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Kisrégiós oktatásfejlesztés – Kovács Péter: függetlenedni kell Bukaresttől 
2015. július 6. – Kronika.ro, Maszol.ro 

Kisrégiós stratégiákkal próbál választ adni a helyi oktatási igényekre az RMDSZ, a 

pedagógusokkal és az egyházakkal közösen kidolgozott cselekvési tervek fő célja, hogy 

minden magyar gyerek anyanyelvén tanulhasson – hangsúlyozta Kovács Péter, az RMDSZ 

ügyvezető elnöke hétfőn Zilahon, a Kárpát-medencei református középiskolák 20. 

találkozójának ünnepi megnyitóján. „Akkor tudunk megmaradni és fejlődni, ha 

eredményesen és hatékonyan működtetjük oktatási rendszerünket, ennek pedig egyik 

legfontosabb lépése, ha minden egyes magyar gyermek számára megadjuk a lehetőséget 

arra, hogy magyarul tanuljon. Ezt szem előtt tartva az RMDSZ 25 éves munkája során 

mindig első számú prioritásaként kezelte a tanügyi kérdések megoldását" – hangsúlyozta a 

politikus a zilahi rendezvényen, melyen 40 tanintézet vezetője, lelkipásztorok, tanárok és 

diákok voltak jelen. 

 

Polgári perbe fogják Valentin Bretfeleant 
2015. július 6. – Kronika.ro 

Polgári pert kezdeményez a kétnyelvű marosvásárhelyi utcanévtáblák leszerelését követelő 

Valentin Bretfelean, a helyi rendőrség vezetője ellen Kincses Előd. Az ügyvéd azt követően 

fordul a bírósághoz, hogy a marosvásárhelyi bíróság ügyészsége a múlt hónapban 

megalapozatlannak találta a fenyegetésért tett büntető feljelentést, melyet a kétnyelvű 

utcanévtáblák ügyében érintett 11 vásárhelyi személy nyújtott be Bretfelean ellen. Kincses 

meglepőnek tartja, hogy az ügyészség még csak ki sem hallgatta a bepanaszolt 

rendőrfőnököt, és készpénznek vette a vásárhelyi rendőrfőnök érvelését, miszerint azért 

kellett az embereket megfenyegetni 30 ezer és 50 ezer lej közötti bírsággal, mivel 

építkezési engedély nélkül „reklámtáblát" szereltettek ingatlanjaikra. Azok közül, akik 

házilag készített, egynyelvű utcanévtáblát szereltek, egyetlen lakó sem kapott hasonló 

felszólítást – mutatott rá Kincses. 

 

24. alkalommal nyitották meg a Jókai Mór Nyári Egyetemet Komáromban 
2015. július 6. – Felvidek.ma 

Tizenegy szakcsoportban, közel háromszáz Kárpát-medencei pedagógus részvételével 

megkezdődött július 6-án, Komáromban a felvidéki magyar pedagógusok legszélesebb 

körű szakmai továbbképzésének számító Jókai Mór Nyári Egyetem. A Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) rendezvényén idén is több új – nem csupán 

akkreditált – képzés várja a résztvevőket. A Selye János Egyetem dísztermében rendezett 

ünnepi megnyitón, melyen Molnár Árpád református lelkipásztor és Elek László katolikus 

esperes kért igei áldást a jelenlévőkre, Grezsa István miniszteri biztos, A. Szabó László, az 

MKP oktatásügyi szakpolitikusa és Érsek Árpád, a Most-Híd parlamenti képviselője 

köszöntötte a nyári egyetem résztvevőit. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k
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Aktív részvétel a helyi társadalom életében – interjú Zsigmond Barna Pál 
főkonzullal 
2015. július 6. – Erdély.ma 

A klasszikus konzuli ügyek intézése mellett jelentős feladatot ró Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusára az egyszerűsített honosítási eljárás, emellett azonban a 

külképviselet a maga sajátos eszközeivel aktív résztvevője a térség kulturális, oktatási, 

tudományos, sport- vagy akár gazdasági életének. – Sarány István (Hargita Népe) interjúja 

Zsigmond Barna Pál főkonzullal. 

 

Zároltatta a DNA az ASA Marosvásárhely focicsapat számláit 
2015. július 6. – Transindex.ro, Székelyhon.ro 

Fizetésképtelenné vált az ASA Marosvásárhely futballklub, miután az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) kérte a bíróságon a számláinak zárolását. A román 

focibajnokság második helyezettjét a felszámolás fenyegeti és a játékosok attól tartanak, 

hogy nem kapják meg fizetéseiket. Értesülések szerint Dan Petrescu edző hamarosan 

Kínába szerződik a Jiangtsu Sainty csapathoz. A klubot a Marosvásárhelyi Polgármesteri 

Hivatal finanszírozta közpénzből, a DNA ügyészei visszaélésekre derítettek fényt a 

nyomozása során. Idén, márciusban Dorin Florea polgármestert és Claudiu Maior 

alpolgármestert is kihallgatta a DNA, arra gyanakszanak, hogy a finanszírozás illegálisan 

zajlott. 

 

Kijelentéseik miatt távozó román miniszterek 
2015. július 6. – Maszol.ro 

Távoznia kellett tisztségéből Ioan Rus szállításügyi miniszternek, miután arról beszélt, 

hogy a külföldön dolgozó romániai munkavállaló itthon hagyott felesége prostituálttá, 

gyermeke pedig csavargóvá változik. Nem a kolozsvári politikus az egyetlen miniszter, 

akinek sértő kijelentései miatt le kellett mondania. Hatalmas felháborodást váltott ki – 

elsősorban a román diaszpóra sorában – Ioan Rus korábbi szállításügyi miniszter 

kijelentése, miszerint az ország aktív lakosságának jelentős részét képező, külföldön 

munkát vállaló mintegy 3 millió román ugyan havonta megkeresi az 1500 eurót is – ám 

otthon hagyott gyermekeiből csavargó, feleségéből pedig kurva lesz. 

 

Tetemes bírságot kapott fakivágás miatt a nagyváradi városháza 
2015. július 6. – Kronika.ro 

Negyvenezer lejes bírságot kell kifizetnie a nagyváradi városházának, mivel a 

megyeszékhely főterének felújítási munkálatai alkalmával kivágták az évtizedekkel ezelőtt 

elültetett, hatalmas akácfákat. A bírságot a környezetvédelmi őrség szabta ki. Az 
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http://erdely.ma/publicisztika.php?id=188681&cim=aktiv_reszvetel_a_helyi_tarsadalom_eleteben_interju_zsigmond_barna_pal_fokonzullal
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=188681&cim=aktiv_reszvetel_a_helyi_tarsadalom_eleteben_interju_zsigmond_barna_pal_fokonzullal
http://itthon.transindex.ro/?hir=40177
http://www.maszol.ro/index.php/hatter/49976-kijelenteseik-miatt-tavozo-roman-miniszterek
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/tetemes-birsagot-kapott-favkiagas-miatt-a-nagyvaradi-varoshaza
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önkormányzat illetékesei már be is jelentették, fellebbezni fognak: a bírságolást 

indokolatlannak tartják, mivel a megyei környezetvédelmi hivatal a térfelújítás tervében 

nem talált kivetnivalót, és kibocsátotta a munkálatok elkezdéséhez szükséges engedélyt is. 

 

Az identitás kérdéseiről készít előadást a nagykárolyi SPOT független színházi 
társulat 
2015. július 6. – Maszol.ro, MTI 

Az identitás kérdéseiről készít előadást a budapesti, kolozsvári, marosvásárhelyi, 

nagykárolyi és szabadkai ifjú színészekből összeálló nagykárolyi SPOT független színházi 

társulat – közölte hétfőn a Maszol.ro erdélyi portál. A vasárnap kezdődött tíznapos 

próbafolyamat során az erdélyi és délvidéki színészek a budapesti k2 színház tagjaival 

közösen készítenek egy olyan produkciót, amellyel a SPOT társulat novemberben részt 

vesz a Színművészeti Egyetemek és Főiskolák Nemzetközi Fesztiválján. 

 

Kommunikálni tanulnak a pedagógusok 
2015. július 6. – Kronika.ro 

Az óvónők és tanítók számára szervezett tanfolyammal és a népművészeti képzésekkel 

vette kezdetét hétfőn az idei Bolyai Nyári Akadémia (BNYA). A július végéig több 

helyszínen zajló továbbképzőkön a kommunikációs képességek fejlesztéséről tanul a 

mintegy hatszáz résztvevő pedagógus. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ) által 23-ik alkalommal megszervezett nyári akadémián a héten Csíkszeredában, 

Szovátán és Szatmárnémetiben zajlanak kurzusok, az elemi és óvodai oktatásban dolgozók 

számára öt szekcióban szerveztek foglalkozásokat. 

 

Elbírálták a Maros megye tanácsához benyújtott pályázatokat 
2015. július 6. –Maszol.ro 

Megjelentek a Maros Megyei Tanács 2015-ös évre meghirdetett pályázatainak eredményei 

– tájékoztatott a megyei RMDSZ sajtóirodája. Idén is lehetett pályázni a maros megyei 

önkormányzatnál kulturális rendezvényekre, szociális és sport tevekénységekre, illetve az 

egyházak is igényelhettek támogatást. Az elbírálásuk azért vett fel a szokásosnál jóval több 

időt, mert ebben az esztendőben nagyon sok pályázatot adtak le. Bár a támogatásra szánt 

pénzkeretet az idén bővítette a megyei tanács, a megítélt összegek a vártnál mégis jóval 

kisebbek. 

 

Román-amerikai hadgyakorlat kezdődött Aranyosgyéresen 
2015. július 6. – Maszol.ro 

Háromszáz román és háromszáz amerikai katona vesz részt a Dacian Eagle 2015 nevű 

hadgyakorlaton, mely júliustól szeptemberig tart az erdélyi Aranyosgyéres melletti légi 

bázison – közölte hétfőn honlapján a védelmi minisztérium. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49978-elbiraltak-a-maros-megye-tanacsahoz-benyujtott-palyazatokat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/49957-roman-amerikai-hadgyakorlat-kezdodott-aranyosgyeresen
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Szent Mihály védelmében – Park- és szoboravató Székelyhodoson 
2015. július 6. – Erdély.ma 

Székely ruhás gyermekek és fiatalok tették még szebbé vasárnap Székelyhodos új parkját, 

amelynek avatójára a géderlaki testvértelepüléstől kapott Szent Mihály-szobor 

leleplezésével együtt a déli ünnepi szentmise után került sor. A falubelieket, illetve a 

környező településekről és távolabbi vidékekről, Magyarországról, Szlovákiából, 

Szlovéniából, Szerbiából, Hollandiából érkezett vendégeket Barabási Ottó polgármester 

köszöntötte. 

 

Az Erdélyi Kárpát-Egyesület XXIV. vándortábora Tusnádfürdőn 
2015. július 6. – Erdély.ma 

Idén nyáron újból a Csíkszéki EKE vállalta az Erdélyi Kárpát-Egyesület legnagyobb éves 

rendezvényének, a vándortábornak a megszervezését. Ezúttal Alcsíkra várják a Kárpát-

medencén belülről és kívülről érkező természetjárókat. Nem kisebb kihívás ez a szépvízi 

tábor megszervezésénél, de az ott szerzett tapasztalat képezi az alapját annak, hogy 2015-

ben is emlékezetes találkozást rendezzenek. 

 

Az erdélyi szórványban élők esélyei: a magyar ipar jelentheti a mentőövet 

2015. július 6. – Erdély Ma 

Az egyházi programokon túl magyar munkát is végez a Resicabányai Református 

Egyházközség a Templom és Iskola Szórvány Egyesülettel karöltve a Krassó-Szörény 

megyei, szórványban élő magyarok érdekében. Megyasszai Attila lelkésszel az újmoldovai 

magyar ház ígéretéről, a lehangoló, mégis sikerélményekkel kecsegtető szórványmunkáról, 

az itt élő magyar közösségek megmaradási esélyeiről beszélgetett Makkay József (erdélyi 

Napló). 

 

Felvidéki magyarok látogatása Bosznia-Hercegovinában 
2015. július 6. – Nemzeti Regiszter 

A felvidéki Galántáról ötvennégy fős csoport érkezett Szarajevóba július 2-án. A 

CSEMADOK tagjai látogattak el a fővárosba, élükön Mézes Rudolf alelnökkel. A látnivalók 

bemutatására Vég Zoltánt, a HUM Magyar Polgári Egyesület tagját és idegenvezetőjét 

kérték fel. A vacsora Muratovic Irma HUM elnök és Tót-Bojnik László, a banja lukai 

Magyar Szó főtitkára társaságában zajlott, akik beszámoltak az egyesületek munkájáról. A 

csoport átfogó képet kapott a bosznia-hercegovinai magyarok helyzetéről. 

 

Megjelent a Marti Lapu programfüzete 
2015. július 6. – Felvidék.ma 

Megjelent a Martosi Szabadegyetem hivatalos programfüzete. Benne minden lényeges 

információval, részletes nap-, időpont- és programbontással. 
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http://erdely.ma/kisregio.php?id=188699&cim=szent_mihaly_vedelmeben_park_es_szoboravato_szekelyhodoson
http://erdely.ma/turizmus.php?id=188708&cim=az_erdelyi_karpat_egyesulet_xxiv_vandortabora_tusnadfurdon
http://erdely.ma/publicisztika.php?id=188714&cim=az_erdelyi_szorvanyban_elok_eselyei_a_magyar_ipar_jelentheti_a_mentoovet
https://www.nemzetiregiszter.hu/felvideki-magyarok-latogatasa-bosznia-hercegovinaban
http://felvidek.ma/ajanlo/lapajanlo/54781-marti-lapu-1-szam-2
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A műsorfüzet előzetes áttekintést nyújt a III. Martosi Szabadegyetem programjáról – 

figyelemfelkeltő és kedvcsináló céllal. 

A lapban a polgármester köszöntője, a szervezők figyelemfelkeltő hozzászólásai, tavalyi 

résztvevők megnyilvánulásai, valamint a program részletes bontása olvasható. 

 

A 2015-ös Gombaszögi Nyári Tábor teljes programja 
2015. július 6. – Ujszo.com, Bumm.sk 

Napvilágot látott a 2015-ös Gombaszögi Nyári Tábor teljes programja. Tizenöt helyszínen 

összesen 250 program, előadás, beszélgetés, valamint közösségi élmény várja azt, aki idén 

július 14-20. között ellátogat a krasznahorkaváraljai kempingbe. A hagyományokhoz híven 

a Közbeszéd nagysátra ad teret a közéleti, aktuálpolitikai, és tudományos előadásoknak a 

táborban. Július 15-én kora délután Karel Schwarzenberg, volt cseh külügyminiszterrel 

találkozhatnak a táborlakók, több ízben terítékre kerül majd az ukrán helyzet, július 17-én 

pedig, ezúttal az oktatásügyi kérdések terén, újra MKP-Híd vitára kerül sor. A Közbeszéd 

sátor vendége lesz ezen kívül Tóásó Előd is, akit hat évet ült ártatlanul börtönben 

Bolíviában. 

 

Gombaszög legyen az a mélyre nyúló gyökér, amely visszahúz… 
2015. július 6. – Felvidék.ma 

Ötvenhetedik alkalommal került megrendezésre a Csemadok Rozsnyói Területi 

Választmánya és a társszervezők rendezésében a Csemadok legrangosabb kulturális 

eseménye Gombaszögön. A Gombaszögi Kulturális Ünnepély keretén belül július 3-án 

konferenciát tartottak Rozsnyón a szlovákiai magyar kultúra helyzetéről. A témában 

Köteles László, a Csemadok országos alelnöke, Takács András néptáncgyűjtő, koreográfus 

és Žemlička Mária, a Csemadok Rozsnyói Területi Választmányának megbízott elnöke 

tartott előadást. 

 

Az MNT szerb nyelvi tanfolyama – tudásszintfelmérőt tartottak 
2015. július 6. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács a nyári szünidő ideje alatt intenzív szerb nyelvi tanfolyamot 

szervez a középiskola harmadik osztályát befejező diákoknak. Ma délelőtt nekik tartottak 

tudásszintfelmérőt az MNT által megbízott tanárok. A szerb nyelvi képzésre 

Magyarkanizsa, Zenta, Szabadka, Topolya és Újvidék mellett Óbecsén is sor kerül. A mai 

tudásszintfelmérőt a Petőfi Sándor Általános Iskolában tartották meg. 

  

A XV. Apáczai Nyári Akadémián 
2015. július 6. – Hét Nap 

Július hatodikán nyitotta meg kapuit Újvidéken az idei, sorrendben XV. Apáczai Nyári 

Akadémia. A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete (VMPE) keretében működő 
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http://ujszo.com/online/kultura/2015/07/06/a-2015-os-gombaszogi-nyari-tabor-teljes-programja
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/54791-gombaszog-legyen-az-a-melyre-nyulo-gyoker-amely-visszahuz
http://pannonrtv.com/web/?p=214511
http://hetnap.rs/cikk/A-XV-Apaczai-Nyari-Akademian-19876.html
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pedagógusi akkreditált továbbképzés első, Történelem és magyarság nevet viselő „etápját” 

ezúttal is Dulka Andor történelem- és mgr. Viola Lujza magyartanár szervezte. A hatnapos 

továbbképzésen tizenhárom szakember tart előadást, részarányosan érintve a magyar 

irodalmat, történelmet, illetve a napjainkban erőteljesen reflektálódó (közel)múlt 

eseményeit. 

  

Szaktanácsadás, kutatás a fejlődés szolgálatában 
2015. július 6. – Tóth Lívia – Hét Nap 

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásából épült fel Zentán a 

Pro Scientia Naturae Alapítvány Agrárinnovációs Irodájának épülete, melyet dr. Berényi 

Jánosról, térségünk híres kutatóprofesszoráról neveztek el. Az objektum ünnepélyes 

átadására június 26-án került sor. Az új intézmény tanácsadói, kutatói és 

projektmenedzsment-tevékenységgel kíván hozzájárulni a vajdasági régió, azon belül a 

mezőgazdasági ágazat felzárkózásához és fejlődéséhez. 

 

 

Hamarosan az Ungvári járásban is megkezdik a behívók kézbesítését 
2015. július 6. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Az egyesített Ungvári Hadkiegészítő Parancsnokság rendeletet adott ki, amely szerint 

Ungvár, Csap, valamint az Ungvári járás területén a július 9-e és szeptember 17-e közötti 

40 napban kapják meg behívóikat a hadköteles személyek – tájékoztat a Kárpátalja Ma. 

Behívót a 20-60 év közötti hadköteles személyeknek postáznak, kivéve azokat, akik 

mentesülnek a sorozás alól az Ukrán Törvények idevágó, 23. cikkelye alapján. Elsősorban 

az önként jelentkezőket, illetve a munkanélkülieket mobilizálják. 

 

A MTK MNÖK 28 ezer eurót fordít az egyesületek támogatására 
2015. július 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsa a hét 

végén tartotta meg 7. rendszeres ülését. A napirenden egyebek közt a 2014-es 

zárszámadás, az egyesületeknek nyújtott anyagi támogatás, illetve a tanács pályázati 

felhívására beérkezett kérvények elbírálása szerepelt. 

 

Értékes program, fontos tapasztalatok, új módszerek 
2015. július 6. – Muravidéki Magyar Rádió 

Muravidéki pedagógusok egy csoportja hasznos tapasztalatokat szerzett, új módszereket 

sajátított el, és értékes programban vett részt a hétvégén. A helyszín a Balaton északi 
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http://hetnap.rs/cikk/Szaktanacsadas-kutatas-a-fejlodes-szolgalataban-19849.html
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/hamarosan-az-ungvari-jarasban-megkezdik-behivok-kezbesiteset
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174345130
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174345128
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partja volt, a tábort a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség és a 

Muravidéki Pedagógusok Egyesülete támogatta. 

 

Délibáb tánctábor Kiscsőszön 
2015. július 6. - Volksgruppen 

A Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület több éves szünet után az idén ismét szervez nyári 

néptánc tábort Magyarországon. Ezúttal a Somló-hegyhez közeli Kiscsőszre esett a 

választás, ahol felnőtt és gyermektábor egyaránt lesz, július 14-től 19-ig. Mindegyikre lehet 

még jelentkezni. 

 

Magyar Kulturális Napok Oroszországban 
2015. július 6. – Kormany.hu 

Június 30-án hivatalosan is véget értek az Oroszországi Magyar Kulturális Napok három 

hónapos rendezvényei Moszkvában, Szentpéterváron, Nyizsnyij Novgorodban, Kazányban 

és Jekatyerinburgban. A három hónap alatt húsz nagyszabású rendezvény zajlott le, több 

mint kétszáz magyar művész részvételével. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2719944/
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulturalis-es-tudomanydiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/magyar-kulturalis-napok-oroszorszagban
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

