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Jogerősen elutasították a kolozsvári kétnyelvű helységnévtáblát 
2015. február 5. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap 

A kolozsvári táblabíróság jogerős ítéletben érvénytelenítette csütörtökön azt a korábbi 

törvényszéki ítéletet, mely magyar nyelvű helységnévtáblák kihelyezésére kötelezte a 

polgármesteri hivatalt. A táblabíróság – a honlapján közölt, az MTI által idézett ítélet 

szerint – úgy értékelte, hogy a Hollandiában bejegyzett Európai Magyar Emberjogi 

Alapítvány nem illetékes pereskedni a kolozsvári magyar feliratok ügyében. A Kolozs 

megyei törvényszék 2014 júliusában az alapítvány keresete alapján azt állapította meg, 

hogy Kolozsváron annak ellenére ki kell tenni a magyar feliratokat, hogy a város magyar 

lakosságának a számaránya alul marad a törvényben rögzített húsz százalékon. 

 

Most-Híd: Törvénytelen és az önkényuralomra emlékeztető az 
állampolgársági rendelet 
2015. február 5. – MTI, hirek.sk, bumm.sk, Magyar Hírlap 

Abszurdnak, törvénytelennek és az önkényuralmi rendszerre emlékeztetőnek tartja a 

szlovák belügyminisztérium az állampolgárság visszaszerzését lehetővé tevő, februártól 

életbe lépett rendeletét a Most-Híd párt. A miniszteri rendeletről a Magyar Közösség 

Pártja (MKP) már annak tavaly decemberi bejelentésekor állást foglalt. Berényi 

Józsefék úgy vélekedtek: az "szélsőséges cinizmusával a Beneš-dekrétumokat idézi" mivel 

azt mutatja, hogy Szlovákiának az áll érdekében, hogy visszaadja szlovák 

állampolgárságukat azoknak a szlovákoknak akik végleg el akarják hagyni az országot, ám 

nem áll érdekében hogy szlovák állampolgárok maradjanak az országban született, élő, 

dolgozó, adót fizető polgárai, ha azok magyarok. 

 

Nem korlátozzák a hadkötelesek határátlépését 
2015. február 5.- Kárpátalja Ma 

Petro Porosenko utasította a kormányt, hogy vizsgálja felül az állampolgárok 

határátlépésének törvényi szabályozásával kapcsolatos kérdéseket. Ennek kapcsán 

Volodimir Talalaj, az ukrán hadsereg vezérkari főnöksége védelmi és mozgósítástervezési 

főosztályvezetőjének első helyettese nyilatkozott az Ukrinform hírügynökségnek. Talalaj 

szerint a hadkötelesek csak a helyi hadkiegészítő parancsnokságok írásos engedélyével 

hagyhatják el a megye területét, valamint az államhatárt. A szavai pánikot váltottak ki a 

lakosság körében. Az Ukrán Állami Határőrszolgálat alaptalannak nevezte a vádakat, 

miszerint a hadkiegészítő parancsnokságok engedélyét követelnék a határt átlépni kívánó 

hadkötelesektől. Ivan Vaszilcjun, a Kárpátalja Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság 

vezetője sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy nem állítanak ki hasonló igazolásokat, 

mivel nem vezettek be korlátozást a határátlépésre vonatkozóan.  
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/jogerosen-elutasitottak-a-kolozsvari-ketnyelvu-helysegnevtablat
http://www.hirek.sk/belfold/20150205134949/Most-Hid-Torvenytelen-es-az-onkenyuralomra-emlekezteto-az-allampolgarsagi-rendelet.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150205134949/Most-Hid-Torvenytelen-es-az-onkenyuralomra-emlekezteto-az-allampolgarsagi-rendelet.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nem-korlatozhatjak-a-hadkotelesek-hataratlepeset/
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Új püspököt választottak a székelyföldi ortodox egyházmegye élére 
2015. február 5. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Erdély Ma 

A román ortodox egyház zsinata Andrei Făgărășanult, a nagyszebeni érsekség helyettes 

vezetőjét választotta csütörtökön a Kovászna és Hargita megyét magában foglaló ortodox 

egyházmegye püspökévé – közölte az Agerpres hírügynökség. A zsinati ülésen leadott 45 

érvényes szavazatból 38 szólt Făgărășanul kinevezése mellett. Az új egyházi vezető Ioan 

Selejan püspököt váltja tisztségében, akit szeptemberben bánsági érsek-mitropolitává 

választottak. Beiktatását február 15-én tartják a csíkszeredai püspöki katedrálisban. 

 

Kikérte a DNA Borbély Lászlót az alsóháztól 
2015. február 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu 

Ismét kérte csütörtökön az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) a parlamenttől a 

Borbély László korábbi RMDSZ-es környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ politikai 

alelnöke elleni bűnvádi eljárás jóváhagyását. Mint ismeretes, a DNA tavaly zárta le Borbély 

ügyét, miután a parlament korábban nem hagyta jóvá a bűnvádi eljárás elindítását. 

Borbély ellen befolyással üzérkedés és hamis vagyonnyilatkozat-tétel kapcsán vizsgálódott 

a DNA. Az ügy másik három gyanúsítottja – Szepessy Szabolcs volt miniszteri tanácsos, 

Ioan Ciocan Szatmár és Molnár Antal Maros megyei üzletember – ellen a DNA vádat 

emelt. 

 

Florea: én sem megyek Sepsiszentgyörgyre a nagyapám községének 
elnyomása miatt tüntetni 
2015. február 5. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A székelyek kulturális örökségét lehet ünnepelni Marosvásárhelyen, provokatív tüntetést 

azonban nem lehet szervezni Dorin Florea szerint. A polgármester csütörtökön azt 

mondta, egyetlen nemzeti közösségnek sem engedélyezne hasonló felvonulást, mint amire 

az SZNT készül március 10-én, a Székely szabadság napján. Úgy nyilatkozott, törvénytelen 

a tiltása ellenére megtartani a felvonulást, így amennyiben erre sor kerül, értesíti az 

illetékes hatóságokat. 

 

Kelemen szerint nem tárgyaltak miniszteri tisztségekről a PNL-vel 
2015. február 5. – transindex.ro, Erdély Ma 

Kelemen Hunor szövetségi elnök nem erősítette meg azt az információt, amely szerint a 

PNL 2 miniszteri és 14-15 államtitkári tisztséget ajánlott fel az RMDSZ-nek, ha támogatja a 

Ponta-kormány megbuktatását célzó bizalmatlansági indítványt. A România Liberă arról 

cikkezett, hogy egy informális találkozó keretében az RMDSZ és a PNL egy bizalmatlansági 

indítvány benyújtásáról, a közös kormányalakításról, a szövetség kormányzati 

szerepvállalásának feltételeiről tárgyalt. Kelemen Hunor a Transindexnek elmondta, a 

találkozón nem a kormányalakításról, hanem a választási rendszerről beszélgettek, 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/uj-puspokot-valasztottak-a-szekelyfoldi-ortodox-egyhazmegye-elere
http://www.kronika.ro/belfold/kikerte-a-dna-borbely-laszlot-az-alsohaztol
http://itthon.transindex.ro/?hir=38786
http://itthon.transindex.ro/?hir=38786
http://itthon.transindex.ro/?hir=38778
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pontosabban arról, hogy ki milyen módon képzeli el a választási rendszer 

megváltoztatását. Az RMDSZ vezetői erről nemcsak a liberálisokkal, hanem a többi párttal 

is egyeztettek. 

 

Európai ütemterv készül a nyelvi sokszínűség védelméért 
2015. február 5. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A nyelvi sokszínűség védelmét hangsúlyozza és a különböző nyelvek támogatása céljából 

készít ütemtervet a Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) elnevezésű európai 

szintű hálózat. A szervezet február 5-én, csütörtökön az Európai Parlament brüsszeli 

székhelyén mutatta be a nyelvek védelmét szorgalmazó tervezetét, amely kapcsán 

októberig tartó konzultáció-sorozatot indítanak. Sógor Csaba RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselő a European Roadmap for Linguistic Diversity (Európai Ütemterv a 

Nyelvi Sokszínűségért) nevet viselő dokumentum-tervezet ismertetése során elmondta, 

kiemelt jelentőségű ez a tervezet, hiszen egyaránt fellép mind a nemzeti, mind pedig a 

regionális, a kisebbségi, a veszélyeztetett és a bevándorló kisebbségek nyelvi védelméért. 

 

Kovács Péter főtitkár értékelője 
2015. február 5. – Nyugati Jelen 

A Nyugati Jelen külön írásban közölte Kovács Péter szövetségi főtitkár politikai 

értékelőjét, amit az Arad megyei RMDSZ Küldöttgyűlésén tartott pénteken este. Amint 

előrebocsátotta, néhány múltbeli, jelenlegi, illetve jövőbeli kihívást kívánt közelebbről 

megvilágítani. 

 

A szakoktatás felé mozdulnának el 
2015. február 6. – Krónika 

A szakoktatás irányába mozdították a 2015–2016-os beiskolázási tervet Kovászna 

megyében. Keresztély Irma főtanfelügyelő elmondta, a következő tanévben 72 osztállyal 

terveznek a nappali tagozaton, ennek 43 százaléka gimnáziumi osztály, míg 57 százalék 

szakmunkásképző, valamint szakközépiskola. 

 

Pfundtner Edit kérdéssel fordult a belügyminiszterhez 
2015. február 5. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Pfundtner Edit, független parlamenti képviselő, interpellációval fordult Robert Kaliňák 

belügyminiszterhez az állampolgárságot érintő rendelet kapcsán. Véleménye szerint 

„elfogadhatatlan, hogy a belügyminisztérium rendelet útján változtasson egy érvényben 

lévő törvényen. A minisztériumi rendelet egy belső intézkedés, mely a minisztérium és az 

annak hatáskörébe tartozó egységek működését határozza meg. Az állampolgárság 

felvételének kérdése semmiképpen nem válhat egy rendeleti szabályzás tárgyává”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=38784
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kovacs_peter_fotitkar_ertekeloje.php
http://www.bumm.sk/belfold/2015/02/05/pfundtner-edit-kerdessel-fordult-a-belugyminiszterhez
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Beíratás - Egészséges nemzettudatot is erősítő iskolákra van szükség 
2015. február 5. – hirek.sk 

Az alapiskolai beiratkozások előtt a szülőkben nem csupán az a kérdés fogalmazódik meg, 

hogy magyar vagy szlovák tannyelvű intézménybe írassa-e be a gyermekét. Miközben a 

gyermek jobb boldogulása érdekében helyesen az anyanyelvi oktatást választja, vélhetően 

a minőségi szempontokat is figyelembe veszi. Felvetődik a kérdés: a magyar tanítási 

nyelven túl még mi minden járulhat hozzá a gyerekek egészséges nemzettudatának a 

kialakulásához. 

 

A kitelepítettekre emlékeztek Abafalván 
2015. február 5. – hirek.sk 

A Felvidéken kevés magyar család van, amelyet ne érintettek volna a 2. világháború utáni 

retorziók, legyen az a szovjet kényszermunkára való elhurcolás, a csehországi deportálás, a 

Magyarországra történt kitelepítés, avagy a megalázó reszlovakizáció. Mindez 70 éve 

kezdődött. Gömörben, Abafalván a málenkij robotra elhurcoltakra emlékeztek a helyi 

római katolikus templomban. 

 

A területi autonómia mint konfliktuskezelő eszköz 
2015. február 5. – Felvidék Ma 

A területi autonómia mint konfliktuskezelő eszköz – Bosznia Hercegovina és Irak példája 

címmel került sor február 4-én Pozsonyban a Fórum Kisebbségkutató Intézet 

szervezésében a Magyar Intézetben arra az előadásra, amelynek vendégelőadója, a brit dr. 

Soeren Keil tanár, a nemzetközi kapcsolatok szakembere volt. A Canterbury Christ Church 

University tanárának beszélgető partnere Öllős László politológus volt. Az előadás előtt 

bemutatásra került az Autonomies in Europe: Solutions and Challenges c. kötet is, amelyet 

a kiadvány szerkesztője, Kántor Zoltán, a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatója mutatott be. Kántor szerint az autonómia kérdése több országban is alapvető 

kérdés, és véleménye szerint a többség és kisebbség közti konfliktus megoldásának kulcsa 

lehet. 

 

Érsekújvárban két vagy három osztályt is nyithatnak 
2015. február 5. – Új Szó 

Ötvenkét leendő elsőst írattak be ezen a héten a Czuczor Gergely Alapiskolába. Tavaly 

negyvennyolc gyerek számára választották a szülők a járási székhely egyetlen magyar 

alapiskoláját. Novák Mónika iskolaigazgató tíz éve áll az intézet élén, és a napokban ismét 

újraválasztották. Az iskola vezetése, a pedagógusok és a szülők közössége a beiratkozási 

program keretében több sikeres rendezvénnyel szólította meg az érsekújvári és térségbeli 

családokat. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/51630-a-teruleti-autonomia-mint-konfliktuskezelo-eszkoz
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Bemutatták a magyar nyelvű útikalauzt Léváról 
2015. február 5. – Felvidék Ma 

Hiánypótló, magyar nyelvű kiadványt mutattak be a Reviczky Házban február 4-én. Novák 

Mezőlaky Margaréta Léva című útikalauzkönyvét első alkalommal a lévai nagyközönség 

ismerhette meg.  

 

Horvátország megvétózhatja Szerbia EU-csatlakozását 
2015. február 5. – Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Vajdaság Ma 

A horvát kormány nem fog hozzájárulni, hogy Szerbia csatlakozzon az Európai Unióhoz, 

amíg Belgrád vissza nem vonja azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy olyan vádlottakat 

állítsanak bíróság elé, akik nem Szerbiában követték el az adott bűncselekményt - 

jelentette ki Zoran Milanović miniszterelnök csütörtökön a kormányülésen. A vitatott 

törvény lehetővé teszi, hogy Szerbiában többek között feltételezett háborús bűnösöket 

ítéljenek el Boszniában vagy Horvátországban, az ott élő szerbek rovására elkövetett 

bűncselekményekért. 

  

Kishegyes: A tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatairól tartottak 
ismertetőt 
2015. február 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartományi mezőgazdasági titkárság aktuális támogatási rendszeréről és közeljövőben 

kiírásra kerülő pályázatokról tartott tegnap ismertetőt Kishegyesen dr. Molnár Viktor és 

Milivoj Petrović, a titkárság két segédtitkára. Molnár Viktor szerint kis területeken, 

hagyományos kultúrák termesztésével már nem lehet ugyan kiemelkedő jövedelmet 

megvalósítani, de arra biztatta a termelőket - elsősorban a fiatalokat -, hogy találják meg a 

nekik megfelelő tevékenységi formát, pályázzanak, mert a termőföldet nem érdemes 

eladni, mind nagyobb kincsnek számít és lehet rá itt helyben jövőt alapozni. A tervek 

szerint idén 27 pályázatot tesz közzé a tartomány a regisztrált termelők és 

önkormányzatok számára közel 2 milliárd dinár értékben. A bejegyzett termelők számára 

összesen 985 millió dinár pályázati támogatást biztosítanak. A pályázatok már márciustól 

elérhetőek lesznek a mezőgazdasági titkárság honlapján. 

 

 

Előnyös a Vajdaságnak a felújítás 
2015. február 6. – Magyar Hírlap 

Kifejezetten előnyös a Vajdaság számára is a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal 

felújítása. A korszerűsítéssel ugyanis lehetőség nyílik arra, hogy a felszedett síneket 

újrahasznosítsák, vagyis javítsanak a vajdasági vasúti hálózat mellékágainak állapotán – 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/51632-bemutattak-a-magyar-nyelvu-utikalauzt-levarol
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18232/Kishegyes-A-tartomanyi-mezogazdasagi-titkarsag-palyazatairol-tartottak-ismertetot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18232/Kishegyes-A-tartomanyi-mezogazdasagi-titkarsag-palyazatairol-tartottak-ismertetot.html
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közölte Pásztor István , a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

az újvidéki Magyar Szó tegnapi számában. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. február 6-i számában olvasható) 

  

Ötmillió a község civiljeinek 
2015. február 6. – Magyar Szó 

A 2015-ös évben ismét 5 millió dinár értékben támogatja a helyi civil kezdeményezéseket a 

NIS kőolajipari vállalat. A magyarkanizsai önkormányzat és a NIS együttműködési 

megállapodást írt alá kedden Újvidéken, a részletekről Bimbó Mihály polgármester 

számolt be. Elmondta, hogy az Együtt a közösségért címmel kötöttünk megállapodási 

szerződést arról az ötmillió dinárról, amely összegre nem kormányzati szervezetek és 

polgári csoportosulások pályázhatnak sport, tudományos, környezet- és szociális védelmi 

projektumaik kivitelezéséhez. 

 

Második idegen nyelvként fogják tanítani a magyar nyelvet egy ungvári 
iskolában 
2015. február 5. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Kárpátalja 

Volodimir Csubirko, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke találkozót tartott Orosz Ildikóval, 

a megyei tanács képviselőjével, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökével. A megbeszélés során egy most induló 

kísérleti program megvalósításának lehetőségéről volt szó, melynek keretében a magyart 

második idegen nyelvként tanítanák egy ungvári iskolában – adta hírül a mukachevo.net 

hírportál február 4-én a Kárpátaljai Megyei Tanács sajtószolgálatára hivatkozva. Csubirko 

elmondta, hogy az Ungvári 2. Számú Középiskola igazgatósága érdeklődik a javaslat iránt. 

– Megyénkben jelentős magyar közösség él. Az iskolákban második idegen nyelvet is kell 

tanítani. Területünkön először indítunk el egy olyan kísérleti programot, melyben második 

idegen nyelvként a magyar szerepel. Napjainkban megyénkből több mint kétezer-ötszáz 

diák tanul Magyarország felsőoktatási intézményeiben, ezért a mostani diákoknak is 

hasznukra válhat a magyar nyelv elsajátítása – nyilatkozta Volodimir Csubirko. 

  

A csapi határőrök a hadkiegészítő parancsnokságok igazolásairól 
2015. február 5. – Kárpátinfo, Kárpátalja, mukachevo.net 

Nem felel meg a valóságnak az a sajtóban megjelent információ, miszerint a határőrök 

ellenőriznék az ukrán állampolgárságú hadköteles korú férfiaknál határátlépéskor a 

hadkiegészítő parancsnokságok igazolásait – közölte a Csapi Határőrosztag 

sajtószolgálatára hivatkozva a mukachevo.net. A hatályos törvények az államhatár 

átlépésekor hasonló igazolások felmutatását nem írják elő. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2607/vajdasag_magyarkanizsa/121792/%C3%96tmilli%C3%B3-a-k%C3%B6zs%C3%A9g-civiljeinek.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/masodik-idegen-nyelvkent-fogjak-tanitani-a-magyar-nyelvet-egy-ungvari-iskolaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/masodik-idegen-nyelvkent-fogjak-tanitani-a-magyar-nyelvet-egy-ungvari-iskolaban/
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/csapi-hatarorok-hadkiegeszito-parancsnoksagok-igazolasairol
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A polgármestereket okolják a mozgósítás sikertelenségéért a Beregszászi 
járásban 
2015. február 5. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Kárpátalja, mukachevo.net 

A mozgósítással kapcsolatos kérdéseket vitatták meg Beregszászban a járási közigazgatási 

hivatal, a járási tanács, valamint a helyi hadkiegészítő parancsnokság február 3-ai közös 

tanácskozásán, melyen a járás polgármesterei is részt vettek – adta hírül a mukachevo.net 

hírportál. Vaszil Dzerin, a Beregszászi Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka 

elégedetlenségét fejezte ki a behívók kézbesítése, valamint a lakosság felvilágosítása miatt 

a falvakban. Szerinte a mozgósításról szóló törvény értelmében a behívók kézbesítése és a 

hadkötelesek időben való megjelenése a parancsnokságon a helyi önkormányzatok 

hatáskörébe tartozik. Ezért ha a behívott személyek nem jelennek meg a parancsnokságon, 

a polgármesterek a hiányzás okáról igazolást vagy jegyzőkönyvet kötelesek felmutatni, 

amely alapján szabják majd ki a behívók visszautasításáért járó büntetést. 

  

A beregszászi járásban 85 személlyel csökkentették a behívottak számát 
2015. február 5. – mukachevo.net, Kárpátalja 

Vaszil Dzerin őrnagy, megbízott parancsnok elmondta, hogy a Beregvidék tekintetében 

260 személyről 175-re csökkentették  a mozgósítási tervet. Megjegyezte, hogy a járásban 

vannak olyan sorkötelesek, akiket nem találtak meg lakóhelyükön, sokan dolgoznak más 

megyében és külföldön. Hozzátette, hogy a mozgósítás kezdeti szakaszában a beregszászi 

járásból 163 embert hívtak be. 

 

Eszéken megnyílt a Kelet-Közép-Európa zsinagógái 1782-1944 című kiállítás 
2015. február 5. – Huncro.cr 

A Múzeumok éjszakája eszéki rendezvényeinek nyitó eseménye volt az a kiállítás január 

30-án, amelyre az eszéki Magyar Főkonzulátus közreműködésével került sor, címe: Kelet-

Közép-Európa zsinagógái 1782-1944. A kiállítás jelentőségét hangsúlyozta megnyitó 

beszédében Marko Grgur Ivanković, a Szlavón Múzeum igazgatója, Denis Ambruš, Eszék 

alpolgármestere és Kohn Drago, az eszéki Zsidó Hitközség titkára is. Mindhárman 

köszönetüket fejezték ki az eszéki magyar főkonzulátusnak, hogy közreműködésével ez a 

nagyszerű kiállítási anyag Eszékre is eljutott. 

 

Magyar események a vinkovcei Múzeumok éjszakáján 
2015. február 5. – Huncro.cr 

Múlt pénteken régi fotókból rendeztek tárlatot Vinkovciban, a városi galériában. A 

kiállításra a 10. Múzeumok éjszakája program keretei között került sor. A Horvát Múzeumi 

Társaság (Hrvatsko muzejsko društvo) szervezésében immár 10. alkalommal tartották meg 

a Múzeumok éjszakáját egész Horvátországban, több mint 220 intézményben. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/beregszaszban-informaltak-kozsegi-kepviseloket-mozgositassal-kapcsolatban
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/beregszaszban-informaltak-kozsegi-kepviseloket-mozgositassal-kapcsolatban
http://karpataljalap.net/?q=2015/02/05/beregszaszi-jarasban-85-szemellyel-csokentettek-behivottak-szamat
http://huncro.hr/magyarsagunk/6022-eszeken-megnyilt-a-kelet-koezep-europa-zsinagogai-1782-1944-cim-kiallitas
http://huncro.hr/magyarsagunk/6023-magyar-esemenyek-a-vinkovcei-muzeumok-ejszakajan
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Vinkovciban a rendezvény programját könyvbemutatóval és kultúrműsorral színesítették. 

A Múzeumok éjszakája alkalmából a vinkovcei magyarok régi fényképekből rendeztek 

kiállítást a Városi Múzeum galériájában, melynek révén a vinkovcei magyarok életébe 

nyerhettek betekintést a látogatók. 

 

A filmkészítéssel ismerkedtek a kisújságírók 
2015. február 5. – Huncro.cr 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának eszéki székhelye adott otthont idén is a 

Barkóca kisújságíró-tábornak, amelyet a pedagógusszervezet és a gyermeklap 

szerkesztősége több éve közösen szervez. Ezúttal a filmkészítés „kulisszatitkaival” 

ismerkedhettek meg a résztvevők. 

 

Bemutatták a magyar vonatkozású kulturális programokat Bécsben 
2015. február 5. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Nemzeti Regiszter 

Bemutatták a magyar vonatkozású kulturális programokat csütörtökön Bécsben, a bécsi 

Collegium Hungaricum és a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai külképviselet közös 

sajtótájékoztatóján. Perényi János bécsi magyar nagykövet megnyitó beszédében 

elmondta: a színes programsorozat a Magyar Turizmus Zrt. bécsi külképviseletének és a 

bécsi Collegium Hungaricum kitűnő együttműködésének köszönhetően jött létre. 

 

Magyar gyermekfarsang Felsőőrött 
2015. február 5. - Volksgruppen 

Magyar gyermekfarsangot és jelmezbált rendez február 6-án pénteken 14:00 órától 

felsőőri székházában a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület. Az egyesület magyar 

gyermekórájának résztvevői és új érdeklődők is részt vehetnek a programon. A programot 

Dowas Katalin kétnyelvű óvónő vezeti. 
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http://huncro.hr/magyarsagunk/6024-a-filmkeszitessel-ismerkedtek-a-kisujsagirok
https://www.nemzetiregiszter.hu/bemutattak-a-magyar-vonatkozasu-kulturalis-programokat-becsben
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2693263/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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