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2015. július 27. – transindex.ro, MTI, Krónika, Napi Gazdaság, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet
Történelmi jelképek szerepelnek a magyar kormányfő közösségi oldalára feltöltött fotókon
- válaszolta az MTI megkeresésére hétfőn Havasi Bertalan, a magyar Miniszterelnöki
Sajtóiroda vezetője, miután a külügyminisztérium előző nap kifogásolta Orbán Viktor
Tusnádfürdőn feltöltött, szerintük revizionista jelképeket tartalmazó fotóit. Orbán Viktor
oldalán kéttucatnyi hangulatkép jelent meg az erdélyi szabadegyetemről: az egyik felvétel
egy jelvényárus portékáját ábrázolja, aki Nagy-Magyarország térképet megjelenítő
kitűzőket is árul, másutt pedig székely zászlók láthatók. A román külügyi tárca mindezt
„revizionista jelképek népszerűsítéseként" értékelte, amit elfogadhatatlannak nevezett.

Vezető hírek

Miniszterelnökség: történelmi jelképek szerepelnek Orbán Viktor Facebookoldalán

Polis Slovakia-felmérés: az MKP is bejutna a parlamentbe
2015. július 27. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
A Polis közvélemény-kutatása szerint egy most tartandó parlamenti választás a kormányzó
Smer győzelmét hozná, a szociáldemokrata párt 35 százalékot szerezne (61 mandátum). A
törvényhozásba jutna a Háló (12,1%), az Egyszerű Emberek és az Új Többség (NOVA)
koalíciója (8,9%), a Szlovák Nemzeti Párt (8,3%), a Kereszténydemokrata Mozgalom
(7,9%). 8,1 százalékot szerezne a Most-Híd vegyespárt, ami 14 mandátumot jelentene,
valamint a bejutna a parlamentbe a szavazatok 5,1 százalékának megszerzésével a Magyar
Közösség Pártja (MKP) is (9 mandátum).

Napirenden a háromszéki megyezászló elfogadása

„Többletesély” a magyar tanulóknak
2015. július 27. – szekelyhon.ro, Krónika
A megyei szintű adatokhoz képest nagyobb arányban érettségiztek sikeresen azok a
diákok, akik részt vettek a székelyudvarhelyi MÜTF Egyesület, a csíkszeredai Fidelitas
Ifjúsági Egyesület, a sepsiszentgyörgyi Amőba Alapítvány, valamint a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet (NSKI) által megszervezett felkészítőkön – derült ki a témában szervezett

Erdély

2015. július 27. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro
A Kovászna megyei önkormányzat hét év után ismét napirendre tűzi csütörtöki ülésén a
megyezászlóra vonatkozó határozatot. A dokumentumot az új zászlótörvény alapján
készítették el, amely „megnyugtató módon rendezi” a helyi és a megyei lobogók kérdését –
közölte érdeklődésünkre Tamás Sándor. A megyei tanács elnöke elmondta, a képviselőtestület tagjai két változat közül választhatnak, ezek közül az egyik ugyanaz a címeres kékarany lobogó, amit a tanácsosok már 2008-ban elfogadtak.
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Erdély

hétfői sajtótájékoztatón. Összesen 734 diák végezte el tíz településen a matematikából,
illetve román nyelv és irodalomból megszervezett ingyenes érettségi felkészítőt, közülük
685-en vizsgáztak a diploma megszerzéséért. Jövőre is támogatná az érettségi felkészítők
elindítását az NSKI, hiszen fontosnak tartják, hogy „többletesélyt” biztosítsanak a magyar
ajkú tanulóknak – jelentette ki Szász Jenő, aki reméli, eddig elért eredményeik nyomán a
magyar Miniszterelnökség biztosítani fogja számukra a szükséges anyagiakat.

Jól kiszúrtak a magyar tévénézőkkel!
2015. július 27. – Nyugati Jelen
Komoly felháborodást váltott ki az Arad megyei magyarok, pontosabban a magyar
tévénézők körében a magyarországi közszolgálati TV azon döntése, hogy az összes magyar
sportközvetítést áthelyezték az újonnan alakult M4 sportcsatornára, ugyanis az új
produktum – bizonyos szerzői jogi védelmi okokból – a határon innen nem fogható (sem
az RDS- sem a Digi-hálózatban).

Peti András az iskolaügy tisztázására kérte fel Lobonţot
2015. július 27. – szekelyhon.ro, Krónika
Újabb, tisztázó körlevél kiküldésére kérte fel Peti András marosvásárhelyi alpolgármester
Horaţiu Lobonţ városházi aligazgatót. Az iskoláknak címzett átiratban az illetékes
hivatalnoknak le kellene szögeznie, hogy a tíz nappal korábban írt levelével lényegében
nem a kétnyelvű feliratok kifüggesztése ellen foglalt állást.

Cserbenhagyta a fesztiválozókat a vasúttársaság
2015. július 27. – Krónika, szekelyhon.ro
Nem készült fel a Román Vasúttársaság (CFR) a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor résztvevőinek utaztatására, vasárnap például mindössze egyvagonos szerelvény
érkezett Tusnádfürdőre, a kapuit bezáró fesztivál résztvevőinek Csíkszereda irányába tartó
tömegéhez.

Kastélyra alkudozik a tanács
2015. július 27. – Krónika
Megvenné a csegődi Tisza-kastélyt és az ahhoz tartozó birtokot a Bihar megyei
önkormányzat a grófi családtól, az erre irányuló tárgyalások megkezdéséhez kedden jelölik
ki a három tanácsosból álló bizottságot. A gróf Tisza Kálmán által még a 19. században
épített, műemléknek számító kastély területén egy, a Bihar Megyei Szociális- és
Gyermekvédelmi Igazgatóság által felügyelt központ működik fogyatékkal élők számára. A
megyei önkormányzat ezért az igazgatóságon keresztül havi ezereurós bérleti díjat fizet,
ám az örökösök, Tisza Kálmán és Tisza György korábban írásban jelezték: nem áll
szándékukban meghosszabbítani a 2003-ban megkötött és tavaly év végén lejárt bérleti
szerződést, ugyanis eladnák a 2002-ben visszakapott kastélyt.
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2015. július 27. – szekelyhon.ro, Krónika
Újfent azzal vádolják Frunda Györgyöt, az RMDSZ volt marosvásárhelyi szenátorát, hogy
együttműködött a román kommunista titkosszolgálattal. A Szekuritáté Irattárát Vizsgáló
Országos Tanács (CNSAS) 2004 óta többször is átvilágította a politikust, és a
rendelkezésre álló dokumentumok alapján mindannyiszor arra a következtetésre jutott,
hogy Frunda nem volt besúgó. De akad különvélemény is.

Erdély

Ismét napirenden Frunda György állítólagos szekusmúltja

Invest in Harghita: munkahelyekért és helyi vállalkozásokért
2015. július 27. – maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
Elsősorban a helyi vállalkozók segítése, informálása a célja a Hargita Megye Tanácsa
beruházásvonzás irodájának Invest in Harghita elnevezésű projektjének, melynem
gazdasági és információs honlapját hétfőn, július 27-én a csíkszeredai megyeházán
mutatták be. A honlap koncepciójának alapja: csökkenteni az információhiányt, mely
Barabás Csaba, a beruházásvonzás iroda vezetője tapasztalatai szerint jellemzi a megye
gazdasági szereplőit.

Ki a revizionista?
2015. július 28. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a román diplomácia jobban tenné, ha magába szállna.
Bukarestben az elmúlt évtizedben jóformán állampolitikai szintre emelték a Moldovával
való egyesülés óhaját, amelyet Traian Băsescu volt államfővel az élen számos politikus és
párt nyíltan felvállalt. A Pruton túli állam bekebelezését tucatnyi szimpóziumon,
tüntetésen követelik, az ország közútjait feliratok ezrei tarkítják, miszerint „Besszarábia
nem Románia”. Mik ezek, ha nem a román revizionizmus legékesebb bizonyítékai?”.

Kicserélik, majd elköltöztetik a lobogót Csíkban
2015. július 28. – Krónika
Meglehetősen megtépázta a vasárnapi vihar a csíkszeredai Szabadság téren lévő hatalmas
székely zászlót. Az elrongyolódott nemzeti jelképet mihamarabb kicserélnék egy tartósabb
anyagból készült lobogóra – mondta Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
csíkszéki elnöke. Mint mondta, a zászlót várhatóan elköltöztetik jelenlegi helyéről, mivel a
tervek szerint oda kerül majd a Márton Áron-szobor.

A fehéregyházi csata 166. évfordulójára emlékeztek
2015. július 28. – Erdély Ma
A Petőfi Sándor Művelődési Egyesület szervezésében a hagyományoknak megfelelően
július utolsó vasárnapján emlékeztek meg az 1849. július 31-i fehéregyházi csatáról és
Petőfi Sándor haláláról. Március 15-e mellett ez a fehéregyházi szórványmagyarság másik
legfontosabb ünnepi alkalma. A megemlékezés idén is az E60-as út mentén található
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Somorja - Megáldják Mons. Barcsek Sándor esperes sírtábláját
2015. július 27. – bumm.sk
Már több mint egy hónapja elkészült Mons. Barcsek Sándor pápai prelátus, esperes
sírtáblája, melyet a Bresztyák Sándor tiszteletére készült márványlappal szemben
helyeztek el a somorjai templom keleti falán. Augusztus 17-én pedig a hivatalos is
felavatásra és felszentelésre kerül sor a Nagyboldogasszony templomban.

Erdély
Felvidék

Ispán-kúti emlékmű megkoszorúzásával kezdődött, ez az a hely, ahol Petőfi Sándort
utoljára látták. Ezt követően a fehéregyházi unitárius templomban került sor ünnepi
istentiszteletre, amelyet Pap Mária a Magyar Unitárius Egyház püspöki titkára celebrált.
Szarka Gábor konzul beszédében hangsúlyozta, hogy a vesztes fehéregyházi csatát az
utókor erkölcsi győzelemmé teheti. Ehhez tovább kell éltetni azt a hitet és reményt, amely
az itt nyugvó hős honvédjeinket is éltette. Petőfit ott találhatjuk meg, „ahol ’48-as
honvédjeink sírjai domborulnak”.

Kárpát-medencei Történelemtanár Tábor: Fókuszban az őstörténet

Emlékmise a mártír plébánosért
2015. július 27. – Magyar Szó
Halálának hetvenedik évfordulója alkalmából Haug Antalra, a második világháború után
kényszermunkára ítélt egykori csonoplyai plébánosra emlékeztek a falu hívei a vasárnapi
szentmisén. Ft. Orcsik Károly szilágyi plébános, az 1945 után meghurcolt egyházi
személyek sorsának kutatója szólt az akkoriban történt atrocitásokról, majd ft. dr. Horváth
Endre helyi plébános szolgáltatta az istentiszteletet. A megjelent hívek Szlávics Károly
Szabadkán élő, csonoplyai származású helytörténész által összeállított, magyar, horvát és
német nyelvű, nyomtatott tájékoztatóból ismerhették meg a falu néhai plébánosának
élettörténetét.

Vajdaság

2015. július 27. – Felvidék Ma
Nagykorúvá vált a Kárpát-medencei Történelemtanár Tábor, hiszen a Rákóczi Szövetség az
idén 102 történelem tanár részvételével immár 18. alkalommal szervezte meg – ez
alkalommal az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A tábor résztvevőinek
többsége – az eddigi gyakorlattal összhangban most is anyaországi volt, viszont 17-en
jöttek Erdélyből, 13-an a Felvidékről, de itt volt 9 tanár a Délvidékről és 7 Kárpátaljáról is.
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2015. július 27. – Magyar Szó
Az újvidéki Városi Könyvtár Strandon működő fiókkönyvtárában augusztus 16-ig
szerveznek különböző rendezvényeket, foglalkozásokat, az eseményegyüttes gyűjtőneve: A
Lombok alatt a Strandon – média, művészet, sport. A múlt hét magyar nyelvoktatással telt
el, a foglalkozásokon részt vevő gyermekeknek alkalmuk volt megtanulni pár szót
magyarul, kellemes időtöltés közben ismerkedhettek kultúránkkal. Szombaton játékos
kvízt szerveztek számukra, olyan kérdésekre kellett felelniük, mint: hogy mondjuk
magyarul az idősebb fiútestvért, mi a krumpli magyar neve, melyik a magyar nemzeti étel,
milyen színt kapunk, ha összekeverjük a piros és a sárga színeket, milyen színű a tej,
mennyi 3+2, melyik folyó folyik keresztül Magyarország fővárosán, vagy hogy melyik
várost tekintjük Európa fővárosának?

Vajdaság

Tanuljunk magyarul Újvidéken

Kenyérszentelőt tartottak Törökfalun

Végre megtanulhatnak ukránul a kárpátaljai magyarok
2015. július 27. – origo.hu, Kárpátinfo
Az ukrajnai nemzeti kisebbségek ukrán nyelvoktatásának reformját szorgalmazza a Ráda
szakbizottságának elnöke a kárpátaljai érettségi eredmények láttán - írja az Origo. Az
Arszenyij Jacenyuk vezette Népfront párti politikus vetette fel azt a kompromisszumos
megoldást mely alapján a kárpátaljai magyar iskolások végre olyan módszer szerint
tanulhatják a jövőben az ukrán nyelvet, ami eredményre is vezet. Lilija Hrinevicset az
Ukrajnában külső független tesztelésnek nevezett emelt szinttű érettségi siralmas
eredményei döbbentették rá, hogy a Kárpátalján élő magyarok és románok a szlávtól
teljesen eltérő népcsoporthoz tartoznak, ezért számukra az ukránt nem második
anyanyelvként kellene tanítani.

Kárpátalja

2015. július 27. – Pannon RTV
Törökfalun a falu apraja-nagyja együtt ünnepelt vasárnap a hagyományos kenyérszentelő
ünnepségen. Az ünnepi szentmise mellett művelődési műsoron, főzőversenyen és
lovaskocsis felvonuláson vehettek részt a helyiek. Idén is látványos felvonuláson vitték az
új kenyeret a helyi Szent Gellért-templomba a Törökfalun megtartott kenyérszentelő
ünnepségen. Az ünnepi szentmisén Kormányos Zoltán plébános szentelte meg az új
kenyeret. A kenyérszentelő ünnepség szervezői idén is gazdag és sokrétű programmal
készültek a rendezvényre, ahol a falu apraja-nagyja együtt ünnepelt, a kenyérszentelő
ugyanis a település legnagyobb ünnepeként sokat jelent a helyiek számára.
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Ismét működik magyar néptáncegyüttes Felsőőrött
2015. július 27. - Volksgruppen
Nagy fába vágta fejszéjét a Református Ifjúsági Olvasókör azzal, hogy ismét életre
szeretnék kelteni az egykori felsőőri/Oberwart-i magyar néptánccsoportot. Mintegy 50 fő
találkozik havonta egyszer a próbák alkalmával.

Kárpátalja

2015. július 27. – Kárpátalja Ma
A Kezünkben a Jövő Alapítvány, a Sámuel Alapítvány, a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetsége és az ungvári Családokkal, Gyermekekkel és Fiatalokkal
Foglalkozó Szociális Szolgálatok Központja közös szervezésében magyar nevelőszülők
számára tartottak képzést július 21–24. között Nagyberegen. Az ún. családi típusú
gyermekotthonban 18 éves korukig gondoskodnak a szülők a rájuk bízott öt-tíz állami
gondozott gyermekről, míg a befogadó családokban egy-négy gyermek él. Az őket gondozó
nevelőszülők kétévente kötelező képzésen vesznek részt. A Nagyberegi Református
Líceumban megtartott négynapos programra ezúttal hat család – 11 nevelőszülő és 35
gyermek – érkezett.

Őrvidék

Kárpátaljai magyar nevelőszülők képzése Nagyberegen
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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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