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2015. június 2. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Megérkezett Kárpátaljára kedd este a magyarországi jótékonysági szervezetek összesen
100 millió forint értékű segélyadományát szállító nyolc kamion. A Kárpátaljára érkező
segélyszállítmány fogadása alkalmából Csap határállomáson tartott nemzetközi
sajtótájékoztatón Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta, "az
Ukrajna számára szervezett mostani humanitárius segélyezés egyfajta főpróba, amelyet –
annak sikeressége esetén – nagyobb volumenű segélyakció követ még a tél beállta előtt".
Soltész Miklós bejelentette: a magyar kormány a Kárpátokon túli területekről 700 olyan
ukrán gyerek magyarországi nyári üdültetését vállalja, akiknek a családja nagyon nehéz
helyzetbe került, és nincs lehetősége nyári táboroztatásra.

Vezető hírek

Megérkezett Kárpátaljára
segélyszállítmány

Az anyanyelvű oktatást csorbító törvénytervezetet bocsátottak közvitára
2015. június 2. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, Krónika, Bihari Napló
A nemzeti kisebbségek anyanyelvű oktatását hátrányosan érintő tanügyi
törvénytervezetről indult közvita Romániában. Király András, a román kormány
kisebbségi oktatásért felelős államtitkára az MTI-nek megerősítette, hogy ez nem a
szaktárca tervezete, de rámutatott: elfogadása esetén csak az általános iskola alsó
tagozatán lehetne idegen nyelvként oktatni a román nyelvet, az ország földrajzát és
történelmét pedig ismét románul kellene tanítani a felső tagozaton és a középiskolában.

A horvátországi magyarok több mint kétszázötven kisebbségi képviselőt
választottak
2015. június 2. – MTI, Kitekintő, Népszabadság, Vajdaság Ma
Tizenegy horvátországi megyében összesen 266 magyar képviselőt választott meg az ottani
magyar közösség a vasárnap tartott kisebbségi önkormányzati választásokon –
tájékoztatta az MTI-t Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közösségének (HMDK) ügyvezető elnöke kedden. Horvátország megyéiben két
ernyőszervezet, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) és a Magyar
Egyesületek Szövetsége (MESZ) küzdött a szavazatok többségének megszerzéséért.
Jankovics Róbert az MTI-nek elmondta, hogy a tizenegy megyéből négyben 25 tagú
kisebbségi önkormányzati tanácsot választottak, míg hét megyében mindössze képviselőt.
Kiemelte, hogy a HMDK öt megyében szerezte meg a szavazatok többségét, míg öt
megyében a MESZ nyert.
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Nagyvárad: őrizetben az RMDSZ-es Kiss Sándor
2015. június 2. – transindex.ro, Krónika, Bihari Napló, maszol.ro
A Bihar megyei DNA korrupciós ügyben való részvétellel vádolja Kiss Sándort, a Bihar
Megyei Tanács alelnökét, akit keddi kihallgatása után 24 órára őrizetbe vettek. A DNA azt
javasolja a bíróságnak, hogy helyezzék előzetes letartóztatásba. Helyi médiainformációk
szerint ugyanebben az ügyben őrizetbe vették Beniamin Rust is, a Selina építkezési vállalat
tulajdonosát. A vád szerint 2006-ban a Bihar Megyei Tanács, amelynek akkor Kiss Sándor
töltötte be az elnöki tisztségét telkeket adott el a szóban forgó építkezési vállalatnak, hogy
tömbháznegyedeket építsen. A DNA azt állítja, hogy a Selina 600 ezer euróval vesztegette
meg Kiss Sándort annak érdekében, hogy a cég nyerje meg a közbeszerzési eljárást.

Magyarország

2015. június 3. - MTI
A nemzeti összetartozás napján, csütörtökön számos magyarországi és határon túli magyar
diák és tanár indul kirándulásra a Határtalanul! nevű program keretében - hangzott el az
M1 aktuális csatornán szerda reggel. Ugron Gáspár Gábor, a programban részt vevő
Rákóczi Szövetség alelnöke elmondta: a Határtalanul! már nemcsak az anyaország és az
elcsatolt területek közötti kirándulásról szól, a lényeg, hogy egy határt átlépjenek a diákok,
Kárpát-medence szerte összekapcsolják a középiskolásokat. A programnak köszönhetően
megismerik egymást a magyarlakta területeken élők diákok, s az egész Kárpátmedencében testvériskolai együttműködések jönnek létre, erősödnek a magyar-magyar
kapcsolatok.

Erdély

Nemzeti összetartozás napja - A Határtalanul program keretében kirándulnak
a diákok

Az RMDSZ Bihar megyei szervezete szolidáris Kiss Sándorral
2015. június 2. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Állásfoglalást bocsátott ki az RMDSZ Bihar megyei szervezete annak kapcsán, hogy az
Országos Korrupcióellenes Ügyészég nagyváradi területi szervezete 24 órára őrizetbe vette
Kiss Sándort, a Bihar Megyei Tanács alelnökét. "Furcsa egybeesés, hogy tavaly az eljárás
éppen a választási kampány kezdetekor éledt újra, és a jelenlegi őrizetbe vétel azután
történik, miután nemrég Kiss Sándor a Szent László-szobor Szent László térre való
kihelyezése mellett nyilvánosan, aláírásával kiállt, illetve múlt héten nyilatkozott a
magyarság számarányát csökkentő nagyváradi és szentmártoni fúzió ellen" - írják az
állásfoglalásban. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség Bihar megyei szervezete
szolidáris Kiss Sándorral, bízik ártatlanságában és abban, hogy az ügy mielőbb tisztázódik
- áll még a szövegben.
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2015. június 2. – maszol.ro
A politikai feladatokat is ellátó ügyvezető elnökség folytatja a korábbi főtitkárság által
végzett társadalomszervezést és szervezetépítést, és elősegíti a szövetségi elnök körül
kialakuló szakpolitikusi csoport munkáját. Kovács Pétert, az RMDSZ szombaton
kinevezett ügyvezető elnökét kérdezték.

Erdély

Kovács Péter felpörgetné az RMDSZ hajtóművét

Tőkés László lesz a trianoni megemlékezés díszszónoka
2015. június 2. – maszol.ro
Tőkés László lesz idén az MPP által Sepsiszentgyörgyön szervezett trianoni megemlékezés
díszszónoka - jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Bálint József. A polgári párt
sepsiszentgyörgyi elnöke szerint minden magyar politikai, civil és ifjúsági szervezetet
meghívtak a június 4-i, csütörtöki megemlékezésre. Bár nem mindenkitől kaptak
visszajelzést, a megjelenő szervezetek képviselői kivétel nélkül szót kapnak - mondta az
MPP helyi elnöke.

Együtt emlékezik Trianonra az EMNT és az SZNT
2015. június 2. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
A kapcsolat normalizálódására, sőt szorosabbá fűzésére utal a szerdán megrendezendő
marosvásárhelyi ünnepi esemény, melyen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) küldöttei együtt emlékeznek meg az 1920. június 4-i
trianoni békediktátumról. A két szervezet ugyanakkor több közös határozat-tervezetet is
elfogadni készül.

EMNP: most se szavazzunk Váradon…
2015. június 2. – Bihari Napló
Arra kérnek mindenkit, hogy a megismételt népszavazásra se menjen el – tudatta az
EMNP nagyváradi szervezete. Mint ismeretes, a Várad-Szentmárton fúzióról 14-én
ismételt referendum lesz Váradon. Törvényileg is aggályos az, hogy a május 10-én
megbukott népszavazást egyszerűen megismétlik – ez az álláspontja az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) nagyváradi szervezetének. Kedden Csomortányi István megyei elnökük
sajtótájékoztatón összegezte meglátásaikat.

Tinópolitika
2015. június 2. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „módosító javaslatok, háttéralkudozások révén az RMDSZ
biztosan megpróbál finomítani az oktatási tervezeten – ideje lesz rá, hiszen sok van még a
törvény elfogadásáig. Ha azonban Victor Pontáék képesek még a jövő évi választások előtt
életbe léptetni a kisebbségek jogait csorbító tanügyi törvényt, ismét alaposan feladják a
leckét az eddig ellenzékben is barátságos, tinóarcát mutató RMDSZ-nek”.
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Felvidéki zsúr a Jobbik pénzén
2015. június 2. – Új Szó
A Jobbik pártalapítványától kapott több százezer forintot a Selye János Egyetem Hallgatói
Önkormányzata (HÖK). A diákszervezet akkori vezetői azt állítják: mindenkit
megszólítottak, de csak a Jobbik adott. Az egyetem vezetősége nem szívesen beszél a
történtekről. Nem örülnek annak, hogy most derült ki ez a pár évvel ezelőtti ügy, jövő
héten látogat ugyanis hozzájuk Andrej Kiska államfő, valamint várják még a felvételi
kérelmeket is.

Erdély

2015. június 2. – Krónika
Június végéig házi őrizetben marad Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda tisztségéből
felfüggesztett polgármestere és Szőke Domokos alpolgármester, mivel a bukaresti
ítélőtábla elutasította a fellebbezésüket. Az ügyről, mint kiderült, nem közölnek
információkat az igazságügyi intézmények honlapján, mivel a dossziékat bizalmasnak
minősítették.

Felvidék

Házi őrizetben marad Ráduly Róbert és Szőke Domokos

A kormányhivatal lezárta a kisebbségi kultúra támogatására érkezett
pályázatok egyharmadát
2015. június 2. – hirek.sk
A kormányhivatal és a kisebbségügyi kormánybiztos hivatala február végén kezdte el a
kisebbségi kultúra fejlesztésére szánt támogatásokkal kapcsolatos szerződések megkötését,
illetve a szerződésben meghatározott, a „Kisebbségi kultúra 2015“ program keretében
megítélt támogatási összegek kifizetését.

Kiket támogat Magyarország szlovákiai magyar kultúra és oktatás címén?
2015. június 2. – bumm.sk
A szlovákiai magyar kultúra támogatása több forrásból történik. Az elmúlt években a
legtöbb kritika és a legnagyobb érdeklődés a szlovák költségvetési pénzekből érkező, a
kormányhivatal által kiosztott kisebbségi keretet övezte. Ám nagyságrendileg hasonló
összegű támogatást kapunk Magyarországról is, ennek többsége a Bethlen Gábor Alapon
keresztül érkezik. A szlovákiai támogatások odaítélését gyakran éri kritika, ám míg itt a
döntések, a pályázatok és a szerződések is nyilvánosak, a magyarországi támogatások
kapcsán ez már nem ilyen egyértelmű. A BGA által az elmúlt évben megítélt támogatásokat
összesítette írásában a bumm.sk hírportál.
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2015. június 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Nagybecskereken 15. alkalommal tartottak ma kihelyezett konzuli fogadónapot, amely
alkalmával 150 polgár kérelmét vették át Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának
munkatársai. Mint Gabona Ferenctől, a nagybecskereki CMH-iroda vezetőjétől
megtudtuk, ezúttal főleg a helyi lakosok adhatták át visszahonosítási kérelmeiket. A
fogadónapon jelen volt Buhajla József vezető konzul és dr. Kovács Gábor konzul, akik 9
útlevelet is átadtak az itteni magyar állampolgároknak.

Vajdaság

Nagybecskerek: Továbbra is nagy az érdeklődés a visszahonosítás iránt

Augusztus elsején megnyílik a régi horgosi határátkelő
2015. június 2. – Vajdaság Ma
Várhatóan augusztus 1-jén megnyitják a Röszke és Horgos közötti régi határátkelőt jelentette be Kern Imre szerbiai építésügyi államtitkár. Az átkelő egykapus rendszerrel
működik majd, valamint 7 és 19 óra között lehet használni, hasonlóan a KirályhalomÁsotthalom átkelőhöz. Itt azonban gyalogos átkelő, pénzváltó és bank is működik majd. A
határátkelő kiépítését főként európai uniós forrásból finanszírozzák, ezért a korábbi
elképzelésekkel szemben nemcsak a szerb és a magyar állampolgárok, hanem az uniós
tagállamokból érkezők is igénybe vehetik majd - számolt be róla a Pannon RTV az MTI
híre szerint.

Bezárják a zentai Pingvin óvodát

Öt közösségszervezőt küldenek a cserkészszövetségek Kárpátaljára
2015. június 2. – MTI, Kárpátalja Ma
Kiválasztották a cserkészszövetségek azt az öt közösségszervezőt, akit azért küldenek
Kárpátaljára, hogy segítsék az ottani települések cserkészcsapatait, kisközösségeit - közölte
a Magyar Cserkészszövetség kedden az MTI-vel. A Magyar Cserkészszövetség, a
Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma
áprilisban kezdeményezett a kárpátaljai magyar kisközösségek működését segítő közös
akciót - olvasható a közleményben. Az öt közösségszervező, akit felkészítettek a helyszíni
munkára, júniustól 2-4 hónapig Kárpátalja több körzetében teljesít feladatot, egyházi,
cserkész- és nagycsaládos szervezetek programjaiba, szervezéseibe bekapcsolódva.

Kárpátalja

2015. június 2. – Magyar Szó
A gyermekek létszámának a lecsökkenése miatt szeptembertől lakat kerül a zentai
Hófehérke Óvoda Pingvin épületére. Kopasz Ildikó, az óvoda igazgatónője elmondta, hogy
a Tiszavirág sétányon lévő óvodaépület fenntartása évente egymillió és másfél millió dinár
közötti összegbe kerül, ezért figyelembe vették a gazdasági szempontokat is, hogy ne a
munkásokat kelljen elbocsátani, és kiemelte, hogy a gyermekek számára az
elkövetkezőkben is a megfelelő minőségű oktatást, nevelést fogják szavatolni.
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Öröm, versengés, eredmény
2015. június 2. – Muravidéki Magyar Rádió
Győzzenek a legjobbak! E mottóval buzdították azt a 144 tanulót, akik tegnap a
Miniolimpián bizonyítottak képességeikről. A versenyt az I. számú Kétnyelvű Általános
Iskola műfüves pályáján szervezték meg. A sportrendezvény nemzetközi volt, hiszen a
lendvai, valamint a göntérházi iskolások mellett, Szentgotthárdról és Muraszerdahelyről is
érkeztek fiatalok.

Továbbképzés bécsi magyartanároknak
2015. június 2. - Volksgruppen
A Bécsi Egyetem Finnugor Tanszéke és az Ausztriai Magyarok Központi Szövetsége
továbbképzést valamint workshopot rendezett a fővárosban magyar nyelvet oktató tanárok
számára. Elsősorban a Központi Szövetségen belül működő Bécsi Magyar Iskolában folyó
magyar oktatás helyzete volt a fő téma.

Kárpátalja

2015. június 2. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Kárpátalja
Könyveket ajánl fel kárpátaljai iskoláknak és más intézményeknek a miskolci II. Rákóczi
Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, amely hív mindenkit, társuljon könyvheti
kezdeményezésükhöz, vigyék el a miskolci Erzsébet térre június 3. és 6. között saját
könyvfelajánlásukat, vagy vegyenek könyvet a helyszínen! A pénz- és könyvadományokat a
Magyar Vöröskereszt juttatja el a beregszászi járásba - tudatta a könyvtár az MTI-vel. Az
év minden időszakában érkeznek határon túli művészek a könyvtárba, és szinte minden
alkalommal vendégei az Ünnepi Könyvhét rendezvényeinek is, most azonban változott a
helyzet, ezért a könyvtár küldi a könyvünnep adományait a nehéz helyzetbe került
kárpátaljai magyaroknak - közölte Prókai Margit igazgató.

Őrvidék Muravidék

Könyvhét - Kárpátalja iskoláit segíti egy miskolci könyvtár
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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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