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2014. július 4. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu
Az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar származású fiatalokat, a ReConnect
Hungary program ösztöndíjasait fogadta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár szerdán Budapesten, a Parlamentben. Potápi Árpád János az ösztöndíjasokat
köszöntve arról beszélt, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában másfél millió magyar
vagy magyar származású él. Az államtitkár kifejezte örömét, hogy a megjelent fiatalok
részt vesznek a programban, és arra kérte őket, hogy annak befejezte után is maradjanak
kapcsolatban Magyarországgal, a magyarsággal.

Vezető hírek

A ReConnect Hungary ösztöndíjasait fogadta Potápi Árpád János a
parlamentben

Nem nyílhat magyar konzuli iroda Nagyváradon és Marosvásárhelyen
2014. július 3. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen,
Erdély Ma
Románia érdemi magyarázat nélkül elutasította Magyarország több mint egy éve
benyújtott igényét, hogy Nagyváradon és Marosvásárhelyen konzuli irodát nyisson közölte Nagy Anna külügyi szóvivő csütörtökön az MTI-vel. A magyar Külgazdasági és
Külügyminisztérium szóvivője azt mondta: értetlenül állnak az elutasítás előtt, részben
azért, mert a román fél semmilyen érdemi magyarázatot nem fűzött ahhoz, továbbá azért
is, mert Magyarország soha nem korlátozta más ország ilyen irányú szándékát. Elmondása
szerint a rendkívüli csalódottságot fokozza, hogy kezdetben nem ilyen hozzáállást
tapasztaltak: Titus Corlăţean külügyminiszter az új magyar kormány felállása után
kifejezetten pozitívan nyilatkozott a magyar-román kapcsolatok építéséről. Ahogy a
szóvivő fogalmazott, bíznak abban, hogy a román külügyminiszter kezdeti pozitív
hozzáállása valóban őszinte volt, és ő nem tud erről „az érthetetlen és egyébként az európai
gyakorlattal is teljesen szembemenő” döntésről.

Bekérették a budapesti román nagykövetet
2014. július 3. – Krónika, maszol.ro, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, mno.hu
A magyar Külügyminisztérium bekérette Románia budapesti nagykövetét, miután a tárca
szerint Bukarest magyarázat nélkül elutasította, hogy magyar konzuli iroda nyílhasson
Nagyváradon és Marosvásárhelyen. Navracsics Tibor külügyminiszter szerint a román fél
döntése hatással lesz a két ország kapcsolatára. A bukaresti tárca a Krónikának azzal
indokolta a vétót, hogy Magyarország már most „jelentős" konzuli képviselettel
rendelkezik Romániában.

Jöhet Ukrajnában a kettős állampolgárság?
2014. július 3. – MTI, mno.hu, hirado.hu
Egy ukrán parlamenti képviselő kezdeményezte csütörtökön, hogy a törvényhozás
vizsgálja meg a kettős állampolgárság engedélyezésének lehetőségét. Ivan Busko
Kárpátalja megyei képviselő hangsúlyozta, hogy a kettős állampolgárság intézményének
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A „szekus hálózatok” jelentették fel Ráduly Róbertet?
2014. július 3. – maszol.ro, MTI
Ráduly Róbert Kálmán az MTI-nek szerdán elismerte, hogy pártja önkormányzati
frakciójának az ülésén "nem tűrte el képviselőtársa sértegetését", de hozzátette, az ügyet
lezártnak tekintette az e hét keddjén tartott frakcióülés után, amelyen alaposan átbeszélték
a történteket, és többször is bocsánatot kért képviselőtársától. A polgármester csütörtökön
a feljelentést is az állami hatóságoknak tulajdonította. Arra utalt, hogy tavaly
augusztusban megkergetett és elfogott egy férfit, aki régóta követte és fényképezte őt. Az
incidens után a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) szóvivője elismerte, hogy a férfi a
hírszerzés szolgálatában áll, de azt is hozzátette, hogy az illető nem teljesített hivatali
megbízatást. A hírszerző testi sértésért tett feljelentést a polgármester ellen, az eset
kivizsgálása folyamatban van.

Erdély

bevezetése különösen azoknak aktuális, akik az Európai Unió országaiban készülnek
munkát vállalni. A képviselői indítványban ugyanakkor szerepel az is, hogy a magasabb
állami tisztségekbe ne lehessen kinevezni több ország állampolgárságával rendelkező
személyeket.

Borboly szerint Izsák és Biró ukázai ártanak a Hargita megyei MPP-RMDSZ
együttműködésnek
2014. július 3. – transindex.ro
Noha egyre gyakoribb az RMDSZ és az MPP közötti egyeztetés, előfordul, hogy az SZNT és
az MPP vezetőségének üzengetnek a Hargita megyei polgáriaknak, ami nem nem kedvez
az MPP-RMDSZ-es helyi szintű együttműködésnek - legalábbis ez derül ki Borboly
Csabának, a Hargita Megyei Tanács elnökének blogbejegyzéséből. Borboly a 2016-os
önkormányzati választások kapcsán írt blogbejegyzésében hangsúlyozza, fontos az
együttműködés, az embereknek nem cirkusz kell, munkára választották meg
tisztviselőiket.

Kétnyelvű utcanévtáblákkal akcióztak Marosvásárhelyen
2014. július 3. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
A Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen civil érdekérvényesítő csoport tagjai a
Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) szakmai támogatásával nem hivatalos kétnyelvű
utcanévtáblákat helyeztek ki Marosvásárhely több utcájában - írta a csoport
közleményben. Az utcanevek magyar változatának megjelenítéséhez a Marosvásárhelyi
Tanács 2007/371-es határozatában elfogadott hivatalos névjegyzéket használták, amely
szerintük sok téves fordítást is tartalmaz. A kétnyelvű utcanévtáblák magánházak falára
kerültek kihelyezésre a tulajdonosok beleegyezésével. Ezek nem hivatalos táblák, csupán
egy figyelemfelkeltő akció kellékei.
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2014. július 3. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Marosvásárhelyi Táblabírság jogerős ítélete nyomán el kell távolítani a magyar zászlót
Csíkmadaras polgármesteri hivataláról - közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökség.
Adrian Jean Andrei prefektus a hírügynökségnek elmondta, a jogerős ítélet kimondása
után írásban szólította fel Csíkmadaras polgármesterét, hogy azonnal távolítsa el a zászlót.
"Ha nem távolítja el, a táblabíróság közigazgatási bírságot róhat ki, ha ezt követően sem
hajtja végre az ítéletet, bűnügyi eljárás indulhat ellene" - jelentette ki a prefektus. Az
RMDSZ színeiben megválasztott Bíró László polgármester az MTI-nek elmondta, várja a
táblabíróság ítéletének az indoklását, hogy eldönthesse mit tegyen. Hozzátette, azt
fontolgatja, hogy lemond a tisztségéről, de nem veszi le a zászlót.

Erdély

Jogerős: le kell venni a magyar zászlót Csíkmadarason

Eltávolították az aktivisták által kihelyezett többnyelvű Kolozsvár-táblát
2014. július 3. – transindex.ro, maszol.ro
Ismeretlenek eltávolították a MOST – Mozgalom a szabad nyelvhasználatért aktivistái
által kihelyezett többnyelvű helységnévtáblát városunk Marosvásárhely felőli bejáratától írja a MOST mozgalom közleményében. "A MOST mozgalom tagjai szerint egy olyan, több
nemzetiség által lakott vidéken, mint a miénk természetesek kellene legyenek a többnyelvű
helységnévtáblák, függetlenül a törvény által előírt 20%-os aránytól. Nagyszeben, Segesvár
és más erdélyi városokhoz hasonlóan, amelyekben felismerték a hivatalos többnyelvű
feliratok társadalomépítő erejét, Kolozsvárnak is jár a háromnyelvű, román, magyar és
német helységnévtábla" - írták.

Kovács Péter: az RMDSZ álláspontja szerint a PPDD nincs kormányon
2014. július 3. – transindex.ro
„Egy párt akkor van kormányon, amikor kormányzati szerepet vállaló tagjai leteszik az
esküt az államelnök előtt. Az RMDSZ álláspontja szerint tehát a PPDD nincs kormányon,
úgy, ahogy tavaly a szövetség sem számított kormányzati tényezőnek, noha két államtitkári
tisztséggel is rendelkezett” – mondta el Kovács Péter. Az RMDSZ főtitkára a Transindex
megkeresésére kommentálta azt a hírt, miszerint Victor Ponta miniszterelnök Liviu
Neagut, Dan Diaconescu Néppártjának (PPDD) főtitkárát kormányfőtitkár-helyettesnek
nevezte ki. Neagu az első PPDD-s politikus, aki a kormány struktúráiban tisztséghez jut azt
követően, hogy a PSD és a PPDD együttműködési egyezményt írt alá.

Markó Attila: a magyar kisebbség számára hosszú távon az önrendelkezés a
megoldás
2014. július 3. – Erdély Ma
A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) és a Youth Media Egyesület szervezésében
nemzetközi ifjúsági képzés zajlik június 28. és július 6. között, Sepsiszentgyörgyön, közel
30 azerbajdzsáni, örmény, olasz, szerb, albán, magyarországi, spanyol, moldvai és török
ifjúsági vezető részvételével. A projekt fő célja az emberi jogok és a kulturális sokszínűség
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Erdély

mint érték megismerése és alkalmazása az ifjúsági munkában. A képzésen előadást tartott
Markó Attila, Sepsiszentgyörgy parlamenti képviselője is, aki elmondta: „Az Európai Unió
szintjén az elmúlt években tabu téma volt a kisebbségek helyzete és azok egyetemes jogai,
ezen kérdéskör megoldását az unió a tagállamok felelősségére bízta. Ezt kell kimozdítani
és egységes kisebbségvédelmi keretszabályozást elfogadtatni, hisz mindig és mindenhol
elmondom: ha Európa közös értékként jeleníti meg a sokszínűséget, akkor ennek a
sokszínűségnek a védelme is közös felelősség kellene, hogy legyen."

Kulcsár Terza szerint az MPP-nek nem a tisztségek a fontosak
2014. július 3. – maszol.ro, Krónika
A Magyar Polgári Párt (MPP) Háromszéken nemzeti ügyekben kíván együttműködni az
RMDSZ-el, nem tartják fontosnak, hogy tisztségeket is kapjanak, nyilatkozta Kulcsár Terza
József. A polgári párt háromszéki elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: még
nem tárgyaltak az MPP-nek járó tisztségekről az RMDSZ-el, mert Kovászna megyében
még nem zárultak le a koalíciós egyeztetések az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt (PSD)
között. Hozzátette: helyi szinten nem is tartja fontosnak ezeket a tisztségeket, mert
szerinte az a lényeg, hogy nemzeti ügyekben tudjon együttműködni az MPP és az RMDSZ.

Kulcsár: megszervezzük az autonómiatüntetést
2014. július 3. – szekelyhon.ro
Sok bírálatot kaptam azért, mert ünneprontó akarok lenni, de máig is fenntartom
álláspontomat: emlékeztetni kell a román kormányt az 1918. december 1-jén
Gyulafehérváron elfogadott kiáltványban a nemzeti kisebbségek számára adott ígéretekre
– hangsúlyozta csütörtöki sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József. Ezzel a kijelentésével a
Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei elnöke arra utalt, hogy pártja még áprilisban
engedélyt kért a sepsiszentgyörgyi önkormányzattól, hogy Románia nemzeti ünnepén,
Sepsiszentgyörgyön, a Mihai Viteazul téren – ahol általában a sepsiszentgyörgyi román
közösség ünnepel – felvonulást szervezzenek.

A tulajdonosoknak fogalmuk sem volt arról, hogy "bezáratták" a Lázárkastélyt
2014. július 3. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Rövidesen megnyithatja kapuit a szárhegyi Lázár-kastély, ugyanis tisztázódott az a
félreértés, ami miatt lakat került a Kulturális és Művészeti Központnak is otthont adó
épületre - közölte a Hargita Megyei Tanács. A kastély Dél-Amerikában élő örökösei közül
hárman, valamint Borboly Csaba tanácselnök, Incze Csongor alelnök és a kastély ügyével
foglalkozó munkatársaik megbeszélést folytattak, amin kiderült: a közvetett, képviselőn
keresztül történő kommunikációban a Berczelyek elvárásairól szóló információk torzult
formában jutottak el a felekhez. A dél-amerikai tulajdonosoknak arról sem volt
tudomásuk, hogy felszólítás nyomán a kastélyt bezárták, és hogy kiköltöztették az ott lévő
képzőművészeti alkotásokat - írta a közlemény.
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2014. július 3. – maszol.ro
Az Európai Parlament csütörtökön szavazott a szakbizottságok összetételéről azt követően,
hogy szerdán döntött arról, hogy mekkora létszámú legyen a ház húsz szakbizottsága és két
albizottsága - közölte az EP. A bizottságok létszámát a parlamenti erőviszonyok határozzák
meg. Az erdélyi magyar képviselők közül Sógor Csaba az Állampolgári Jogi, Bel- és
Igazságügyi Bizottságban, Winkler Gyula pedig a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban
tevékenykedik majd. A Fidesz-KDNP listáján mandátumot szerzett Tőkés László a Külügyi
Bizottság és az Emberi Jogi Albizottság tagja.

Erdély

Megőrizték EP-bizottsági tagságukat az erdélyi képviselők

Pert nyert a rendőrség ellen Lakó Péterfi Tünde
2014. július 3. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro
Pert nyert a marosvásárhelyi közösségi rendőrség ellen Lakó Péterfi Tünde, akit azért
bírságolták meg 2013 októberében 1500 lejre, mert az Itthon vagyunk egyesület tagjaival
kétnyelvű terméknév táblákat osztogatott a marosvásárhelyi November 7. piacon. Mit
ismert, a civil aktivista az összeg felét, azaz a 750 lejt befizette, a jegyzőkönyv
kézhezvételétől számított 48 órán belül. Ám az első fokon hozott ítélet szerint a bíróság
kötelezi a helyi rendőrséget, hogy a befizetett pénzösszeget fizessék vissza, a perköltséget
pedig térítsék meg. A bírságolási jegyzőkönyvet semmisnek nyilvánították.

Ponta támogatja a verespataki arany kitermelését
2014. július 3. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro
Támogatja a verespataki arany és ezüst kitermelését Victor Ponta román miniszterelnök a
környezetvédelmi normák betartása mellett. A román miniszterelnök a DC News román
hírportálnak adott csütörtöki interjúban nyilatkozott erről. Újságírói kérdésre válaszolva
elmondta, hogy a verespataki beruházás jelenleg „halott" terv, és mindaddig az marad,
amíg nem kap politikai támogatást. „Úgy gondolom, hogy az országnak a javát szolgálja,
ha nyersanyagot termelünk ki, beleértve az aranyat is, minden környezetvédelmi normát
betartva" – mondta a román miniszterelnök. Ponta rosszallja azt a magatartást, hogy „még
el sem kezdődik egy beruházás, és egyesek máris ellenzik". Példaként a palagázt említette,
amelynek kitermelése ellen Romániában széles körű tüntetések voltak.

Jegyzői akadály a katolikus gimnázium előtt
2014. július 3. – szekelyhon.ro
Miután néhány napja megkapta a megyei tanfelügyelőség jóváhagyását, a városi
önkormányzat rábólintására is szükség van ahhoz, hogy ősztől a Bolyai Farkas Gimnázium
keretében működő római katolikus osztályok különváljanak, és megalkossák az új
felekezeti oktatási intézményt. A városháza jegyzője, Maria Cioban két egész oldalon át
magyarázza, hogy miért törvénytelen és miért nem kaphatja meg az ő aláírását a
marosvásárhelyi RMDSZ-es önkormányzati képviselőknek a II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Gimnázium létrehozása érdekében benyújtott határozattervezete.
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Csáky Pált az Európai Parlament Petíciós Bizottsága alelnökének választották
2014. július 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Ez a bizottság emberjogi és kisebbségvédelmi szempontból az EP legfontosabb bizottsága,
tavaly ez a bizottság tárgyalta az állampolgári jogaiktól akaratuk ellenére megfosztott
szlovákiai polgárok ügyét, illetve a beneši dekrétumokról szóló beadványt is. Csáky Pál
elmondta, megválasztásához a Fidesz delegációjának "kiváló" lobbizása és a CDU listáján
Brüsszelbe jutott német EP-képviselők támogatása is hozzájárult. Mindkét részről
megtisztelőnek tartja a támogatást.

Erdély

2014. július 3. – Krónika
Az Országos Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD) fordul a Kovászna, Hargita és
Maros Megyei Románok Civil Fóruma, mert szerintük románellenes a Kovászna Megye
Turizmusáért Egyesület háromnyelvű turisztikai kiadványa. Ioan Lăcătuşu, a fórum
vezetője azt sérelmezi, hogy a Kovászna megyei önkormányzat egyesülete által kiadott
Székelyföld című turisztikai katalógusban nem szerepelnek a román települések, a 48
oldalon egyetlen ortodox templom, román népviselet vagy ünnep fényképe sem jelenik
meg. A fórum vezetői szerint a kiadvány neorevizionista, úgy mutatja be a „nem is létező
Székelyföldet”, mintha azt csak magyarok laknák.

Felvidék

Román panasz az új, háromnyelvű háromszéki turisztikai kiadványra

Csáky már alelnöknek érzi magát, de nem az
2014. július 3. – Új Szó
Az Új Szó szerint Csáky Pál valóban tagja lett a Petíciós Bizottságnak (PETI), de – egyelőre
legalábbis – alelnökké nem választották. Az Európai Parlament hivatalos honlapjának
tájékoztatása szerint valamennyi bizottság alakuló ülése hétfőn lesz, ezen megválasztják
valamennyi bizottság elnökét és négy alelnökét.

A. Szabó László: Alkalmatlan tárcavezető távozott
2014. július 3. – Felvidék Ma
Andrej Kiska államfő július 3-án elfogadta Dušan Čaplovič lemondását, és egyúttal
kinevezte Peter Pellegrinit az oktatási tárca új vezetőjének. A Fico-kabinetben történt
személycserére reagálva az MKP közölte, a párt elégtételként kezeli az oktatási miniszter
menesztését, hiszen Dušan Čaplovič az elmúlt két esztendőben nem egyszer
tanúbizonyságát adta, hogy alkalmatlan a tárcavezetői poszt betöltésére. Čaplovič nevéhez
fűződnek olyan végzetes intézkedések, mint a kisiskolák leépítését elősegítő
törvénymódosítás.
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Sikeres négy év van az MNT mögött
2014. július 3. – Pannon RTV
Sikerült a magyar közösség képzettségi lemaradását a most feltörekvő nemzedékek
esetében jelentősen mérsékelni, növelni a tanulás presztízsét a magyar közösségen belül.
Sok ezer ember haszonélvezője annak, hogy a Magyar Nemzeti Tanács megalkotta,
felerősítette stratégiai programjait – összegezte az MNT elmúlt négy évének jelentősebb
eredményeit Korhecz Tamás elnök. A közvetlen, demokratikus, többpárti választásokon
létrejött Magyar Nemzeti Tanács 2010. június 30-аi alakuló ülésével kezdte meg a
munkáját. Négy éve választottak először nemzeti tanácsokat közvetlen úton Szerbiában. A
testület a vajdasági magyarság számára fontos területekre fejlesztési stratégiáikat
dolgozott ki, melyek 2016-ig, 2018-ig szólnak. Az egyik legsikeresebb tevékenységük a
beiskolázási és az iskolabusz program.

Felvidék

2014. július 4. – Új Szó
Ma kiderülhet, kik lesznek a kormány nemzeti kisebbségi és etnikai bizottságának tagjai a
következő három évben. Hogy a jelöltek közül ki lesz a bizottság tagja, arról a kisebbségek
küldöttei döntenek. A magyarok számára fenntartott 5 bizottsági helyre Bárdos Gyula,
Masszi János, Szekeres Klaudia, Orosz Örs és Tokár Géza pályázik a kormányhivatal
honlapja szerint, valamint további öt póttag. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala őket
nevezte meg mint a feladatra alkalmas személyeket. A Kerekasztal azonban kezdettől fogva
hangsúlyozza: nem vett részt az új jelölési rendszerben, csupán megnevezte a tíz személyt,
életrajzukat pedig elküldte a kormányhivatalba, a régi szabályok szerint.

Vajdaság

Ma választják a kisebbségi bizottság tagjait

A demokratáké a legitimitás
2014. július 3. – Magyar Szó
A Demokrata Párt nem érdekelt egy egységkormány létrehozásában Vajdaságban, nem
kívánnak „politikai zagyvalékot” létrehozni csak a hatalom megtartása érdekében –
jelentette ki csütörtökön dr. Bojan Pajtić, a Demokrata Párt elnöke a B92 műsorában.
Aláhúzta, hogy pártja vajdasági bizottsága egyhangúlag hozta meg azt a döntését, hogy
tárgyaljon a Vajdasági Magyar Szövetséggel, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával és az Új
Demokrata Párttal a kormány átalakításáról. Nem tartja szerencsésnek, hogy a liga és az új
demokraták nem határolódtak el a Szerb Haladó Párttal való együttműködés
lehetőségétől, mert Pajtić szerint ez a szervezet a fontos kérdésekhez való dilettáns
hozzáállása miatt nem érdemel helyet a tartomány kormányában.

Istennel a hazáért és a szabadságért
2014. július 3. – Magyar Szó
Július 12-én, szombaton 11 órakor a csókai II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési
Egyesület és a Rákóczi Szövetség szervezésében a helybéli Szentháromság római katolikus
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Felszámolnák a magyar nyelvű felsőoktatást Ukrajnában?
2014. július 4. – bumm.sk
Megszűnhet a magyar nyelvű felsőoktatás Kárpátalján. A kijevi törvényhozásban július
elsején elfogadott jogszabály értelmében Ukrajnában a „felsőoktatás nyelve az ukrán”, s
így majdnem minden tantárgyat ezen a nyelven kell tanítani. A javaslatot még májusban
nyújtották be a kijevi parlamentben. Akkor Orosz Ildikó, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola vezetője úgy nyilatkozott: a javaslat veszélybe sodorhatja az
intézmény létét, hiszen ott a tantárgyak nagy részét magyarul oktatják. Az ukrán kormány
az óta annyi „engedményt” tett, hogy néhány tárgyat az országban élő kisebbségek nyelvén
is lehet majd tanítani – írja a Jobbegyenes blog.

Kárpátalja Vajdaság

templom kertjében ünnepélyes keretek közt felavatják II. Rákóczi Ferenc méltóságos
fejedelem szobrát. Az ünnepség Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok
Világszövetségének az elnöke, Nick Ferenc, a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumi
elnöke és a Rákóczi Szövetség képviselőjének ünnepi beszédével kezdődik, majd a szobor
felavatását követően koszorúzással, zászlóátadással és hálaadó szentmisével folytatódik a
műsor.

„Soha többé ne legyen ilyen háború!”
2014. július 3. - Kárpátalja
Ráton a református templom kertjében állítottak emlékművet az I. és a II. világháború
áldozatainak, amelyet az elmúlt vasárnap lepleztek le ünnepélyes keretek között. A
vendégeket Bakos Valéria, a KMKSZ Ráti Alapszervezetének titkára köszöntötte, aki
elmondta, hogy 1989 novemberében, amikor a sztálini lágerekben életüket vesztett rátiak
emlékművét felavatták a helyi katolikus templom kertjében, úgy tervezték, hogy emléket
állítanak a világháborúk áldozatainak is, de a helyi vezetés ezt a tervüket megvétózta,
mondván, hogy már áll emlékmű a falu központjában a háború szovjet áldozatainak
emlékére. A helyi református gyülekezet, valamint a KMKSZ helyi alapszervezete
összefogásának köszönhetően a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával
elkészült az obeliszk.

Elfogadták az új felsőoktatási törvényt
2014. július 3. – Kárpátalja Ma
276 képviselő támogatásával fogadta el a Legfelsőbb Tanács a felsőoktatásról szóló új
törvényt július elsején – adta hírül az osvita.ua. A törvényjavaslatot 2012-ben dolgozta ki
egy munkacsoport Mihajlo Zhurovszkij, az Ukrán Nemzeti Technikai Egyetem rektora
vezetésével, de közreműködtek benne a hallgatók és mintegy 30 oktatási intézmény
képviselője is. A javaslat végrehajtását azonban Dmitro Tabacsnik akkori oktatási
miniszter megakadályozta. A dokumentum értelmében megváltozott az az eljárás,
amelynek során a felsőoktatási intézmények nemzeti státuszhoz juthatnak. Emellett kutató
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Megcsendült az aranycsengő Washingtonban!
2014. július 3. – Nemzeti Regiszter
A Washington környéki szülők szerették volna, hogy gyermekeik magyar nyelvi
környezetben találkozhassanak és ismerkedhessenek a magyar kultúrával. Sokak
közreműködésével így jöttek létre az Aranycsengő nyári napközis táborok.

A montreáli cserkészév kimagasló eseménye a cserkészavatás
2014. július 3. – Nemzeti Regiszter
Május 10-én egy kiscserkészjelölt tett ígéretet, négy cserkészjelölt és két
leánycserkészjelölt tettek fogadalmat. Az avatás keretén belül, kiosztottuk a kiérdemelt
próbajelvényeket is, és két újoncot fogadtunk be nagy családunkba. Gratulálunk
cserkészeinkenk.

Diaszpóra

egyetemek létrehozását kezdeményezik, jogilag megszilárdítják a külső független tesztelés
rendszerét, valamint kiszélesítik a felsőoktatási intézmények autonómiáját – olvasható az
oktatási minisztérium honlapján.

10

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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