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Döntött a kormány, jön a határzár 
2015. június 17. – MTI, MNO, hirado.hu, index, origo, ATV, NOL, Népszava, Inforádió, 

Hír TV, Echo TV, Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Napi Gazdaság 

A kormány utasítást adott a belügyminiszternek, hogy haladéktalanul kezdje meg a 

magyar–szerb határ fizikai lezárásának előkészületeit. Ezeket jövő hét szerdára végezze el, 

és akkor adjon tájékoztatást a kormánynak – jelentett be Szijjártó Péter a szerdai 

kormányülés szünetében. A külgazdasági és külügyminiszter közölte: a kormány 

megtárgyalta Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját, aki részt vett az EU-országok 

belügyi tárcavezetőinek luxembourgi tanácskozásán, ahol a bevándorlásról tárgyaltak a 

felek. Jelenleg az EU előtt álló egyik legsúlyosabb kihívásról beszélünk – szögezte le 

Szijjártó Péter. Hozzátette: a belügyminiszterek tanácskozásán kiderült, Magyarországot 

érinti a legsúlyosabban a bevándorlás az államok közül. Erre a kihívásra keresik a választ a 

tagok, a közös út megtalálása azonban időbe telik. Magyarország viszont nem engedheti 

meg magának, hogy tovább várjon. 

 

Lemondott Csíkszereda polgármestere 
2015. június 17. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro, Bihari Napló 

Írásban nyújtotta be szerdán lemondását Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda 

polgármestere, aki ellen vádat emelt az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). Az 

elöljáró napra pontosan 11 évig vezette a hargitai megyeszékhelyet. házi őrizetben tartott 

polgármester lemondási nyilatkozatát a neje vitte be a városházára. A lemondás tényét 

Ráduly ügyvédje, Eugen Iordăchescu és Antal Attila alpolgármester is megerősítette. 

 

Csáky Pál levélben fordult az oktatásügyi miniszterhez 
2015. június 17. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Csáky Pál, az MKP európai parlamenti képviselője és az EP Petíciós Bizottságának 

alelnöke június 17-én levélben fordult Juraj Draxler oktatási miniszterhez a kisebbségi 

iskolákban tervezett változtatásokkal kapcsolatban. Csáky Pál levelében hangsúlyozta, 

figyelembe kell venni a petíció aláíróinak véleményét. Az oktatási minisztérium a 

jóváhagyott kerettanterv értelmében csökkenteni akarja a kisebbségi iskolákban az 

anyanyelv oktatásának óraszámát és az ún. szabadon választható tantárgyak óraszámát is, 

amelyeket a kisebbségi iskolák eddig elsősorban az anyanyelvi oktatás színvonalának 

növelésére használtak ki. 
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http://mno.hu/belfold/dontott-a-kormany-jon-a-hatarzar-1291194
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/lemondott-csikszereda-polgarmestere
http://www.hirek.sk/belfold/20150617153558/Csaky-Pal-levelben-fordult-az-oktatasugyi-miniszterhez.html
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Vádat emeltek Ráduly Róbert és Szőke Domokos ellen 
2015. június 17. – Krónika, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Bihari 

Napló 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádat emelt Ráduly Róbert Kálmán 

csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos alpolgármester ellen – közölte szerdán 

honlapján az ügyészség. A polgármestert háromrendbeli hivatali visszaéléssel és 

összeférhetetlenséggel, az alpolgármestert négyrendbeli hivatali visszaéléssel és okirat-

hamisításra való felbujtással vádolják. A vádhatóság magyarázatként megjegyezte, azt 

tekinti hivatali visszaélésnek, hogy a vádlottak jogtalan hasznot szereztek maguknak vagy 

másnak. A csíkszeredai elöljárók pere a Hargita megyei törvényszéken kezdődik. A 

vádiratban az ügyészség kérte a korábban hozott kényszerintézkedések fenntartását. 

 

Ráduly lemondása becsületbeli gesztus az ügyvédje szerint 
2015. június 17. – transindex.ro 

„Ez egy becsületbeli gesztus, amit Ráduly Róbert volt csíkszeredai polgármester felvállalt” 

– mondta Eugen Iordăchescu, Ráduly Róbert ügyvédje a Transindexnek a polgármester 

mai lemondásával kapcsolatban. „Ráduly 2013-ban kijelentette, hogy azok a 

köztisztségviselők, akik ellen vádat emelnek, le kell mondjanak a tisztségükről. Mivelhogy 

Ráduly egy konzekvens politikus, az akkori kijelentésének megfelelően ma eljuttatta a 

csíkszeredai polgármesteri hivatalhoz a becsületbeli lemondását a polgármesteri 

tisztségéről” – mondta Iordăchescu, hozzátéve, hogy véleménye szerint az akkori 

állásfoglalása melletti kitartás egy tiszteletreméltó hozzáállás. 

 

Megpróbálták felgyújtani a tornyai római katolikus templomot 
2015. június 17. – Krónika, MTI, maszol.ro, hirado.hu 

Szerdára virradóra ismeretlen tettesek megpróbálták felgyújtani a román–magyar 

államhatár romániai oldalán fekvő Tornya római katolikus templomát – tájékoztatott az 

Aradi hírek portál. Az elkövetők a templomajtót gyújtották meg, de a tűz nem terjedt át a 

templom más részeire, mert egy helybéli észrevette a füstöt, és riasztotta a falut és a 

hatóságokat. A tűzben csak a templomajtó rongálódott meg. Az eset az után történt, hogy 

szombatra virradóra – szintén ismeretlenek – betörték a templom ablakát. A Tornyán is 

szolgáló Király Árpád marosi főesperes a portálnak elmondta, hogy értetlenül és 

megdöbbenve áll a gyújtogatás előtt. 

 

Problémafeltáró önkormányzati konzultációt indít az RMDSZ Ügyvezető 
Elnöksége 
2015. június 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Problémafeltáró terepmunkát végez az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége azon községek 

önkormányzataiban, ahol számottevő magyar közösségek élnek. Ilyés Gyula, 

önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnök szerdán elmondta, az újratervezés jegyében 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/vadat-emeltek-raduly-robert-es-szoke-domokos-ellen
http://itthon.transindex.ro/?hir=40014
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megprobaltak-felgyujtani-a-tornyai-romai-katolikus-templomot
http://itthon.transindex.ro/?hir=40006
http://itthon.transindex.ro/?hir=40006
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elsősorban azokat a településeket keresi fel júniustól az általa vezetett főosztály, amelyeket 

az RMDSZ polgármesterei, alpolgármesterei irányítanak, de olyan községekbe is 

kiszállnak, ahol van magyar képviselet a helyi tanácsban. A terepmunka a 2013-ban 

elkezdett önkormányzati konzultáció keretében zajlik. 

 

Árus Zsolt beperelte a Hargita megyei prefektust 
2015. június 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, hirado.hu, Krónika 

Beperelte Hargita megye prefektusát a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke, Árus Zsolt, 

mert szerinte a prefektus nem tartatja be a magyar közösség nyelvi jogait biztosító 

törvényeket. Árus Zsolt egy szerdai gyergyószentmiklósi sajtótájékoztatón ismertette a 

prefektus elleni kifogásait, amelyeket személyes blogján is közzétett. Amint leírja, tavaly 

szeptemberben figyelt fel arra, hogy a székelyföldi Hargita megye egyetlen román többségű 

városában, Maroshévízen sem a település, sem az intézmények nevei nincsenek kiírva 

magyarul. Emlékeztetett arra, hogy a román törvények kötelezik az önkormányzatokat a 

többnyelvű feliratozásra, ha egy kisebbség helyi aránya meghaladja a 20 százalékot, és 

Maroshévízen a magyarok a lakosság 21 százalékát teszik ki. 

 

Vádat emeltek Szilágycseh RMDSZ-es polgármestere ellen 
2015. június 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Vádat emelt a Szilágy megyei törvényszék ügyészsége Varga András, Szilágycseh 

polgármestere ellen, akit hivatali visszaéléssel és csalással gyanúsítanak - közölte szerdán 

az Agerpres hírügynökség. A vádirat szerint a kisváros elöljárója törvénytelen módon 

hagyta jóvá, hogy az önkormányzat 75 ezer lejjel egészítse ki egy útépítő céggel kötött 

szerződés költségvetési keretét. A vádhatóság egy parkfelújítást végző cégnek átutalt 

csaknem 40 ezer lejes kifizetést is szabálytalannak talált. Az ügyészség szerint a 

munkálatokat a polgármester hamis adatok alapján akarta elszámolni a környezetvédelmi 

alapnál. Az RMDSZ jelöltjeként megválasztott Varga András 2008 óta áll a szilágysági 

város élén. 

 

Csíkszeredai „magyar állami kórházért” lobbiznak 
2015. június 17. – maszol.ro 

Azért lobbizik a Székely Szeretetszolgálat Alapítvány Budapesten, hogy ne Nagyváradra, 

hanem Csíkszeredába épüljön kórház a magyar állam finanszírozásával. Ezt az alapítvány 

elnöke, Lukács Csaba újságíró jelentette be egy keddi, csíkszeredai közönségtalálkozón. 

Elmondta, tudomása szerint a magyar állam azt szeretné kompenzálni az erdélyi kórház 

finanszírozásával, hogy Magyarországon jelenleg mintegy 5000 erdélyi orvos dolgozik. Ezt 

a tendenciát visszafordítanák – fogalmazott Lukács, aki szerint a kórháznak csakis 

Csíkszereda lehet a helyszíne, minden ésszerű érv szerint. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40008
http://itthon.transindex.ro/?hir=40010
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49025-csikszeredai-magyar-allami-korhazert-lobbiznak
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A tanárhiány problémájának megoldásáról tanácskoztak Csíkszeredában 
2015. június 17. – Erdély Ma, transindex.ro 

A valódi tanárképzés hiánya, a pályaelhagyás, a gyenge kezdő bér mind-mind oka a 

tanárhiánynak nemcsak Hargita megyében, hanem az egész országban – hangzott el azon 

a megbeszélésen, amelyet Hargita Megye Tanácsa szervezett június 17-én, szerdán a 

csíkszeredai megyeházán tanfelügyelők, iskolaigazgatók, tanárok és a megyei tanács 

munkatársai részvételével. 

 

Tárt karokkal várják a gyermekeket az építészeti szakiskolába 
2015. június 17. – szekelyhon.ro 

Három és félmillió forintot kapott a marosvásárhelyi volt Constantin Brâncusi Építészeti 

Szakközépiskola a magyar nyelven tanuló szakiskolai diákok támogatására. A 

kilencedikeseket támogathatnák vele, de egyelőre nem túl nagy az érdeklődés a 

vasbetonszerelő és ács képesítés iránt. 

 

Beszélgetés Bognár Levente aradi alpolgármesterrel 
2015. június 17. – Nyugati Jelen 

Bognár Leventének, a közelmúltban leköszönt RMDSZ-megyei elnöknek, aradi 

alpolgármesternek az életében lezárult egy 23 éves időszak, amikor különféle vezető 

tisztségeket töltött be az érdekvédelmi szövetségben. A Nyugati Jelen hasábjain a csaknem 

negyed évszázados időt értékelték. 

 

Vita tárgya az alpolgármesterügy 
2015. június 18. – Krónika 

Vitába keveredett a Szatmár Megyei Tanács elnöke, Adrian Ștef és Szatmárnémeti 

polgármestere, Dorel Coica a megyeszékhelyen megüresedett alpolgármesteri tisztség 

betöltése kapcsán. A megyei tanácselnök azt állítja, nem igaz, hogy nem értesítették az 

eseményekről előre a polgármestert, ugyanakkor kifejti, hogy pártelnökként igenis lehet 

álláspontja annak kapcsán, hogy ki foglalja el a helyettes városvezetői tisztséget. 

 

Selyemzsinór Amerikából? 
2015. június 18. – Heti Válasz 

A román miniszterelnök napjai meg vannak számlálva. Az ellene felhozott 

összeférhetetlenségi vádak, a korrupcióellenes ügyészség bűnvádi eljárása, valamint az 

amerikai nyomás felégette a szociáldemokrata politikus hátországát. A belpolitikai és a 

külső körülmények most már Ponta ellen dolgoznak, és csak idő kérdése, hogy a hullámok 

mikor csapnak össze a feje fölött. A korrupciós ügy kapcsán az Egyesült Államok bukaresti 

nagykövetsége sürgette a miniszterelnököt, hogy tegyen eleget az államfő felszólításának 

és mondjon le. Pontának nem maradt más választása, mint a szokásos belpolitikai 
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http://erdely.ma/oktatas.php?id=187853&cim=a_tanarhiany_problemajanak_megoldasarol_tanacskoztak_csikszeredaban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/tart-karokkal-varjak-a-gyermekeket-az-epiteszeti-szakiskolaba
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_tisztseg_nem_hatalom_hanem_kozossegi_szolgalat_1.php
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machináció eszközéhez nyúlni, és ismét udvarolni az RMDSZ-nek. A küszöbön álló 

kormányválság ugyanis felveti az RMDSZ újabb kormányzati részvételének lehetőségét. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. június 18-i számában olvasható) 

 

A módosítás módosítása: A fenntartó kezében marad a döntés az 
iskolaigazgató-választáskor 
2015. június 17. – Felvidék Ma 

Pofon a demokráciának és az iskolatanácsoknak, kommentálta a parlamenti történéseket 

Szigeti László (MKP) szakpolitikus, miután a Smer szerdán beterjesztette módosító 

javaslatát a közoktatási törvényhez. E szerint az iskolák fenntartói teljesen elutasíthatják 

az igazgatójelölt személyét. A fenntartó kétszer megvétózhatja az iskolatanács jelöltjét, a 

második fordulóban azonban az elutasítását a képviselő-testületnek is 3/5-ös többséggel 

jóvá kell hagynia. Ha ez megtörténik, az újabb pályázat győztesének személyébe az 

iskolatanácsnak már nem lesz beleszólása. A módosítás végső változatáról a parlament 

június 25-én dönt. Kiderül, figyelembe veszi-e a Smer Érsek Árpád (Most-Híd) javaslatát, 

aki az osztálylétszámok szeptemberre tervezett bevezetésének egyéves elhalasztását 

indítványozta. 

 

Tehermentesítené a pedagógusokat a Híd két javaslata 
2015. június 17. – bumm.sk 

Vörös Péter (Most-Híd) szerint az iskolaügyi minisztériumnak kötelessége lenne a 

kisebbségi iskolák számára azok tanítási nyelvére lefordítani az államilag előírt oktatási 

programot és kerettanterveket. Vörös szerint, ha ez megtörténne, a pedagógusoknak jóval 

kevesebb adminisztratív munkát kellene végezniük a kisebbségi iskolákban. Érsek Árpád 

(Híd) pedig azt a javaslatot tette a parlamentben, hogy a nemzetiségi iskolák a belső 

használatú tanterveket és egyéb dokumentumokat csupán egy nyelven, az oktatás nyelvén 

vezethessék. Jelenleg ez két nyelven történik, ami a pedagógusokat fölöslegesen terheli. 

 

Orosz Örs kapja a 2015-ös Lőrincz Csaba Díjat 
2015. június 17. – Felvidék Ma 

A Lőrincz Csaba Díj 2015. évi átadására Budapesten a Magyarság Házában kerül sor június 

19-én. Az idei díjazott Orosz Örs, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatója. 

Orosz Örs munkásságát Bárdos Gyula, a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési 

Szövetség, a Csemadok elnöke méltatja. A Kuratórium döntése idén azért esett a 

díjazottra, mert ezzel kívánják méltányolni azt az ígéretes tudományos és közéleti pályát, 

amelyet Orosz Örs eddigi tevékenysége jelent. A dél-szlovákiai ifjúság hozzáállása a 

magyar kérdéshez, mint fő kutatási területe, vagy szervezői munkája, amit a szlovákiai 

magyar egyetemisták Hallgatói Parlamentjének ülnökeként, a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala Koordinációs Bizottságának tagjaként, illetve mint a Gombaszögi Nyári 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/54429-a-modositas-modositasa-a-fenntarto-kezeben-marad-a-dontes-az-iskolaigazgato-valasztaskor
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/54429-a-modositas-modositasa-a-fenntarto-kezeben-marad-a-dontes-az-iskolaigazgato-valasztaskor
http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/17/tehermentesitene-a-pedagogusokat-a-hid-ket-javaslata
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/54412-orosz-ors-kapja-a-2015-os-lorincz-csaba-dijat
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Tábor főszervezőjeként végez, mind-mind alapvető fontosságú a magyarság szülőföldön 

megmaradása érdekében. 

 

Berényi József: Az MKP úgy készül a parlamenti választásokra, hogy 
kormányváltásra kerülhessen sor 
2015. június 17. – Felvidék Ma 

Az MKP Hírvivő nevű újság terjedelmes interjút közölt Berényi Józseffel, az MKP 

elnökével listaállításról, ellenzéki együttműködésről, önkormányzatiságról, a déli régiók 

fejlődési lehetőségeiről. Ebből kiderül, az MKP úgy készül a parlamenti választásokra, 

hogy kormányváltásra kerülhessen sor. Az utóbbi hónapok releváns közvélemény-

kutatásai sorra parlamentbe mérik a pártot. 

 

Pásztor István: A magyar-szerb határzár Szerbia számára is hasznos lehet 
2015. június 17. – MTI, Vajdaság Ma, ATV, index, Inforádió, Vajdasági RTV, Pannon RTV 

Szerbia számára is könnyebbséget jelenthet, ha Magyarország fizikailag lezárja a magyar-

szerb zöldhatárt, mert ha a migránsok ezen az útvonalon nem tudnak bejutni az Európai 

Unióba, akkor "nagy valószínűséggel meg fogják kerülni ezt a területet" - reagált Pásztor 

István, a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére, miszerint a kormány 

utasította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy jövő szerdáig készítse elő a magyar-szerb 

határ lezárását, ami egy négy méter magas kerítéssel történhet meg. 

 

Deli Andor: Várható volt a határzár 
2015. június 17. – Pannon RTV 

Várható volt a fizikai határzár a magyar-szerb országhatáron – nyilatkozta Deli Andor 

vajdasági származású Európai Parlamenti képviselő. Brüsszelből telefonon mondta el, 

hogy a magyar kormány már korábban is aggodalmát fejezte ki a szerb határ felől érkező, 

és egyre nagyobb méreteket öltő menekültáradat miatt. A rendkívüli intézkedést ezzel 

összhangban hozta meg a magyar kormány. Deli szerint a menekültek helyzete kiemelt 

témája lesz majd a július elsejei szerb-magyar együttes kormányülésnek, de addig is sok 

egyeztetésre van szükség a két belügyminisztérium között. 

 

Pásztor István: A határátkelők továbbra is átjárhatóak lesznek, mint ahogyan 
eddig is 
2015. június 17. – Pannon RTV 

Nem jelent semmilyen fizikai korlátozást a becsületes polgárok mozgásával kapcsolatban 

az, hogy Magyarország lezárja a déli határt – emelte ki a magyar kormány döntésére 

reagálva Pásztor István. A határátkelők továbbra is minden további nélkül 
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megközelíthetőek, átjárhatóak lesznek, mint ahogyan eddig is. A Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke a Pannon RTV-nek elmondta, ez egy jelentős könnyebbséget fog jelenteni 

az itt élők számára, hiszen a határzár miatt a szociális migránsok nem fognak erre jönni, 

mert tudni fogják, hogy itt nem lehet továbbmenni. Pásztor István hangsúlyozta: 100 

százalékban támogatják a szerb kormánynak az intézkedéseit, amellyel a Szerbiába bejövő 

migránsáradatot szeretnék megakadályozni. 

 

Egymásra mutogatás a Szabadkai Rádió kapcsán 
2015. június 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Sokszor elhangzott már, hogy az új médiatörvények értelmében július 1-jéig magánosítani 

kell az állami tulajdonban levő médiaházakat, így több olyan önkormányzati alapítású 

vajdasági sajtószervet, rádiót is, amelyek magyarul is tájékoztatnak. Köztük van a 

Szabadkai Rádió is, amelynek magánosításáról már hosszú évek óta beszélnek, mostanáig 

azonban nem egészen volt világos, miért is lenne képtelenség pályázatok útján működtetni 

a rádiót, amennyiben az önkormányzatnak, pontosabban a szavazópolgároknak igénye van 

a helyi szintű közszolgálati tájékoztatásra. Hajnal Jenő a Magyar Nemzet Tanács elnöke, 

amit közvetlenül meg lehetett tenni a rádió érdekében, azt az MNT megtette, ugyanakkor a 

tanács médiastratégiájában előirányzott médiaházban ezek a helyi adók is helyet 

kapnának. 

 

Betegszállító autót küld Kárpátaljára a Johannita Segítő Szolgálat 
2015. június 17. – MTI, Kárpátalja, Kárpátinfo 

Betegszállító auót küld Kárpátaljára a Johannita Segítő Szolgálat, a járművet csütörtökön 

indítják útnak - mondta Porcsalmy László, a szolgálat elnöke szerdán sajtótájékoztatón, 

Budapesten. Az autónak két feladata lesz: egyrészt a mezővári rehabilitációs otthon lakóit 

szállítja majd otthonuk és a napközi között, másrészt a kárpátaljai betegeket viszi 

magyarországi, elsősorban a nyíregyházi, a mátészalkai és a debreceni kórházba – 

ismertette Porcsalmy László. Az osztrák johannitáktól vásárolt autó a magyarországi 

Johannita Segítő Szolgálat tulajdonában marad, működtetni pedig a kárpátaljai helyi 

szervezetük fogja – tette hozzá a szervezet elnöke. 

 

Három kárpátaljai településen segít Kisvárda 
2015. június 17. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

2014. április 29-én, Kisvárdán hozták létre azt a kormányszintű találkozót, amelyen 

megállapodás született a kárpátaljai megsegítés ügyében. A humanitárius katasztrófa 

elkerülése érdekében minden magyar összefogott, hogy segítsék a szomszédban élő 

embertársaikat. A magyarországi–kárpátaljai megállapodás tartalmazza a gyerekek egész 

évben történő magyarországi táboroztatását, élelmiszeradomány folyamatos kijuttatását, 

illetve magyar intézményekben dolgozó emberek fizetésének kiegészítését. Kisvárda Város 
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Önkormányzata vállalta, hogy saját büdzséjéből 1,5 millió forinttal segít három kiválasztott 

településen, melyet elosztva, több részletben juttat át. 

 

Nyilatkozatban kéri a Beregszász központú járást a Beregszászi Járási Tanács 
2015. június 17. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

A Beregszászi Járási Tanács nyilatkozatban fordult az államfőhöz, a miniszteri kabinethez, 

a Kárpátaljai Megyei Tanácshoz, valamint Ukrajna Legfelsőbb Tanácsának kárpátaljai 

képviselőihez, melyben azt kérik, hogy a tervezett közigazgatási reform során Kárpátalján 

hozzanak létre egy Beregszász központú, magyar többségű járást. Június 16-án a 

mindössze egy napirendi pontból álló, soron kívüli tanácsülés fél órás késéssel kezdődött, 

mert az aznapi frakcióüléseken és az azt követő járási tanácsi elnökségi ülésen élénk vita 

alakult ki a nyilatkozat szövegéről, néhány ponton módosító javaslatokat terjesztettek be, 

melyeket nagy többséggel jóvá is hagytak. 

 

Segítik a nemzetiségi programok megvalósítását 
2015. június 17. - Népújság 

Idén a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség (LKMNÖK) a magyar 

nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek között 10 ezer eurót, s ugyanennyit a 

társalapított intézmények részére osztott ki támogatásként. Hova tartoznak a helyi 

közösségek? A május 15-én lezárult pályázati felhívás nyomán a Lendvai községben 

működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civilszervezetek támogatására és a 

rendelkezésre álló 10 ezer eurós keretösszeg felosztására 27 szervezet nyújtott be pályázati 

projektet, köztük három helyi közösség is (Csente, Gyertyános és Hosszúfalu). Az igényelt 

összeg négyszerese volt a meghirdetettnek (41.415 euró). 

 

A Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáján 
2015. június 17. - Népújság 

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) és a Csongrádi Információs Központ 

Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum közös szervezésében idén május 31. és 

június 1. között tartották a Kárpát-medencei Könyvtárosok Konferenciáját, amelyen dr. 

Zágorec-Csuka Judit, az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola könyvtárosa 

előadást tartott A szlovéniai kétnyelvű iskolai könyvtárak a 21. század elején az 

információs társadalom kihívásainak kereszttüzében címmel. 
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Tizenhat éve rendeznek magyar hetet Pulán 
2015. június 17. – Huncro.hr 

Már tizenhat éve ebben az időszakban az isztriai magyarok különböző magyar 

rendezvények között válogathatnak. Idén június 9. és 13-a között tartották a Pulai Magyar 

Kultúra Hetét. Könyvbemutató, kiállítás és kultúrműsor is várta az érdeklődőket. 

 

Lelkésztalálkozó és konferencia 
2015. június 17. – Huncro.hr 

A Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház által meghirdetett délvidéki 

lelkészek találkozójára Kórógyon került sor a múlt pénteken. Másnap pedig a sepsei 

kultúrotthonban Bölcskei Gusztáv, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

rektora tartott előadást a több egyházközségből érkező híveknek. 

 

„Székely Falutízesek“ a CH-ban 
2015. június 17. - Volksgruppen 

Tegnap, június 16-án a „Székely Falutízesek” című előadásra került sor a Bécsi Magyar 

Történeti Intézet szervezésében a Collegium Hungaricumban. A csíkszeredai 

vendégelőadó, Ambrus Tünde Apáczai-díjas könyve alapján foglalta össze a székely 

falutízesekkel kapcsolatos ismereteket, a tízesek kialakulásában szerepet játszó történeti 

tényeket a bécsi közönségnek. 

 

40 éves az edmontoni Csárdás tánccsoport 
2015. június 17. – Nemzeti Regiszter 

A Csárdás a Royal Alberta Múzeum Színháztermében rendezett zárógálával ünnepelte 

fennállásának 40. évfordulóját (1975-2015), melyet az edmontoni magyarházban 

állófogadás, gyermek táncház és felnőtt táncház követett . A Csárdás tánccsoport és a 

gyermekek csoportja különböző koreográfiákkal örvendeztette meg a közönséget 

(hagyományos táncokat mutattak be Rábaköz, Bonchida, Keménytelke, Délalföld, 

Kalotaszeg, Vajdaszentivány, és Somogy régiókból). 

 

Bécsben találkoztak a magyar cserkészszövetségek 
2015. június 17. – Nemzeti Regiszter 

A magyarországi és határon túli magyar cserkészszövetségeket tömörítő Magyar 

Cserkészszövetségek Fóruma azon túl, hogy egyeztető közösség, az utóbbi években több 

nagyobb, közös projektet is felvállalt. Együtt dolgozták ki az Összmagyar 

Cserkészstratégiát, melynek hosszú távú célja a cserkészet elterjesztése, létrehozták az 

Összmagyar Cserkészirodát, amely a szövetségek közötti munkát koordinálja, vagy épp 
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szakmai konferenciákat rendeznek. Az idei tavaszi ülés is ennek a jegyében telt. A 

tagszövetségek elnökei beszámoltak arról, hogy milyen eredményeket értek el a stratégia 

kapcsán, valamint elhangzott egy részletes beszámoló az Iroda munkájáról és a 

folyamatban levő projektekről. Szó volt a közös vezetőképzések – segédtiszti és tiszti – 

előkészületeiről, a közös Iroda igazgatójának újraválasztásáról és a határon túli hátrányos 

helyzetű gyerekek táboroztatását célul tűző Határtalanul Táborok részleteiről is. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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