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Megszavazta a parlament a közoktatási törvény módosítását 
2015. június 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovák parlament kedden 82 támogató szavazattal jóváhagyta a közoktatási törvény 

módosítását, amely egyebek mellett az iskolaigazgatók kinevezésével, illetve a minimális 

osztálylétszámmal is foglalkozik. A jóváhagyott módosítás értelmében az iskola fenntartója 

megvétózhatja az iskolatanács által javasolt igazgatójelölt személyének kinevezését, ehhez 

meg kell szerezni az önkormányzati képviselők szavazatainak legalább a háromötödét. Egy 

másik jóváhagyott módosítás a jelenlegi időpontnál (január 15-február 15.) két hónappal 

későbbre, április 1-30-ra halasztja az alapiskolai beiratkozásokat. A parlament szintén 

jóváhagyta Érsek Árpád, a Most-Híd képviselőjének módosító javaslatát, melynek 

értelmében egy évvel később lép majd hatályba a minimális alapiskolai osztálylétszámot 

szabályozó rendelet. A törvény értelmében 2015. szeptember 1-jétől megszűntek volna a 

kisiskolák. Ennek veszélye nem múlt el, a kisiskolák csak 2016 szeptemberéig kaptak 

haladékot. 

 

Ungureanu újrázik a külügyi hírszerzés élén 
2015. június 30. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Mihai-Răzvan Ungureanu volt miniszterelnök vezeti a Külügyi Hírszerző Szolgálatot (SIE), 

miután a parlament két háza keddi együttes ülésén megszavazta a külügyi hírszerzést 2007 

és 2012 között egyszer már irányító, jelenleg az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

szenátoraként tevékenykedő politikusának kinevezését. Az ülésen kisebb pengeváltás 

zajlott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Marian Neacşu PSD-s képviselő között, utóbbi 

ugyanis azt mondta: megérti, hogy Kelemen Budapestről is hazautazott, hogy megszavazza 

annak az Ungureanunak a kinevezését, aki „odaajándékozta” a magyar államnak a Gozsdu-

vagyont. Kelemen válaszában közölte: a Holdról is visszatért volna, hogy egy olyan 

személyre szavazzon, aki állta a szavát. 

 

KMKF-munkacsoport: egységes fellépés szükséges az autonómiák 
megvalósítása érdekében 
2015. június 30. – MTI, Inforádió, WebRádió 

Minél egységesebb fellépésre van szükség autonómia-ügyben az egyes külhoni magyar 

területeken és újra kell gondolni a külhoni magyarság helyben való boldogulásának 

stratégiáját - fogalmazták meg a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma regionális 

önkormányzati munkacsoportjának ülése után a társelnökök kedden. Szabolcs Attila 

(Fidesz) társelnök újságíróknak nyilatkozva azt mondta: a határon túli magyarság 

létszáma rendkívüli módon fogyatkozik és ahhoz, hogy ezt meg tudják állítani, olyan 

intézkedésekre van szükség, amelyek elősegítik a szülőföldön való megmaradást. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150630184642/Megszavazta-a-parlament-a-kozoktatasi-torveny-modositasat.html
http://www.kronika.ro/belfold/ungureanu-ujrazik-a-kulugyi-hirszerzes-elen
http://rd.hirkereso.hu/rd/20930637?url=http://inforadio.hu/hirek/kulfold/hir-738531
http://rd.hirkereso.hu/rd/20930637?url=http://inforadio.hu/hirek/kulfold/hir-738531
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Toró T. Tibor Két pogány közt egy hazáért című könyvét mutatták be 
Kolozsváron 
2015. június 30. – Krónika, MTI 

Toró T. Tibornak, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnökének a Két pogány közt egy 

hazáért c. könyvét mutatták be hétfő este Kolozsváron. A Méry Ratio kiadó és a 

Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány által megjelentetett könyv a Toró T. Tibor 

elmúlt 25 évben írt tanulmányainak, publicisztikáinak a gyűjteménye, amelyet egy a 

politikussal készült interjú egészít ki. A kuruc nótából vett kötetcím arra utal, hogy Toró T. 

Tibor az egykori kuruc–labanc ellentétben találta meg azt a modellt, amely nézetei szerint 

az erdélyi magyar közösségen belüli mai törésvonalat is leírja. Úgy vélte, az erdélyi magyar 

politikai elitet a román főhatalomhoz való viszonyulás osztja meg. Mint fogalmazott, az 

erdélyi magyarság „kurucai” az autonómiára épülő önálló politizálással szolgálnák a 

közösségüket, a közösség „labancai” viszont a főhatalomba beépülve tennék ezt. 

 

Titokban utaztatják az érettségi dolgozatokat 
2015. június 30. – Krónika, transindex.ro 

Nem hozzák nyilvánosságra, hogy az egyes megyékben megírt érettségi dolgozatokat 

melyik másik megyében javítják – nyilatkozta a Krónikának Szőcs Domokos, a 

tanügyminisztérium kisebbségi oktatásért felelős főosztályának vezérigazgatója. Mint 

rámutatott: a cseréről a szaktárca kizárólag a tanfelügyelőségeket tájékoztatta. Ezzel együtt 

Király András, a minisztérium államtitkára elárulta: Erdélyben egyedül Temes megyével 

voltak gondok – végül úgy döntöttek, hogy a kisebbségek nyelvén megírt dolgozatokon 

kívül mindegyik felmérőt Dolj megyében javítják, a magyar nyelvűeket pedig Aradra 

viszik. 

 

Gyöngyhalászat szabad vizeken 
2015. június 30. – Kapitány Balázs – transindex.ro 

Kapitány Balázs, a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének 

tudományos titkára szerint létezik egy olyan, létszámában jelentős magyar diákcsoport, 

ahol a 'gyöngyhalászat', diáktoborzás semmiféle formája nem sértené a létező magyar 

szórványoktatás érdekeit. 

 

Ismét halasztottak Borboly Csaba perében 
2015. június 30. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Halasztottak Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács elnökének perében. Sergiu Bogdan, 

Borboly ügyvédje személyes okok miatt nem vehetett részt a tárgyaláson.  Borboly Csabát 

és tizenkét társát 2013-ban korrupcióval vádolta meg az Országos Korrupcióellenes 

Ügyosztály. A vádirat szerint Borbolyék 1,1 millió euróval károsították meg az államot, 

mert jogtalanul fizettek ki jelentős útfelújításra szánt összegeket egy útépítő cégnek. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/toro-t-tibor-ket-pogany-kozt-egy-hazaert-cimu-konyvet-mutattak-be-kolozsvaron
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/toro-t-tibor-ket-pogany-kozt-egy-hazaert-cimu-konyvet-mutattak-be-kolozsvaron
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-nyilvanos-a-javitas
http://welemeny.transindex.ro/?cikk=25291
http://itthon.transindex.ro/?hir=40126
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Lemondott az EMNP torockói tanácsosa 
2015. június 30. – transindex.ro 

Lemondott mandátumáról és párton belüli tisztségeiről az EMNP torockói helyi tanácsosa, 

Király Melinda - ismertette kolozsvári sajtótájékoztatóján Soós Sándor, az EMNP Kolozs 

megyei elnöke, aki egyben a közép-erdélyi térség szervezési igazgatója is. Királyt Tulit 

Levente váltotta tisztségében. 

 

Együttműködne Kolozs megyében az RMDSZ-szel az EMNP a helyhatósági 
választásokon 
2015. június 30. – transindex.ro, Krónika 

Nekilátott a 2016-os önkormányzati választásokra való felkészülésnek az Erdélyi Magyar 

Néppárt Kolozs megyei csapata – mondta e Kolozsváron Soós Sándor, a párt megyei 

elnöke. A politikus szerint a megkezdett munka célja, hogy a megye minden, magyarok 

lakta településén megfelelő választási program születhessen, mely az ott lakók valós 

problémáit tematizálja, ehhez pedig júliustól széleskörű konzultációba kezdenek. A megyei 

elnök elmondta: a 2012-es választási időszakhoz hasonlóan, idén is véleménykártyákon 

gyűjtik majd a polgárok ötleteit és felvetéseit. 

 

Kiértékelték a Szent László Napokat 
2015. június 30. – Bihari Napló, maszol.ro 

A Szent László Napok helyszínén, a nagyváradi várban értékelték ki a szervezők a négy 

napos rendezvénysorozatot június 30-án, kedden. Zatykó Gyula az esemény főszervezője 

értékelőjében kiemelte, hogy a Szent László Napok fő célkitűzését sikerült megvalósítani, 

mégpedig azt, hogy összehozzák az embereket, hogy az ide látogatók egy közösséget 

alkossanak, e mellett pedig természetesen Szent László király alakjának és szellemiségének 

népszerűsítése is a célok között szerepelt. 

 

Eladják az Ady központot 
2015. június 30. – Bihari Napló 

A nagyváradi helyi tanács keddi ülésén megszavazta azt a javaslatot, hogy eladják az 

immár a város tulajdonában lévő Ady központot a hozzá tartozó telekkel együtt. Az Ady 

központ a Mecénás Alapítvány tulajdonában volt mindaddig, amíg át nem adta a váradi 

önkormányzatnak a hozzá tartozó mintegy egy hektáros telekkel együtt a Léda házért 

cserébe. A keddi tanácsülés előtt Ilie Bolojan a város polgármestere az eladás 

szükségességét azzal indokolta, hogy hamarosan felépül a modern akvapark, és nem 

megengedhető az, hogy mellette egy félig kész, félig romos épületkomplexum álljon egy 

gondozatlan területen. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40133
http://itthon.transindex.ro/?hir=40134
http://itthon.transindex.ro/?hir=40134
http://www.erdon.ro/kiertekeltek-a-szent-laszlo-napokat-2/2866288
http://www.erdon.ro/eladjak-az-ady-kozpontot/2866479
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DNA: magáncélra használt szolgálati autók 
2015. június 30. – szekelyhon.ro 

A Csíkszereda lemondott polgármestere és tisztségéből felfüggesztett alpolgármestere 

ellen indult büntetőeljárásban az utolsó vádpontok a szolgálati autók személyes célokra 

való használatára vonatkoznak. 

 

Kész a Székely Nemzeti Tanács őrtüzes terve 
2015. június 30. – Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) kidolgozta már a tervét arra vonatkozóan, hogy október 

25-én a Székelyföld körülbelül 750 km hosszúságú határán, kilométerenként óriásmáglyát 

gyújtsanak, vagy esetenként – a helyi viszonyoktól függően – kapcsoljanak fel 

fényszórókat naplemente után, egy előre megállapított időpontban – jelentette ki Gazda 

Zoltán. A Sepsiszéki Székely Tanács elnöke a Krónikának elmondta, nem ért egyet Tamás 

Sándorral, az RMDSZ háromszéki szervezetének elnökével, aki szerint az elképzelés 

kivitelezhetetlen, mert az erdős területeken veszélyes lenne kilométerenként tüzet 

gyújtani. 

 

Böjte atya lesz az Ezer Székely Leány Napja ünnepi szónoka 
2015. június 30. – maszol.ro 

Idén is Böjte Csaba atya lesz az ünnepi szónok a július 4-i Ezer Székely Leány Napján – 

tudta meg a maszol.ro a szervezőktől. A Csíkszereda Polgármesteri Hivatala által 

szervezett nagy hagyományú rendezvény programja szerint július 4-én, szombaton, 11 

órától fog beszélni Böjte Csaba a csíksomlyói kegytemplomban tartandó istentiszteleten. 

 

Intenzív magyar nyelvtanfolyam Temesváron 
2015. június 30. – Nyugati Jelen 

A Temesvári Szórvány Alapítvány egyhetes, intenzív magyar helyesírás és beszédfejlesztő 

tanfolyamot szervez augusztus 10–14. között, napi 6 órában.  Valdman Kinga, az 

Alapítvány projektmenedzsere a Nyugati Jelennek elmondta: ez a tanfolyam, amely Bakó 

Ágnes, a Bartók Béla Elméleti Líceum pedagógusának irányításával zajlik, magyar 

anyelvűeket vagy a magyar nyelvet jól beszélő felnőtteket célozza meg, akik fejleszteni 

szeretnék magyar nyelvtudásukat, helyesírásukat, beszédkészségüket vagy aktivizálni 

szeretnék esetleges passzív nyelvtudásukat. A tanfolyamot azoknak ajánlják, akik már 

rendelkeznek bizonyos szókinccsel, beszélik is a nyelvet, de nem biztosak a nyelvtani 

szerkezetek használatában. 

 

Német középiskolát indítanának a svábok Nagykárolyban 
2015. június 30. – maszol.ro 

Német tannyelvű középiskola beindítását kezdeményezték a napokban Nagykárolyban a 

Szatmár megyei svábok, bár a legutóbbi népszámlálás szerint a magukat németnek valók 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/dna-magancelra-hasznalt-szolgalati-autok
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kesz-a-szekely-nemzeti-tanacs-ortuzes-terve
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/49704-bojte-atya-lesz-az-ezer-szekely-leany-napja-unnepi-szonoka
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/intenziv_magyar_nyelvtanfolyam_temesvaron.php
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49707-nemet-kozepiskolat-inditananak-a-svabok-nagykarolyban
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száma nem érte el az ötezret a városban. Mint Leitner János, a Német Demokrata Fórum 

megyei elnöke a maszol.ro-nak elmondta, a Szatmárnémetiben másfél évtizede létesített 

német középiskola messze nem elégíti ki az igényeket, különösen, ha figyelembe vesszük, 

hogy a sváb lakosság zöme Nagykárolyban és környékén él, ahonnan mégsem ingázhat 

több száz fiatal a megyeszékhelyre. 

 

Kétes megoldások az oktatásügyben 
2015. június 30. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja felemás érzésekkel fogadja a közoktatási törvény módosításáról 

szóló szavazás eredményét. Ismét beigazolódott, hogy a kormány arroganciája nem ismer 

határokat, hiszen társadalmi és szakmai szempontból gyakorlatilag semmi sem indokolta 

az iskolaigazgató-választás módjának megváltoztatását, ráadásul az oktatásügyben az 

1989-es átalakulást követő egyik legjelentősebb vívmány eltörlését, valamint az 

önkormányzatiság megcsúfolását eredményezte a törvényhozók döntése – mutatott rá 

nyilatkozatában az MKP. A közlemény szerint örömteli, hogy idén szeptembertől a 

kisiskolákra „még nem csap le Damoklész kardja”, de „a törvény új szövegezése mindössze 

a probléma elodázását jelenti”. A közlemény kitér arra is, hogy egyedüli megoldást ezek 

után az jelenthet, ha a jövő évi választások után kisebbségbarát kormány veszi át az ország 

irányítását. 

 

Híd: Időt szereztünk a kisiskolák megmaradása érdekében, idén nem szűnnek 
meg 
2015. június 30. – bumm.sk 

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője az oktatási törvényhez beterjesztett módosító 

javaslatával elérte, hogy még ne lépjen hatályba az a rendelet, amely szabályozza az 

alapiskolák diákjainak egy osztályra eső minimális létszámát. 2016. szeptember 1-ig időt 

szereztünk arra, hogy releváns adatok álljanak rendelkezésre az alapiskolákat 

látogató diákok létszámát illetően, valamint arra, hogy ismételten újraértékelhessük 

ia kisiskolák bezárásával járó következményeket. Ez egyben azt is jelenti, hogy a jelenlegi 

és a következő kormány feladata is a probléma megoldása“ - hangsúlyozta Érsek Árpád. 

 

Szerdától öt napon át zajlanak a Pedagógusszövetség diáktáborai 
2015. június 30. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és 

Közművelődési Egyesülettel közösen július 1-6. között rendezi meg a 12. Jókai Mór Vers- 

és Prózamondó Tábort, valamint a jubiláló 5. Harmos Károly Képzőművészeti 

Alkotótábort Révkomáromban. Az alapiskolások tehetségének kibontakozását-csiszolását 

célzó rendezvényeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alapkezelő 

Zrt., a szlovák kormányhivatal és a házigazda város önkormányzata támogatja. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150630201238/Ketes-megoldasok-az-oktatasugyben.html
http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/30/hid-idot-szereztunk-a-kisiskolak-megmaradasa-erdekeben-iden-nem-szunnek-meg
http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/30/hid-idot-szereztunk-a-kisiskolak-megmaradasa-erdekeben-iden-nem-szunnek-meg
http://www.hirek.sk/itthon/20150629204600/Szerdatol-ot-napon-at-zajlanak-a-Pedagogusszovetseg-diaktaborai.html
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Az Európa Kollégium és az ösztöndíjprogram körül alakult ki heves vita az 
MNT ülésén 
2015. június 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács ülésén felsőoktatási és demonstrátori ösztöndíjprogramról 

folyattak vitát az MNT képviselői, illetve határozatot hoztak az Európa Kollégiumban való 

kollégiumi elhelyezésről is. Annak ellenére, hogy Várkonyi Zsolt képviselő felhívta a 

figyelmet arra, hogy a határozat nem áll összhangban az Európa Kollégium 

alapszabályával, a képviselők többsége igennel szavazott. Bábi Attila hivatalvezető szerint 

az alapszabályt fogják utólag módosítani, mivel a kollégiumot ki kell vonni az állami 

rendszerből, hiszen az nem ad lehetőséget a nemzeti alapú diákotthon működtetésére. Az 

MNT ülésén megválasztották Snejder-Sára Ildikó az Európa Kollégium megbízott igazgatói 

székébe. Továbbá több iskolát érintő kérdésről is döntöttek a tanácstagok. Dr. Zsoldos 

Ferenc szerint precedens értékű, hogy egy esetben jóváhagyták az 5 fő alatti iskolai tagozat 

megnyitását. 

 

A szabadkai Népszínház magyar társulata is közleményt adott ki a Pásztor 
Istvánnal folytatott tárgyalásról 
2015. június 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

szabadkai Népszínház Magyar Társulata Gyarmati Kata társulatvezetővel Pásztor 

Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének meghívására június 29-én, a reggeli 

órákban a Magyar Ház VMSZ-irodájában egy beszélgetésen vett részt, amelyen jelen voltak 

még Maglai Jenő, Szabadka polgármestere és Nyilas Mihály, a tartományi kormány 

alelnöke, oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár is. A találkozóról 

tegnap a VMSZ adott ki közleményt, ma pedig a Népszínház Magyar Társulata is 

közleményben fordult a nyilvánossághoz az eset kapcsán, s azt írják, örömmel vették a 

párbeszéd kezdeményezését. 

 

A VMÚE elnöksége támogatja Németh Ernő stratégiáját 
2015. június 30. – Pannon RTV 

Támogatja a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének elnöksége azt a stratégiát, amelyet 

Németh Ernő, a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének vezetője, az MNT 

Tájékoztatási Bizottságának elnöke dolgozott ki. Ez bizonyos mértékig szavatolná a 

Szabadkai Rádió és a kistérségi rádiók fennmaradását, amelyeket a magánosítás miatt a 

megszűnés veszélye fenyeget. A VMÚE elnöksége minden olyan ötletet, kezdeményezést 

támogat, amely lehetővé tenné ezeknek a rádióknak a további tevékenységét. Arra kérik a 

politikumot és a rádiózáshoz értő szakembereket, hogy tekintsék át ezt a tervezetet, és a 

megvalósítás lehetőségéről tájékoztassák a közvéleményt. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18779/Az-Europa-Kollegium-es-az-osztondijprogram-korul-alakult-ki-heves-vita-az-MNT-ulesen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18779/Az-Europa-Kollegium-es-az-osztondijprogram-korul-alakult-ki-heves-vita-az-MNT-ulesen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18777/A-szabadkai-Nepszinhaz-magyar-tarsulata-is-kozlemenyt-adott-ki-a-Pasztor-Istvannal-folytatott-targyalasrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18777/A-szabadkai-Nepszinhaz-magyar-tarsulata-is-kozlemenyt-adott-ki-a-Pasztor-Istvannal-folytatott-targyalasrol.html
http://pannonrtv.com/web/?p=213346
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Várja az ösztöndíjra jelentkező diákokat a szabadkai CMH iroda 
2015. június 30. – Pannon RTV 

Összesen harminc pályázó nyerhet felvételt a Balassi Intézet magyarországi felsőoktatási 

előkészítő képzésére. Az ösztöndíjazásra 2015. július 20-áig jelentkezhetnek a frissen 

végzett gimnazisták, illetve középiskolások. A szerb állampolgárságú, magyar nemzetiségű 

egyetemi hallgatók átlagosan 17.800 forint havi ösztöndíjat kaphatnak. Ez az összeg a 

későbbiekben a hallgatók teljesítményéhez mérten változhat. Dobó Márta, a szabadkai 

CMH iroda irodavezetője elmondta, hogy az ösztöndíjprogram segítséget nyújt a 

tanulóknak felzárkózniuk, hogy bejuthassanak a kívánt magyarországi felsőoktatási 

intézménybe. 

 

Tisztújítás a Demokrata Párt községi szervezetében 
2015. június 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Új elnököt, elnökhelyettest, alelnököket, végrehajtó bizottsági elnököt, valamint tizenegy 

tagú községi bizottságot válaszottak nemrégiben a Demokrata Párt zentai községi 

szervezetében. Az elnöki tisztséget továbbra is Zsíros-Jankelić Anikó tölti be, aki ma 

délelőtti sajtótájékoztatóján beszélt a Demokrata Párt által szervezett gyűléssorozatról, 

valamint a jövőbeli terveikről is. 

 

Negyvenezer euróra becsülték fel a Szabadkai Rádiót 
2015. június 30. – MTI, Magyar Szó 

Harmincnyolc médiumot, közöttük a Tanjug szerb hírügynökséget és a Szabadkai Rádiót 

kínálja eladásra a szerbiai privatizációs ügynökség. A cégek listáját az ügynökség 

honlapján, a www.priv.rs oldalon tették közzé kedden. A 72 éves Tanjug állami 

hírügynökséget 760 ezer euróért lehet megvásárolni, a 47 éve létező Szabadkai Rádió 

értékét pedig 40 ezer euróra becsülték. A tavaly elfogadott tájékoztatási törvény kimondja, 

hogy az új tulajdonos öt évig nem bocsáthat el senkit, valamint nem változtathatja meg a 

műsor nyelvét és struktúráját. Ezek a pontok azt a célt szolgálják, hogy az önkormányzati 

fenntartású, közszolgálati feladatot ellátó sajtótermékeket ne lehessen felszámolni vagy 

teljes mértékben átalakítani. 

 

A KMKSZ tiltakozik a szolgálatot nem teljesített hadkötelesek mobilizálása 
ellen 
2015. június 30. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Elnöksége tiltakozik a megyei hadkiegészítő 

parancsnokság megbízott vezetőjének azon kijelentése ellen, mely szerint az újabb 

mobilizáció alatt a korábban katonai szolgálatot nem teljesített hadköteleseket is be 

kívánnak vonni az ATO-hadműveletbe - közli a  Kárpátalja Hetilap. Meggyőződésünk, 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://pannonrtv.com/web/?p=213340
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18776/Zenta-Tisztujitas-a-Demokrata-Part-kozsegi-szervezeteben.html
http://www.magyarszo.com/hu/2752/kozelet_media/129433/Negyvenezer-eur%C3%B3ra-becs%C3%BClt%C3%A9k-fel-a-Szabadkai-R%C3%A1di%C3%B3t.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/kmksz-tiltakozik-szolgalatot-nem-teljesitett-hadkotelesek-mobilizalasa-ellen
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/kmksz-tiltakozik-szolgalatot-nem-teljesitett-hadkotelesek-mobilizalasa-ellen
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?SURL=9tBo4qASLSPUFPXRl3GMYny0J2BP-iYVKOSvMp9jeVX8HkV63IHSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AawBhAHIAcABhAHQAYQBsAGoAYQBsAGEAcAAuAG4AZQB0AC8APwBxAD0AMgAwADEANQAvADAANgAvADMAMAAvAG4AeQBpAGwAYQB0AGsAbwB6AGEAdAA.&URL=http%3a%2f%2fkarpataljalap.net%2f%3fq%3d2015%2f06%2f30%2fnyilatkozat
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hogy a hadkiegészítő parancsnokság által tervezett negyvennapos kiképzés nem tenné 

alkalmassá harci műveletek végzésére a korábban katonai szolgálatot nem teljesített civil 

hadköteleseket, illetve felhívjuk az illetékesek figyelmét arra is, hogy az ukrán vezetés 

korábban ígéretet tett arra, hogy kizárólag a korábban szolgálatot teljesített állományt 

vezénylik a harci övezetbe – áll a KMKSZ nyilatkozatában. 

  

Megérkezett a kárpátaljai gyerekek első csoportja a zánkai táborból 
2015. június 30. – Kárpátalja Ma 

Június 26-án az esti órákban 200 kárpátaljai gyerek érkezett haza a zánkai 

táborozásból. Hazaérkezésük napján a gyerekek a budai várban tettek sétát, majd a 

Várkert Bazáron át a hajóállomásra érkeztek, s egyórás hajóutat követően megtekintették 

az Országházat. A program magyarországi koordinátora elmondta, hogy a gyerekek 

megelégedéssel, sok-sok élménnyel szálltak fel a hazainduló autóbuszokra. 

A magyarországi kormánytámogatással megvalósuló üdültetési program tíz héten át 

egyhetes turnusokban összesen 2200 gyereknek biztosít pihenési lehetőséget 

magyarországi társaikkal együtt a zánkai Erzsébet-táborban. 

 

Miskolcon járt a Club Pannonia 
2015. június 30. - Volksgruppen 

„Ismerd meg Magyarországot“ mottóval négy évvel ezelőtt indította el sorozatát a Club 

Pannonia bécsi magyar kultúregyesület. Elsősorban osztrák barátaiknak, tagjaiknak 

szeretnék bemutatni Magyarország történelmi emlékeit, kulturális, kulináris értékeit, 

gazdaságát. 

 

Kiemelkedő nemzeti érték lett az Őrség 
2015. június 30. - Volksgruppen 

A hungarikumok száma ötvenre, a kiemelkedő nemzeti értékek száma pedig 126-ra nőtt, 

benne a szalafői falumúzeummal. A múlt héten ült össze Veszprémben a Hungarikum 

Bizottság, élén Fazekas Sándor földművelésügyi miniszterrel, hogy kibővítsék a 

hungarikumok és a nemzeti értékek körét. Sikerült is, nemzeti értékké nyilvánították az 

egész Őrséget, benne a szalafői műemlék épületegyüttessel, a Pityerszerrel. 

 

„A mi világörökségünk” című kiállítás a canberrai nagykövetségen 
2015. július 1. - Nemzeti Regiszter 

A canberrai nagykövetségen bemutatták „A mi világörökségünk” című kiállítást. Gruber 

Attila nagykövet köszöntője után Dr. Papp Éva magyar származású, Ausztráliában élő és 

kutató (ANU) geofizikus professzor asszony nyitotta meg a rendezvényt.  
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/megerkezett-a-karpataljai-gyerekek-elso-csoportja-a-zankai-taborbol/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2718726/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2718723/
https://www.nemzetiregiszter.hu/a-mi-vilagoroksegunk-cimu-kiallitas-a-canberrai-nagykovetsegen
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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