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2015. szeptember 3. – MTI, Magyar Idők, Népszabadság
Kihallgatta Victor Ponta román miniszterelnököt csütörtökön a korrupcióellenes
ügyészség (DNA). A politikust okirat-hamisítással, pénzmosással és adócsalásban való
bűnsegédlettel gyanúsítják. Pontát negyedik alkalommal idézte be gyanúsítottként a
vádhatóság, amelynek épületében most több mint másfél órát töltött. Távozáskor közölte,
álláspontja kifejtésén kívül az ügyész minden kérésére válaszolt, továbbá azt kérte, hogy
ügyét válasszák el a többi gyanúsított ügyétől. Úgy vélte, nemcsak neki, hanem az
ügyészségnek és a közvéleménynek is érdeke, hogy ügyében mielőbb döntés szülessen. A
DNA azt állítja, hogy Ponta 2007-2008-ban ténylegesen el nem végzett ügyvédi
szolgálatokért vett fel havi 2-3000 eurós honoráriumot Dan Sova szenátor cégétől, az
összeg igazolásául pedig beszámolókat hamisított, más ügyvédek tevékenységi
beszámolóját lemásolva.

Vezető hírek

Kihallgatta Pontát a korrupcióellenes ügyészség

Az EMNP feljelentést tett a DNA-nál a nagyváradi Ady-központ ügyében
2015. szeptember 3. – transindex.ro, MTI, Bihari Napló, Krónika, Erdély Ma, Háromszék,
hirado.hu
Az EMNP Bihar megyei szervezete feljelentést tett a korrupcióellenes ügyészségen (DNA) a
nagyváradi Ady-központ ügyében, amelyet a Mecénás Alapítvány épített meg magyar
állami támogatásból. Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke
csütörtökön jelentette be, hogy a hét elején a vádhatósághoz fordult. Mint mondta, azért
tette meg ezt a lépést, mert szeretné tudni, mi történt azzal a 800 ezer euróval, amellyel
szerinte a Mecénás Alapítvány és az RMDSZ Bihar megyei vezetői nem tudnak elszámolni.
Szabó Ödön, az alapítvány ügyvezető elnöke az MTI-nek elmondta: a magyar állammal
tételesen elszámoltak, ezt Budapest elfogadta, így rendelkeznek elszámolási bizonylattal.

„Minden magyar gyermek számít”
2015. szeptember 3. – Huncro.hr
Ahogyan az előző két iskolaév kezdetén, úgy az idein is támogatásban részesítette a magyar
tanintézményekbe iratkozókat a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. Az 59
tanulónak Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
nyújtotta át a taneszközöket tartalmazó csomagokat. Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszédében az anyanyelven történő tanulás
fontosságát hangsúlyozta. Bessenyei Györgyöt idézve elmondta, hogy „Minden nemzet a
maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem…” Majd leszögezte azt is, hogy jól döntenek
azok a szülők, akik magyar tagozatra, magyar nyelvre íratják a gyermekeiket és
ragaszkodnak őseik identitásához. - Mi pedig ebben minden módon támogatjuk őket, akár
oktatási csomaggal, akár oktatási-nevelési támogatással, természetesen mindig
mindenhol, így Horvátországban is a legfontosabb partnerünk ebben a
pedagógusszervezet, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. A magyar kormány
pedig a jövőben is igyekszik ebben a munkában a pedagógusok, szülők és gyermekek
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DNA-vizsgálat a bukaresti Ady-kollégium ügyében
2015. szeptember 4. – Krónika
Belátható időn belül nem várható előrelépés a bukaresti Ady Endre Gimnázium torzóban
maradt bentlakása felépítésének ügyében, amelynek kapcsán immár az Országos
Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) is vizsgálatot folytat. Ez derül ki a budapesti Emberi
Erőforrások Minisztériumának (Emmi) Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő
interpellációjára adott válaszából.

Erdély

segítségére lenni – mondta Potápi Árpád János államtitkár, aki megköszönte a szülőknek
a magyar iskolaválasztást és azt, hogy nem hisznek abban a tévhitben, hogy a többségi
nyelven tanuló gyerekek jobban tudnak majd érvényesülni.

17 műemléképület felújítását támogatja a Hargita Megyei Tanács
2015. szeptember 3. – transindex.ro
A tervezési és kivitelezési munkálatokra 300 ezer lejt hagyott jóvá a megyei önkormányzat
a legutóbbi ülésén. Csík térségében a zsögödi templomon végeznek felújítási
munkálatokat. Emellett a mindszenti, a lázárfalvi, a csatószegi, a csíkszentmiklósi
templom, valamint a csíkszentkirályi Úrnapja kápolna felújítási tervének elkészítését
támogatják. A finanszírozott projektek között szerepel a csíkszentmihályi
műemlékegyütteshez tartozó „Balogh Anna-féle kocsma” felújítási tervének elkészítése is.

Hol hibázott az oktatási minisztérium a létszámleépítésnél?
2015. szeptember 3. – maszol.ro
Csak a gyermekszám alapján nem lehet ésszerű leépítéseket eszközölni a tanügyben erősítette meg a maszol.ro megkeresésére Király András oktatási államtitkár azokat a
kifogásokat, amelyeket politikusok, tanfelügyelőségek és érdekszövetségek emeltek a
tanügyminisztérium lépései ellen. Az államtitkár tájékoztatása szerint a szaktárca nem
vette figyelembe az adott megye sajátosságait, például egy-egy település földrajzi és nyelvi
elszigeteltségét, a megyék népsűrűségi sajátosságait, diszperziós jellegzetességeit, a
kisebbségi oktatás specifikumait, amikor gyermeklétszám alapján kiszámolta, hány állást
kell megszüntetni az iskolákban.

Magyarországi orvosok végeznek ingyenes vizsgálatot Háromszéken
2015. szeptember 3. – maszol.ro, Krónika
Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot végeznek magyarországi orvosok a háromszéki
Bodok község településein. A Bács-Kiskun Megyei Kórház szakorvosai szeptember 7-11.
között tartózkodnak Sepsisbodokon. A Kovászna megyei önkormányzat elnöke, Tamás
Sándor emlékeztetett, hogy két évvel ezelőtt a magyarországi testvérmegyével elindított
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Kezdődik az őszi felvételi a BBTE-n
2015. szeptember 3. – maszol.ro, transindex.ro
418 államilag támogatott, 5500 fizetéses és 1690 távoktatásos helyet hírdet meg a BabeșBolyai Tudományegyetem alapképzésen az őszi felvételi idejére. Mesterképzésen 862
államilag támogatott hely és 2000 fizetéses hely maradt a nyári felvételi időszak után. A
sikeres nyári felvételi időszakot követően a Magyar Tagozat az őszi felvételi időszakra 150
ingyenes helyet tud biztosítani alapképzésre – áll az egyetem közleményében. Három
egyetemi kar, a Jogtudományi, Bölcsészettudományi és a Színház és Televízió, csupán az
őszi szesszióban hirdet felvételit.

Erdély

programnak köszönhetően több ezer vizsgálatot végeztek a magyarországi orvosok
Orbaiszéken és Erdővidéken. Idén Sepsiszékre, Bodok községbe érkezik a szűrőprogram.

Célegyenesbe fordult az előválasztási kampány Marosvásárhelyen
2015. szeptember 3. – maszol.ro
Az október 11-i marosvásárhelyi előválasztás jelentkezési határidejének lejártával
célegyenesbe fordult a versenybe szálló jelöltek – Soós Zoltán (RMDSZ), Portik Vilmos
(EMNP) és Barabás Miklós (CEMO) – kampánya. Eddigi jobbára a közösségi oldalakon
vagy sajtóközlemények formájában korteskedtek. A legfőbb cél a polgármesteri hivatalt 16
éve irányító jelenlegi polgármester, Dorin Florea leváltása. Ezt pedig külön-külön egyik
magyar párt jelöltje sem lesz képes megtenni – ezzel mindannyian tisztában vannak, ezért
az RMDSZ és az EMNP korábban az előválasztás mellett döntött. A két párt között
szándéknyilatkozatot írt alá arról, hogy az előválasztás nyertese a marosvásárhelyi
magyarok közös jelöltje legyen: tehát ha az RMDSZ jelöltje nyer, akkor Soós Zoltánt az
EMNP is támogatja, illetve fordítva, Portik Vilmos, győzelme esetén élvezni fogja az
RMDSZ támogatását.

Az Arad megyei RMDSZ és a Pro Identitas Arad Egyesület tanszertámogatása
előkészítő osztályosoknak
2015. szeptember 3. – Nyugati Jelen
Közel 160 magyar előkészítő osztályos kisdiák iskolakezdését támogatja tanszerekkel a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Arad megyei szervezete a 2015–2016os tanévben. A „De nehéz az iskolatáska!” elnevezésű kezdeményezést a Pro Identitas Arad
Egyesület segítségével bonyolítja le az érdekvédelmi szervezet. „A kezdeményezés része az
RMDSZ beiskolázási kampányának, és ezzel is ösztönözni szeretnénk azt, hogy a magyar
családok az anyanyelvű oktatást válasszák gyermekeiknek. A helyi közösségek és
tanintézményeink egymásrautaltsága egyben jövőnk záloga: csak akkor maradhat fenn a
közösség, ha az új nemzedék anyanyelvén tanul, oktatásunkat viszont úgy őrizhetjük meg,
ha gyermekeinket magyar óvodába, iskolába íratjuk” – fogalmazott Faragó Péter, az
RMDSZ Arad megyei szervezetének elnöke.
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2015. szeptember 3. – Bihari Napló
Hatszázról nyolcszáz főre nő a most kezdődő tanévben a Szent László Líceum diákjainak
létszáma. Amennyiben ez a tendencia folytatódik, a tanintézményen belül újabb termeket
fognak majd élettel megtölteni. A felújítások a püspökség támogatásával zajlanak.

Erdély

Több diákja lett a Szent László Líceumnak

„Fontos, hogy csapatban dolgozzunk”
2015. szeptember 3. – Bihari Napló
A 2015-2016-os tanévtől Zsiros Anikó a váradi Lorántffy Zsuzsanna Református
Gimnázium igazgatónője. A tanév eleji beszélgetés során az igazgatónő terveiről, a
beruházásokról és a változásokról számolt be.

Törvénysértő a törvényjavaslat
2015. szeptember 3. – Bihari Napló
Az alaptörvényen kívül más jogszabályokkal is ellentétes Bogdan Diaconu új
törvényjavaslata – véli Biró Rozália, aki jelezte: normális esetben ez a javaslat már a
törvényességi előzetes normakontrollon sem megy át, aztán a szakbizottságokon sem, de
ha mégis, akkor a plénum vetheti el. Szerinte ugyanakkor ez az egész azt mutatja, hogy a
létező jogszabályokat újabbakkal kellene megerősíteni, majd „oda hatni, hogy azokat
gyakorlatba is ültessék”.

Amikor a hegyre jártak focit nézni az erdélyi magyarok
2015. szeptember 3. – maszol.ro
Most, amikor számítógépen, tableten, okostelefonon olvasunk híreket, nézünk
sorozatokat, filmeket vagy éppen focimeccset, nehéz elképzelni, hogy néhány évtizeddel
ezelőtt százak gyűltek össze Erdélyben a hegyen, hogy apró sporttévéket körbeülve, bolhás
képen, hang nélkül kövessék a labdarúgó mérkőzéseket. Azt pedig még nehezebb elhinni,
hogy a Péter László szociológus által feltárt történeteknek ma aktualitása is van.

Magyar–román társadalmi tükör az arénában
2015. szeptember 4. – Krónika
Harmincnégy éves átkot törne meg Magyarország labdarúgó- válogatottja péntek este,
amikor legnagyobb riválisát, Románia nemzeti csapatát látja vendégül az Európa-bajnoki
selejtezőkben. Péter László sportszociológus mérkőzésfelvezető – egyben az általa
képviselt új tudományágat is bemutató – interjújában rávilágít, hogy a presztízscsata
kitermel egy olyan diskurzust, amely a meccs ürügyén elbeszéli a magunk kollektív
identitásának történetét: kik vagyunk, mit gondolunk magunkról, illetve milyen a valós és
elképzelt viszonyunk nekünk, erdélyi magyaroknak a román többséggel.
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2015. szeptember 4. – Krónika
Elküldte az oktatási minisztérium a Hargita megyei tanfelügyelőségnek a hivatalos
szabályzatot arra vonatkozóan, hogy iskolakezdésig hány állást kell megszüntetni a megye
tanintézeteiben. Görbe Péter főtanfelügyelő rámutatott: sajnos a helyzet rosszabb, mint
amire eddig készültek, a szaktárca ugyanis szigorúbb sarokszámokat írt elő, mint amiről
eddig szó volt. Szerinte ugyanakkor a hivatalos szabályozás annyiban hasznos, hogy
mostmár sem ő, sem a tanfelügyelőség nem okolható a leépítés mértékének
meghatározásával, hiszen a minisztérium konkrét számadatokat határozott meg.

Erdély

Szigorított az oktatási tárca

Frunda: Ponta nem magyarellenes

A tudással felvértezve álljatok helyt az életben - jó emberként és jó
magyarként!
2015. szeptember 3. – Felvidék Ma
Berényi József, az MKP elnöke a dunaszerdahelyi Mezőgazdasági Szakközépiskolában,
majd a Vámbéry Ármin Gimnáziumban vett részt az ünnepélyes tanévnyitón és mondott
ünnepi beszédet. Rámutatott, hogy az iskolában eltöltött évek meghatározóak az ember
életében. Az emberi kapcsolatok, barátságok egy életre szólnak: „Ez egy óriási érték, az
ember az osztálytársaira támaszkodni tud, akár a családjára. (...) Most alapozzátok meg a
jövőtöket, a tudás komoly hatalom. Kívánom, hogy az itt szerzett tudással és emberi
kapcsolatokkal lépjetek be majd az életbe, és álljatok helyt ott is - jó emberként és jó
magyarként”.

Felvidék

2015. szeptember 4. – Krónika, szekelyhon.ro
Nyílt levélben szólította fel egykori kollégáját, Frunda Györgyöt Kincses Előd
marosvásárhelyi jogász, hogy kövesse Eckstein- Kovács Péter példáját, és mondjon le a
plágium, illetve korrupciós botrányba keveredett Victor Ponta miniszterelnök tanácsosi
tisztségéről. A Krónikának nyilatkozva, Frunda György nem kívánt Kincsessel vitába
szállni, és hangsúlyozta: Ponta semmiként nem sorolható a magyarellenes politikusok
sorába.

Molnár Imre: Tovább kell vinnünk a békességben való együttélés parancsát
2015. szeptember 3. – Felvidék Ma
Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet újonnan kinevezett igazgatója, aki
szeptembertől vezeti az intézetet, szeptember másodikán munkatársaival együtt
megkoszorúzta azt a pozsonyligetfalui emléktáblát, amely azoknak a magyaroknak,
németeknek és szlovákoknak állít emléket, akiket a második világháború után a
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Felvidéki jogfosztottak – Tamás Ilonka néni választ kapott a magyar
kormánytól
2015. szeptember 3. – hirek.sk
A szlovák állampolgárságuktól megfosztottak és támogatóik az előző években az
alkotmány napján az Alkotmánybíróság kassai székhelye előtt tüntettek, a testület tavaly
őszi semmit sem érő döntése után az idén elmaradt a tiltakozás. Az érintettek azonban
folytatják az igazságért vívott harcukat: Tamás Ilonka néni Orbán Viktor miniszterelnöktől
kért segítséget, Lomnici Zoltán, a felvidéki jogfosztottak jogi képviselője pedig korábban az
Európai Parlamentnek írt levelet. A magyar kormányfő nevében Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes válaszolt. Ilonka nénit a nemzet közössége erős tartóoszlopának
nevezte, aki felvállalta a felvidéki jogfosztott magyarok küzdelmét.

Felvidék

csehszlovák hadsereg katonái mészároltak le, majd virágot helyezett el a ligetfalui
temetőben lévő magyar munkaszolgálatosok tömegsírjánál.

Többségi támogatás a kisebbségi programokra
2015. szeptember 3. – hirek.sk
Az Európai Parlament állampolgári jogokkal, bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó
szakbizottsága (LIBE) ma elsöprő többséggel jóváhagyta Csáky Pál Sokszínű Európa című
projektjét, így az Európai Bizottság júniusi pozitív szakmai elbírálását követően a projekt
ma megkapta a politikai támogatást is. A javaslat szerint 2 millió eurót lehet majd lehívni
különféle kisebbségi programok finanszírozására.

Jelentős beruházások a tornaljai magyar alapiskolában

Zentai diákok a Nobel-díjasok és Tehetséges Diákok Találkozóján
2015. szeptember 3. – Vajdaság Ma
Szeptember elsején immár ötödik alkalommal került megrendezésre Szegeden a Nobeldíjasok és Tehetséges Diákok Találkozója, amelyre ezúttal is meghívást kaptak a Zentai

Vajdaság

2015. szeptember 3. – hirek.sk
Jelentős beruházások kezdődtek a tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű
Alapiskolában. A tornaterem felújítási munkálataira az intézmény 80 ezer eurós
támogatást kapott az államtól. A kerítés felújítása, valamint a hátsó udvar földmunkálatai
és tereprendezése saját forrásból mintegy 35 ezer eurót igényelt. Itt futballpálya és
játszótér létesül majd. A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát közel 800
tanuló látogatja mintegy 25 településről. Az idén 62 elsős kezdte meg a tanévet az
intézmény falai között.
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Pásztor: Empátiával kell viszonyulni a menekültekhez, de a helyi lakossághoz
is
2015. szeptember 3. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
Ha a migránsválságról van szó, empátiát kell tanúsítanunk a menekültek iránt, de a helyi
lakosság iránt is, jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
elnöke, aláhúzva, „nem Magyarország és nem is a magyar kormány szóvivője”. Pásztor a
Danasnak nyilatkozva arra a kérdése, miért értelmezik sokan a nyilvánosság előtt mondott
szavait xenofóbiát hirdető megnyilatkozásoknak, azt válaszolta, ő szabad ember, s nem az
ő problémája az, hogyan értelmezik a kijelentéseit.

Vajdaság

Gimnázium diákjai is, aminek köszönhetően két tanár kíséretében egy hatfős zentai
diákcsoport is részt vehetett az összejövetelen.

Megnyitotta kapuit a 63. Kanizsai Írótábor
2015. szeptember 3. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Az írótábor népkerti emlékművét a helyi önkormányzat, a Magyar Nemzeti Tanács és a
szervezőbizottság képviselői koszorúzták meg. Ezt követően a városháza előtti Koncz
István és Dobó Tihamér, a költő és festő szoborpárosa előtt Bányai János. Az írótáborban
az idén 45 vajdasági és magyarországi író és költő vesz részt. A megnyitót kiállítás,
irodalmi beszélgetés és az új irodalmi kiadványok bemutatása követi. Megnyitóbeszédében
Bányai János az irodalom és a neki otthont adó közösség kapcsolatáról is szólt.

Év közben is összevonhatóak lesznek a tagozatok
2015. szeptember 3. – Pannon RTV
Ezentúl év közben is kötelesek összevonni az azonos korcsoportú tagozatokat az
iskolaigazgatók, abban az esetben, ha 15 alá esik a tanulók létszáma. A szabadkai Kizúr
István Általános Iskolában most ez a lépés fenyegeti a második osztályos tanulókat. Tavaly
két magyar nyelvű első osztály nyílt a szabadkai Kizúr István Általános Iskolában. A
kisdiákok most is külön kezdték a tanévet, viszont hétfőtől ez megváltozik. Abban az
esetben, ha két azonos korcsoportú tagozat van, és a gyerekek létszáma egy tagozaton belül
15 fő alá csökken, akkor össze kell vonni, akár év közben is.

Óbecsén 134 magyar elsős kapott ajándékot
2015. szeptember 3. – Magyar Szó
Az óbecsei községben szeptember 1-jén 336 elsős tanuló kezdte meg tanulmányait a község
területén lévő hat általános iskolában, 202-en szerb, 134-en pedig magyar tannyelvű
osztályba járnak. Az óbecsei önkormányzat az elsősöket az idén is kis ajándékcsomagokkal
köszöntötte, amelyeket Vuk Radojević polgármester és Kinka Erzsébet alpolgármester
asszony osztott ki munkatársaikkal. Ezenfelül az elsősök a Magyar Nemzeti Tanács
beiskolázási ajándékcsomagját is megkapták. A Samu Mihály Általános Iskolában
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A KMKSZ és az UMDSZ mégis közösen indulna a választásokon?
2015. augusztus 3. – Karpatinfo.net
A KMKSZ és az UMDSZ egyesített erővel indulna a közelgő helyhatósági választásokon. Az
együttműködésről még nem született végső megállapodás, ám várhatóan a következő hét
hétfőjén már Zubanics László és Brenzovics László aláírnák az egyezményt a KMKSZ
ungvári székhelyén. A KMKSZ és az UMDSZ szóvivői elmondták, hogy a tervezett
megállapodás nem befolyásolja a pártok közös listáját, de külön jelöltekkel indulnának a
választásokon. A tervezett együttműködés ellenére azonban a két párt külön választási
listákkal indulna a beregszászi és nagyszőlősi járásokban.

Vajdaság
Kárpátalja

Csernyák Szilvia, az MNT oktatási bizottságának tagja és Mausz Olívia igazgatónő
köszöntötték az elsősöket. Ebben az iskolában, Papp Melinda és Farkas Edit tanítónők
osztályában, összesen harmincnégy magyar elsős kapta meg a füzeteket, tolltartót, labdát,
tornazsákot, gyurmát és egyéb, az oktatáshoz szükséges kiegészítőket, egy magyar diák
pedig Pecesoron, az iskola kihelyezett tagozatán kapta meg ajándékcsomagját. A Samu
Mihály iskolában 20, szerb tannyelvű osztályba járó kisdiák is ajándékban részesült az
MNT jóvoltából.

Felszentelték az új épületszárnyat
2015. augusztus 3. – Kárpátalja
Ukrajna egyetlen magyar tannyelvű római katolikus középiskolája, a Munkácsi Szent
István Líceum tanévnyitója a hagyományokhoz híven a munkácsi Tours-i Szent Mártonszékesegyházban szentmisével kezdődött, melyet Majnek Antal megyéspüspök celebrált
Snep Román munkácsi plébánossal, Megyesi László diakónus segédletével. A tanévnyitó
ünnepség a líceum új épületszárnyának árkádjai alatt folytatódott, ahol Kristofori Olga
igazgatónő köszöntötte a megjelent vendégeket, mások mellett Ljubka Katalint,
Magyarország Miniszterelnöksége Nemzetpolitikai Államtitkárságának osztályvezetőjét,
Szalipszki Endre beregszászi magyar főkonzult, Varga Ferenc ungvári magyar konzult,
Majnek Antal munkácsi megyéspüspököt, Baranyi Eleket, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
referensét, Gulácsy Gézát, a KMKSZ alelnökét.

Őrbottyányi testvérek Badalóban – segítségnyújtás határok nélkül
2015. augusztus 3. – karpatalja.ma
Pest megye kisvárosában, a közel 8000 lelkes Őrbottyányban működik az Őrszentmiklósi
Református Gyülekezet. A lelkész és a presbitérium a gyülekezet tagjaival összefogásban
jelentős összeget gyűjtött össze a nyár folyamán a Badalói Református Gyülekezet
támogatására. Számos anyaországi település vállalta fel az elmúlt év folyamán, hogy –
lehetőségeikhez mérten – támogat egy-egy kárpátaljai közösséget. Az Őrszentmiklósi
Református Gyülekezetnek ez volt a célja, amikor a nyár folyamán gyűjtést rendeztek saját
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Nem lesz elegendő tankönyv a kárpátaljai iskolásoknak
2015. augusztus 3. – karpatalja.ma, Kárpátalja
A negyedik és hetedik osztályos tanulók tankönyv nélkül kezdték meg az új tanévet. A
könyvek nyomtatás alatt állnak, de úgy néz ki, nem fog jutni minden kisdiák számára –
adta hírül a zakarpattya.net.ua. Az oktatási minisztérium a tankönyvek
nyomdaköltségeinek felét finanszírozza, így a kárpátaljai diákok tankönyvellátására 9,5
millió hrivnyát különített el. A tankönyvek kiadási költségének másik felét a helyi
önkormányzatoknak kell biztosítani, így az iskoláknak ki kell várniuk, míg azok el tudják
különíteni a megfelelő összegeket.

Kárpátalja

településükön és közel 400 000 forintot gyűjtöttek össze a badalói egyházközség számára,
mely összeget rövid időn belül el is juttattak a célközösségnek.

Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen
2015. augusztus 3. – Kárpátalja
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke a Külhoni Magyarságért Díjjal tüntette ki a
„Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítványt. A díjat a
nagydobronyi gazdálkodó, az alapítvány elnöke vehette át augusztus 18-án az
Országházban rendezett ünnepségen. Vele, az alapítvány megálmodóinak egyikével
beszélgettünk az elismerés kapcsán arról a munkáról, amelyet a kárpátaljai gazdák
érdekében végeznek.

Brüsszeli küzdelem a kárpátaljai magyarokért
2015. augusztus 3. – Kárpátalja
Bocskor Andrea kárpátaljai európai parlamenti képviselő családjával szülővárosában,
Beregszászban töltötte nyári szabadságát. Kihasználva a lehetőséget, brüsszeli munkájáról
kérdeztük. Bocskor Andrea többet között az Aknaszlatinán kialakult helyzetről, az EU–
Ukrajna Parlamenti Társulási Közgyűlés munkájáról, valamint a brüsszeli kárpátaljai
napok rendezvénysorozatról is beszélt.

Segített a holland Metadidomi Alapítvány
2015. augusztus 2. – Kárpátalja
Jacob Koppenaal, a Stichting Metadidomi Foundation nevű holland segélyszervezet
ukrajnai projektjének vezetője huszonkét évvel ezelőtt, 1993 januárjában járt először
Kárpátalján, azóta az alapítvány hollandiai támogatóinak köszönhetően nagyon sokat
tudott az itt élő embereknek segíteni. Augusztus 27-én ünnepélyes keretek között adták át
Nagydobronyban az alapítváy támogatásával felújított öregotthonnak, palliatív kórházi
osztálynak és mentőállomásnak helyet adó épületet.
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Ifjúsági egyesület alakult a Hercegszőlősi járásban
2015. szeptember 3. – Huncro.hr
A Hegyalja Magyar Ifjúsági Egyesület a Her-cegszőlősi járás magyar fiataljait hivatott
összefogni, kulturális és sportprogramok szervezését tűzi ki célul. Múlt pénteken Csúzán, a
Kováts-pincében tartotta alakuló ülését a Hegyalja Magyar Ifjúsági Egyesület. Az egyesület
elnökének Hordósi Dánielt, alelnökének Ádám Józsefet választották. Mint ahogy azt
Hordósi az ülésen elmondta, az egyesület működése a Hercegszőlősi járás területére terjed
ki.

Történelmi tábor Edmontonban
2015. szeptember 3. – Nemzeti Regiszter
Az idei évben az albertai Corvin Történelmi Társaság (Corvin History Society) első
alkalommal rendezte meg nyári gyermektáborát, amelynek az edmontoni Kálvin Magyar
Református Egyház (Calvin Hungarian Presbyterian Church) adott otthont. 2015.
augusztus 24-28 között a részt vevő gyerekek közelebbről ismerkedhettek meg a
honfoglaló magyarok és az albertai őslakosok életével, hagyományaival, szokásaival.

Muravidék

2015. szeptember 3. – Muravidéki Magyar Rádió
Karl Erjavec külügyminiszter és Varga Mihály, Magyarország nemzetgazdasági minisztere,
valamint számos más neves vendég jelenlétében tegnap ünnepélyes keretek közt
megnyitották a Lendva-hegyen épült Vinarium Kilátótornyot. Négy ország – Szlovénia,
Magyarország, Horvátország és Ausztria – tájait szemlélhetik a látogatók az 53,5 m magas
toronyból. A létesítmény Lendva Község, de egyben az egész térség turizmusának
fellendítését szolgálja.

Diaszpóra Horvátország

Megnyílt az együttműködés, barátság szimbóluma, Lendva-vidék reménye és
jövője – a Vinarium Kilátótorony
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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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