Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. június 4.

2015. június 3. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, Krónika, hirado.hu, transindex.ro, MNO,
Magyar Hírlap
Az elmúlt esztendőkben – a 2000-es évek közeledése után – visszarendeződés
tapasztalható a kisebbségi jogok területén Romániában, állapította meg Potápi Árpád
János nemzetpolitikai államtitkár az Országgyűlési külügyi bizottságának szerdai,
budapesti ülésén. Az államtitkár példaként a Székely Mikó Kollégium újraállamosítását, a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ügyét hozta fel, és kitért arra is, hogy
akadályozzák a magyar nyelv használatát a közigazgatásban, gátolják a magyar nyelvű
helységtáblák kihelyezését. Az új zászlótörvény nem rendezi a székely zászló ügyét –
említett egy másik problémát. A magyar–szlovák viszonyban a nemzetpolitika területén
szintén nincs közeledés – mutatott rá az államtitkár, és megemlítette a kettős
állampolgárság akadályozását, illetve azt, hogy a közoktatási reform miatt több száz iskola
került veszélybe.

Vezető hírek

Potápi: Romániában visszarendeződtek a kisebbségi jogok

Potápi: segíteni kell a határon túli magyarság gazdasági felzárkózását
2015. június 3. – MTI, hirado.hu, Pannon RTV, Vajdaság Ma, Orientpress, Mandiner
Meg kell erősítenünk a határon túli magyar közösségeket, segíteni kell a határon túli
magyar vállalkozásokat – mondta Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára szerdán Csátalján, a trianoni békediktátum 95. évfordulója alkalmából
rendezett megemlékezésen. Ha ezt a munkát a következő években el tudjuk végezni, akkor
beszélhetünk arról, hogy újra meg tudtunk kapaszkodni itt a Kárpát-medencében –
hangsúlyozta az államtitkár. Leszögezte, hogy ehhez a közösségerősítő munkához szükség
van a nemzeti összetartozás napjára is. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár úgy
fogalmazott: a haza nemcsak a mostani határokon belüli Magyarországot jelenti, hanem a
világ különböző pontjain élő magyar embereket, magyar közösségeket is.

Kelemen Hunor Washingtonban: stagnál a restitúció
2015. június 3. – Krónika
Romániában jelenleg stagnál az ingatlan-visszaszolgáltatás folyamata, vannak jelek a
burkolt
államosítási szándékra,
mindeközben pedig
a magyar
közösség
szimbólumhasználatát is korlátozzák, jogos kisebbségi törekvéseit pedig az ország
közbiztonsági stratégiájában a veszélyforrások közé sorolták – tájékoztatta Kelemen
Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke Washingtonban tett látogatása első napján, kedden
Hoyt Yee-t, az USA külügyminisztériumának európai és eurázsiai ügyekért felelős
helyettes államtitkárát. Ezt megelőzően az RMDSZ küldöttségét Heather Conley, a
Nemzetközi Stratégiai Kutatóközpont (CSIS) európai programigazgatója fogadta. A
háromnapos látogatás szervezője a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok
Alapítvány (HHRF).
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2015. június 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Nem támogatja az új, vitát kiváltó tanügyi törvénytervezetet Victor Ponta miniszterelnök,
aki a szerdai kormányülésen azt javasolta az oktatási miniszternek, hogy ne siesse el a
mostani jogszabály módosítását, „ne essen ugyanabba a csapdába, mint az elődei”. „Nem
támogatok semmilyen törvényt, amelybe nem egyezett bele minden érintett fél. Nem értek
egyet a projekttel addig, amíg nem tudunk olyasvalamit az asztalra tenni, mint Európában
vagy inkább Amerikában” – fogalmazott a kormányfő. Ponta kifejtette: egy olyan oktatási
törvényt kell előterjeszteni, amelynek előírásaival a parlament, az államfő, a
szakszervezetek, a pedagógusok, a diákok és a szülők is egyetértenek. A miniszterelnök
arra is felszólította Sorin Cîmpeanu oktatási minisztert, hogy „ne keltse a jogi ingatagság
látszatát a tanügyben”.

Erdély

Ponta nem módosítaná az oktatási törvényt

Bírói felügyelet alá helyezték Kiss Sándort
2015. június 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Bírói felügyelet alá helyezték Kiss Sándort, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es alelnökét,
miután a Bihar megyei törvényszék szerdán részben elutasította az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) előzetes letartóztatásra vonatkozó javaslatát. A
többrendbeli pénzmosással, hivatali visszaéléssel, csúszópénz elfogadásával és befolyással
való üzérkedéssel gyanúsított Kiss Sándort, valamint a pénzmosással és visszaélésre való
felbujtással gyanúsított Beniamin Rust reggel újságírók hada várta a törvényszék előtt, ám
a két megbilincselt szűkszavúan nyilatkozott. Kiss kérdésre válaszolva csak annyit
mondott, nem tudja, hogy az RMDSZ keddi állásfoglalásában feltételezett „politikai
bosszú” miatt vették-e őrizetbe, az üzletember pedig túlkapásnak minősítette a DNA
ellenük kért óvintézkedéseit.

EMNT–SZNT-összefogás az önrendelkezésért
2015. június 3. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap
Az egységes fellépés szükségességéről, az autonómiaküzdelem eredményeiről, céljairól
beszéltek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
vezetői a két szervezet együttes közgyűlésén szerdán a marosvásárhelyi Kultúrpalotában. A
szerda koraeste is tartó ülésen Tőkés László, az EMNT elnöke köszöntőbeszédében
örömmel nyugtázta, hogy a két nemzeti tanács igyekszik visszatérni a kezdetekhez, a
stratégiai partnerséghez, ezért a bő tíz évvel ezelőtti szellemben igyekszik továbbhaladni.
„Az összetartozás nemes alkalma legyen ez a nap, legyen az összefogás napja az
autonómiáért. Letettünk a határrevízió álmáról, de területért jogokat követelünk” –
jelentette ki Tőkés. Az európai parlamenti képviselő nemcsak Bukarestnek üzent, hanem
az RMDSZ-nek is, amikor arról beszélt, hogy a poszttrianoni és posztkommunista idők
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Otthon tartanák Mezei Jánost
2015. június 3. – Krónika, szekelyhon.ro
A házi őrizet újabb 30 napos meghosszabbítását kérte szerdán az Országos
Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Mezei János, Gyergyószentmiklós tisztségéből
felfüggesztett polgármestere ügyében, a vádlott ügyvédje pedig ennek feloldása érdekében
nyújtott be óvást a Hargita megyei törvényszékre. Az elbírálás eredményét várhatóan
csütörtökön hozzák nyilvánosságra.

Erdély

terhét még mindig viseli a romániai magyarság, ami „leginkább a tájba simuló,
konformista, opportunista politikai osztály kinevelésében nyilvánul meg”.

Az összefogás nemzete
2015. június 3. – Csinta Samu – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „különös szimbolikus jelentőséget kölcsönzött az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács negyedik együttes
küldöttgyűlésének, hogy épp a nemzeti összetartozás napjának előestéjén zajlott. Az
időzítés természetesen nem véletlen. Két olyan civil érdekképviseleti testület közeledési
törekvéseit jelzi, amelyek vezetői, tagjai nemcsak a kezdeti évek konkurenciális helyzetét
látszanak immár véglegesen felülírni, hanem az erők egyesítésének eddig többnyire csak
szóbeli dimenziójából a tényleges cselekvés tartományába is átlépnek”.

Elfogadta az új választási törvényt a szenátus
2015. június 3. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
Elfogadta a szenátus szerdán az új parlamenti választási törvényt, amelynek értelmében az
állampolgárok ismét arányos, megyei pártlistás választási rendszerrel küldenek
képviselőket és szenátorokat a parlamentbe. A regionális pártok képviselethez jutását
alternatív küszöb is könnyíti. Biró Rozália, az RMDSZ szenátora az MTI-nek elmondta: az
RMDSZ által kezdeményezett alternatív küszöb lehetővé teszi, hogy azok az országos
szinten öt százalék alatt teljesítő politikai alakulatok is bejussanak a parlamentbe, amelyek
négy megyében megszerzik a voksok legalább 20 százalékát.

Állampolgári kezdeményezéssel terjesztené a parlament elé Székelyföld
autonómiastatútumát az EMNT és az SZNT
2015. június 3. – transindex.ro, MTI
Állampolgári kezdeményezéssel kívánja a parlament elé terjeszteni Székelyföld
autonómiastatútumának a tervezetét a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). A két szervezet szerdai marosvásárhelyi együttes ülésén
közös bizottság létrehozásáról döntöttek, mely a parlament elé terjeszti a székelyföldi
autonómiatervezetet. A bizottságba Tőkés László EMNT-elnök és Izsák Balázs SZNT-elnök
mellé mindkét szervezet hat-hat tagot delegált, és felkérték az erdélyi magyar pártokat,
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Tanügyi törvény: még semmi sincs kőbe vésve
2015. június 3. – maszol.ro
A szenátus oktatási bizottságának kormánypárti alelnöke, Marin Burlea a maszol.ro-nak
azt nyilatkozta: az új tanügyi törvény tervezete úgy módosul majd az ősszel kezdődő
parlamenti vita során, hogy a kisebbségek számára ne jelentsen majd visszalépést a
jelenlegi törvényhez képest.

Erdély

hogy ők is delegáljanak egy-egy küldöttet. A polgári bizottságnak az lesz a feladata, hogy
megszervezze a törvény által előírt százezer aláírás összegyűjtését.

A visszaszerezhető Marosvásárhely
2015. június 3. – szekelyhon.ro
A 2016-os helyhatósági választáson induló magyar polgármester-jelöltet őszi
előválasztáson választja ki a marosvásárhelyi magyarság. A három erdélyi magyar párt
egyessége 15 éve tartó politikai fiaskó végére szeretne pontot tenni.

Megvalósított kétnyelvűség a Művészeti Gimnáziumban
2015. június 3. – szekelyhon.ro
Felújította az iskola összes közérdekű tábláját a marosvásárhelyi Művészeti Gimnázium
szülői bizottsága. Az eddig részlegesen kétnyelvű, ideiglenes feliratok helyett végleges
táblák kerültek ki. Kétnyelvűek lettek az épületek feliratai, az irodák, a szaktermek, a
mosdók, valamint az összes biztonsági, irányjelző és figyelmeztető táblák is – áll az iskola
szülői bizottságának elnökének levelében. Kiss Loránd arról is beszámol, hogy szintén a
szülői bizottság javaslatára az Iskolaszék belefoglalta az iskola belső rendszabályzatába,
hogy a kommunikáció a tanintézetben két nyelven folyik, mivel a tanintézetben román és
magyar tagozaton zajlik az oktatás.

Tőkés László a megemlékezés díszszónoka
2015. június 3. – szekelyhon.ro
Tőkés László lesz a trianoni békediktátum évfordulójára szervezett sepsiszentgyörgyi
megemlékezés díszszónoka. Háromszék több településén is a nemzeti gyásznapra
emlékeznek.

Jövőtől kötelező lehet Trianon-napot ünnepelni
2015. június 3. – transindex.ro
Összedobtak egy erre vonatkozó tervezetet, amelynek indoklása szerint a Trianoni
békeszerződés visszajuttatta Erdélyt az Anyaországhoz. Nemzeti ünnepnappá nyilvánítaná
a szenátorok jelentős része a trianoni békeszerződés megkötésének napját. Az erre
vonatkozó törvénytervezetet a 171 tagú szenátusnak több mint a fele, 90 szenátor
támogatja. A törvénytervezet indoklása úgy írja le a trianoni békeszerződést, mint a román
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Erdély

nép számára kiemelt fontosságú jogi eszközt, egy olyan alapvető dokumentumot, amelyre
ráépül a román-magyar kétoldalú kapcsolat. Markó Béla szerint elképzelhető, hogy Titus
Corlățean volt külügyminiszter ezzel a tervezettel próbált valamiféle választ adni arra a
magyarországi törvényre, amely június negyedikét a Nemzeti összetartozás napjának
nyilvánította.

Egyik ünnepel, másik gyászol

Kassai Gyula: szükséges a tömb- és szórványmagyarság összefogása
2015. június 3. – hirek.sk
„Úgy a tömbben, mint a szórványban élő magyarság szempontjából nagyon fontos, hogy az
Országgyűlés öt évvel ezelőtt a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította június
negyedikét. Azt gondolom, hogy szükséges a tömb- és szórványmagyarság minden lehető
módon történő összekapcsolása, összefogása. Megítélésem szerint a szórványban élők is
nagyon sokat tudnak adni azoknak, akik nem minden nap találkoznak azzal a problémával,
hogy meg kell fogalmazniuk és védeniük identitásukat. Arra is mindenkor figyelni kell,
hogy a szórványközösség miként tudja úgy alakítani-építeni a saját életét, hogy a következő
nemzedék is meg tudjon maradni magyarnak és képes legyen erősödni-növekedni” –
mondta Kassai Gyula esperes a Nemzeti Összetartozás Napja kapcsán a hirek.sk-nak.

Felvidék

2015. június 4. – Markó Béla – HVG
Markó Béla az RMDSZ volt elnöke szerint, helyes, hogy megemlékezünk a Trianoni béke
aláírásáról, azonban az meghökkentette, hogy ezt a dátumot az összetartozás jelképévé
tette a magyar törvényhozás. Hiszen „ezt a napot az összetartozás szimbólumaként idézve
azt sugallja, a „törvényhozó”, hogy nekünk magyaroknak semmi bűnünk nem volt abban,
ami akkor történt és mi akkor is összetartók voltunk, most is azok vagyunk.”
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2015. június 4-i számában olvasható.)

A trianoni diktátum máig tartó gazdasági hatásai – Farkas Iván és Mihók
Gábor a Kossuth Rádióban
2015. június 3. – Felvidék Ma
A trianoni diktátum máig tartó gazdasági hatásairól készített riportot a Kossuth Rádió.
Bartal Tímea a Határok nélkül című műsorban május 30-án Farkas Ivánt, az MKP
gazdasági alelnökét és Mihók Gábort, nagykaposi régiófejlesztési szakembert kérdezte a
témában. Az adásban elhangzott, hogy míg a múlt század közepén 50 Ipoly-híd szolgálta az
áthaladó forgalmat a folyón, ma 6 ilyen létesítmény van Magyarország és Szlovákia között.
A megszólalók a hatékonyabb és nagyobb fokú állami támogatásban és a határ menti
együttműködésben látják a megoldást.
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2015. június 3. – Új Szó, Magyar Nemzet
A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján szerdáig mindössze 44-en tartottak igényt a
szlovák állampolgárságra az 1 084 személyből. Február 1-jén lépett életbe az a kivétel,
amely segítségével visszakérhetik szlovák állampolgárságukat mindazok, akik a 2011-es
törvénymódosítás értelmében elvesztették azt. A kivétel akkor adható meg, amennyiben az
illető állandó lakhellyel rendelkezik abban az országban, amelynek az állampolgárságát
felvette.

Felvidék

Eddig csak 44-en kérték vissza az állampolgárságukat

Nemzeti Összetartozás Napja: A Csemadok az Eötvös József Collegiummal
emlékezett Éberhardon

Vajdaságban ezután nem lesz oktatás szombaton
2015. június 3. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár meghozta a Vajdaságban működő általános és
középiskolák 2015/2016. tanévi munkanaptárára vonatkozó rendeleteket, amely szerint
ezután szombati napokon nem lesz tanítás. A tartományi titkárság közleménye szerint
nem csak a munkaszombatokra vonatkozó negatív kommentárok miatt döntöttek így,
hanem azért is, mert a szombati tanításnak soha nem volt pedagógiai hatása.

Vajdaság

2015. június 3. – Felvidék Ma
Éberhardon vette kezdetét a Csemadok rendezvénysorozata az Apponyi-sírboltban a
Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából. Bárdos Gyula a megemlékezésen elmondta,
hogy a Csemadok először emlékezik meg szervezett módon a nemzeti emléknapról, amely
a elcsatolt területek magyarságát az egységes magyar nemzettel összekapcsolja és az
összetartozás érzését erősíti minden magyarban. Méltatta Apponyi Albert nagyságát, aki a
békeszerződések megkötésekor a magyar delegáció vezetője volt.

MPSZ: Jó lenne megszabadulni Belgrádtól
2015. június 3. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Délvidék Szerbiához való csatolásából számos hátrány származott az ezen a területen élő
magyarság számára – mondta Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke
zentai sajtótájékoztatóján. A pártelnök szerint a nemzeti autonómia vagy a
Magyarországhoz való visszacsatolás jelentené a megoldást a fennálló problémákra. Rácz
Szabó László szerint fontos lenne, hogy az illetékesek ne csupán adminisztrációs
előírásokat gyártsanak, hanem lehetőségeket teremtsenek az emberek számára arra, hogy
meg tudjanak élni ezeken a területeken, és ezáltal az elvándorlás is csökkenhessen,
illetőleg meg is szűnhessen.
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2015. június 3. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Kedden este a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Határ minket el nem választ
címmel szerveztek ünnepi rendezvényt Óbecsén. A program szentmisével kezdődött az
óbecsei alsóvárosi Páduai Szent Antal-templomban, majd annak a kertjében a Nemzeti
Összetartozás fájánál ünnepi műsort tartottak. A Magyar Országgyűlés 2010-ben
nyilvánította június 4-ét, az első világháborút magyar részről lezáró trianoni békediktátum
aláírásának a napját a Nemzeti Összetartozás Napjává.

Vajdaság

Határ minket el nem választ – ünnepi rendezvény Óbecsén

2015 a nemzeti összetartozás jegyében
2015. június 3. – Pannon RTV
A nemzeti összetartozás napja alkalmából Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke a Pannon TV Közügyek című műsorának szerdai adásában úgy fogalmazott: 2015ben az a fontos, hogy az egzisztenciális és a szociális problémákra megoldások szülessenek,
és ez a fajta szemléletváltási készség a magyar kormányzat részéről is aktuális, komoly
lehetősége van annak, hogy az eddig bevált klasszikus formákat öltő anyaországi
támogatás kibővüljön ezekbe az irányokba. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke
pedig azt hangsúlyozta, hogy az összetartozás arról is szól, hogy egymásnak tartozunk
felelősséggel és áldozathozatallal. Hozzátette: az MNT feladata a Kárpát-medencén belüli
sajátos délvidéki érték jelenvalóvá tétele.

Csongrádi diákok látogattak Óbecsére

Jótékonysági napot rendeznek a kárpátaljai magyarság javára
2015. június 3. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Magyar Hírlap
Kulturális programmal egybekötött jótékonysági adománygyűjtést szervez a Magyar
Művészeti Akadémia (MMA) június 7-én, vasárnap a Pesti Vigadóban a kárpátaljai
magyarság megsegítésére. A jótékonysági napon többek között irodalmi felolvasások,
színpadi produkciók, gálahangverseny és filmvetítések várják a közönséget. Az MMA
Határon Túli Bizottsága június 15-én Beregszászban tartja kihelyezett ülését, amelynek
keretében az addig befolyt összeget átadják a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány
közreműködésével az ottani magyar művészeti iskolákban tanuló gyermekek és családjaik
támogatására.

Kárpátalja

2015. június 3. – Pannon RTV
Csongrád városából érkeztek vendégek Óbecsére, hogy közösen ünnepeljék meg a nemzeti
összetartozás napját. A rendezvényt a Than Emlékház udvarában tartották meg szerdán.
Ez volt az első alkalom, hogy a két testvérváros, Csongrád és Óbecse együtt emlékezett meg
a nemzeti összetartozás napjáról. A rendezvény létrejöttét a Rákóczi Szövetség is
támogatta.
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2015. június 3. – Kárpátalja
Május 28-án avatták és szentelték fel a kőrösmezői római katolikus temetőben azt a
második világháborús magyar katonai parcellát, amely 46 fiatal magyar honvéd számára
jelenti a végső nyughelyet. Kőrösmezőn található Kárpátalja egyik legnagyobb
katonatemetője – emlékeztetett Illésfalvi Péter, a Magyar Honvédelmi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának szakreferense, hadtörténész.
2014 őszén, szintén a Vigyázók-egyesület és a Honvédelmi Minisztérium jóvoltából
ugyanezen temetőben az első világháború hősi halottainak új sírkeresztjei előtt rótták le
kegyeletüket a jelenlévők.

Kárpátalja

Én is képes lennék rá?

Segítség a katonacsaládoknak
2015. június 3. – Kárpátalja
Május 27–28-án a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve Magyarország
Kijevi Nagykövetségének támogatásával 201, egyenként 1600 hrivnya értékű
élelmiszercsomagot osztottak ki a kárpátaljai katonacsaládok számára a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai képviselői. A most kiosztott támogatásban 201
olyan kárpátaljai család részesült, amelynek családfenntartója részt vett vagy jelenleg is
részt vesz a kelet-ukrajnai terrorellenes hadműveletben. A Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet az elmúlt időszakban több hasonló akciót is lebonyolított.

Folyatódnak a gyűjtések Kárpátaljáért
2015. június 3. – Kárpátalja
Sok százmillió forintnyi támogatás jutott Kárpátaljára vagy kerül oda a következő
hetekben. A gyűjtés sokfelé folytatódik, és az anyaországból várhatóan további nagy
összegű adományokkal segítik a szükséget szenvedő kárpátaljaikat. Zalaegerszeg korábban
egymillió forinttal támogatta testvértelepülését, Beregszászt, de emellett természetbeni
adományokat is gyűjtenek a kárpátaljai városnak. Gyűjtést tartanak, továbbá,
Szombathelyen, Salgótarjánban, Sopronban, Dunaújvároson és számos más településen.

Szólt a fülemüle Kárpátalján!
2015. június 3. – Kárpátalja
Május 31-én a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány által életre hívott Szól a fülemüle – I.
kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató nagy sikerrel debütált. Kárpátalja ifjú
generációja ezen a napon arról tett bizonyságot, hogy az elődök kultúráját igyekszik
megtartani, s a lehető legmagasabb színvonalon ápolni és továbbadni. A tehetségkutató
döntőjét két elődöntő előzte meg Beregszászban és Tiszaújlakon, ahol közel 400 gyerekből
választották ki a legjobb 80 továbbjutót, akik összemérhették tehetségüket. A verseny
ötlete dr. Orosz Ildikóé, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) és a
Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökéé, aki mint mondta: „Az ötlet
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Szeptembertől indulhat az összes kétnyelvű általános iskolában
2015. június 3. - Népújság
A Szlovén Köztársaság Általános Oktatási Szaktanácsa jóváhagyta a párhuzamos magyar–
szlovén nyelvoktatási programot a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban, ami azt
jelenti, hogy szeptemberrel mind a négy kétnyelvű általános iskolában az első osztályba
induló gyerekek választhatják a magyar és a szlovén nyelv párhuzamos tanulását. Az
iskolák várják az Oktatási Minisztérium határozatát.

Szlovén–magyar gazdasági fórum Ljubljanában

Muravidék

még 1991-ben megszületett, de bő húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megfelelő helyi
szakmai vezetőkkel és szervezőkkel megvalósuljon.”

Indul A Nagy Burgenland Túra
2015. június 3. - Volksgruppen
Csütörtökön, június 4-én kezdődik meg a sokak által várva várt „A Nagy Burgenland
Túra“. Az idei egy hetes túra határonátnyúló lesz, a burgenlandi hét járás nyújtotta
természeti, kulturális és kulináris értékei mellett a magyar oldal látnivalóit is
megismerhetik a túrázók. A több száz fős csoportot Karl Kanitsch közönségkedvenc vezeti.
Minden nap egy, a régióra jellemző mottó alatt zajlik.

Őrvidék

2015. június 3. - Népújság
Magyarország hatodik legjelentősebb kereskedelmi partnere Szlovéniának. Felismerve az
eddigi eredmények és egyben a jó kapcsolatok ápolásának fontosságát, illetve ezek
elmélyítésének lehetőségeit, a Szlovén Gazdasági Kamara, együttműködve a ljubljanai
Magyar Nagykövetséggel, gazdasági fórumot szervezett.
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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

11

