antal Árpád polgármester. Az elöljárót Kelemen Hunor RMDSZelnök szerdai sepsiszentgyörgyi látogatása kapcsán kérdezték, amely során a politikus a
szövetség polgármestereivel egyeztetett. Bőven van még megoldandó probléma, és ami a
saját jövőjét illeti, mint polgármester azt a megfelelő időben nyilvánosan ismerteti majd,
és kizárólag a saját döntése lesz, függetlenül attól, az RMDSZ elnöke felkéri-e vagy sem
arra, hogy folytassa – tette hozzá Antal.

Autópályák Romániában
2015. július 25. – Magyar Nemzet, mno.hu
Nyár van, magyarországi családok ezrei indulnak útnak nyaralni. Legtöbben autópályán
mennek a Balatonra vagy szintén sztrádán Horvátországba. A nem is olyan régen még
háború sújtotta ország elképesztő ütemben fejlesztette gyorsforgalmiút-hálózatát, néhány
év alatt ezerötszáz kilométernyi autópályát építve. Románia nem ezt az utat választotta.
Még ma is az a helyzet, hogy Budapestről Székelyföld hosszabb idő alatt érhető el, mint
Dubaj vagy akár New York. Az észak-erdélyi autópálya-szakasznak 2004 nyarán fogtak
neki, és akkor úgy tervezték, hogy a magyar határnál lévő Bors település és Brassó városa
közötti 415 kilométeres szakaszt 2012 végére, legkésőbb 2013 nyarára befejezik. Ehhez
képest egyelőre csak egy 55 kilométeres szakaszon járhatnak az autók a Kolozsvár melletti
Gyalu és Aranyosgyéres város között.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. július 25-i számában olvasható)

Lejárt felvételik, betöltetlen helyek
2015. július 26. – szekelyhon.ro
Befejeződött a felsőoktatási szakokra való beiratkozás a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási
Központban, illetve a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) kihelyezett karán. Mindkét
tanintézményben maradtak be nem töltött helyek, ezért ősszel is hirdetnek felvételit.
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Berényi Apátújfaluban tájékozódott a helyi menekülttáborról
2015. július 20. – bumm.sk, hirek.sk
Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke látogatást tett a Nagykürtösi járásbeli
Apátújfaluban, hogy tájékozódjék a helyi menekülttábor működéséről. A 2003-ban
alakult, több száz férőhelyes zárt tábor jelenleg gyakorlatilag üres, egy család tartózkodik
csak ott. A találkozón a felek megvitatták a menekültkérdéssel kapcsolatos helyi
tapasztalatokat és megegyeztek a további folyamatos kapcsolattartásban, hiszen Szlovákia
jelentős számú menekült befogadására készül, és ez minden bizonnyal érinteni fogja az
apátújfalui intézményt is.

Erdély

2015. július 27. – Krónika
Horaţiu Lobonţ városházi aligazgatónak tisztáznia kell, hogy a marosvásárhelyi Alexandru
Ioan Cuza nevét viselő iskola folyosóira kihelyezett kétnyelvű feliratok kapcsán miért
fenyegette meg körlevélben a tanintézetek vezetőit – szögezte le Peti András, a
megyeszékhely alpolgármestere. Az elöljáró elmondta, az elmúlt napokban tárgyalt a
városházi aligazgatóval, és elmagyarázta neki, hogy tévedés volt azt a körlevelet megírni és
szétküldeni az igazgatóknak.

Felvidék

Vásárhely: tovább gyűrűzik a kétnyelvűsítés miatti vita

Szobrot állítanak IV. Béla királynak Besztercebányán
2015. július 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk
Szobrot állítanak Besztercebányán IV. Béla magyar királynak, aki 760 évvel ezelőtt városi
rangra emelte a települést, amely ma az ötödik legnagyobb város Szlovákiában. A magyar
uralkodónak állítandó emlékmű egy talapzatra helyezett, életnagyságú mellszobor lesz,
amelyet várhatóan a történelmi városháza környékén helyeznek el. A szobor elkészítésének
mintegy 30 ezer euróra becsült költségeit részben közadakozásból, részben alapítványi
támogatással teremtik elő.

Andrej Kiska aláírta a közoktatási törvény módosítását
2015. július 23. – hirek.sk
Az állami iskola fenntartójának szeptembertől lehetősége lesz arra, hogy két alkalommal
ne értsen egyet az iskolatanács igazgatójelöltjével. Ez az oktatásügyi minisztérium
műhelyéből származó közoktatási törvény módosításából következik, amelyet szerdán írt
alá Andrej Kiska köztársasági elnök.
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2015. július 23. – Felvidék Ma
Az SaS és az MKP a liberálisok Agenda 2020 néven szereplő gazdasági
reformprogramjáról tárgyaltak, de állítólag szó esett a választásokat megelőző esetleges
együttműködésről is. Ezt azonban egyik fél sem erősítette meg. Az Agenda 2020 gazdasági
reformprogram hat lépésben kívánja elősegíteni azt, hogy Szlovákiában megérje
vállalkozni, dolgozni és élni.

Felvidék

Gazdasági reformprogramokról tárgyalt az SaS és az MKP

Zöld utat kapott az új komáromi Duna-híd
2015. július 24. – hirek.sk
Stubendek László, Komárom polgármestere elmondta, hogy hatalmas jelentőségű az új
komáromi híd megépítéséhez való uniós hozzájárulás. A híd várhatóan 2018 nyarára
készülhet el. A következő lépés a finanszírozás részleteinek tisztázása. Bastrnák Tibor, a
Most-Híd parlamenti képviselője rámutatott, hogy a vezető partner Magyarország, tehát a
versenypályázatot a magyar törvények szerint írják majd ki, s becslése szerint 6-9 hónap
alatt zajlik majd le. „Ha minden jól menne és azonnal elkezdődne a híd építése, akkor a
jövő tavasz végén vagy a nyár folyamán letehetnénk az alapkövet, elkezdődhetne az
építkezés” – fűzte hozzá.

Hájos: közösségerősítő szerepe is van a Felvidéki Vágtának
2015. július 24. – hirek.sk
A budapesti Nemzeti Vágta előfutamaként augusztus 8-án Dunaszerdahelyen lesz az első
Felvidéki Vágta, amely a hazai magyarság önbecsülésének és lokálpatriotizmusának
növelésében is jelentős szerepet játszhat. A házigazda város polgármestere, Hájos Zoltán
elmondta, a lóverseny nem elsősorban sportrendezvény, sokkal inkább társadalmi
esemény, s így gazdag műsort felvonultató családi nap lesz.

Menekültügy: A SNS is ellenzi a bősi menekülttábor feltöltését
2015. július 25. – Felvidék Ma
A menekültek befogadásával kapcsolatban az SNS teljes taglétszámmal áll ki a bősiek
mellett. Mint mondták, lényegtelen a bősiek nemzetiségi hovatartozása, a szlovák
nacionalisták teljes létszámmal támogatják a bősiek menekülttáborral szembeni érdekeit.
„A Csallóközben élő emberek, Szlovákia más területén élőkkel együtt nem érdemlik meg,
hogy egy ötszáz fős menekülttábor létesüljön a szomszédságukban. A biztonságukat
veszítik el a menekülttábor megnyitásával. Egész életüket nyugalomban élték le, emellett a
térségben stratégiai fontosságú létesítmény található. Erre fel valaki odahelyez egy
nagyszámú menekültcsoportot, akik huzamosabb ideig fognak ott élni” – nyilatkozta
Andrej Danko, az SNS elnöke.
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2015. július 21. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség Elnöksége fegyelmi eljárást kezdeményezett Varga
Lászlóval, a párt köztársasági parlamenti képviselőjével szemben. „Mint a közvélemény
előtt is ismert tény, Varga László, a VMSZ parlamenti képviselője július 3-án írásban arról
tájékoztatta a pártot, hogy a frakcióból nem kíván kilépni. Ugyanakkor a 2015. június 25-ei
plenáris ülést követően egyetlen egyszer sem jelent meg a munkahelyén, a szerb
parlamentben, és nem vett részt azokon a bizottsági üléseken sem, amelyeknek a VMSZ
színeiben tagja. Távolmaradásáról illetve annak okáról a frakciót nem értesítette, így a
taghelyettesek sem tudtak részt venni a bizottsági üléseken, ami miatt a VMSZ álláspontja
nem volt képviselve.” – áll a VMSZ közleményében.

Vajdaság

A VMSZ fegyelmi eljárást kezdeményez Varga Lászlóval szemben

Varga: A VMSZ fegyelmi eljárásának célja a megfélemlítés és a
figyelemelterelés
2015. július 21. – Vajdaság Ma
Súlyos valótlanságnak tartja Varga László azt az állítást, miszerint a VMSZ köztársasági
frakciója döntést hozott arról, hogy az Elnökségnél fegyelmi eljárást kezdeményezzen
ellene. A fegyelmi eljárás elsődleges célja a VMSZ-tagok megfélemlítése, amelyhez a 2015.
július 17-ei tanácsülési döntés nyújt jogalapot. A Tanács ugyanis múlt pénteken elfogadta a
párt új Szervezeti és Működési Szabályzatát. A tanácsülésről kiadott tegnapi
sajtóközlemény a nyilvánosság elől elhallgatott egy fontos tényt. Az új SZMSZ értelmében
a párt színeiben megválasztott képviselők kizárólag a frakció álláspontja szerint járhatnak
el a jövőben. Sem meggyőződésből, sem lelkiismereti okból soha, semmilyen körülmények
között nem szavazhatnak másként, mint a képviselőcsoport. Ellenkező esetben fegyelmi
eljárás indítható ellenük”, írja Varga László közleményében.

Közzétették a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési
stratégiáját
2015. július 22. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség honlapjára ma került fel A vajdasági magyar közösségek
terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája elnevezésű dokumentum, valamint az ehhez
kapcsolódó akcióterv szövege. A két dokumentumról Nagy Imre rendes egyetemi tanár, a
stratégiát
kidolgozó
szakmai
munkacsoport
koordinátora
nyilatkozott.
A
dokumentumokat vajdasági magyar gazdasági szakemberek készítették Nagy Imre rendes
egyetemi tanár irányításával. A vajdasági magyar közösség terület- és gazdaságfejlesztési
stratégiájának elsődleges célja az, hogy megfékezze a fiatalok elvándorlását – mondta el
Nagy Imre. Olyan környezetet szeretnének teremteni a fiatal vállalkozók számára, amely
lehetővé tenné számukra azt, hogy itt, a Vajdaságban boldoguljanak.
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2015. július 25. – Vajdaság Ma
Két határon túl címmel huszonnyolc kortárs vajdasági magyar képzőművész munkáiból
nyílt kiállítás pénteken a szlovákiai Révkomáromban. A tárlat a Kernstok Károly
Művészeti Alapítvány (KKMA), a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete
(MAMSzE) és a Vajdasági Magyar Művelődési Egyesület (VMMI) közös projektjének
köszönhetően jöhetett létre.

Vajdaság

Vajdasági magyar alkotók Révkomáromban

Lezárult az első forduló: nincs vevő a Szabadkai Rádióra

Ukrán válság – Katonai behívókat kézbesítenek a kárpátaljai közúti ellenőrző
pontokon
2015. július 23. – MTI, vs.hu, nol.hu, hvg.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátalja
Katonai behívók átadását kezdték meg hadköteleseknek a Kárpátalján felállított közúti
ellenőrző pontokon, a Kárpátalja megyei rendőrség sajtószolgálatának csütörtöki közlése
szerint, de az illetékes hadkiegészítő parancsnokság nem tud az intézkedésről. A rendőrség
hivatalos honlapján megjelent közlemény szerint Kárpátalján új módszerként vezették be,
hogy a megye útjain létesített rendőrségi ellenőrző pontokon az ellenőrzés céljából
megállított járművek hadköteles vezetőinek vagy utasainak katonai behívót kézbesítenek a
hadkiegészítő parancsnokságok munkatársai. Az intézkedés célja az ukrán fegyveres
erőkbe történő mozgósítás mutatóinak a javítása – olvasható a jelentésben.

Kárpátalja

2015. július 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Július 24-én 15 óráig, azaz a magánosítási folyamat első fordulójának határidejéig egyetlen
potenciális befektető sem nyújtott be kérelmet a Szabadkai Rádió privatizációs
dokumentációjának megvásárlására. A Szabadkai Rádió szerb nyelvű szerkesztőségének
információi szerint egyáltalán nem volt érdeklődő a város tulajdonában levő médiaház
megvásárlására. Amennyiben jelentkezett volna valaki a privatizációs dokumentáció
megvásárlására, augusztus 6-áig jelezhetné a nyilvános árverésen való részvétel szándékát,
augusztus 10-én pedig kinyitnák az ajánlatokat tartalmazó borítékokat. Jelentkező híján
azonban lezártnak tekinthető a magánosítási folyamat első fordulója.

Munkácsi lövöldözés – Viktor Baloga: a Kárpátalján folyó csempészet a
legfelső ukrán hatalmi
körökhöz kötődik
2015. július 23. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A Kárpátalján folyó csempészet és drogterjesztés a legfelső ukrán hatalmi körök
korrupciójának következménye – jelentette ki Viktor Baloga, az ukrán parlament
képviselője, az Egységes Centrum (JC) párt vezetője csütörtöki kijevi
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Kárpátalja

sajtókonferenciáján. A Kárpátalján döntő befolyással rendelkező JC sajtószolgálatának
közleménye szerint Baloga elmondta, régóta szorgalmazza, hogy Kárpátalján meg kell
állítani a csempészést, a kábítószerek terjesztését, megszüntetni a korrupciót, le kell
váltani a megyei rendőrség parancsnokát. A Kárpátalja legbefolyásosabb politikusának és
leggazdagabb oligarchájának számító Viktor Baloga kijevi sajtókonferenciáján a legfelső
ukrán hatalmi köröket, de mindenekelőtt Arszen Avakov belügyminisztert vádolta meg
azzal, hogy része volt a július 11-i munkácsi fegyveres összetűzés megszervezésében.

2015. július 24. – Kárpátalja Ma
Egy sor, a nemzeti kisebbségeket érintő kérdésről tárgyalt hétfői ülésén a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Elnöksége. A tanácskozás után a testület
döntéseiről Brenzovics László parlamenti képviselőt, a Szövetség elnöke beszélt a
Kárpátalja.ma-nak. Brenzovics László kifejtette: meggyőződése, hogy vissza kell térni a
kiindulóponthoz, vagyis Ukrajnában önálló minisztériumnak vagy más, kellően magas
rangú kormányzati szervnek kell felügyelnie a kisebbségi ügyeket. „Véleményemet osztotta
a KMKSZ Elnöksége, amely hétfői ülésén úgy határozott, hogy a kérdésben az államfőhöz
fordulunk” – tette hozzá.

Nemzetközi jótékonysági néptáncgála a kárpátaljai mezővári óvodájáért
2015. július 24. – MTI, Kárpátinfo
Öt ország együtteseinek részvételével nemzetközi jótékonysági néptáncgálát szerveztek
szombaton a hódmezővásárhelyi Bessenyei-központban, az est bevételét a beregszászi
járásban fekvő Mezővári község új óvodájáért indított adománygyűjtésre fordítják –
tájékoztatta a közművelődési intézmény sajtóreferense az MTI-t. -Tisza menti és
beregvidéki táncokat is bemutatnak. Török Anita, az önkormányzat sajtóreferense
emlékeztetett arra: a hódmezővásárhelyi önkormányzat május végén döntött arról, hogy
óvoda építését kezdeményezi a 3400 lakosú Mezővári községben, a várhatóan százmillió
forintos beruházás érdekében pedig adománygyűjtést indítanak. Eddig több mint
harmincmillió forintot adtak össze hódmezővásárhelyi magánszemélyek és vállalkozások –
közölte.

Törvénytelen a behívók átadása a közúti ellenőrző pontokon
2015. július 26. – mno.hu, Kárpátalja Ma
Törvénytelen, hogy Kárpátalján a közúti ellenőrző pontokon adják át a hadköteleseknek a
katonai behívókat – ezt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke mondta a Hír
TV Magyarország élőben című műsorában. „A törvény világosan szabályozza, hogy hol
lehet átadni és milyen módon a katonai behívókat. Közúti rendőrök nem adhatnak át
katonai behívókat, csupán a Hadkiegészítő Parancsnokság munkatársai, a behívottak
otthonában vagy pedig a munkahelyükön” – mondta Brenzovics László. A Kárpátaljai
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Elismerések, plakettek kerültek kiosztásra
2015. július 22. - Népújság
Hodos Község 16. alkalommal tartotta községi ünnepségét. A sportpályán felállított
rendezvénysátorban megtartott díszülésen elismerések, plakettek kerültek kiosztásra. A
rendezvény keretében átadták a felújított sportöltözőket, majd barátságos
futballmérkőzésekkel folytatódott a délután. Az ünnepélyt megtisztelte jelenlétével többek
között Göncz László, nemzetiségi parlamenti képviselő, Boris Štefanec, a Szlovén
Korrupcióellenes Bizottság elnöke, valamint Pozsonec Mária egykori országgyűlési
képviselő.

Muravidék

Magyar Kulturális Szövetség elnöke bejelentette, hogy hivatalosan is tiltakozni fognak az
intézkedés ellen.

Újra lendületben a Muravidék Néptáncegyüttes

Magyar tánccsoport a cernai aratóünnepségen
2015. július 21. – Huncro.hr
Az ivanovci Petőfi Sándor Magyar Kultúregyesület tagjai a hét végén részt vettek a keletszlavóniai Cerna település sorrendben 37. aratóünnepségén.
A Vukovár-Szerém megyei Cerna településen 1977 óta rendeznek aratóünnepséget. Az idei,
a július 17-19. közötti nagyszabású eseményen részt vettek az ivanovci Petőfi Sándor
Magyar Kultúregyesület tagjai is, akik már a felvonulás során elkápráztatták a közönséget
látványos koreográfiájukkal.

Megünnepelték a Bellyei járás napját
2015. július 22. – Huncro.hr
Július 17-én ünneplik minden évben a Bellyei járás napját. Az idei ünnepségen
életműdíjakat is kiosztottak. A díjazottak között volt Ognjenović Zsuzsanna tanárnő is, aki
a kulturális élet terén kifejtett kimagasló munkájáért tüntettek ki, mivel tevékenységével
hozzájárult a járás széleskörű népszerűsítéséhez.

Horvátország

2015. július 22. - Népújság
Az itthoni fellépéseket követően az elmúlt két hétben a Muravidék Néptáncegyüttes két
vendégszereplésen vett részt. Július 11-én és 12-én a Veszprém megyei Kiscsőszre
látogatott az együttes. E kicsiny falu minden évben „életre kel" a Pajtafesztivál ideje alatt,
hiszen a település megtelik néptáncossal, népzenésszel és kézművessel.
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2015. július 21. – Huncro.hr
A Horvát Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium tavaly májusban a Media
Hungarica Művelődési és Tájékoztatási Intézetet bízta meg a magyarra fordított
tankönyvek kiadásával és értékesítésével. Farahó Zsolt, az intézet igazgatója elmondta,
hogy a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan oldják meg a tankönyvek forgalmazását, a szülők
helyben, az általános iskolákban tudják majd a könyveket megvásárolni.

Újlengyeli látogatók az őrvidéki magyaroknál
2015. július 26. - Volksgruppen
Július közepén egy a magyarországi Újlengyel községből érkezett 50 fős csoport tett
látogatást az Őrvidéken. A kultúrház és az alsóőri Magyar Média és Információs Központ
megtekintése után a program az Alsóőri Falumúzeum látogatásával folytatódott, ahol az
érdeklődőknek Szabó Ernő múzeumigazgató mutatta be a több mint 3500 néprajzi
tárgyból álló gyűjteményt.

Őrvidék Horvátország

Az idén is az iskolákban lehet majd a magyarra fordított tankönyveket
megvásárolni

Továbbra is a Radio Burgenland a leghallgatottabb
2015. július 24. - Volksgruppen
Továbbra is az ORF Radio Burgenland a leghallgatottabb, piacvezető rádió a
tartományban a rádióteszt 2015 első félévére vonatkozó felmérése szerint. A tíz év feletti
összlakosságot tekintve 39 százalékos a Radio Burgenland hallgatottsága. Ez annyit jelent,
hogy 100 hallgatott rádiópercből 39-et a Radio Burgenland adásai tesznek ki.
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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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