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Vezető hírek

Augusztusban indul a Petőfi Sándor-program
2015. június 25. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, nol.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet, Vajdaság Ma,Pannon RTV, Vajdasági RTV
Augusztusban indul teljes létszámmal a Kárpát-medence szórvány magyarságának
megerősítését célzó Petőfi Sándor-program - mondta a nemzetpolitikai államtitkár a
Szerbia és a szerbek, anyaország és a régió című nemzetközi konferencián. Potápi Árpád
János rámutatott: a Kőrösi Csoma Sándor-program mintájára indított program az egykori
monarchia területére terjed ki, érintve Romániát, Ukrajnát, Szerbiát, Horvátországot,
Szlovéniát, Ausztriát, Szlovákiát, Csehországot, Bosznia-Hercegovinát, Macedóniát és DélLengyelországot. A program keretében ötven magyar fiatalt küldenek ki, a cél a
szórványterületeken fogyásban lévő magyarság identitásának megerősítése, a közösségi
hálózatok kiépítésének segítése. Érinti a vajdasági magyarságot az idei tematikus program,
a külhoni magyar szakképzés éve.

A Generális Konvent a magyar közösségeket sújtó intézkedésekre hívta fel a
figyelmet
2015. június 25. – MTI, Magyar Nemzet, Kárpátaljalap.ma
A Generális Konvent, vagyis a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti
testülete a magyar nemzetrészeket ellehetetlenítő intézkedésekre hívta fel a figyelmet
csütörtökön véget ért, kétnapos budapesti ülésének zárónyilatkozatában. "A Generális
Konvent aggodalommal tekint Szlovákiában, Ukrajnában és Romániában azon köznevelést
érintő törvények hatálybalépésére, amelyek a szülőföldjükön, anyanyelven folytatható
oktatás terén méltatlanul sújtják a magyar közösségeket, és felhívja Magyarország
kormányának figyelmét is a magyar nemzetrészeket ellehetetlenítő intézkedésekre" olvasható a találkozót követő sajtótájékoztatón közreadott nyilatkozatban. A Generális
Konvent továbbá tiltakozik "a világban sok helyen folyó keresztyénüldözés ellen". Bogárdi
Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke
elmondta, a plenáris ülésen tárgyaltak Kárpátalja nehéz helyzetéről, a romániai magyar
reformátusok ügyeiről, a diaszpóra reformátusságáról, egyházalkotmányi kérdésekről, a
közös képviseletről, valamint a reformáció 500. évfordulója jubileumának
megünnepléséről.

A kárpátaljai magyarság jogi helyzetéről tájékozódott Trócsányi László
Ungváron
2015. június 25. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu, Magyar Hírlap, mno.hu
A kárpátaljai magyarság jogi helyzetéről tájékozódott csütörtökön Ungváron Trócsányi
László igazságügyi miniszter, aki a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
elnökségének tagjaival és Kárpátalja megye vezetőivel folytatott megbeszéléseket. A
KMKSZ vezetésével tartott találkozót követően Trócsányi László, aki kétnapos
munkalátogatásra érkezett a Magyarországgal szomszédos ukrajnai megyébe, az MTI
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érdeklődésére elmondta, Kárpátaljai látogatásának célja elsősorban az, hogy igazságügyi
miniszterként közelebbről megismerje a helyi magyarság s általában véve az ukrajnai
kisebbségek jogi helyzetét, különös tekintettel a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatást
érintő jogszabályokra.

Nem alternatíva az alternatív küszöb

Erdély

2015. június 25. – Krónika
A három erdélyi magyar politikai alakulat egyike sem kíván „belekapaszkodni” a jövő évi
parlamenti megmérettetésen az új választási törvény rögzítette alternatív küszöbbe. Az
RMDSZ és az MPP szerint továbbra sincs helye a magyar–magyar versenynek. Az RMDSZ
szerint a kiszámíthatóság és az arányos képviselet biztosítása képezi a parlamenti
választásokat szabályozó, a törvényhozás által szerdán módosított jogszabály legfontosabb
elemeit.

Erdélyi pártok: ki kivel fog össze?
2015. június 26. – Krónika, szekelyhon.ro
Együttműködési egyezményt írt alá a sepsiszentgyörgyi MPP és az EMNP. Bálint József, az
MPP, és Molnár Attila, a néppárt nemrég megválasztott helyi vezetője csütörtökön
bejelentette, alternatívát kívánnak felmutatni az RMDSZ-szel szemben. Biró Zsolt MPPelnök a Krónikának elmondta, a megyei és az országos vezetőséggel Bálint nem
egyeztetett. Közben Székelyudvarhelyen azzal rukkoltak elő a polgáriak, hogy csak azzal
működnek együtt, aki az ők jelöltjüket támogatja.

Öngólt lőtt Ponta az ideiglenes miniszterelnökével?
2015. június 25. – transindex.ro
Lassan Gabriel Oprea lesz a legnagyobb mozgásterű politikus a parlamentben, miközben
elkezdett ingázni Johannis és Ponta között. A Transindex Illyés Gergő politológust kereste
meg ezzel kapcsolatban.

Jogszerűtlen, igazságtalan és méltánytalan a Mikó Kollégium újraállamosítása
2015. június 26. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet
A Generális Konvent, vagyis a Kárpát-medencei református egyházak közös képviseleti
testülete a sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégium újraállamosításáról szóló
bírósági döntést „jogszerűtlennek, igazságtalannak és méltánytalannak” tekinti –
olvasható a csütörtökön véget ért, kétnapos budapesti ülés zárónyilatkozatában.
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Nem akarták, hogy a „próba-zászlófelvonásról” írjanak
2015. június 25. – szekelyhon.ro
Betessékelték a rendőrségre a szekelyhon.ro fotósát, aki szerdán megörökítette, ahogy a
Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság előtti zászlórúdra próbaként felvonják az
óriáslobogót. A fotós közterületen, egy parkolóból fényképezett. A rendőrök arra kérték, ne
jelenjen meg semmi az előkészületekről.

Bevonult a hadsereg Csíkszeredába
2015. június 25. – szekelyhon.ro
A december 1-jei ünnepséget is túlszárnyaló katonai parádéval készül a
belügyminisztérium a román zászló napjára Csíkszeredában. Gabriel Oprea megbízott
miniszterelnök pénteki fogadására már csütörtökön elpróbálták a „koreográfiát”.

Sógor az EU-tól is koherens álláspontot vár a restitúciós folyamat ügyében
2015. június 25. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
Az EU-s intézmények képtelenek koherens álláspont megfogalmazására és a vállalások
számonkérésére a romániai restitúciós folyamat ügyével kapcsolatban, miközben az
Amerikai Egyesült Államok Kongresszusának költségvetési bizottsága jelentést vár
Romániától a visszaszolgáltatások helyzetéről – erre emlékeztetett Sógor Csaba európai
parlamenti képviselő az Európai Parlamentben. Az RMDSZ politikusa június 24-én, szerda
délután a brüsszeli mini-plenárison egyperces felszólalásában beszélt a restitúció
témájáról.

Elmarad az autonómiamegmozdulás? – Egymásra mutogat az RMDSZ és az
SZNT
2015. június 25. – Erdély Ma, Háromszék
Március 10-én, a székely szabadság napján jelentette be Tamás Sándor, az RMDSZ
háromszéki elnöke, hogy év végéig a többi magyar szervezettel közösen a nagy
meneteléshez hasonló nagyszabású autonómiakövetelő akciót szerveznek. Szerdán az
összefogás újabb bizonyítékaként bejelentett, prefektusnak címzett levélírási akció
meghirdetésekor kérdezték, hogyan állnak az előkészületekkel, Tamás Sándor azonban
konkrétumról nem tudott beszámolni. Mint fogalmazott, szeretnék magvalósítani az
elképzelést, de több akadály is adódott, a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar
Néppárt más akciót kezdeményezett – október végén lármafákkal világítanák körbe
Székelyföld határait –, és „nem hajlandóak másról tárgyalni, csak arról”.

Ráduly Róbert: gátlástalanul lefejezték városainkat
2015. június 25. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Először nyilatkozott Ráduly Róbert, Csíkszereda lemondott polgármestere öt héttel
őrizetbe vétele, és későbbi megvádolása után. Ráduly Róbert az Oláh-Gál Elvirával
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folytatott beszélgetés során elmondta: amikor Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós
polgármesterét semmiségért „elvitték”, azzal a céllal, hogy ne tudja az önkormányzatok
autonómiahatározatát fenntartani az Európa Tanács Önkormányzati Bizottsága előtt,
akkor már látszott a román állam leszámolási szándéka. Ráduly szerint a román állam van
annyira gátlástalan, hogy nem fog megállni, a megválasztott vezetőink éppen ezért
szemlélik rettegve és passzívan a fejleményeket.

Kifogásolja a DNA a kataszteri felmérést
2015. június 25. – szekelyhon.ro
Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által összeállított, Csíki Hírlapban
ismertetett vádirat szerint indokolatlan volt az összes kifizetés a Csíkszeredai
Polgármesteri Hivatal részéről a városban kataszteri felmérést végző cégnek. Ez az egyik
vádpont Ráduly Róbert Kálmán és Szőke Domokos ellen.

Visszatérhet Kiss Sándor hivatali hatásköre gyakorlásához
2015. június 25. – maszol.ro, Bihari Napló
Helyet adott ma a Nagyváradi Táblabíróság Kiss Sándor, a Bihar megyei önkormányzat
alelnöke, és Beniamin Rus üzletember fellebbezésének a bíróság június 19-i ítélete ellen,
így Kiss visszatérhet hivatali hatásköre gyakorlásához. A fellebbviteli bíróság közleménye
szerint az ítélet végleges, a törvényszék végzésének többi előírása nem változik.

Hatvanezren kértek magyar állampolgárságot Bihar megyében
2015. június 25. – maszol.ro, Bihari Napló
Eddig hatvanezren kértek magyar állampolgárságot a Bihar megyei RMDSZ
állampolgársági ügyintézéssel foglalkozó irodájánál, számolt be szerdán Szabó Ödön
ügyvezető elnök és Rosmann Annamária irodavezető. Hatvanezredikként az Ilyés család
tagjai, Zoltán és Janka maguk, és kislányuk, Kinga számára igényelték a magyar
állampolgárságot, ők a június 16-i konzuli napok adták le kérelmeiket. Az állampolgársági
esküt Biharkeresztesen teszik majd le, mondta el Ilyés Janka, akit Szabó Ödön oklevéllel és
könyvekkel köszöntött. Az ügyvezető elnök azt is elmondta, 2010-től, a kezdetektől
kivették a részüket a tájékoztatásból és az ügyintézésből. Az RMDSZ Bihar megyei
irodájánál a fordításokat ingyenesen végzik, ami azt jelenti, hogy körülbelül 150 lejnyi
költséget takarítanak meg – eddig tehát mintegy kilencmillió lej maradt a Bihar megyei és
partiumi családok zsebében.

Elmaradt felelősségre vonás – Tőkés László az EP plenáris ülésén
2015. június 26. – Erdély Ma, Háromszék
A romániai rendszerváltás idején, illetve az azt követő időszakban elkövetett rémtettek
elkövetőinek felelősségre vonását kérte az Európai Parlament plenáris ülésén elmondott,
szerda esti felszólalásában Tőkés László képviselő. Az egykori püspök mások mellett Ion
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Iliescu és Virgil Măgureanu törvény elé hozataláról beszélt Brüsszelben. Tőkés László
szerint a Ceauşescu-diktatúra bukása feletti örömet mai napig nem lehet teljességgel
megélni, mivel azt az elmúlt 25 évben mindig beárnyékolták a kommunista
visszarendeződés fájdalmas kísérőeseményei.

A szakiskolai helyek fele üres Háromszéken
2015. június 26. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro
Háromszéken egyedül a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskolában jegyeztek
túljelentkezést a hároméves szakiskolai osztályok számára szervezett, tegnap zárult
iratkozási időszakban, a 672 meghirdetett helyből közel háromszáz üresen maradt, ezekre
augusztusban még lehet jelentkezni. Annak ellenére, hogy a tavaly újraindított hároméves
szakképzésben tanuló diákoknak a kormány havi kétszáz lejes támogatást nyújt, ami alanyi
jogon jár mindenkinek, aki rendszeresen látogatja az iskolát, még mindig alacsony az
érdeklődés, és éppen azokra a szakokra kevés a jelentkező, amelyek területén a legnagyobb
a szakemberhiány – tájékoztatott Kiss Imre megyei főtanfelügyelő.

Mégis részt vesz az MPP akciójában az EMNP Háromszéken
2015. június 26. – szekelyhon.ro
Mégsem üzent az EMNP háromszéki vezetősége olyat a Kovászna megyei prefektusnak
szóló levél-akcióval kapcsolatban, hogy nem óhajtanak benne részt venni, amíg az MPP az
RMDSZ szervezetével ápol partnerséget. Kulcsár-Terza szerdai kijelentését Balázs Attila,
az EMNP háromszéki elnöke cáfolta.

Herczegh Anita fogadta a határnál az adománygyűjtő futókat
2015. június 25. – Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen
Támogatandó ügynek nevezte Herczegh Anita, Áder János köztársasági elnök felesége a
Déva–Budapest adománygyűjtő futást és Böjte Csaba alapítványát a Tornya–Battonya
határátkelő magyarországi oldalán csütörtökön, ahol a jótékonysági akció résztvevőit
fogadta. A rendezvény fővédnökeként úgy fogalmazott, a ferences szerzetes személyisége,
gyermekmentő szolgálata megmozgatja az egész magyar társadalmat. Az 500 kilométeres,
Dévától a budapesti Hősök terére tartó váltófutással a dévai Szent Ferenc Alapítványnál
nevelkedő gyermekek sportolási lehetőségének elősegítésére gyűjtenek. A résztvevők
kedden rajtoltak Déváról, az Arad megyei Lippáig terepviszonyok közepette tették meg a
távot, onnan pedig közúton folytatják útjukat.

Közösségi házat építenének Újmoldován, támogatásokat várnak!
2015. június 25. – transindex.ro, Bihari Napló
A Krassó-Szörény megyei, Duna-menti Újmoldován egy kb. 140 fős székely-magyar
közösség él, mindenféle nemzeti infrastruktúra, közösségi tér nélkül. A resicabányai
Református Egyházközség a Templom és Iskola Szórvány Egyesülettel együtt felekezettől
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függetlenül éve dolgozik az ottani magyarokért, ezért most úgy döntöttek, hogy
vásárolnának egy Magyar Házat az újmoldovai szórványközösség számára – erre adott is
egy, a település magyar részén lévő, igen rossz állapotban lévő ingatlan.

Kulturális Főváros 2021: Sepsiszentgyörgy tudatosan tematizálni akarja a
helyi problémákat

Felvidék

2015. június 25. – transindex.ro, Krónika, Magyar Hírlap
Az identitás kérdéskörére építi Sepsiszentgyörgy az Európa Kulturális Fővárosa cím
elnyerésére irányuló pályázatát – hangzott el szerdán azon a kolozsvári beszélgetésen, ahol
a projekt képviselői nyílt konzultáció keretében vártak javaslatokat, ötleteket a pályázattal
kapcsolatosan.
Sepsiszentgyörgy
Székelyföld
nevében,
Csíkszeredával,
Gyergyószentmiklóssal, Kézdivásárhellyel és Székelyudvarhellyel közösen pályázza meg a
2021-es évi Európai Kulturális Fővárosi címet. A pályázat benyújtási határideje október
10., november közepén derül ki, hogy kik jutnak a második fordulóba.

Ismét elnapolták az oktatási törvény módosításáról való szavazást
2015. június 25. – bumm.sk, hirek.sk
A törvényhozás csütörtökön ismét elnapolta az oktatási törvény módosításáról való
végleges döntéshozatalt. Az indítványról eredetileg már múlt héten kellett volna szavazni,
a sok módosító javaslat miatt azonban azt egy héttel halasztották. Bugár Béla, a Most-Híd
elnöke most újabb halasztást kért június 30-ra, mert szerinte egyes módosító javaslatok
támogatásáról még tárgyalások folynak. A Híd módosító javaslata szerint a minimális
osztálylétszámokat előíró intézkedés nem most, az iskolaév indulásakor, hanem majd csak
2016 szeptemberében lépne hatályba. A minimális osztálylétszámokat bevezető javaslat
elodázásán kívül a Híd párt módosító javaslatokat adott be a különböző pedagógiai
dokumentációk kétnyelvűsítése érdekében is.

A Diákhálózat szerint Draxler minden „tantárgyból” megbukott
2015. június 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Diákhálózat aktivistái egy nagyméretű, Juraj Draxler oktatási miniszter részére kiállított
bizonyítványt helyeztek el a parlament épületénél. Így értékelték a tárcavezető szakmai
teljesítményét, Draxler minden „tantárgyból” elégtelent kapott. „Értékelésünk alapján a
miniszter úr elégtelenül szerepelt többek között oktatás- és régiófejlesztésből, nemzeti
kisebbségek védelméből és demokratikus elkötelezettségből is” – áll a szervezet
közleményében.
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Mellébeszélés a nyelvi chartáról készített kormányjelentés
2015. június 25. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájában foglaltak Szlovákia részéről
történő teljesítését tavaly szakértőkből álló nemzetközi monitorozó bizottság vizsgálta.
Majd arról elkészült egy jelentés, amelyet a szlovák kormány idén tavasszal hagyott jóvá.
Őry Péter, a Magyar Közösség Pártja önkormányzati alelnöke szerint a szlovák
kormánynak számos esetben esze ágában sincs megfontolni az Európa Tanács magyar
nyelvhasználattal kapcsolatos intézkedési javaslatait. A kormány elzárkózik az Európa
Tanács megoldási javaslataitól olyan fontos témákban, mint a kisebbségi nyelvhasználati
küszöb csökkentése, a magyar nyelven beszélő hivatalnokok megfelelő számban való
alkalmazása, a magyar nyelvű nem közszolgálati televíziózás támogatása, a magyar nyelvű
oktatás külön rendszerben való ellenőrzése, a legfontosabb törvényszövegek magyar
nyelven való közzététele, a jogszabályi fellépés a magyar nyelv használatát kizáró
vállalatok és magánokiratok ellen, illetve a nyelvhasználattal összefüggésben a kisebbségi
kultúrák finanszírozásáról szóló önálló törvény elfogadása.

Csáky Pál: Úton a demokratikusabb EU felé
2015. június 25. – hirek.sk
Megszavazta az Európai Parlament Petíciós Bizottsága az európai polgári kezdeményezés
megreformálását támogató jelentést. Június 23-án szavazott a Petíciós Bizottság (PETI)
arról a véleményről, amely az európai polgári kezdeményezés első három évének
tapasztalata alapján készült. A PETI-jelentés néppárti felelőse, Csáky Pál szerint
„megtettük az első konkrét lépést annak irányába, hogy az uniós polgári kezdeményezés
szép és papíron létező elképzelése valós demokratikus eszközzé váljon, amely befolyással
lesz az uniós intézmények munkájára”.

Szeptembertől az igazságügy-minisztériumhoz kerülnek az emberi jogok

Vajdaság

2015. június 25. – Felvidék Ma
Szeptembertől az igazságügy-minisztérium hatáskörébe kerülnek át az emberi jogok. Ez
azt jelenti, hogy az igazságügyi tárca felel majd az emberi jogok területére vonatkozó
állami politika megalkotásáért és megvalósításáért. Az emberi jogok területe jelenleg a
külügyminisztérium hatáskörébe tartozik.

Az MPSZ kiáll az „új temerini fiúk” mellett
2015. június 25. – Vajdaság Ma
A Magyar Polgári Szövetség továbbra is kitart azon meggyőződése mellett, hogy sem a
„régi”, sem az „új” temerini fiúk nem bűnösek, minden, ami ellenük folyik, az egy
koncepciós eljárás része, hangsúlyozta a párt ma esti sajtótájékoztatóján Rácz Szabó
László, az MPSZ elnöke, aki leszögezte, pártja arra esküdött fel, hogy védeni fogja a
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délvidéki magyarság érdekeit, ami mellett következetesen ki is tart. A sajtótájékoztatón
jelen volt két érintett, Apatócki Flórián és Kovács Norbert, valamint Flórián édesanyja,
Magdolna is. A fiúk részletesen is felelevenítették az ominózus este történéseit, valamint
beszéltek az azóta eltelt időszak gyötrelmeiről is.

A szabadkai Zeneiskola igazgatónője elutasította a vádakat
2015. június 25. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Barlai Edit, a szabadkai Zeneiskola igazgatónője elutasította a számlájára kimondott
vádakat, jelenti az RTV. Szavai szerint semmi nem az, aminek első pillantásra látszik, így
például a láncot is szükségből szerelték fel az egyik irodában. Állítása szerint ő csak a
rendet akarja fenntartani az iskolában. Meglátása szerint akadályozza a tanárok
magánérdekeinek érvényesítését, amely az iskola kárára menne, s nem hajlandó
lemondani az igazgatói tisztségről. A Zeneiskola igazgatónője szerint a tanintézmény
tanárai médiakampányt folytatnak ellene azzal a céllal, hogy elűzzék az iskolából.

Vita az újvidéki városi TV kapcsán a képviselő-testület ülésén
2015. június 25. – Pannon RTV
Művelődési és egészségügyi intézmények tavalyi működéséről és munkatervéről vitáztak
ma az újvidéki képviselők. Az ülésen napirendi pontként szerepelt még az Újvidéki Városi
TV működése is, amely a legnagyobb vitát váltotta ki. Miloš Vučević, polgármester szerint
a magánosítás elhalasztásával a költségvetés átgondolásával lehetőség nyílik arra, hogy az
Újvidéki TV készen álljon a magánosításra.

Kárpátalja

Együttműködés a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Rákóczi-főiskola között
2015. június 25. - Kárpátalja Ma
Megállapodási szerződést írt alá a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) június 24-én a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával. A beregszászi főiskola képviseletében
jelen volt Orosz Ildikó elnök, Fodor Gyula rektorhelyettes, Csatáry György, a Történelem
és Társadalomtudományi Tanszék vezetője és Molnár D. Erzsébet, a Lehoczky Tivadar
Intézet kutatója. Az együttműködési szerződést Ötvös István, a NEB bizottsági tagja és
Orosz Ildikó írta alá. Mint azt Ötvös István portálunknak elmondta, a Nemzeti Emlékezet
Bizottságát 2014 februárjában hozták létre. Legfőbb feladata, hogy 1944 decemberétől, az
ideiglenes nemzeti kormány létrejöttétől vizsgálja meg nemzetünk történelmét.

Magyarország továbbra is Kárpátalja fontos kereskedelmi partnere
2015. június 25. - Kárpátalja Ma
Idén január és április között Kárpátalja magyarországi exportja 164,9 millió dollárt tett ki,
ami a teljes export 43,2 százaléka. Az import tekintetében ez a mutató 37,3 millió dollár
(11,2%) - adta hírül a zakarpattya.net a megyei statisztikai hivatal jelentésére hivatkozva. A
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Magyarországra irányuló árukivitel nagy részben az elektromos gépek árucsoportját
érintette (a teljes export 86,9 százaléka). Ezenkívül fontos szerepet játszanak e téren a
faipari termékek (2,5%), a ruházati cikkek és kiegészítők, a textíliák (2,4%), a kazánok,
gépek (2,3%).

Honfoglaló őseinkre emlékeztünk Tiszacsomán

Muravidék

2015. június 25. - Kárpátinfo
Immár hagyománnyá vált, hogy a kárpátaljai magyarság képviselői minden évben
elzarándokolnak Tiszacsomára, a Honfoglalási Emlékparkba, hogy együtt emlékezzünk itt
honfoglaló őseinkre, akik több mint 1100 évvel ezelőtt a magyarság legnagyobb
vállalkozását hajtották végre a Kárpát-medencébe történő betelepülésükkel. E jeles
eseményre az idén - a megszokottól eltérően - nem ősszel, hanem június harmadik
vasárnapján került sor. Bevezetőjében Sin József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség Beregszászi Járási Szervezetének elnöke azt emelte ki, hogy idén már XX.
alkalommal emlékezünk ezen a helyen azon (h) őseinkre, akik több mint 1100 évvel ezelőtt
itt hont foglaltak, hazát szereztek és államot alapítottak.

Államiság Napja Lendván az összefogás jegyében
2015. június 25. – Muravidéki Magyar Rádió
Szlovéniában ma a függetlenség ünnepe van. Az Államiság Napja előestjén Lendva Község
is megünnepelte Szlovénia 24-ik születésnapját. Ünnepi beszédet Hajós Ferenc, Szlovénia
első magyarországi nagykövete, Lendva Község tiszteletbeli polgára mondott.

Őrvidék

Sikeres volt a központi érettségi Felsőőrött
2015. június 25. - Volksgruppen
Elérkezett az utolsó tanítási hét és lezajlottak az érettségi vizsgák is. A Felsőőri Kétnyelvű
Szövetségi Gimnáziumban pénteken kerül sor a magyar és horvát osztályokban végzett
maturánsok ünnepélyes búcsúztatójára. Az idei volt az iskola történetében a 16. magyar
érettségi és egyben az első az új, központi érettségi rendszerben.
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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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