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2015. július 15. – MTI, Orientpress, nol.hu, Origo, mno.hu, Magyar Hírlap, Origo, 444.hu,
Napi Gazdaság, Mandiner,
Elérte a 750 ezret az állampolgársági kérelmek száma, és a 700 ezredik ember is letette az
állampolgársági esküt - jelentette be a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
szerdán. Semjén Zsolt a számok alapján tarthatónak látja azt a célt, hogy a ciklus végére,
azaz 2018 elejére - a kedvezményes honosítással - meglegyen az egymillió új magyar
állampolgár. Semjén Zsolt szerint a honosítás a magyar állam történetében példátlan
munka, amelyet „Magyarország a jövőben is töretlen lendülettel folytat”. „Fontos látni
azonban, hogy az utódállamok ellenérdekeltek a honosításban, ezért például
dezinformációkkal igyekeznek azt akadályozni, de nem sok sikerrel, sőt úgy tűnik,
mostanra többé-kevésbé ők is beletörődtek abba, hogy a honosítás egy példátlanul sikeres,
elgáncsolhatatlan folyamat” – fogalmazott Semjén Zsolt.

Vezető hírek

750 ezer állampolgársági kérelem, 700 ezer eskütétel

Kövér a román korrupcióellenes harcról: egy külföldre elkötelezett új elit
diszkreditálja a régit
2015. július 15. – transindex.ro
Romániában beindult egy „kívülről manipulált folyamat, aminek a célja, hogy egy
külföldre elkötelezett új elit váltsa fel a régit” - mondta Kövér László, a magyar
Országgyűlés elnöke a PestiSrácok.hu-nak adott interjújában. Kövér szerint a Romániában
„méltán népszerű” korrupcióellenes harc nevében próbálják meg most diszkreditálni a
„régi elitet". Kövér arra a felvetésre, hogy „Erdélyben már az úgymond jobboldal, tehát a
Tőkés László-féle Néppárt és a Magyar Polgári Párt hívei is egymásnak feszülnek", úgy
válaszolt, hogy a pártpolitikát nem kell összekeverni a nemzetpolitikával. Ennek kapcsán
említette a „kívülről manipulált folyamatot” is, amelynek „durva következménye van a
magyar közösségre nézve is” - mondta.

Moszkal lett Kárpátalja új kormányzója
2015. július 15. – MTI, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Hennagyij Moszkal személyében új elnöke van a Kárpátalja megyei állami közigazgatási
hivatalnak, a kormányzót szerdán Ungváron Petro Porosenko ukrán elnök iktatta be
tisztségébe, aki munkalátogatásra érkezett a Kárpátaljára. A megyei kormányzati
épületben elmondott beszédében az államfő nagyra értékelte Moszkal eddigi keletukrajnai tevékenységét az ukrán fegyveres erők és az oroszbarát szakadárok közötti harcok
által sújtott Luhanszk megye katonai-polgári közigazgatása élén. Kiemelte, hogy az új
kormányzó „a golyóktól nem félve” sikerrel igazgatta az ügyeket a frontvonal
legveszélyesebb pontjain, magatartásával példát mutatva Ukrajna védőinek. Hangsúlyozta,
hogy hasonlóan eredményes munkát vár el Moszkaltól új tisztségében Kárpátalján.
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2015. július 15. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro
Kétnyelvű iskolai feliratokat helyeztek ki a marosvásárhelyi Alexandru Ioan Cuza
Általános Iskolában, amelyeket a CEMO adományozta a tanintézetnek a „Kétnyelvűség az
oktatásban” program keretében. A civil szervezet több iskolát is megkeresett a program
kapcsán, a tárgyalások még folyamatban vannak. A CEMO bízik benne, hogy a nyár végéig
egy-két iskolában még megjelennek a kétnyelvű feliratok. A program addig folytatódik,
ameddig minden egyes marosvásárhelyi iskolában, óvodában sikerül megvalósítani a
kétnyelvűséget.

Erdély

Kétnyelvű feliratokat helyezett ki egy marosvásárhelyi iskolában a CEMO

Bocék nem engedélyezték az autonómiát szorgalmazó molinó kihelyezését
2015. július 15. – maszol.ro, Nyugati Jelen
A kolozsvári polgármesteri hivatal nem engedélyezte olyan molinó kihelyezését a város
határába, amelyen románul, magyarul és németül áll az Autonómiát Erdélynek! felirat –
közölte szerdán az MTI-vel Fancsali Ernő, Erdély autonómiájáért küzdő civil aktivista. Az
aktivista egy hónappal ezelőtt indított adománygyűjtést azért, hogy fizetett hirdetésben
óriásplakátokon jelenítsék meg Erdély autonómiájának az igényét. Fancsali Ernő
elmondta, hogy felhívására annyi adomány érkezett, amennyi egy molinó elkészítésére, és
egy – Kolozsvár nagyváradi bejáratánál levő – hirdetőtábla egyhavi bérlésére elegendő.
Amint elmondta, a hirdetőtáblát üzemeltető reklámcég azt kérte, hogy a plakát arculatát
előzetesen engedélyeztesse a kolozsvári polgármesteri hivatallal. A hivatal pénteken
kézbesített válaszában elutasította a tábla jóváhagyását, és azt is közölte, hogy a hivatal
nem ért egyet a plakát „alkotmányellenes és provokatív” üzenetével.

Egyetlen magyar iskola sincs a top középiskolák között
2015. július 15. – maszol.ro, transindex.ro
Azok a diákok, akik kitöltötték a felvételi beiratkozáshoz szükséges űrlapot, 98,5
százalékuknak sikerült a számítógépes elosztáson alapuló felvételije - tájékoztat a
tanügyminisztérium. A tanügyminisztérium adatai szerint a legmenőbb húsz középiskola
közül szinte valamennyi Erdélyen kívül található. A húszas listán csupán az aradi Moise
Nicoară Főgimnázium és a kolozsvári Nicolae Bălcescu Elméleti Líceum szerepel.

Fogyatkozó szórványközösség a kóbori omló falak között
2015. július 15. – maszol.ro
Ritkaságszámba menő archaikus falukép és gótikus református erődtemplom van a Brassó
megyei Kóboron, aszfaltos bekötőút és térerő viszont nincs. Jövő szintén nincs, gondolták
azok a kóbori magyarok, akik elvándoroltak, ki Fogarasba, ki Amerikába. Megmenthető-e
az egykor ezerfős, ma agonizáló magyar közösség?
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2015. július 15. – Bihari Napló, Krónika
Számtalan újdonsággal készülnek az idei, XIV. Partiumi Magyar Napokra a szervezők:
idén augusztus 17 – 24. között szervezik meg a régió legnagyobb rendezvényét, a nyolc
naposra bővült PMN-t, melynek minden napjára jut egy gyermek/báb- és egy színházi
előadás, s a már jól ismert négy színpadon és 15 helyszínen több mint száz program közül
válogathatnak a szórakozni vágyók.

Erdély

Partiumi Magyar Napok – idén 8 napon át

Közös Phd-képzést indít a PKE és az ELTE
2015. július 15. – Bihari Napló
Ősszel nem indulnak új alapszakok a Partiumi Keresztény Egyetemen, dr. János Szabolcs
rektor szerint nem is tervezték ezt, ugyanis a meglévőket szeretnék inkább konszolidálni,
megszilárdítani. Jelenleg így 239 tandíjmentes helyet kínálnak alapszakon és 95
tandíjmentes helyet a mesterképzőn. Újdonságként viszont arra hívta fel a figyelmet:
közös szándéknyilatkozatot írtak alá a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem
vezetésével arra vonatkozóan, hogy a következő egyetemi évtől kezdve a két intézmény
közös doktori képzés beindítását szervezi.

Mégis lesz magyar szak a gyógyszerészetin
2015. július 15. – szekelyhon.ro, Krónika
A hét elején kezdődtek és péntekig, máshol szombatig lehet beiratkozni a vásárhelyi
felsőoktatási intézményekbe. Az szekelyhon.ro által megkérdezett tanintézetek képviselői
elmondták: a beiratkozók nagyobb hullámára az elkövetkezendő napokban számítanak.
Egyrészt ezt az előző évek tapasztalataira alapozva állítják, másrészt a jelentkezést lassítja,
hogy sok helyen az eredeti diplomákat csak szerdán adták ki. Talán a legjobb hír, hogy az
előzetes hírekkel ellentétben idén is indul magyar nyelvű oktatás a gyógyszerészeti karon.

Búcsú a bíróságtól
2015. július 16. – Csinta Samu – Krónika
A Krónika vezércikkében Csinta Samu hangsúlyozta, hogy „visszafogottságra intenék
mindenkit, aki máris valamennyi későbbi hasonló helyzetet – írásba adom: nem ez volt az
utolsó… – alapvetően befolyásoló precedensként kiáltaná világgá a szatmárnémeti bíróság
döntését, miszerint az autonómiáról beszélni nem szélsőséges cselekedet”. Hozzátette: „a
bírósági határozat viszont arra mindenképpen jó, hogy fokozott figyelemre intsen. Például
abban a tekintetben, hogy ha a „baráti” román sajtó megvilágosítása hiú ábránd is, a csak
információhiányból fakadó gyanakvások eloszlatása roppant fontos feladat. És teljesíthető.
Főleg, hogy immár bírósági indoklás is lobogtatható, miszerint az autonómia Európa más
országaiban működő intézmény”.
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2015. július 15. – hirek.sk, Új Szó
A Magyar Közösség Pártja nehezményezi, hogy a szlovák kormány Bősön menekülttábort
létesít a külföldi menekültek befogadására. Az MKP messzemenőkig kiáll a bősi lakosok
mellett, akik ezt a döntést ellenzik. Ha már a kormány figyelmen kívül hagyja a bősiek és a
csilizköziek véleményét, fejük fölött döntve a mindennapjaikat befolyásoló lépésekről, az
MKP garanciákat vár Robert Kaliňák szlovák belügyminisztertől.

Felvidék

Az MKP garanciákat vár a belügyminisztertől a bősiek biztonságának
szavatolására

Augusztusban népszavazást tartanak a menekülttáborról a bősiek
2015. július 15. – Felvidék Ma
A helyiek nem támogatják a szlovák kormány elképzelését: nem szeretnék, ha Bősön
menekülttábor létesülne. Ennek érdekében augusztus 2-án népszavazást tartanak a
községben. 3148-an írták alá azt a petíciót, melyben a menekülttábor megnyitása ellen
tiltakoztak. Mivel az íveket a törvény szerint a lakosság megfelelő aránya látta el
kézjegyével, lehetőség van arra, hogy a helyiek népszavazáson fejezzék ki véleményüket a
kérdésről.

Újabb segély Kárpátaljára a felvidéki reformátusoktól
2015. július 15. – Felvidék Ma
A felvidéki református egyház tagjai az elmúlt hónapokban meghallották a segélykérést, és
az adománygyűjtés során több mint 70.000 eurót gyűjtöttek össze a kárpátaljai magyarok
részére. Az adomány első részletét a Generális Konvent tavaszi ülésén Fazekas László
püspök és Fekete Vince főgondnok juttatta el a kárpátaljai református egyház segítségével
a rászorulókhoz.

Gombaszög: Erős kezdés Krasznahorkaváralján!
2015. július 15. – bumm.sk
Július 15-én, szerdán, hivatalosan is megnyitotta kapuit a 2015-ös Gombaszögi Nyári
Tábor. Az idei Gombaszögi Nyári Tábort Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár,
Németh Zsolt parlamenti külügyi bizottság elnök, Kotiers Róza, a Diákhálózat elnöke, és
Orosz Örs főszervező nyitották meg.

Duális képzés: A verebélyi példa
2015. július 15. – Felvidék Ma
Szlovákiában hivatalosan a szeptemberben induló új tanévben rajtol a duális képzési
rendszer, amelynek előkészületei már nagyban zajlanak. Juraj Hron, a kormány
szakképzési tanácsában tömörülő munkáltatók koordinátora a nyár elején azt nyilatkozta,
hogy a rendszerbe 170 vállalat készül belépni. Ezáltal az egész országban 37 szakmán belül
1450 alapiskolai végzős szakmai képzése kezdődhet meg a gyakorlatban.
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2015. július 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Módosította költségvetését a Magyar Nemzeti Tanács a nyári szünet előtti utolsó rendes
ülésén. A képviselők többségi szavazással elfogadták az újvidéki Európa Kollégium
diákjóléti intézmény megalapításáról szóló határozat módosítását, valamint az alapítók
közötti jogok és kötelezettségek rendezésének aláírásáról szóló záradékot. Képviselői vita
alakult ki a muzslyai iskolaszék egyik tagjának kinevezése kapcsán, ugyanis a korábbi tag
felmentéséről nem döntött a Végrehajtó Biztosság, továbbá több képviselő is számon kérte
az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény módosítástervezetében előforduló
kisebbségi jogkörök csorbítása kapcsán az MNT elnöke és a hivatal lépéseit.

Vajdaság

Módosította a költségvetést a Magyar Nemzeti Tanács

Korhecz Tamás szerint Pásztor István a személyét érintő valótlanságot állított
2015. július 15. – Vajdaság Ma
A VMSZ elnökének Pásztor Istvánnak kérdésére, miszerint a „médiastratégiával
összhangban miért nem tett kísérletet rá, hogy átvegye a Szabadkai és a Topolyai Rádió
társalapítói jogát?” ifj. dr. Korhecz Tamás reagált. Elmondta, hogy még 2012 elején
kezdeményezte a topolyai és a szabadkai tájékoztatási közvállalatok alapítói jogainak az
átvételét. A topolyai önkormányzat rövidesen reagált a kezdeményezésünkre, és 2012.
március 22-én képviselő-testületi döntést hozott az alapítói jogok részbeni átadásáról a
Magyar Nemzeti Tanács javára. A Magyar Nemzeti Tanács 2012. május 14-én, a XXI.
ülésén végzést hozott a Topolyai Rádió, azaz a tájékoztatási közvállalat alapítói jogainak
részbeni átvételéről. Ezek után a topolyai közvállalat elindította a változás bejegyzését. A
Cégnyilvántartó Ügynökség 2013 júliusában határozatával elutasította a társalapítói jogok
bejegyzését. Az ügynökség azzal indokolta az elutasítást, hogy az MNT a közvállalatokról
szóló törvény értelmében nem lehet közvállalat alapítója.

„Az elmúlt hónapok nemigen kedveztek az építkezésnek”
2015. július 15. – Hét Nap, Vajdaság Ma
Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy amikor átvette az elnöki
mandátumot úgy tűnt, hogy teljes az egyetértés a régi és az új vezetés, valamint nincs
eltérés a célokat és a stratégiai elképzelések között. A korábbi elképzeléseket azok is
támogatták, akik most elégedetlenek az új összetételű MNT minden lépésével. A szerbiai
kisebbségi akciótervvel kapcsolatban elmondta, hogy a vajdasági magyarság
szempontjából különösen a közszférában foglalkoztatottak nemzeti összetételére
vonatkozó ajánlásra kell odafigyelnünk, hiszen az számos pontban elemzi ezt a kérdést. A
vajdasági magyar tájékoztatás jövőjét egy egységes magyar médiahálózat kialakításában
látja. Amelynek első lépése a Vajdasági Magyar Médiaház létrehozása, valamint a
Vajdaságban már működő magyar nyelvű, közszolgálati tartalmat gyártó szerkesztőségek
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2015. július 15. – Pannon RTV, Hét Nap, Vajdaság Ma
Varga László korábbi, Kisebbségi autonómialeépítés című jegyzetére érkezett MNT-s
reakcióra válaszul a köztársasági képviselő azt írja, hogy ellentétben az MNT-közlemény
állításával, az Alkotmánybíróság másfél évvel ezelőtt nem semmisített meg semmiféle
„törvényi módosításokat”. A 2009. augusztus 29-én elfogadott Nemzeti tanácsokról szóló
törvény egyes rendelkezéseit helyezte hatályon kívül. Varga szerint az oktatási és nevelési
rendszer alapjairól szóló törvényben továbbra is szerepel a Nemzeti tanácsokról szóló
törvényből törölt rendelkezéssel megegyező tartalmú jogi megoldás, amely a Nemzeti
tanácsokról szóló törvényre vonatkozó alkotmánybírósági döntéstől függetlenül továbbra
is része a hatályos jogrendszernek. Az MNT az elmúlt másfél évben folyamatosan
gyakorolta is azokat a hatásköreit, amelyekről a testület sajtószolgálata azt állítja, hogy
azokat a gyakorlatban a Szerbiai Alkotmánybíróság másfél éve megsemmisítette.

Munkácsi lövöldözés – A csempészés elleni kemény fellépést helyezett
kilátásba Porosenko Munkácson
2015. július 15. – MTI, Kárpátalja
A csempészés elleni gyors és kemény fellépést és a szomszédos európai uniós országok
vezetésével tartandó konzultációkat helyezett kilátásba a kárpátaljai munkalátogatáson
tartózkodó Petro Porosenko ukrán elnök szerdán Munkácson, ahol a helyi rendvédelmi
szervek vezetésével folytatott megbeszélést. A találkozón az államfő kijelentette, hogy a
csempészés problémájának leküzdése érdekében gyors és kemény intézkedéseket fog
foganatosítani. Elmondta, hogy ebbe a küzdelembe szeretné bevonni az Ukrajnával
szomszédos európai uniós tagországokat is – adta hírül a 112.ua ukrán hírportál. A
beszámoló szerint Porosenko közölte, hamarosan konzultációkat kezd a szomszédos
országok vezetésével, mert szerinte az ukrán oldalon folyó csempészés nem lenne
lehetséges a határ túloldalán lévő fogadókészség nélkül, ami a korrupció határokon átívelő
jellegét bizonyítja.

Vajdaság

Varga László: „A VMSZ hivatalos álláspontját minősítette hatalmas
tévedésnek az MNT sajtószolgálata”

Kárpátalja

hálózatának megalakulása. Ennek a folyamatnak fontos része az állandósuló műsorcsere,
továbbá a szórvány- és a tömbmagyarság közötti tartós médiakapcsolat.

A mindennapok túlélésében is segít Kárpátalján a Magyarok kenyere
jótékonysági akció
2015. július 16. – Kárpátalja
A mindennapok túlélésében is segít Kárpátalján a Magyarok kenyere jótékonysági akció. A
gyűjtésnek a korábbi években elsősorban szimbolikus jelentősége volt, a Kárpát-medence
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Kárpátalja

magyarságának egybetartozását jelképezte, erősítette, most viszont szó szerint szükség van
a „magyarok kenyerére”. A szervező Pro agricultura Carpathica Kárpátaljai Megyei
Jótékonysági Alapítvány kárpátaljai árvaházaknak, egyházi iskoláknak, óvodáknak szánja
a gazdák adományait. A jótékonysági akció szervezője, Őrhidi László szavai szerint nagy az
érdeklődés az akció iránt. Tavaly 6,2 tonna kenyérgabona gyűlt össze, és elsősorban azokat
az intézményeket támogatták vele, amelyek karitatív tevékenységet folytattak, és
gyermekoktatási intézményeket, líceumokat, árvaházakat, melyek állami támogatásban
nem részesültek. Idén is ezt a kört szeretnék elsődlegesen támogatni, de kiterjesztenék
más intézményekre is, például a nagyszőlősi ferences rendi misszióra – mondta el a
szervező.

Bocskor Andrea sajtóközleménye a munkácsi fegyveres incidens kapcsán
2015. július 15. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja aggodalmát fejezi ki az elmúlt
napokban Munkácson történt fegyveres összetűzések miatt és a rend mielőbbi
visszaállítását kéri az ukrán hatóságoktól. Meggyőződésünk, hogy az ukrán állami szervek
feladata a törvényesség betartatása és határozottan fel kell lépniük a különböző
törvénytelen felfegyverkezett csoportok ellen. Elvárjuk a rendvédelmi szervektől, hogy
mielőbb állítsák helyre a közrendet és garantálják a civil lakosság, ezen belül a Kárpátalján
élő közel 150 ezer magyar biztonságát. Az Európai Unió magas rangú politikusaival
egyetemben a hétvégi események alapos kivizsgálását és a vétkesek felelősségre vonását
várjuk el az ukrán hatóságoktól – írják közleményükben.

Anyaországi elismerés 18 kárpátaljai pedagógusnak
2015. július 15. – Kárpátalja
A magyarországi Bethlen Gábor Alapítvány tizennyolc olyan kárpátaljai magyar pedagógus
munkáját ismerte el oklevéllel és pénzjutalommal, akik sokat tesznek vagy tettek a
kárpátaljai közösségek érdekében. Az elismerő okleveleket és a díjakat személyesen Lezsák
Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke, a Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriumi elnöke
adta át Vári Fábián László költővel, Keskeny Ernő kijevi magyar nagykövettel és Bacskai
József ungvári magyar főkonzullal, valamint Molnár Eleonórával, a Kárpátaljai
Népfőiskolai Egyesület elnökével közösen. Lezsák Sándor a díjátadást követően
tudósítónk¬nak elmondta: „A Bethlen Gábor Alapítvány támogatásokból él. A most
átadott díjakat a svájci magyarok gyűjtése, valamint egy egyéni adományozó felajánlása
tette lehetővé. Ők minket bíztak meg azzal, hogy ezt valamilyen formában jutassuk el olyan
személyekhez, akik sokat tesznek a kárpátaljai magyar közösségek érdekében.
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2015. július 15. - Népújság
„... a jobb közhangulat hozzájárul a sikerhez. Itt, ebben a régióban annyi a jó, az érdemes
és a lehetőséget adó dolog, hogy nincs helye az eddigi rossz gondolkodásmódnak” – vallja
a 43 éves Gönc Ferenc okleveles közgazdász, aki július 1-jétől az RRA Mura Regionális
Fejlesztési Ügynökség új igazgatója. Bízik abban, hogy az önkormányzatokkal és a
gazdasággal szorosabbra tudja fűzni a kapcsolatot.

„Az életelvem a becsület és a tisztességes munka, s állítom, így is lehet”

Muravidék

A pozitívabb muravidéki gondolkodásért

2015. július 15. - Népújság
Hajós Ferenc jogász, nemzetiségi politikus, kisebbségvédelmi szakértő, Szlovénia első
magyarországi nagykövete júniusban ünnepelte 80. születésnapját. Még mindig vitális és
aktív, habár azt mondja, ráférne egy kis pihenés. A jubileuma kapcsán arról is
beszélgettünk – nyíltan és őszintén –, miért csodálja nagyapját, mi történt a kémia
érettségin és miért nem lett zongoraművész, miért jött az önállósuláskor Peterle és Rupel
Lendvára, hogyan lett barátja Göncz Árpád és mi fontos az életben.

Mind a többség, mind a kisebbség tanulja a másik nyelvét

A Bécsi Magyar Iskola nyári tábora
2015. július 15. - Volksgruppen
Sikeres volt a Bécsi Magyar Iskola zenés nyári tábora Budapesten, a tábort Bécsben
szerették volna megvalósítani, csak a rövid hírdetési idő miatt, nagyon kevés bécsi-magyar
gyermek tudta volna igénybe venni a tábort. A budapesti tábornak összesen nyolc
résztvevője volt.

Őrvidék

2015. július 15. – Nagy Magdolna – Magyar Szó
Feltehetőleg a Muravidéken sem indul őszre annyi elsős az általános iskolába, mint egy
évvel korábban, hiszen ott is évek óta lassan, de biztosan fogyatkozik a magyar ajkú
lakosság, így csökken a beiskolázásra kerülő gyerekek száma is. A pedagógusok azonban,
csakúgy, mint nálunk, a nyári pihenő ellenére készülnek a következő tanév kihívásaira.
Július elején például Balatonfüreden táborozott néhány muravidéki pedagógus, akik az
általános iskolák első harmadában a magyart második nyelvként tanítják. Pisznyák Mária,
a szlovén állam oktatási intézetének magyar nyelvi tanácsadója elmondta, hogy hogy a
kétnyelvű oktatásból a magyar gyerekek inkább úgy kerülnek ki, hogy a szlovén
nyelvismeretük erősebb, a velük egy osztályban ülő szlovén társaik pedig alig tanulnak
meg magyarul.
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2015. július 15. – Kárpátalja Ma, Felvidék Ma, Nemzeti Regiszter
A Külföldi Magyar Cserkészszövetség augusztus 20-án, este kilenc órakor szervezi meg a
Magyar Szolidaritás Tüze alkalmat. A gyertyaláng vagy a tábortűz mindenhol a helyi
időszámítás szerint, augusztus 20-án este 21.00 órakor lobban majd fel a nemzetközi
dátumvonaltól nyugatra, tehát New Zealand, Ausztrália vonalától kel útra és végig kísérve
augusztus 20-át, Honoluluban alszik ki. Mint a szervezők megjegyezték: a világot bejáró
láng a szétszórtságunkra és az együttérzésünkre emlékeztet. A trianoni határokon kívüli és
az otthoni magyarság egy napra a világ minden pontján legalább lélekben egymásra talál.

Diaszpóra

Magyar Szolidaritás Tüze a Kárpát-medencében az összetartozás jelképe
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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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