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2015. június 5. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma,
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Magyar Hírlap, Népszabadság, Magyar
Nemzet
Politikai bombát robbantott pénteken az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA),
amely bejelentette, hogy bűnvádi eljárást indított Victor Ponta miniszterelnök ellen. A
kormányfőt kihallgatásra beidézték a vádhatóság központi székházába, ahol az ügyvédjével
megjelent politikussal közölték a nyomozati anyagban szereplő gyanúpontokat. A DNA
által kibocsátott közlemény szerint tizenhétrendbeli okirat-hamisítással, adócsalásban
való bűnrészességgel és pénzmosással gyanúsítják. Ponta 2007-ben és 2008-ban, ügyvédi
minőségében követte el a feltételezett bűncselekményeket. Victor Ponta kormányfő
lemondását kezdeményezte Klaus Johannis – mindezt maga az államfő jelentette be
péntek kora délutáni sajtónyilatkozatában. Az elnök úgy vélekedett: „lehetetlen helyzet”
alakult ki azáltal, hogy Románia miniszterelnökét bűncselekményekkel gyanúsította meg a
korrupcióellenes ügyészség. Ponta az államfő sajtónyilatkozata után Facebookbejegyzésben közölte, hogy találkozott Johannisszal, aki lemondását kérte. Mint kifejtette:
tiszteletben tartja ugyan az államfő álláspontját, de őt a parlament nevezte ki, és csak a
parlament válthatja le.

Vezető hírek

Bűnvádi eljárást indított a DNA Victor Ponta ellen

Odafigyelnek a romániai kisebbségek helyzetére az amerikai republikánusok
2015. június 6. – maszol.ro, Kitekintő, Magyar Hírlap
A kisebbségi jogok védelme és a jogállam megerősítése érdekében szervezett közös
romániai programokban szeretne együttműködni az amerikai Republikánus Intézet (IRI)
az RMDSZ-szel. Erről a washingtoni intézmény két vezetője, Mark Green elnök és Jan
Surotchak európai igazgató beszélt pénteken Kelemen Hunornak az RMDSZ-elnökkel
tartott találkozójukon. Az IRI vezetői elmondták: aggodalommal figyelik a térségben,
többek között Romániában tetten érthető kisiklásokat, a nemzeti kisebbségeket érintő
jogsértéseket, az igazságszolgáltatás túlkapásait, az emberi jogok és a tulajdonjog
korlátozását.

Potápi Torockón: ma már nem kell határt módosítani a nemzetegyesítéshez
2015. június 7. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint ma már nem kell határt
módosítani a nemzetegyesítéshez. Az államtitkár Torockón, a második Duna-napon
mondott beszédet. A nemzeti összetartozás napja utáni hétvégére időzített eseményen
kijelentette: „sikerült átlépni a Trianonban húzott határokat", nem harckocsikkal,
katonákkal sikerült ezt elérni, hanem az összetartozásba vetett hittel. Az államtitkár
kijelentette, a nemzeti összetartozás forrás tudott lenni. „Forrás, ami elemi erővel tör fel,
aminek nem állja útját semmilyen akadály, megtalálja a medreket, amelyekben haladni
tud. Ilyen mederré vált az összmagyarság számára a Duna Televízió, immár öt kontinens
magyarjaihoz jut el általa a magyar szó és kép” – fogalmazott Potápi Árpád János. Úgy
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A nemzeti összetartozás ünnepe a jövőről szól
2015. június 6. – hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
A nemzeti összetartozás ünnepénél nincs jobb módja a trianoni fájdalmak gyógyításának,
mert ez az ünnep a jövőről szól - fogalmazott Harrach Péter, a KDNP frakcióvezetője
szombaton Zebegényben, ahol újraszentelték a felújított országzászlót és az első
világháborús Hősök emlékművét. A megemlékezésen politikus Boross Péter volt
miniszterelnököt idézve azt mondta: amikor az ország sikeres volt, akkor mindig egy
mérsékelt jobboldali kormányzat vezette az országot, s ezeket a kormányokat minden
időben a patriotizmus, a stabil gazdaság és a hagyományoknak, a múltnak a tisztelete
jellemezte. Harrach Péter kiemelte: a fájdalmon túl emlékezni kell arra is, hogy az az
ország, amelyet megcsonkítottak, néhány év múlva képes volt talpra állni, és sikeres lett.

Magyarország

vélte, új utakat kell építeni és találni, és a régieket pedig ki kell szélesíteni ahhoz, hogy a
magyar egység teljesen le tudja győzni a trianoni határokat.

Fekete György: a segítség nem áldozat, hanem hazafias kötelesség
2015. június 7. – MTI
A segítség nem áldozat, hanem hazafias kötelesség, és a szavaknak csak akkor van értéke,
ha azokat tettek követik - hangsúlyozta Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia
(MMA) elnöke a kárpátaljai magyarság megsegítésére rendezett jótékonysági
gálahangversenyen vasárnap, a Pesti Vigadóban. Kiemelte: a gyűjtőakció segítségével
befolyt összeget a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány közreműködésével az ottani
magyar művészeti iskolákban tanuló gyermekek és családjaik támogatására ajánlják fel.

Ünnepelt gyász

Mit ér a magyar nyelvű szakképzés román nyelvtudás nélkül?
2015. június 5. – transindex.ro
A romániai magyar nyelvű szakiskolákban a szaktantárgyakat románul tanítják, miközben
a magyar anyanyelvű diákok gyakran nehezen boldogulnak a nyelvvel. Éppen ezért van rá
esély, hogy kevésbé értenek majd a szakmájukhoz. Emiatt a diákok munkaerőpiaci

Erdély

2015. június 6. - Margittai Gábor – Magyar Nemzet
Ázsiai barbárok, dákorománok megnyomorítói, sok ezer éves birodalmak meggyalázói,
múltban ragadt kesergők, örök irredenták – nem éppen hízelgő kép él a magyarságról az
utódállamok népeinek képzeletében. Persze ezeket a rémképeket nyilvánvalóan politikai
érdek évszázadokon át táplálni és egész rendszereket alapozni rájuk. A Magyar Nemzet
körképe arról, hogyan látnak bennünket Trianon kedvezményezett népei.
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Erdély

elhelyezkedése veszélybe kerülhet, hátrányból indulnak a román nyelvet jól beszélő
diákokhoz, valamint a román anyanyelvűekhez képest - ezek lehetnének a fő
következtetései a Máthé Réka Zsuzsannával, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD
hallgatójával készült Transindex-interjúnak, amelyben egy friss kutatásával kapcsolatban
kérdezték. Máthé a negyedik kolozsvári Politikatudományi Konferencián mutatta be a
kutatása eredményeit, amelyben egy szilágysomlyói szakiskolában vizsgálta azt, hogy
miért választják a diákok a magyar nyelvű képzést, mit várnak el attól, valamint, hogy az
milyen szerepet játszik az asszimiláció lelassításában és a későbbi érvényesülésükben.

Bukarestben nem hallottak még az erdélyi „magyar” kórházról
2015. június 5. – maszol.ro
A bukaresti egészségügyi minisztériumban nem hallottak még annak a kórháznak a
tervéről, amely a magyar állam finanszírozásával épülne Erdélyben – írja a Népszava. A
minisztérium sajtóosztálya a magyarországi napilap megkeresésére elmondta, „nem volt és
nincs ilyen egyeztetés, eddig nem is volt tudomásunk erről a szándékról”. Nicolae
Bănicioiu egészségügyi miniszterhez sem hivatalos, sem informális megkeresés nem
érkezett e tárgyban – közölte a sajtóosztály.

Ponta nem mond le, inkább „felvette a kesztyűt”. Mi jöhet ezután?
2015. június 5. – transindex.ro
Illyés Gergő politológus szerint Johannis eszköztelen ebben a helyzetben, a parlamenten
fog múlni, hogy mi lesz a kormány sorsa. „Az alkotmány szerint Johannis nem kötelezheti
Pontát arra, hogy lemondjon, és nem vonhatja meg a mandátumát. Tehát csakis magától
mondhat le a miniszterelnök a tisztségéről” – mondta a politológus.

Az erdélyi magyarság hídszerepéről beszélt a Nemzetközi Holokausztemlékezési Szövetség elnöke Bukarestben
2015. június 5. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika
A Romániában élő magyar közösségnek a két országot összekötő hídszerepéről beszélt
Bukarestben Szalay-Bobrovniczky Vince, a magyar Miniszterelnökség európai uniós
ügyekért felelős helyettes államtitkára, aki a Nemzetközi Holokauszt-emlékezési Szövetség
(IHRA) soros elnöksége nevében szólalt fel egy kisebbségi konferencián. Miután a
rendezvény házigazdája, Bogdan Aurescu külügyminiszter arról beszélt, hogy Románia
húsz éve elsőként ratifikálta az Európa Tanács kisebbségvédelmi keretegyezményét,
Szalay-Bobrovniczky Vince felszólalásában rámutatott: a térség minden országának
vannak feladatai még a kisebbségvédelem terén. Úgy vélte, Romániának feladata
támogatni a „jó állampolgáraivá” vált magyarokat közösségi céljaik elérésében.
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2015. június 6. – szekelyhon.ro
Nem kerül házi őrizetbe Mezei János, de a polgármesteri teendőit továbbra sem végezheti
el – ez a lényege a Marosvásárhelyi Táblabíróság pénteken meghozott jogerős döntésének.
A táblabíróság részben megerősítette a Hargita Megyei Törvényszék csütörtöki alapfokú
ítéletét, így megszűnt Mezei János házi őrizete, illetve érvényben maradt, hogy az ellene
hozott intézkedést igazságügyi megfigyelésre enyhítették. Az Országos Korrupcióellenes
Igazgatóság (DNA) fellebbezésének azonban részben helyt adott, ennek
következményeként Mezei János továbbra sem töltheti be polgármesteri tisztségét.

Erdély

Mezei „szabad”, de nem dolgozhat

Harmadszorra lett magyar állampolgár a csíkszeredai János Pál
2015. június 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A csíkszeredai 94 éves János Pál harmadszorra lett magyar állampolgár. Sorsa sajátosan
erdélyi sors: az egyházi anyakönyvben Paulus, a román hivatalnok Pavel-nek írta a nevét,
de egész életében Pálként ismerték. Őt megilleti a magyar állampolgárság, mondja a
Csíkdánfalván született, egykor múzeumigazgatóként is tevékenykedő magyar szakos
tanár. János Pál a Kossuth Rádió munkatársával, Oláh-Gál Elvirával beszélgetve elmesélte
életútját.

Építkezésre buzdították a PKE végzőseit
2015. június 7. – Krónika
Nem lesz a munkának gyümölcse, ha elmarad az áldás – hirdette a szószékről Tőkés László
korábbi királyhágómelléki református püspök, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem
elnöke annak a több tucat végzős hallgatónak, akik szombaton délben a családtagok és
barátok gyűrűjében elballagtak.

Faragó Péter az RMDSZ Arad megyei szervezetének új elnöke

A választásokat a Smer-SD nyerné, de koalíciós partnerre lenne szüksége
2015. június 5. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
Ha a parlamenti választások május végén zajlottak volna, a szavazatok 36%-nak
megszerzésével a Smer-SD nyerte volna azokat. Ez az MVK ügynökség közvélemény-

Felvidék

2015. június 7. – Erdély Ma, Nyugati Jelen
Az eddigi ügyvezető elnök, Faragó Péter volt parlamenti képviselő személyében új elnöke
van szombattól az RMDSZ Arad megyei szervezetének. Az aradi nagyszínházban tartott
tisztújító küldöttgyűlésen két jelölt közül választott a majdnem kétszász küldött: Faragó
140, a nőszövetségi tag Zámbori Magdolna 32 voksot kapott. Bognár Levente leköszönő
elnök két mandátum után nem jelöltette magát újból.
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Határon túli összetartás a Martosi Szabadegyetemen
2015. június 5. – hirek.sk, Vajdasági RTV
A többi határon túlra szakadt területről érkezőket, a nemzeti összetartozás jegyében,
díjtalanul várják a Felvidék legnagyobb szabadegyetemén, tehát a Kárpátaljáról, Erdélyből,
Délvidékről, Horvátországból, Muravidékről és Őrvidékről érkező vendégek számára
ingyenes lesz a belépő az idei, III. Martosi Szabadegyetemre.

Felvidék

kutatásából derül ki. A Smer után a második helyen a Háló (Sieť) végezne 10,5%-kal, a
pártot a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) követi 8,5%-kal. Az Egyszerű Emberek és
a Most-Híd pártok 7,4, a Szlovák Nemzeti Párt 6,8 százalékot szerezne. A parlamentbe
bejutna még a Magyar Közösség Pártja a szavazatok öt százalékával.

Őry Péter: igény van az önkormányzati politikusok szakmai fórumára
2015. június 5. – hirek.sk
A Pro Civis polgári társulás bő egy hete tette közzé felhívását a szlovákiai magyar
önkormányzati politikusok önkéntes, intézményes fórumának létrehozására. Őry Péter, a
társulás vezetője, a Magyar Közösség Pártja önkormányzati alelnöke elmondta, már több
polgármestertől és önkormányzati képviselőtől kaptak válaszlevelet, amelyek bizonyítják:
igény mutatkozik a jövendő fórum iránt.

A kisebbségi jogokra való odafigyelésre figyelmeztette Szlovákiát az Európa
Tanács
2015. június 5. – hirek.sk
Meggyengült az utóbbi időben a szlovák kormány azon képessége, hogy hatékonyan
koordinálja a nemzeti kisebbségek védelmét. Szlovákia kormányának biztosítania kell,
hogy a nemzeti kisebbségek jogainak megőrzése a kormány agendájának elválaszthatatlan
része legyen – írja az Európa Tanács a nemzeti kisebbségek védelméről szóló
keretegyezménnyel foglalkozó tanácsadó bizottság állásfoglalásában.

Czimbalmosné Molnár Éva: a kultúra az a híd, amely összekötheti a
magyarokat és szlovákokat
2015. június 6. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma
Magyarország pozsonyi nagykövetsége, közösen a Magyar Kulturális Intézettel tavaly első
ízben szervezte meg a Több mint szomszéd – Magyar Kulturális Hét című fesztivált a
szlovák fővárosban. A rendezvény akkori sikere előrevetítette a folytatást. Idén június 8-a
és 14-e között várják az érdeklődőket, még a tavalyinál is gazdagabb programmal.
Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet úgy véli, a kulturális missziónak nagyon fontos
szerepe lehet a magyar–szlovák kapcsolatok alakulásában.
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2015. június 6. – Felvidék Ma
A Szabványosított Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) az írásbeli érettségi vizsgák
eredményei alapján rangsorolta a szlovákiai középiskolákat. Matematikából a legjobb
eredményt a dunaszerdahelyi Vámbéri Ármin Gimnázium maturánsai érték el. Az
országos listán több felvidéki magyar középiskola is előkelő helyezést ért el.

Felvidék

NÚCEM iskolai rangsor – több magyar intézmény is remekül teljesített az
érettségin

Mégis megépülhet a régóta ígért Ipoly-híd
2015. június 6. – hirek.sk
Több éve húzódik már az Ipolydamásdot Helembával összekötő híd megépítése, de
hamarosan fordulat következhet az ügyben. A Nyitra megyei önkormányzat azok után,
hogy korábban nem járult hozzá az építkezéshez, most jelezte: Európai Területi Társulás
keretében, kiemelt projektként valósítaná meg a hídberuházást.

Berényi: prioritásunk a kormány leváltása

Az MNT hagyományos jogi-tudományos konferenciája Palicson
2015. június 6. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Vajdaságban a kisebbségek és nemzeti közösségek hivatalos nyelvhasználatát törvények
biztosítják, ugyanakkor a gyakorlat azt mutatja, gyakran előfordul, hogy nem tartják be a
rendelkezéseket – állítják a szakemberek. Az Európai Unióban a Regionális vagy
Kisebbségi Nyelvek Chartája hivatott szavatolni a nyelvhasználatot. Neves külföldi és
vajdasági szakemberek tartanak előadást a témával kapcsolatban a Magyar Nemzeti
Tanács által szervezett kétnapos magyar nyelvű jogi-tudományos tanácskozáson Palicson.

Vajdaság

2015. június 7. – hirek.sk, Felvidék Ma
A Magyar Közösség Pártja célja a jelenlegi kormány leváltása, helyette egy jobboldali
koalíció formájában szeretne alternatívát kínálni az országnak – nyilatkozta a TA3
hírtelevízió Politikában című vita műsorában Berényi József, az MKP elnöke. Az MKP
elnöke rámutatott a szlovákiai magyarság asszimilációjára és a növekvő elvándorlásra, s
nyugati példákra hivatkozva önkormányzási rendszer bevezetését nevezte a
leghatékonyabb megoldásnak. Példaként említette a minimális osztálylétszámok
bevezetését, amely a szlovákiai magyar iskolák több mint 40 százalékát érinti hátrányosan.
„A nemzetiségi oktatást kiemelnének az állam hatásköréből és az önkormányzatokéba
helyeznénk át” – fejtette ki Berényi.
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2015. június 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Az MNT június 10-ei ülésén tárgyalja meg dr. Beretka Katinka ügyét, aki lemondott a
Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságában betöltött tisztségéről. Beretka Katinka a
Magyar Nemzeti Tanács előző összetételének is tagja volt, 2010 és 2014 között a Magyar
Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsosi tisztségét töltötte be.
Jelenlegi döntése nyomán a nemzeti tanácsi képviselői posztjáról nem, de a tanács
Végrehajtó Bizottságában betöltött pozíciójáról lemondott. Döntése hátterének indoklását
az MNT szerdai ülésén kívánja majd bővebben kifejteni.

Vajdaság

Lemondott Beretka Katinka

Gyermeknap a környezetvédelem jegyében
2015. június 6. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói negyedik alkalommal szervezték meg a
Gyermeknapot. A leendő tanítók az egészséges életmódra és a környezetvédelemre hívták
fel a legkisebbek figyelmét. Több általános iskolából is érkeztek kisdiákok Szabadkára. Az
ifjú pedagógusjelöltek különböző játékokkal, foglalkozásokkal várták őket. Szabadka
főterén idén is összetoborozták a kisiskolásokat. A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
hallgatói kilenc bázissal várták őket, ahol az újrahasznosítás fogalmát is megismerhették.

Adóforintok – adódinárok
2015. június 6. – Végel László – Népszabadság
A napokban rendezik Szerbia legrangosabb kulturális eseményét a Szerija Játékokat, amit
a tavalyi évben az Újvidéki Színház nyert meg. Sokat foglalkozott velük a média és
általában ezek a hangok a magyar kultúrát dicsérik, népszerűsítik. A 90-es években
Magyarország volt a kiindulópont Európa felé. Az országról még a szerb nacionalisták is
nagy elismeréssel szóltak, bár ez nem jelentette automatikusan a magyar kisebbség iránti
toleranciát. „Egyértelmű, hogy a magyar kisebbség csak akkor képes közösségének rangját
és megbecsülését kivívni, amikor felmutatja saját értékeit. Sajnos a magyar nemzetpolitika
erről aligha vesz tudomást, komolyabban nem is foglalkozik ezzel, aminek az a legfőbb
oka, hogy a nemzetpolitika főleg pártszemüvegen keresztül szemléli a kisebbségi
kultúrákat.”

52. Gyöngyösbokréta: 34 néptánccsoport lépett fel
2015. június 7. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Pannon RTV
Mintegy 800 fellépő érkezett Vajdaság egész területéről Csantavérre, az 52.
Gyöngyösbokrétára. A 34 néptánccsoport több tájegység táncát mutatta be. A rendezvény
a szokásokhoz híven szentmisével kezdődött, amit díszfelvonulás és menettánc követett.
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a VMSZ elnöke szerint ez egy életet adó,
életenergiát adó rendezvény, amiből táplálkozhatunk. „Fokmérője az életerőnek, és azért
fokmérője az életerőnek, mert itt látszik körülbelül, hogy az itteni magyarság gyökérzete
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Topolya: A holokauszt áldozataira emlékeztek
2015. június 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Pilinszky János versével köszöntötte Gazsó Hargita, a Film Múzeum civil szervezet elnöke
az egybegyűlteket ma délelőtt a topolyai zsidó temetőben a Memento 2015 elnevezésű
rendezvényen, ahol a topolyai zsidók elhurcolására és a holokauszt 71 éves évfordulójára
emlékeztek. A megemlékezésen jelen volt Andrékó Gábor, Magyarország Szabadkai
Főkonzulátusa konzulja is. Predrag Petrović községi elnökhelyettes hangsúlyozta, hogy a
holokauszt minden áldozatára emlékezve őrizzük jövőnket és gyermekeink jövőjét,
vigyázva arra, hogy ez a szörnyűség soha többé ne történhessen meg.

Vajdaság

milyen állapotban van és abból mi sarjad”, mondta Pásztor. A fesztivál a Magyar Nemzeti
Tanács kiemelt fontosságú rendezvénye. Hajnal Jenő, az MNT elnöke beszédében
elmondta: „A 90-es években és természetesen most érzem igazán, hogy ennél fontosabb
rendezvényünk nem volt. A reménytelenségben a remény. Tehát a hagyományból hogyan
tud egy új generáció feltámadni, megmutatni erejét, táncában hitét.”

Bodor Anikó és Kiss Lajos emlékére

Adománygyűjtést szervez kárpátaljai fiatalok étkezésének támogatására a
Fidelitas
2015. június 6. – MTI, Magyar Hírlap, Kárpátalja Ma
Adománygyűjtési akciót indít a Fidelitas a Kárpátalján élők megsegítésére, az október
végéig tartó akcióban összegyűlt pénzt a kárpátaljai fiatalok étkezésének támogatására
kívánják fordítani – jelentette be Böröcz László, a Fidelitas elnöke szombati, budapesti
sajtótájékoztatóján. Mint mondta, a háborús helyzet miatt számos magyar család került
nehéz helyzetbe Kárpátalján, a kialakult helyzet veszélyezteti a családok alapvető
megélhetését és megnehezíti a fiatalok életét. A Fidelitasnak becsületbeli ügy, hogy
segítsen – mondta. Böröcz István elmondta: az akció október végéig tart, az összegyűlt

Kárpátalja

2015. június 7. – Tóth Lívia - Hét Nap, Vajdasági RTV
Tanácskozással folytatódott Zentán a Kárpát-medencei népzenekutatók II. Vajdasági
találkozója. A zentai városháza dísztermében megtartott konferenciát többek között
megtisztelte jelenlétével dr. Babity János, Magyarország szabadkai Főkonzulátusának
főkonzulja és Kiss Mária, Kiss Lajos lánya is. Az egybegyűlteket Gondi Martina, a
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet megbízott igazgatója üdvözölte, majd Ceglédi Rudolf
polgármester köszöntő beszéde következett. A konferencia zárszava utáni ünnepi
műsorban azok a csoportok léptek fel, amelyek az elmúlt években megkapták a Bodor
Anikó-díjat: a tóthfalusi Fehér Akác asszonykórus, a csókai Csalogány asszonykórus, a
Muzslai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület vegyes kórusa és az adai Vadvirág
asszonykórus.
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Tizenöt millió forintnyi csomagot osztott ki Ukrajnában az Ökumenikus
Segélyszervezet
2015. június 6. – MTI, Kárpátalja Ma
Közel ezer segélycsomagot osztott ki Ukrajna három városában az Ökumenikus
Segélyszervezet, ezzel háromszor ennyi nélkülözőt támogatva – közölte az MTI-vel
szombaton a jótékonysági szervezet. Mint írják, az elmúlt két hétben Kijevben,
Dnyipropetrovszkban és Beregszászon adtak át segélycsomagokat a harcok következtében
elmenekült családoknak, Kárpátalján pedig az elhúzódó válság miatt nehéz helyzetbe
került idős embereknek, illetve olyan családoknak, ahol a családfenntartó katonaként
szolgál, szolgált. Az akciót 15 millió forinttal támogatta a külgazdasági és külügyi tárca,
valamint Magyarország kijevi nagykövetsége. Az akció az Ökumenikus Segélyszervezet
által Ukrajnában működtetett, eddig 200 millió forintnyi adományt kiosztó program része.

Kárpátalja

pénzt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közreműködésével a Verecke
Alapítványnak juttatják el, ők pedig az adományokat a kárpátaljai magyar fiatalok
étkeztetésére fordítják.

Játék, élmény, tanulás… – Nemzetközi gyermeknap Csapon

Megjelent a Bécsi napló új száma
2015. június 7. - Volksgruppen
Június 5-én került postára a Bécsi Napló új, 2015. május-júniusi száma. Kiadója az
Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, immár 1980 óta. A
lapnak a világ minden kontinensén vannak már olvasói.

A 40. magyar fesztivált tartják New Brunswickban
2015. június 5. – MTI, Magyar Hírlap
Negyvenedik alkalommal rendezik meg szombaton az Éves Magyar Fesztivált a New
Jersey állambeli New Brunswickban. Az eseményen a magyar ételek mellett a néptánccal,

Diaszpóra Őrvidék

2015. június 6. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Kilencedszer szervezett a KMKSZ Csapi Alapszervezete a Csapi 2. Sz. Széchenyi István
Középiskola udvarán gyermeknapot május 31-én, vasárnap. A KMKSZ járási rendezvényei
közé tartozó csapi gyermeknapra a határvárosban élő gyerekek mellett az Ungvári járás
településeiről is sok kiskorú látogatott el szüleivel. Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári
Középszintű Szervezetének és Csapi Alapszervezetének elnöke nyitotta meg a gyereknapot,
aki köszönetet mondott a rendezvény támogatóinak, többek között Magyarország
Miniszterelnökségének és Ungvári Főkonzulátusnak.
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Diaszpóra

a népi játékokkal és a barantával ismerkedhetnek a látogatók. New Brunswickben mélyen
gyökereznek a magyar hagyományok, a városban tavaly októberben ünnepelték meg a
Szent László templom fennállásának 110. évfordulóját. A myCentralJersey.com című, a
USA Todayt is kiadó Gannett csoport tulajdonában lévő híroldal szerint volt olyan idő,
amikor a település minden harmadik lakosa magyar volt. A templom kiindulópontja volt
több más helyi intézmény és szervezet, így a Magyar Múzeum, az Amerikai Magyar
Atlétikai Klub (HAAC), a Magyar Polgári Egyesület (HCA), a Magyar református templom
és a Magyar Cserkészcsapat megalakulásának.
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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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