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2015. június 11. – Kormany.hu
Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár hivatalában fogadta Volodimir
Chubirkot, a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökét, valamint Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnökét. Az egyeztetés során az államtitkár kifejezte a magyar
kormány elkötelezettségét az ukrán-magyar külgazdaság közös fejlesztésének
megvalósítása iránt, különösen a közlekedés és vízgazdálkodás területén. Az államtitkár
hangsúlyozta, hogy egy erős Ukrajna Magyarország kiemelt érdeke. Magyarország és
Kárpátalja szorosabb fizikai összekapcsolása közös gazdasági érdek. Következésképpen
számos új határátkelő megnyitását tervezzük, amelyek közül elsőként a NagyhódosNagypalád közötti kapcsolatot nyitjuk meg. Emellett előirányoztuk több új, a helyi
közlekedési igényekhez igazított Tisza-híd létesítését is – hangsúlyozta az államtitkár.

Vezető hírek

Magyarország
elérésében

Kelemen Hunor: elszigetelődhet Románia
2015. június 11. – Krónika
Románia számára a legnagyobb veszély az, hogy a miniszterelnök elleni bűnvádi eljárás
miatt fokozatosan elszigetelődik, a megoldást pedig az jelentené, ha Victor Ponta
lemondana – jelentette ki Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke csütörtökön az RFI rádiónak
nyilatkozva. Rámutatott: bár Pontát is megilleti az ártatlanság vélelme, ebben a helyzetben
többletfelelősségről van szó, mivel mind a miniszterelnök, mind a kormány lehetetlen
helyzetbe kerül politikai szempontból, a nemzetközi politikai kapcsolatok és a külföldi
hitelezőkkel fennálló viszony terén.

Újabb bűnügyben merült fel Victor Ponta neve
2015. június 12. – Erdély.ma, kronika.ro
Újabb bűnügyben merült fel az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által okirathamisítással, adócsalásban és pénzmosásban való bűnrészességgel, valamint
összeférhetetlenséggel gyanúsított Victor Ponta miniszterelnök neve – adja hírül Balogh
Levente összeállításában a kronika.ro-n. A sógora, Iulian Herţanu ellen zajló bűnvádi
eljárás dossziéjából nyilvánosságra került információk szerint mind ő, mind a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) korábbi elnöke, Crin Antonescu tudhatott azokról a Prahova megyei
törvénytelen közbeszerzésekről, amelyekben a kormányfő sógora, illetve a megye több
vezető szociáldemokrata (PSD) politikusa érintett.
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2015. június 11. – MTI, Index.hu
Az Európai Parlament (EP) hagyományos nemzeti kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi
munkacsoportjának csütörtöki strasbourgi ülésén Hans Heinrich Hansen, az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUEN-nek az elnöke tartott előadást az európai
kisebbségvédelem időszerű kérdéseiről - közölte Gál Kinga, a munkacsoport fideszes
társelnöke.

Magyarország

A kisebbségi nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatás kérdéséről tárgyalt az
EP kisebbségi munkacsoportja

2015. június 11. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Az RMDSZ „egy pillanatig sem habozott volna” megszavazni a bizalmatlansági indítványt,
ha a PNL-vel együtt meglett volna a kellő szavazatszám, hogy megbuktassák a kormányt mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a RFI rádiónak adott nyilatkozatában. Így azonban
az RMDSZ nem szavaz egységesen, hanem mindenki maga dönti el, hogy megszavazza
vagy tartózkodik, ellene viszont nem szavaznak. Kelemen azt kizártnak tartotta, hogy a
kormánypárti parlamenti tagoktól kapják meg a kormánybuktatáshoz hiányzó
szavazatokat. Ahhoz, hogy a bizalmatlansági indítványt megszavazzák, jelenleg 58 voks
hiányzik.

Erdély

Kelemen: az RMDSZ nem szavaz a bizalmatlansági indítvány ellen

Hatalmi harc Bukarestben
2015. június 12. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet
Ádáz, ugyanakkor a közelmúlt történéseinek ismeretében nem példátlan harc folyik a
hatalmi ágak között Romániában. A jelenlegi küzdelemnek az ad különleges jelentőséget,
hogy a tét nem kevesebb, mint az aktuális miniszterelnök politikai pályafutása,
kormányának hivatalban maradása, a másik oldalon pedig a jogállamiság konszolidálása.
Az elmúlt napok eseményei arra engednek következtetni, hogy a kettő kizárja egymást.
Ráadásul ebben a többfrontos háborúban hangsúlyos szerepet tölt be a törvényhozás is,
amely folyamatos támadásokat intéz az igazságszolgáltatás függetlensége ellen. Az
ügyészségi eljárás apropóján kirobbant harc lényege, hogy a politikumnak sikerül-e maga
alá gyűrnie az igazságügyi szerveket, visszafordítva a korrupcióellenes küzdelem terén
elért fejlődést.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. június 12-i számában olvasható)

Vincze: az alapvető emberi jogok csonkák a kisebbségi jogok nélkül
2015. június 11. – transindex.ro, maszol.ro
„A kisebbségek más-más helyzetben élnek Nyugat-Európában és Kelet-közép Európában.
Keleten a félévszázados kommunista hatalomnak a kisebbségek ellen irányuló erőszakos
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Erdély

asszimilációja óriási egyenlőtlenséget teremtett többség és kisebbség között. A vasfüggöny
lebontása óta eltelt negyedszázad még nem volt elegendő arra, hogy a kisebbségek
visszakapják az elvesztett jogaikat és elkobzott tulajdonukat. Európa kevésbé szerencsés
felében élő kisebbségek ezért a nyugat-európai, jobb helyzetben élő közösségek
támogatását kérik” – jelentette ki csütörtökön, június 11-én Helsinkiben a Nyelvi
Sokszínűséget Támogató Hálózat (NPLD) éves közgyűlésén Vincze Loránt. A FUEN
alelnöke, az RMDSZ külügyi titkára a tanácskozást üdvözlő beszédében az európai
kisebbségi szolidaritás erősítését kérte.

Ismét egyesülésről szavaznak a váradiak
2015. június 11. – Krónika
Plakátok tucatjai, lakásajtókon kopogtató aktivisták, autóbuszok elektronikus kijelzői és
több helyi vállalat közös közleménye is mind annak érdekében kampányol, hogy második
nekifutásra érvényes legyen a Szentmárton Nagyvárad általi bekebelezésére kiírt vasárnapi
népszavazás a megyeszékhelyen. A fúzió legfőbb szorgalmazója, az egyesülés mellett
gazdasági és fejlesztési szempontokkal érvelő váradi nemzeti liberális párti (PNL)
polgármester, Ilie Bolojan szerint nem a szerencsén múlik az ügy sorsa, hanem azon, hogy
megértetik-e a részvétel jelentőségét a lakossággal. Mint ismeretes, az elöljáró hevesen
bírálta a helyi magyarságot, illetve azok politikai képviseletét, amiért távolmaradásukkal
„bojkottálták” a referendumot, ám ennek ellenére az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar
megyei szervezete változatlanul távolmaradásra biztat.

Mostohagyermekként bánik a román nemzetpolitika a vlachokkal. De miért?
2015. június 11. – transindex.ro
A vlachok azok a Balkán-félsziget különböző országaiban élő népcsoportok, akik latin
eredetű nyelvet beszélnek. A román néppel való rokonságuk nyilvánvaló, ennek ellenére a
román politika vonakodva ismeri el őket saját kisebbségnek, így érdemtelenül keveset
foglalkozik velük – derült ki a IV. Erdélyi Politikatudományi Konferencia A vlachok és a
román nemzetpolitika című panelelőadásából. A Sapientie EMTE oktatója, Bodó Barna
által tartott előadás a vlachok kutatásának, jogállásának, a Romániával való
kapcsolatuknak és a román nemzetpolitikának a vonatkozásait járta körül.

Felajánlották az RMDSZ-nek Szatmárnémeti egyik alpolgármesteri tisztségét
2015. június 11. – MTI, transindex.ro, maszol.ro
RMDSZ-es alpolgármestere lehet Szatmárnémetinek, ha a szövetségiek elfogadják a
Marcela Papici lemondása következtében megüresedett tisztséget. Noha a PLR-s és a PSDs tanácsosok is támogatnák a szövetségi alpolgármester-jelöltet, nem biztos, hogy az
RMDSZ-esek elfogadják a tisztséget. Az RMDSZ frakcióból származó vélemények szerint a
megyeszékhelyen nem egyszerűek a politikai viszonyok, nem könnyű együttműködni Dorel
Coica polgármesterrel sem, így nem biztos, hogy érdemes lesz ezt a feladatot a mandátum
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Elmarasztalta Gheorghe Funart az Országos Diszkriminációellenes Tanács

Erdély

utolsó évében elvállalni. Marcela Papicinak például alig volt mozgástere, a jogköreit a
polgármester a kóbor kutyák problémájára és néhány szociális problémára korlátozta.

2015. június 11. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Elmarasztalta Gheorghe Funart az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) a
választási kampány során a Román Közszolgálati Rádióban tett kijelentései miatt, írja
közleményében az Erdélyi Magyar Néppárt. A CNCD még a március 18-i ülésén vizsgálta
ki az ügyet, de csak most közölte a határozatát. Funart Szilágyi Zsolt, az EMNP jelenlegi
elnöke jelentette fel még 2014 októberében. Szilágyi Zsolt volt államelnökjelölt múlt év
októberében vett részt a Román Közszolgálati Rádióban szervezett beszélgetésen, ahol
Gheorghe Funar független jelölttel, William Brînză zöld párti jelölttel és Mircea Coşea
képviselővel szállt vitába. Ennek során Gheorghe Funart hiába figyelmeztette a beszélgetés
moderátora, többször is ellenséges hangnemben nyilatkozott az EMNP jelöltjéről és a
romániai magyarság egészéről.

Ifjúsági programot fogadott el az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége
2015. június 11. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Ifjúsági programot fogadott el a hét folyamán az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége. A Geréd
Imre ügyvezető alelnök által benyújtott tervezet a fiatalok igényeinek felmérését, az
ifjúsági szervezetekkel folytatott folyamatos konzultációt célozza meg. „A Rólad szól!
elnevezésű programunkkal a középiskolások és egyetemisták számára egy interaktív
konzultációs kezdeményezést indítunk, amellyel a fiatalok igényeit mérjük fel. Emellett
szeretnénk az országos ifjúsági szervezetekkel is rendszeresen konzultálni” – ismertette
Geréd Imre a tervezetet. Kiemelte: az Európai Néppárt ifjúsági szervezet (YEPP) mintájára
elkészítenek egy munkahelyteremtéssel, a fiatalok itthon tartásával és az adócsökkentéssel
foglalkozó programot is.

Szemtől szembe beszélnék meg a problémákat: lakossági fórum lesz
Marosvásárhelyen
2015. június 11. – transindex.ro
Szemtől szembe Vásárhelyért! címmel szerveznek lakossági fórumot június 18-án
Marosvásárhelyen, hogy kibeszéljék, megbeszéljék, és ne a szőnyeg alá seperjék a közös
dolgaikat - írják közleményükben a szervezők.

Marosvásárhelyi díszdoktor lesz Kertész Imre
2015. június 12. – Kronika.ro, kulter.hu, Erdély.ma
Tiszteletbeli doktori címet adományoz a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem Kertész
Imre Nobel-díjas magyar írónak – adja hírül a kronika.ro. Az egyetem közlése szerint a
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cím ünnepélyes átadására pénteken délben kerül sor Budapesten, a Magyar Tudományos
Akadémia épületében.

Siker: 5 év alatt megháromszorozódott az OTDK-n résztvevő romániai
magyar diákok száma
2015. június 11. – transindex.ro
Öt év alatt megháromszorozódott azoknak a romániai egyetemeken tanuló diákoknak a
száma, akik tudományos dolgozataikkal eljutnak az Országos Tudományos Diákköri
Konferenciára (OTDK) – jelentette ki Kolozsváron Weiszburg Tamás, az Országos
Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) alelnöke, a Tudományos Diákkörök Határok Nélkül
(HTDK) program szakmai vezetője. Weiszburg Tamás szerint ez annak a megállapodásnak
a következménye, amelyet éppen öt évvel ezelőtt írtak alá Kolozsváron a romániai
felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére. Az azóta eltelt
időszak eredményeit egy kétnapos fórum keretében vették számba Kolozsváron.

Faanyagot szállítanak Hargita megyéből besztercei iskolának
2015. június 11. – maszol.ro, Erdély Ma
A Hargita megyei közbirtokosságok adományaként jut iskola-felújításhoz alkalmas
faanyag a szórványba – a somkeréki református lelkész felkérő levelére adott
megmozdulásként. A Beszterce-Naszód megyei Somkerék egykori magyar iskolájának
felújításáért csütörtökön történt kezdeményezés Hargita Megye Tanácsa szórványbeli
magyar közösségeket célzó Összetartozunk programja keretében történt. Az első
szállítmány Csíkszentmiklósról csütörtökön indult el, Becze István megyei tanácsos és PálLukács Miklós közbirtokossági elnök jelenlétében.

Hiányolják a román zászlót
2015. június 11. – Krónika
A román zászló kitűzését kérik a sepsiszentgyörgyi városháza felújított tornyára Antal
Árpád polgármestertől a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma nevű
egyesület, a háborús veteránok, valamint a tartalékos tisztek. Az érintettek azzal érvelnek,
hogy a zászló számukra „szent szimbólum”, „Románia újraegyesítésének jelképe”, amelyet
a toronyra hetven évvel ezelőtt a bevonuló román katonák tűzték ki, amikor
„felszabadították a várost a fasiszta–horthysta elnyomás alól”. Az érintettek csütörtökön
Mircea Dușa védelmi miniszter segítségét is kérték zászlóügyben.
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Felvidék

Néhány óráig bírta csak a magyar felirat Cirill és Metód szobrán
2015. június 11. – bumm.sk, Új Szó
Kedden reggel a "Fontos vagy!" mozgalom aktivistái a komáromi Cirill és Metód szobor
talapzatára a hittérítők magyar helyesírás szerinti nevét ragasztották fel a szlovák felirat
alá. A magyar feliratot már kedd délután eltávolították. A „Fontos vagy!” mozgalom
találkozót kezdeményezett Jozef Černekkel, a Matica slovenká komáromi elnökével, a
szobor feliratának kétnyelvűsítéséről szeretnének vele tárgyalni. Černek az Új Szónak azt
nyilatkozta, hogy nem rongálásként tekint a feliratra. „Esztétikus a felirat, talán csak azt
sajnálom, hogy felragasztása előtt az akció kivitelezői nem kerestek meg, mert akár a
betűtípust is egyeztethettük volna. Más országokban teljesen normális, hogy vegyesen
lakott területeken többnyelvű feliratok vannak, nem gondolom, hogy nálunk másként
kellene lennie.”

Magyar Levente: kulcsfontosságú lesz a szlovák piac
2015. június 11. – Felvidék Ma, hirek.sk
Szlovákia és a többi szomszédos ország piaca kulcsszerepet kap a magyar mezőgazdasági
kivitel növelésében - jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára csütörtökön Pozsonyban. Az államtitkár erről a
szaktárca és a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) által a magyar élelmiszerek
népszerűsítésének és kivitelének fokozása érdekében indított kampány pozsonyi
állomásán beszélt. A fővárosban zajló magyar kulturális hét keretében a pozsonyi magyar
nagykövetség üzleti központjában tartott, hungarikumok bemutatásával egybekötött
rendezvényen több tucat szlovákiai élelmiszer-importőr és gazdasági szakember vett részt.

Žitňanská a Most-Híd az SDKÚ-DS választóiért is meg kíván küzdeni

Vajdaság

2015. június 11. – Felvidék Ma
A választás előtti időszak kilátásairól nyilatkozott Lucia Žitňanská, a Most-Híd alelnöke a
SITA hírügynökségnek adott interjújában. Mint mondta, lát reményt arra, hogy a jövőre
esedékes választás után ne a Smer kerüljön kormányra. Žitňanská szerint azok a pártok,
amelyek támogatottsága már hosszabb ideje tíz százalék körül mozog, lehetnek a jövő
reménységei. Mint mondta, pártja abban látja az alternatívát, ha ez az egymáshoz
programjában is közelálló három párt – a Most-Híd, a KDH és a Háló – a választás során
együttesen lekörözi a Smer-t.

A délvidéki áldozatokról szóló dokumentumfilm premierje Vajdaságban
2015. június 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
A szabadkai Magyar Főkonzulátuson könyvbemutatóval és filmvetítéssel emlékeztek meg a
70 éve történt tömegmészárlás és megtorlás áldozatairól. Bemutatták Matuska Márton: Az
elhallgatott razzia Újvidéken 1944-45 és Pintér József: Szennyes diadal című könyvét,
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Vajdaság

valamint most először vetítették le Vajdaságban a KárpátPress Halálhörgés és siralom
című dokumentumfilmjét, amelyben megszólalnak az áldozatok hozzátartozói és az
események túlélői.

Tízezer vajdasági kaphatná vissza elkobzott földjét
2015. június 11. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvény módosításának elfogadása után
mintegy tízezer vajdasági érdekelt hamarosan visszakaphatná elkobzott mezőgazdasági
földterületét – nyilatkozta Strahinja Sekulić, a Restitúciós Ügynökség igazgatója a
törvénytervezet első nyilvános vitája után. Emlékeztetett, hogy a jelenlegi törvény alapján
a földvisszaadás gyakorlatilag lehetetlen, és azért, hogy elkerüljék a hazai és nemzetközi
bírósági pereket, a törvénymódosítás mellett döntöttek. Az igazgató arra számít, hogy az
idevágó törvény hamarosan a képviselőház elé kerülhet.

Magyar filmek a Palicsi Filmfesztiválon
2015. június 11. – Pannon RTV
A szerbiai mozik ritkán tűzik műsorra a legújabb magyar alkotásokat, a televíziókban
pedig csak jóval később jelennek meg, ezért a nemzetközi Palicsi Filmfesztivál szervezői
fontosnak tartják, hogy a magyar filmművészet is minden évben képviseltesse magát a
rangos szemlén. Az idei szemlét július 18. és 24.-e között tartják.

A sikeres tanulókat fogadták Szabadkán
2015. június 11. – Pannon RTV, Magyar Szó
24 általános iskolás és 56 középiskolás vehetett át oklevelet Szabadkán. Azok a tanulók
részesültek kitüntetésben, akik az idei országos versenyen első, második, vagy harmadik
helyezést értek el. A Szabadkai Zeneiskola 26 tanulója vett részt az országos versenyen
idén. Ebből 25-en az első három helyezés egyikét meg is szerezték. Az önkormányzat az
igazgatók aktívájával már évek óta megrendezi az oklevelek kiosztását. Maglai Jenő a város
polgármester elmondta, hogy mind az önkormányzat, mind az igazgatók figyelték a diákok
eredményeit és ezáltal lehetett megköszönni munkájukat és a belefektetett energiát.

Adomány a zentai Thurzó Lajos Általános Iskolának
2015. június 11. – Pannon RTV, Hét Nap, Magyar Szó
Ünnepélyes keretek között adták át Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának
munkatársai a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium ajándékát a zentai
Thurzó Lajos Általános Iskola illetékeseinek. Az intézménynek óriási segítséget jelent a
többfunkciós fénymásoló-gép, hiszen a sajátos nevelési igényű diákok számára megfelelő
tankönyvek hiányában rendkívül sokat kell fénymásolniuk. Babity János főkonzul
elmondta, hogy a fénymásoló mellett még gyermekek számára számos rajz-, festőeszközt,
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vonalzókat, egyéb hasznos kiegészítőket is adományoztak, hogy azzal is hozzájáruljanak a
minisztérium ajándékához.

Az Újvidéki Rádió koncepciójáról szerveztek közvitát

Kárpátalja

2015. június 11. – Vajdasági RTV
Az Újvidéki Rádió második műsora az egyetlen 24 órás magyar nyelvű rádióállomás
Szerbiában, amelyet törvény kötelez arra, hogy közszolgálati tartalmat készítsen és
sugározzon. Öreg Dezső a műsor fő- és felelős szerkesztője, elmondta, hogy nem lehet más
magyar nyelvű kereskedelmi rádióhoz hasonlítani, hiszen a közszolgálati szférának
megvannak a törvénnyel előírt tartalmai, amelyek nemcsak a tájékoztatásról szólnak.

Együttműködési megállapodás a Rákóczi-főiskola és Budapest Főváros
Levéltára között
2015. június 11. – Karpatalja.ma
Június 10-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) és Budapest
Főváros Levéltárának (BFL) vezetői együttműködési megállapodást írtak alá a főiskola
Rákóczi termében. A két intézmény szakmai tevékenységük összehangolása érdekében
kíván hosszú távon együttműködni. Az együttműködés keretében többek között az egymás
rendezvényein való megjelenést, egymás konferenciáin előadások tartását, kiadványok
cseréjét, a közös kutatási területeken megvalósuló együttműködést támogatják.

Megtartotta első ülését az Európai Kultúra Beregszászi Napjainak
előkészítésével foglalkozó szervezőbizottság
2015. június 11. - Kárpátinfo.net
Június 9.-én a polgármesteri hivatalban az alpolgármesterek, a képviselők, a főosztályok és
osztályok vezetőinek részvételével megtartotta első ülését az Európai Kultúra Beregszászi
Napjainak előkészítésével foglalkozó szervezőbizottság. A tervek szerint szeptember 25—
26-án kerül sor a rendezvénysorozatra.

Közeleg a felvételi – újdonságok a magyar karon
2015. június 12. - Kárpátinfo.net
Javában tartanak az emelt szintű érettségi vizsgák, eközben az Ungvári Nemzeti
Egyetemen már a felvételi időszakra összpontosítanak. A Kárpáti Igaz Szó riportja dr.
Spenik Sándorral, a Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi Kar dékánjával.
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Magyar táncosok az erdődi cseresznyenapon
2015. június 11. – Huncro.hr
Településük népszerűsítése céljából pár évvel ezelőtt rendezték meg az első ún.
cseresznyenapot Erdődön (Erdut). Az esemény állandó szereplője a dályhegyi Petőfi
Sándor Magyar Kultúregyesület is, idén gyermek és ifjúsági tánccsoportjuk adott ízelítőt a
magyar néptáncokból.

Bajai főiskolások a Drávaszög értékeivel ismerkedtek
2015. június 11. – Huncro.hr
Néhány héttel ezelőtt elméletben, a múlt héten pedig a gyakorlatban is megismerkedtek a
bajai Eötvös József Főiskola hallgatói a Drávaszög értékeivel, az egykor használt
vízgazdálkodási eszközökkel.

Muravidék

2015. június 11. – Muravidéki Magyar Rádió
Borut Pahor, a Szlovén Köztársaság elnöke tegnap Ljubljanában kerekasztal-beszélgetést
szervezett, amelyen az olasz és a magyar őshonos nemzeti közösség jogainak biztosításáról
és megvalósításáról tanácskoztak a résztvevők. A tanácskozás a két nemzetiségi parlamenti
képviselő javaslatára jött létre, akik bevezető gondolataikat anyanyelvükön mondták el.

Horvátország

Államelnöki konferencia a nemzetiségek jövőjéről

Sikeres fellépés Antunovacon
2015. június 11. – Huncro.hr
A 16. Antunovaci Napokon a HMDK több tánccsoportja is sikerrel vendégszerepelt. A
gyermektánccsoportok pénteki szemléjén a várdaróci Gerle gyermektánccsoport és a
Kórógy Hagyományőrző Egyesület gyerektánccsoportja mutatkozott be. A szombati
programra pedig a szentlászlói csoportok kaptak meghívást.
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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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