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2015. június 10. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk
A jövő hét végétől indul több mint kétezer kárpátaljai magyar gyermek hétnapos
turnusokban történő, kormánytámogatással megvalósuló magyarországi nyári
táboroztatása – mondta az MTI-nek Novák Katalin, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szerdán Beregszászon.
Novák Katalin egynapos kárpátaljai látogatása során Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar
Pedagógus Szövetség elnökével és Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével egyeztetett a
kormánytámogatással megvalósuló gyermeküdültetési programról. Az államtitkár
hangsúlyozta, hogy az összesen mintegy háromezer kárpátaljai gyermekkel számoló
üdültetési program nem zárul le a nyári táboroztatással, hanem az őszi-téli időszak iskolai
szüneteiben is folytatódik.

Vezető hírek

Magyar gyerekek anyaországi üdültetéséről egyeztetettek Kárpátalján

Nagyváradon építene kórházat a magyar kormány
2015. június 10. – transindex.ro, Bihari Napló, maszol.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Már látványtervei is vannak annak a kórháznak, amelyet a magyar kormány építene
Nagyváradon. Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel püspöke az
erdon.ro-nak elmondta, hogy június 1-jén Zombor Gábor egészségügyi államtitkárral
tárgyaltak egy Nagyváradon épülő kórház megvalósításának lehetőségeiről. Zombor Gábor
a Magyar Nemzetnek nyilatkozva azt mondta: „a tervet Orbán Viktor miniszterelnök teljes
mellszélességgel támogatja”.

Igények és lehetőségek a szakképzésben
2015. június 10. – Népújság
A romániai magyar szakoktatás helyzetéről és jövőjéről szervezett székelyföldi
konferenciasorozat zárórendezvényét, az összefoglaló és a lehetőségeket feltérképező
előadásokat és szakmai kerekasztal-megbeszélést tartották szerdán délelőtt a szovátai
Teleki Oktatási Központban. A Szakképzés–gazdaság–társadalom címet viselő
fórumsorozaton, amelyek helyszíne Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda és Székelyudvarhely
után Szováta volt, az oktatási intézmények képviselői mellett, a helyhatóságok és a
gazdasági és politikai élet képviselői, tudományos kutatók vettek részt. Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a rendezvényen
kiemelte: a magyar kormány 500 millió forintot különített el a „2015 – a külhoni magyar
szakképzés éve” programra azzal a céllal, hogy határon túli magyarok lakta régiókban is
ráirányítsák a figyelmet a szakképzés fontosságára. A szülőföldön való boldogulás
elképzelhetetlen a magyarság gazdasági megerősítése nélkül – hangsúlyozta az
államtitkár.
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2015. június 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló,
Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és a és Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány Több
mint fesztivál jelszóval szervezi meg a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és
Diáktábort (Tusványos), melynek július 21. és 26. között ad otthont Tusnádfürdő. A
szervezők szerdán egy kolozsvári sajtótájékoztatón ismertették az idei Tusványos
programját, újdonságait. Sándor Krisztina az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
ügyvezető elnöke, a Tusványos politikai programjainak a koordinátora elmondta, az idei
szabadegyetem előadásai a nemzetpolitika, a külpolitika és a gazdaság kérdéseit helyezik
előtérbe, de szó esik majd a korrupció kérdéséről is. Idén is számítanak Orbán Viktor
miniszterelnök jelenlétére és előadására, és jelen lesz a táborban Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere, továbbá Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár.

Erdély

Több mint fesztivál lesz a Tusványos

Ellentüntetés is lehet, ha utcára vonul a néppárt Vásárhelyen
2015. június 10. – Krónika, szekelyhon.ro
Nem mondott le a marosvásárhelyi helyi rendőrséget vezető Valentin Bretfelean elleni
tüntetés megszervezéséről az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Eközben a román
nacionalista szervezetek jelezték, utcára vonulnának a rendőrfőnök védelmében. Az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) továbbra is tüntetést akar szervezni az emberi jogok és a
szólásszabadság korlátozása ellen, valamint a magyarellenes megnyilvánulásairól
elhíresült Valentin Bretfelean helyi rendőrfőnök leváltása érdekében – jelentette ki Portik
Vilmos, a néppárt Maros megyei elnöke. Mint mondta, egyelőre megrekedtek a
szervezéssel, keresik a legmegfelelőbb megoldást: miután a városháza keretében működő,
az utcai megmozdulásokra benyújtott kérvényeket elbíráló bizottság többször is áthúzta
terveiket, ráadásul egy korábbi alkalommal a csendőrség „megfélemlítően lépett fel",
körültekintőbben próbálkoznak a szervezéssel.

Már nem ideiglenes elnöke Vákár István a Kolozs Megyei Tanácsnak
2015. június 10. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika
Mihai Seplecan lett a Kolozs Megyei Tanács elnöke, miután a megyei képviselő testület
szerdán megszüntette a bűnvádi eljárás alatt álló, a tisztségről már lemondott Horea
Uioreanu volt tanácselnök mandátumát és új elnököt választott. Seplecant 25 támogató, 8
ellenző és egy érvénytelen szavazattal választották meg a megyei képviselő testület
vezetőjévé. Vákár István megmarad a tanács alelnöki tisztségében, a másik alelnöki
tisztséget egyetlen jelölt, Horatiu Catarig pályázta meg.
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2015. június 10. – transindex.ro, Erdély Fm
Romániában már régóta politikai válság van, de nem a kormányfő miatt - véli Markó Béla.
Az RMDSZ volt elnöke az Erdély Fm-nek azt mondta, úgy gondolja, már régen felborult az
egyensúly a kormány, a parlament, az államelnöki hivatal és az igazságszolgáltatás között.
A politikus szerint az is hozzájárul a politikai válsághoz, hogy a pártoknak már régóta
nincsenek jól körülhatárolható programjai, és a parlament nem pártprogramok alapján
működik, illetve az is problémát okoz, hogy egy rossz választási rendszer következtében
egy felduzzasztott parlamentünk van. "Ezt másképpen, mint egy jobb választási
törvénnyel, egy jobb parlamenttel, és utána az alkotmány teljes újragondolásával, nem
lehet megoldani" - idézi a rádió Markót.

Erdély

Markó: már régóta politikai válság van, de nem Ponta miatt

Nem veszíti el a kollégiumot a nevéből a Székely Mikó
2015. június 10. – transindex.ro, Háromszék
Nem elveszíti, hanem hivatalosan is visszanyeri nevét a Székely Mikó Kollégium – írja a
Háromszék Kondor Ágota iskolaigazgatóra hivatkozva. A félreértést a fordítás okozta: az
iskola hivatalos neve románul Colegiul Naţional Székely Mikó lesz, magyarul pedig Székely
Mikó Kollégium az eddigi Székely Mikó Elméleti Líceum helyett.

Feljelentette a DNA-t Árus Zsolt
2015. június 10. – szekelyhon.ro
A korrupcióellenes ügyészség nem tartja be a törvényeket – vonja le a következtetést Árus
Zsolt, azon tapasztalatai alapján, amit a Mezei János ügyében történt kihallgatása során
szerzett. Emiatt feljelentést tett, de a bíróságon is bepanaszolta az igazságszolgáltatás
különböző szerveit. Többrendbeli hivatali visszaélést követett el a DNA, és nem tartja
tiszteletben a hatályos törvényeket a főügyészség sem – állapítja meg Árus Zsolt, aki
sajtótájékoztatón fejtette ki ennek részleteit.

Temesvári vitafórum a bányászjárás évfordulóján
2015. június 11. – Krónika
Vitafórumot rendez Folytatólagosan elkövetett represszió – ugyanazon üldözöttek,
ugyanazon üldözők címmel Tőkés László európai parlamenti képviselő és a Temesvár
Társaság szombaton Temesváron, a bukaresti bányászjárás 25. évfordulója alkalmával. A
szombati eszmecsere résztvevői, meghívottjai egyebek mellett arra keresik a választ, hogy
milyen esélye mutatkozik egy „temesvári pernek”, a kommunizmus által elkövetett bűnök
elítélésének és jóvátételének – derül ki az eseményt beharangozó közleményből. A
rendezvényen előadást tart Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT)
elnöke, Dan Voinea nyugalmazott vezérőrnagy, a Ceaușescu-per egyik főszereplője és
Florian Mihalcea újságíró, a Temesvár Társaság elnöke.
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Szlovákokkal erősít a Most-Híd
2015. június 10. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Tomáš Galbavý képviselőjelölt lesz a jövő évi parlamenti választásokon a Most-Híd
vegyespárt listáján. Galbavý elmondta, ez a párt áll a legközelebb egykori anyapártjához,
az SDKÚ-hoz. A múlt héten a garamszentkereszti polgármester, Peter Antal fogadta el a
Most-Híd együttműködésre vonatkozó ajánlatát.

Erdély

2015. június 11. – Páva Adorján – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a gyülekezési jogot és a szólás szabadságát sértő
intézkedések elleni tüntetésről sokszor hallani, ám az már igencsak ritkaságszámba megy,
hogy ez ellentüntetést váltson ki. Hol máshol történhetne meg mindez, mint
Marosvásárhelyen, ahol román civil szervezetek kilátásba helyezték: utcára vonulnak, ha
az Erdélyi Magyar Néppártnak – hosszas huzavona után – sikerül megszerveznie tiltakozó
megmozdulását”.

Felvidék

Rendben

De vajon miről tárgyalt Komáromban Kiska?
2015. június 10. – bumm.sk
Kedden Komáromba látogatott Szlovákia köztársasági elnöke, Andrej Kiska. Az államfő
zárt ajtók mögött tárgyalt a város vezetésével. Az alpolgármester elmondta, a
megbeszélésen a gazdasági kérdések kaptak nagyobb hangsúlyt. Komárom város
képviselői vázolták, hogy elsősorban az infrastruktúra, az utak hiányosságaiban látják a
munkanélküliség okát. „Pozsony irányába magyarországi autópályán kell járni, de az is
elhangzott, hogy bár Nyitra megyének vagyunk a része, de Komáromból nincs egy egyenes
vonatjárat a megyeközpontba” – tájékoztatták Kiskát. Tájékoztatták az államfőt arról is,
hogy nagyon fontos a kétnyelvűség kérdése. Egy konkrét lépést is javasoltak az elnöknek,
azt, hogy jelentős előrelépés lenne, ha az elnöki honlap többnyelvű változatban jelenne
meg.

A kisebbségek képviselői pozitívan fogadják a Híd kezdeményezését
2015. június 10. – bumm.sk
A Híd képviselői újra tárgyalóasztalhoz ültek a szlovákiai nemzeti kisebbségek
képviselőivel, hogy egyeztessenek arról törvényről, amelytől azt remélik, hogy általa
stabilabbá és átláthatóbbá válhat a kisebbségek kultúrájának finanszírozása. A találkozón
az ukrán, lengyel, bolgár, zsidó, cseh és roma kisebbségek képviselői vettek részt.
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Beretka Katinka: Senki kezében nem vagyok bábu
2015. június 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Beretka Katinka az MNT VB-tagságról való lemondását azzal indokolta, hogy mellőzték és
többször kihagyták a fontos döntések meghozatalából. Az előző összetételű MNT-ben a
hivatalos nyelvhasználattal megbízott tanácsos, a jelenlegiben pedig a Végrehajtó
Bizottságnak tagja volt. Elsődleges oka szakmai jellegű, mivel a Végrehajtó Bizottság
tagjaként, az MNT legszűkebb testületének tagjaként nem volt belátásom a különböző
szakmai, stratégiai pontok lebonyolításába, a különböző döntések előkészítésébe, illetve
végrehajtásába” – mondta dr. Beretka Katinka.

Felvidék

2015. június 10. – bumm.sk
Az előző részben a nemzeti jelentőségű intézmények Bethlen Gábor Alapon keresztül
történő támogatását tekintette át a bumm.sk portál, az újabb cikkben a további egyedi
támogatásokban részesülő szervezetekkel foglalkoznak. A cikk végén összehasonlították,
„hogyan aránylik egymáshoz az egyedi kérelmek alapján és az átláthatóbb pályáztatásokon
szétosztott összeg”. A cikk megállapítja, hogy 2012 óta 46 millió forintot pályáztatnak meg
évente, ennek azonban 8-10-szeresét osztja szét pályáztatás nélkül a BGA.

Vajdaság

Kiket támogat Magyarország szlovákiai magyar kultúra és oktatás címén? - II.
rész

Megválasztották a VB két új tagját az MNT szerdai ülésén
2015. június 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács ülésén megválasztották a két hónap leforgása alatt
megszüntetett, újraválasztott és két tagjának lemondását megért Végrehajtó Bizottságot.
Lovas Ildikó április 20-án, dr. Beretka Katinka május 25-én adta be lemondását. A Magyar
Nemzeti Tanács június 10-én a Végrehajtó Bizottságba megüresedett helyekre Petkovics
Márta tanárt és Madarász Gyula építőmérnököt választotta. Tari István a Vajdasági
Magyarok Demokratikus Közösségének képviselője szerint szükség lenne mielőbb egy
akciótervet kidolgozni, hogy Szerbia az európai normák szerint viszonyuljon a
kisebbségekhez. A tankönyvfordításokkal kapcsolatban érdemi szakmai vita alakult ki a
tanácsban. Számos probléma fogalmazódott meg a magyar nyelven megjelenő szerbiai
tankönyvekkel kapcsolatban.

Gyűjtési akcióba kezdenek a magyarittabeiek
2015. június 10. – Pannon RTV
Két hónap után sem került elő a magyarittabei Kossuth-szobor, amelyet nagypéntek
hajnalán loptak el. A helyi tanács ezért úgy döntött, gyűjtési akcióba fog, hogy egy új
szobrot állítsanak fel. Persze mindenki tudja, hogy a 111 éves szobrot nem lehet
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Az MNT felvállalja a magyarittabéi Kossuth emlékmű helyreállításának
költségeit

Vajdaság

helyettesíteni, viszont a falubeliek számára elképzelhetetlen, hogy jövő március 15-én ne
legyen megemlékezés Magyarittabén. A magyarittabeiek szeretnék, ha előbb nem is, de
legkésőbb jövő március 15-éig felavatnák az új Kossuth-szobrot. Petes Béla tanácselnök
elmondta, hogy megpróbálják pályázatok útján, magyar állami támogatással, helybeli
magyar pártok és a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával helyreállítani a szobrot.

2015. június 10. – Pannon RTV
Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint a magyarittabéi Kossuth szoborról
alaposabb egyeztetés szükséges. Az eddigieknél is több gondot kell fordítani a kiemelt
fontosságú vajdasági köztéri szobrok védelmére – hangsúlyozta Hajnal Jenő. A Magyar
Nemzeti Tanács elnöke szerint a helyiek véleménye a mérvadó az ellopott szobor
visszaállítása kapcsán. Az MNT felvállalja az eltűnt 111 éves magyarittabéi Kossuth
emlékmű helyreállításának költségeit, és ezt a következő ülésén beépíti a költségvetésébe.
Hajnal Jenő 2016. március 15-ét tartja vállalható határidőnek a szobor visszaállítására.

A VMSZ is részt vesz a szerbiai politikai rendszer átalakításában
2015. június 10. – Pannon RTV
A szerbiai politikai rendszer átalakításán dolgozó parlamenti munkacsoport
megválasztotta a testület albizottságát, amely a konkrét átalakítandó törvényekkel
foglalkozik majd. Az albizottságba bekerült a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője is,
így a munkacsoport figyelmét várhatóan nem kerülik el a vajdasági magyarság számára
fontos kérdések sem – jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti
frakcióvezetője. Pásztor Bálint elmondta, hogy ha a folyamat végén alkotmánymódosítást
hajtanak végre, annak egyik pontja várhatóan a Szerb Haladó Párt többször megismételt
javaslata lesz majd, miszerint jelentősen csökkentenék a 250 fős szerb törvényhozás
létszámát.

A magyar nagykövetet fogadta a szerb kormányfő
2015. június 10. – Vajdasági RTV
Aleksandar Vučić miniszterelnök fogadta Pintér Attilát, Magyarország belgrádi
nagykövetét. A kormány sajtóirodájának a közleménye szerint Vučić megelégedését fejezte
ki, hogy július elsején ismét együttes ülést tart a két ország kormánya, ezúttal Budapesten.
Ugyanaznap üzleti fórumot is tartanak. Vučić szerint a kormányülésen a Belgrád és
Budapest közötti gyorsvasút építése lesz a központi téma. Pintér Attila nagykövet
megismételte, hogy Budapest elégedett a kétoldalú kapcsolatokkal. Mandátuma alatt arra
törekszik, hogy a magyar üzletembereket rávegye, itt fektessenek be, nemcsak
Vajdaságban, hanem Szerbia más területein is – jegyezte meg a magyar nagykövet.
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Pénzadománnyal segíti Budafok-Tétény önkormányzata a kárpátaljai
Mezőkaszonyt
2015. június 10. – MTI
Az óvodai étkeztetést támogató pénzadományt nyújtott át ünnepélyes keretek közt szerdán
a Beregszászhoz közeli Mezőkaszonynak Budafok-Tétény önkormányzata, amely
testvértelepülési megállapodást is kötött a kárpátaljai magyar nagyközséggel. Karsay
István, Budafok-Tétény polgármestere az ünnepségen elmondta, örömmel csatlakoztak a
nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarság megsegítésére irányuló magyarországi
mozgalomhoz, hiszen – Szabó Dezsőt idézve – „minden magyar felelős minden
magyarért”. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke köszöntőjében
Budafok-Tétény-i lakosként kifejtette: szerencsés egymásra találásnak tekinti, hogy
szűkebb pátriája testvértelepülési kapcsolatra lépett a jelentős magyar történelmi
hagyományokkal rendelkező Mezőkaszonnyal. Németh Zsolt fontosnak nevezte, hogy a
Kárpátaljára irányuló anyaországi támogatások mellett megindult a testvértelepülési
kapcsolatok kialakítása, miáltal sokkal személyesebbé válik a felek viszonya.

Vajdaság

2015. június 10. – Pannon RTV
Dokumentumfilmekkel, játékfilmekkel, rajzfilmekkel és tévésorozatokkal bővül
hamarosan a Pannon televízió műsorkínálata. A magyar közmédia különböző támogatási
rendszereinek köszönhetően több dokumentumfilm, ismeretterjesztő film, játékfilm
készült el az elmúlt években. Ezeknek a bemutatása a különböző kistérségi televíziókban
időszerűvé vált. A Pannon televíziónak is sikerült hozzájutnia ezekhez a filmekhez. Az új
műsorokat június 23-től láthatják a Pannon televízió nézői.

Kárpátalja

Bővül a Pannon TV műsorkínálata

Magyarország továbbra is támogatja Kárpátalját
2015. június 10. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, mukachevo.net
Újabb határon átnyúló projektek kidolgozásáról tárgyalt Volodimir Csubirko, a megyei
tanács elnöke Kiss Antallal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosával, a
Magyar Fejlesztési Központ igazgatójával és Brenzovics Lászlóval parlamenti képviselővel
– adta hírül a mukachevo.net hírportál június 8-án. A találkozón részt vett Bacskai József
ungvári magyar főkonzul és Mihajlo Popovics, a megyei tanács alelnöke. Csubirko
megjegyezte, hogy Kárpátalja érdekelt a szomszédos magyar megyékkel való
együttműködésben, hiszen Magyarországgal közösen európai uniós pályázati
lehetőségekhez juthat. Kiss Antal elmondta, hogy Magyarország továbbra is tervezi az
Ukrajnával, a többi közt a Kárpátaljával való együttműködést.
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2015. június 10.- Kárpátalja Ma
Vidékünk alkotói értelmisége azt indítványozza, hogy az ungvári várban található
Kárpátaljai Helytörténeti Múzeumot Lehoczky Tivadarról, a neves történészről, régészről,
néprajzkutatóról, a kárpátaljai múzeumok alapítójáról nevezzék el. A javaslatot a megyei
közigazgatási hivatal kulturális ügyekért felelős főosztálya a megyei tanács soron
következő ülésén a képviselők elé terjeszti megvitatásra. A kezdeményezést a múzeum
szakmai testülete, a Ridne Zakarpattya civil szervezet is támogatja, közgyűlési határozattal
jóvá is hagyta. A névadó eljárás nem igényel semminemű anyagi ráfordítást. A tervezet
elfogadásával javulna a múzeumról alkotott kép, egyben méltó emléket állítanának
Lehoczky Tivadarnak.

Kárpátalja

Lehocky Tivadarról nevezhetik el a Kárpátaljai Helytörténeti Múzeumot

Lehetőség a szórakozásra és a találkozásokra

Hirdesse a magyarság ezeréves jelenlétét!
2015. június 10. - Népújság
Szerdahely az egyik legkisebb magyar település a Muravidéken, s az itt élő lakosság büszke
arra, hogy falujukban áll és növekszik a nemzet fája 2012 óta. A Nemzeti Összetartozás
Napja alkalmából az almafa elé emléktábla is került, amely az ott élő magyarságnak a
magyar nemzethez való kötődését hirdeti. Az emléktáblát Horváth Ferenc, Vugrinec
Zsuzsa és Szászfalvi László leplezte el.

A nemzetiség több beleszólást akar

Muravidék

2015. június 10. – Kárpátalja
A hivatalos statisztika szerint ma már csak 6900 magyar él a több mint nyolcvanezer
lakosú Munkácson. Számukra szerveztek immár hatodik alkalommal találkozót a városban
működő magyar cserkészcsapat kezdeményezéséhez csatlakozva a helyi magyar közösség
tagjai Popovics Pálnak, a cserkészcsapat parancsnokának vezetésével. Az idei találkozó
minden korábbinál nagyobb szabású volt, több mint hatszáz résztvevővel, sok-sok
programmal. A II. Rákóczi Ferenc Középiskola udvarán megtartott találkozóra a
Munkácson élők mellett sok külföldre került munkácsi magyar is hazalátogatott, számukra
is fontos alkalom ez a program, hogy találkozhassanak egykori iskolatársaikkal,
barátaikkal, ismerőseikkel, és megtekinthessék a kulturális programot, tudván azt, hogy
vásárlásaikkal támogatják Munkács magyar középiskoláját.

2015. június 10. - Népújság
Május 29-én a Szlovén Közlönyben megjelent a ribnicai székhelyű Szlovén Regionális
Fejlesztési Alap – amelyet nemzetiségi körökben csak ribnicai alapként emlegetnek –
pályázati felhívása a nemzetiségi kölcsönök és támogatások igénylésére. A felhívás alapján
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2015. június 10. – Muravidéki Magyar Rádió
A Lendva Községben tevékenykedő civil szervezetek közel 40 programja és hét
társalapított intézmény részesül a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati
Közösség támogatásában – derült ki a tanács tegnapi ülésén. A tanácstagok továbbá
pozitívan véleményezték Horváth Livia kinevezését a 2. Sz. Lendvai KÁI igazgatójává.

Az eszéki iskolaközpont néhány diákja Budapesten ünnepelte a nemzeti
összetartozás napját
2015. június 10. – Huncro.hr
Június 4-e, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Kárpát-medencei diáktalálkozót
tartottak Budapesten, a József Attila Színházban. A Fővárosi Önkormányzat által rendezett
ünnepi megemlékezésen Szalay-Bobrovniczky Alexandra humán területért felelős
főpolgármester-helyettes köszöntötte a határon túli vendégeket. Beszédében hangsúlyozta,
a jelen viszonyok között kell tudnunk a magyarság helyzetét javítani határon innen és túl.

A nemzeti összetartozás napja Csúzán

Muravidék

26 civil szervezet és 7 társalapított intézmény részesül a LKMNÖK
támogatásában

Horvátország

támogatást nyerhet a magyar és az olasz őshonos nemzeti közösség. A pályázati
folyamatba a nemzetiség mindenképpen nagyobb beleszólást akar.

2015. június 10. - Huncro.hr
A csúzai Ács Gedeon Magyar Ifjúsági Egyesület évek óta rendez ünnepi megemlékezést a
trianoni békediktátum aláírásának évfordulóján. Mint minden megemlékezésen, most is
megkoszorúzták az 1. és 2. világháború csúzai áldozatai tiszteletére állított emléktáblákat,
majd gazdag kultúrműsorral folytatódott a program.

Đakovo volt az utolsó állomása a Magyarországot bemutató kiállításnak
2015. június 10. – Huncro.hr
Pélmonostor, Vukovár, Vinkovci, Eszék és Ójan-kovác után Đakovo városában fejeződött
be a Magyarországot bemutató és népszerűsítő vándorkiállítás. Ezeken a helyszíneken
közel ezer ember nézte meg a 19 nagyméretű fotóból álló tárlatot.
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Újranyitották Magyarország stuttgarti főkonzulátusát
2015. június 10. – MTI, Kormany.hu
Hivatalosan újranyitották Magyarország főkonzulátusát szerdán a németországi
Stuttgartban, a Baden-Württemberg tartományi fővárosban működő külképviseletet a
Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára avatta fel.
Magyar Levente ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy Magyarország első számú
gazdasági partnere Németország, a német tartományok közül pedig kiemelkedő BadenWürttemberg szerepe.

Őrvidék

2015. június 10. - Volksgruppen
Hétfő délután a Szövetségi Kancellária Hivatal kezdeményezésére közös gyűlésen tartottak
megbeszélést Ausztria mind a hat népcsoporttanácsának vezetői. 1997-ben volt az első,
2005-ben a második, most pedig a harmadik gyűlés zajlott. A találkozó alkalmat adott
arra, hogy a népcsoporttanács-vezetők egymással is ismertessék népcsoportjukat érintő
aktuális problémáikat és azokat a legfelsőbb grémiumnak számító Kancellária Hivatalnak
is közvetlenül továbbítsák.

Németország

Együtt gyűléseztek Ausztria népcsoporttanácsai
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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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