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2014. augusztus 1. – Krónika, transindex.ro, MTI, maszol.ro; MNO, Erdély Ma, Magyar
Hírlap, Népszabadság
Traian Băsescu államfő alkalmatlannak nevezte pénteken az RMDSZ által javasolt Biró
Rozália szenátort a kulturális minisztérium vezetésére, és bejelentette, hogy egyelőre nem
írja alá kinevezését. Biró Rozália esetében az államfő arra hivatkozott, hogy nem kerülhet a
kulturális tárca élére olyan ember, aki nem tud jól románul. Băsescu leszögezte: nem a
jelölt magyarsága ellen emelt kifogást, mert Markó Béla és Kelemen Hunor kulturális
miniszteri tevékenységét nagyra becsülte. Az államfő szerint az RMDSZ szenátora évekkel
ezelőtt már bebizonyította, hogy románnyelv-tudása jócskán hagy kívánnivalót maga után.
Băsescu felidézte azt a 2010-es átverést, amikor egy rádióműsorban az akkor nagyváradi
alpolgármesterként tevékenykedő Biró Rozália „szájába adták”, hogy a román biped szó
koldust jelent, nem pedig kétlábút.

Vezető hírek

Biró Rozália bársonyszékébe kerülhet a „biped” szó

A székely hősiességet méltatta a Nyergestetőn Victor Ponta
2014. augusztus 3. – Erdély Ma, MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro,
hirado.hu, Magyar Nemzet, Krónika
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc székely honvédjeinek hősiességét méltatta
vasárnap, a Nyergestetői csata 165. évfordulója alkalmából a csata helyszínén tartott
megemlékezésen Victor Ponta román miniszterelnök, aki Kelemen Hunor meghívására
vett részt a rendezvényen. Victor Ponta románul és magyarul is köszöntötte a rendezvény
mintegy 200 résztvevőjét, és elmondta, „egyfajta székely Thermopülaként” hallott a
helyről. „Minden elismerést megérdemel az a tény, hogy ezek az emberek az életüket adták
olyan ideálokért, amelyek közösek minden nemzet és minden ország számára: a
szabadságért, az önrendelkezés jogáért, a harcért, amelyet vagy a bécsi, vagy a cári, vagy a
török birodalom ellen vívtak” – jelentette ki a miniszterelnök.

Megszavazta a parlament
médiatörvényeket is

a

privatizációs,

a

csődeljárási

és

a

2014. augusztus 2. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma
A szerb parlament megszavazta a köztájékoztatási, az elektronikus médiáról és a
közmédiáról szóló törvényeket. Ezek szerint egy éven belül minden állami médiumot
privatizálni kell, kivéve a szerbiai és a vajdasági közmédiát. Ezeket másfél évig az állam
tartja el, mivel megszűnik a TV-előfizetés, 2016-tól pedig bevezetik a legfeljebb 500
dináros kötelező illetéket. A VMSZ támogatta a törvény elfogadását. A párt és a
minisztérium közötti hosszú egyeztetéseknek köszönhetően ugyanis a törvényjavaslatba
beépültek a VMSZ követelései. Eszerint a magánkézbe kerülő médiumokban öt évig nem
változhat a műsorrács egyetlen sugárzási nyelven sem. Megmarad a Magyar Nemzeti
Tanács alapítói joga, és a Magyar Szó, valamint a Hét Nap is megtartja állami támogatását
a vajdasági költségvetésből.
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Román prefektus, magyar helyettes Maros megyében
2014. augusztus 1. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro
A patthelyzet feloldása érdekében az RMDSZ Maros megyei szervezete „átengedte” a
szövetség tavaszi kormányra lépésekor megígért prefektusi tisztséget Hargita megyének,
így Maros megyében augusztus elsejétől a szociáldemokraták által támogatott eddigi
kormánymegbízott-helyettest, Vasile Opreát nevezte ki Victor Ponta kormányfő
prefektusnak, helyettesének pedig a nyárádszeredai önkormányzat jegyzőjét, Nagy
Zsigmondot tette meg.

Vezető hírek

2014. augusztus 1. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) azért marad tagja a bukaresti
kormánykoalíciónak, mert „belülről" több esélyt lát az erdélyi magyarságnak fontos
kormányzati álláspontok befolyásolására, mint ellenzékből – mutatott rá Kelemen Hunor,
az RMDSZ elnöke, aki pénteki hatállyal lemondott a kulturális tárca vezetéséről és
miniszterelnök-helyettesi tisztségéről. „A kormányból léptem ki, nem a koalícióból" –
mondta az MTI-nek pénteken az RMDSZ elnöke. Hozzátette: a koalíciós egyeztetéseken az
RMDSZ küldöttségét továbbra is ő vezeti, annak érdekében, hogy érvényesítsék a 2014
márciusában megkötött koalíciós megállapodás előírásait.

Erdély

Kelemen Hunor: a kormányból léptem ki, nem a koalícióból

Victor Ponta elfogadta Biró Rozália jelölését
2014. augusztus 1. – Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Magyar Hírlap
Victor Ponta kormányfő elfogadta az RMDSZ javaslatát, és Biró Rozália szenátort, az
RMDSZ Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) elnökét jelölte pénteken
miniszterelnök-helyettesnek, illetve kulturális miniszternek, mivel Kelemen Hunor, az
RMDSZ elnöke augusztus elsejei hatállyal lemondott kormánytisztségeiről. Biró Rozália
alkalmasságát több ellenzéki politikus és publicista megkérdőjelezte arra hivatkozva, hogy
közgazdászként kevés köze van a kultúrához. Azt is szemére vetették, hogy érdekösszeférhetetlenség miatt folytatott vizsgálatot ellene a feddhetetlenségi ügynökség (ANI).

Kelemen: Biró Rozália marad a jelöltünk
2014. augusztus 2. – maszol.ro
Várja Traian Băsescu döntését, nem fog az RMDSZ más jelöltet állítani Biró Rozália
helyett, mondta az Agerpresnek Kelemen Hunor szövetségi elnök. A politikus nem akarta
kommentálni az államfőnek azt pénteki kijelentését, miszerint az RMDSZ jelöltje
alkalmatlan a kulturális miniszteri tisztségre. Traian Băsescu Biró román nyelvtudását
kifogásolta. Pénteken válaszul Victor Ponta miniszterelnök közölte: kitart a javaslata
mellett. Mint ismert, az államfő „keddig-szerdáig” adott határidőt a kormányfőnek új jelölt
keresésére. Arról nem nyilatkozott, hogy miként jár el, ha Ponta nem változtat a
javaslatán.
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2014. augusztus 1. – maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro
Petres Sándort nevezte ki péntektől Hargita megye prefektusának a miniszterelnök – tudta
meg lapunk az RMDSZ sajtóirodájától. Az eddigi alprefektus Adrian Jean Andreit váltja a
tisztségben. Mint ismert, korábban az RMDSZ ahhoz ragaszkodott, hogy Maros megyében
nevezzenek ki magyar prefektust. A koalíciós együttműködési megállapodásban foglaltak
ellenére a nagyobbik kormánypárt ebbe nem egyezett bele. Végül az kompromisszum
született, hogy Maros megyében az eddigi román alprefektust, Liviu Opreát nevezték ki
kormánymegbízottnak, míg Hargita megyének magyar prefektusa lett.

Erdély

Magyar prefektusa van péntektől Hargita megyének

Halasztással kezdődött Olosz Gergely pere
2014. augusztus 1. – transindex.ro
Október 10-re halasztották annak a pernek a tárgyalását, amelyben Olosz Gergely korábbi
RMDSZ-es szenátort befolyással való üzérkedéssel vádolják. A pert ma nem tárgyalhatták
érdemben a Bukaresti Táblabíróságon, a bíróság honlapja szerint procedurális okok miatt
halasztottak. Oloszra korábban alapfokon hét év börtönbüntetést szabtak ki, ám ezt a
döntést érvénytelenítették, és a pert elölről tárgyalják.

20, román-magyar határon átnyúló közúti és kerékpáros út épülhet meg
2014. augusztus 1. – transindex.ro, Nyugati Jelen
A román kormány tegnapi ülésén pozitívan véleményezte és jóváhagyta azt a magyar–
román közútfejlesztési keretmegállapodást, amelynek nyomán húsz, határon átnyúló
közúti és kerékpáros út épülhet meg európai uniós forrásokból, tájékoztat Borbély László,
az RMDSZ politikai alelnöke. A megállapodás, amelyet július 24-én Bukarestben írt alá
Seszták Miklós, Magyarország nemzeti fejlesztési minisztere, és Liviu Dragnea, regionális
fejlesztési és közigazgatási miniszter, az új közúti és kerékpár utak megépítésére 80 millió
eurót biztosít. „Mindkét ország számára fontos, hogy minél több helyen át lehessen kelni a
határon. Reméljük, hogy Románia hamarosan a schengeni övezet része lesz, és az
állampolgárok anélkül közlekedhetnek majd a két ország között, hogy a határoknál meg
kellene állniuk” - fogalmazott Borbély.

Borboly: a Hargita megyei románság nem kifogásolja a prefektus személyét
2014. augusztus 1. – transindex.ro
A tegnap kinevezett Hargita megyei prefektus, Petres Sándor tisztsége eredetileg Maros
megyének járt volna. Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint a Maros megyei
RMDSZ a megyében tapasztalható, több területen megvalósuló előrelépések láttán nem
szerette volna, ha a pozitív folyamat megakad személyi kérdések miatt. Borboly azzal
magyarázza, hogy a Hargita megyei románság nem kifogásolja magyar prefektus
személyét, hogy „a megyében van párbeszéd és nem a cirkuszok jellemzik a megye
közéletét, ezért a megszokott etnikai görcsök, zsigeri reakciók nem működnek a
megyében.”
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2014. augusztus 1. – maszol.ro
Öt magyar fiatalnak sikerült idén a felvételije a bukaresti Alexandru Ioan Cuza Rendőr
akadémiára – derült ki a felsőoktatási intézmény honlapjáról. A rendőr akadémia
pénteken tette közzé az idei felvételi eredményeket. Ebben az évben a magyar jelentkezők
számára összese nyolc helyet hirdettek meg: ötöt a rendőr, egyet a határrendőr és kettőt a
csendőr szakon. A magyar rendőrök számára fenntartott helyekből négy telt meg, a
csendőr szakra pedig egy felvételiző jutott be.

Erdély

Öt magyar fiatal jutott be a bukaresti rendőr akadémiára

Popică megtámadta a bíróságon kézdivásárhelyi székelyzászló-felvonást
2014. augusztus 2. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, Krónika,
MNO
A Kovászna megyei prefektusi intézmény megtámadta a bíróságon a kézdivásárhelyi
székely zászlók felvonását, mert törvénytelennek tartja. A lobogókat július 26-án vonták
fel, az ünnepi eseményen Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes is részt vett. A
kormánymegbízotti intézmény pénteki közleményében Marius Popică prefektus kifejtette:
nem magát a rendezvényt támadta meg, hanem a székely zászlók felvonását, amely
szerinte törvénytelen, mivel ezt januárban megállapította már a brassói ítélőtábla egyik
ítélete.

Ötnyelvű műemléktáblákat helyeztek el Kolozsváron
2014. augusztus 2. – Erdély Ma, maszol.ro
További helyszínekre helyeztek ki ötnyelvű műemléktáblákat Kolozsváron – olvasható
Horváth Anna alpolgármester közösségi-oldalán. A táblákat többek között a Kolozsvári
Állami Magyar Színházra és a Babes-Bolyai Tudományegyetem főépületére is kihelyezték.
Az alpolgármester azt írta, a közeljövőben további épületekre kerülnek majd fel táblák. A
tervek szerint a jövőben számos, nem csak magyar vonatkozású helyszínen jelennek meg a
román, magyar, német, angol és francia nyelvű tájékoztatók. Kinizsi Zoltán, az
alpolgármester sajtósa a maszol.ro-nak elmondta, létezik egy 392 ingatlant felsoroló lista,
amelyekre a tervek szerint mind felkerülnek a többnyelvű táblák, azonban nem könnyű az
építkezési engedélyek beszerzése mellett a tulajdonosok felkeresése sem – van, ahol
tizenkilenc féllel kell tárgyalni.

Autonómiapárti határozatok – Önkormányzatok menetelése
2014. augusztus 2. – Erdély Ma, Háromszék
Elérte immár a 25-öt azon székelyföldi önkormányzatok száma, amelyek elfogadták a
Székely Nemzeti Tanács által javasolt határozattervezetet, ily módon fejezve ki: az
egységes, autonóm székelyföldi közigazgatási régióhoz szeretnének tartozni – jelentette be
péntek esti, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Izsák Balázs. A Székely Nemzeti Tanács
elnöke a testület állandó bizottságának üléséről beszámolva, újságírói kérdésre elmondta:
megvitatták azt a felvetést is, hogy szervezzenek-e a székelyek nagy meneteléséhez hasonló
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Erdély

újabb tömegmegmozdulást, de arra a következtetésre jutottak: érdemi változás nem
történt a tavaly októberi helyzethez képest, nem kerültünk közelebb egy olyan
adminisztratív átszervezéshez, amely hátrányos lenne a székelység számára. Mivel nem
akarnak farkast kiáltani ott, ahol nincs, ezért jelenleg nem látják indokoltnak egy
tömegmegmozdulás kezdeményezését.

Kormánykétségek

Végső búcsú Dobos Lászlótól
2014. július 31. – Felvidék Ma
Dobos László Kossuth-díjas szlovákiai magyar írót Pozsonypüspökin csütörtökön, július
31-én három órakor búcsúztatták református egyházi szertartás keretében. Ft. Fazekas
László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke gyászbeszédében elmondta,
hogy amikor Pozsonypüspökin utolsó alkalommal találkoztak, érdekes módon az imádság
és az Istenről való beszéd szinte fölvillanyozta Dobos Lászlót, s világosan beszélt azokról a
dolgokról, amiket átélt. Dobos Lászlót több százan kísérték utolsó útjára. A gyászoló
tömeggel megtelt a pozsonypüspöki temető ravatalozója előtti tér. A család kérésére a
gyászolók kegyeletüket egy-egy szál virággal rótták le a koporsó előtt.

Felvidék

2014. augusztus 4. – Bálint Eszter – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „nemcsak a be nem tartott ígéretek miatt vonjuk kétségbe
azt, hogy helyes döntés volt az RMDSZ kormányon maradása. A már magyarellenes
gesztussal hatalomra került szociáldemokraták az államfő-választási kampányban nyíltan
is zászlójukra tűzték a kisebbségellenes hangulatkeltést. Ezt pedig nem kellene a
szövetségnek legitimálnia, mert sokszorosan megbosszulhatja magát a jövőben az üzenet,
hogy itt minden akkora rendben van, hogy a kisebbségek még a kormányban is ott vannak.
Gondoljunk csak az autonómiaküzdelemben várt külső támogatásra”.

Kormányhivatal: nem kell módszertani útmutató
2014. augusztus 3. – Új Szó
Érdemben nem tesz semmit a kormányhivatal a kisebbségi nyelvtörvény alkalmazásáért,
derül ki Robert Fico miniszterelnök leveléből, amelyben Solymos László (Híd)
interpellációjára válaszolt. „A kisebbségi nyelvtörvény rendelkezéseinek gyakorlati
alkalmazásáért a kormányhivatal a felelős, egyetlen kérdésemre sem kaptam érdemi
választ” – mondta az Új Szónak a Híd alelnöke.

Bugár: a kisebbségek gazdagítják az államot
2014. augusztus 3. – bumm.sk, hirek.sk
Attól függetlenül, hogy ez valakinek tetszik vagy sem, a kisebbségek mint olyanok
gazdagítják az államot – jelentette ki Bugár Béla, a Most-Híd elnöke. Hozzátette,
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Aggódik az ombudsman a kisebbségi sajtó miatt
2014. augusztus 1. – Vajdaság Ma
Kisebbségi szempontból nagyon rossz az új szerbiai médiatörvény javaslata – vélekedik
Muškinja-Heinrich Anikó vajdasági ombudsman. Nem lát lehetőséget a javulásra a médiajogszabályok elfogadása után sem. A kisebbségi médiumokra nem lehet ugyanazokat a
szabályokat alkalmazni, amelyeket a többségire, így a privatizáció is komoly veszélyt jelent
a médiumok számára: csökkenni fog a számuk, a piacon nem tudnak majd megmaradni,
ha nem pénzelik őket – hangoztatta a tartományi ombudsman a Kossuth Rádiónak.

Vajdaság

amennyiben a kisebbségek gazdagítják az államot, akkor attól bizonyos mértékű
támogatásra is szükségük van, hogy képesek legyenek megőrizni identitásukat.

Pásztor Bálint szerint a VMSZ által kiharcolt garanciák védik a vajdasági
magyar médiát
2014. augusztus 1. – Vajdaság Ma
A Szerbiában élő kisebbségek tájékoztatásra való jogainak teljesülését biztosítják azok a
garanciák, amelyek a VMSZ tárgyalásai nyomán bekerültek a három új tájékoztatási
törvény javaslatába – mondta el a Vajdaság Ma hírportálnak Pásztor Bálint, a párt
frakcióvezetője. A frakcióvezető hangsúlyozta, a zombori vagy a kúlai rádió 2007-es,
rosszul végződő magánosítása miatt most a lehető legkomolyabb garanciákat harcolták ki
a kisebbségi nyelven tájékoztató, de magánosítás előtt álló médiumok számára, továbbá
síkra szálltak azért is, hogy a kisebbségi nemzeti tanácsok által alapított, társalapított
médiumok stabil állami pénzelésben részesülhessenek.

A közös nevezők keresése elemi érdekünk
2014. augusztus 2. – Magyar Szó
Tusnádfürdőn Orbán Viktor miniszterelnökkel, a Fidesz elnökével folytatott megbeszélést
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, a VMSZ vezetője. Megállapodtak a
fejlesztéspolitika legfontosabb kérdéseiben, és a támogatandó projektumok
lebonyolításában. A Magyar Szónak adott interjújában Pásztor elmondta: „Már most
biztos, hogy nagy és fontos projektumok lesznek ezek, infrastruktúra, gazdaságfejlesztés
terén, szociális kérdésekben és egészségügy vonatkozásában. Az, amit az elmúlt években
felépítettünk a szimbolika, az érzelmi hovatartozás terén, azt most az európai források
segítségével tovább kell tudnunk építeni.”

Nagyító alatt a kisebbségi jogérvényesítés
2014. augusztus 2. – Magyar Szó
Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselője elmondta, a screening
jelentés kisebbségi jogokkal foglalkozó részébe egy rendkívül fontos megfogalmazás került:
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Egeresi Sándor: Toleranciatábor volt, van és lesz

Vajdaság

az EU elvárja Szerbiától, hogy külön akciótervet készítsen a kisebbségi jogokról. Ebből a
dokumentumból ki kell derülnie, hogy ezen a területen mi az aktuális helyzetállás, mely
problémák érintik a nemzeti kisebbségeket, a megnevezett problémákhoz pedig oda kell
rendelni azt, vagy azokat az állami intézményeket, amelyek ezek megoldásával
foglalkozhatnak, valamint a szükséges költségvetési eszközöket, esetleg a vonatkozó
jogszabályok meghozatalát kilátásba helyezni.

2014. augusztus 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Duna Európa közös folyója, az összetartozás jelképe. A folyó a Duna menti országok és
régiók fiataljainak Toleranciatáborának is szimbóluma egyben, a közös célok és a fejlődés
emblémája. Így fogalmazott Egeresi Sándor, a Kék Duna Alapítvány elnöke, a
Toleranciatábor péntek esti záróünnepségén. Topolya idén is öt napon keresztül volt a
tolerancia európai fővárosa.

Az aracsi pusztatemplom emléknapja – „Nyolc évszázadon keresztül mindent
túl tudtunk élni”

Navracsics Tibor tájékoztatást kért a katonai mozgósításokról
2014. augusztus 1. – MTI, Kárpátalja, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Navracsics Tibor magyar külgazdasági és külügyminiszter információt kért ukrán
kollégájától az ukrajnai katonai mozgósításokról, amelyek kapcsán Pavlo Klimkin
kiemelte: nem etnikai alapon történnek – tájékoztatta a Külgazdasági és
Külügyminisztérium pénteken az MTI-t. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöke, Brenzovics László információi szerint a részleges mozgósítás harmadik
szakaszában Kárpátalján 2500 ember, arányaiban körülbelül 250 magyar nemzetiségű
férfi behívásával lehet számolni.

Kárpátalja

2014. augusztus 3. – MTI, Pannon RTV
Az aracsi pusztatemplom kapaszkodót jelent a vajdasági magyaroknak ezekben a nehéz
időkben – mondta ünnepi beszédében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke a kelet-vajdasági templomrom emléknapján. „A magyar közösség itt megmaradt,
nyelvében, kultúrájában, hitében. Ez az a csoda, amit évről évre megízlelünk, amikor
idejövünk. Ez az a csoda, amit évről évre megpróbálunk megérteni. Ez az a csoda, ami
egyfajta kapaszkodót is jelent, különösen a mai körülmények között, amikor mind
gyakrabban beszélünk a kilátástalanságról, az elesettségről, a reményvesztésről, akkor azt
gondolom, hogy az aracsi pusztatemplom egyfajta kapaszkodót jelent számunkra, nyolc
évszázadon keresztül mindent túl tudtunk élni” – mondta Pásztor István, a VMSZ elnöke.
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2014. augusztus 1. – Kárpátalja Ma
A nacionalista Szabadság (Szvoboda) párt és a Jobbik tevékenysége régóta felháborítja
Kárpátalja közvéleményét, mert a két szervezet igyekszik destabilizálni a politikai helyzetet
a térségben; kitiltásukat még 2013-ban javasolta az egyik ruszin szervezet vezetője - írta
pénteken a karpatalja.ma beregszászi hírportál. Elemző cikkében Darcsi Karolina
beregszászi politológus emlékeztet arra, hogy az ukrajnai helyzet közel fél éve
aggodalommal tölti el az ország lakosságát és a kárpátaljai magyarságot. Kárpátalja
ugyanakkor mindvégig a béke szigete volt, ám ez az állapot most megbomlani látszik –
írja, megállapítva, hogy a soknemzetiségű vidék nyugalmát az elmúlt években különböző
szélsőséges csoportok többször próbálták megzavarni.

Kárpátalja

Szélsőségeknek nincs helye Kárpátalján

Porosenko mielőbbi rendkívüli parlamenti választásokat ígér
2014. augusztus 2. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Kárpátalja
Petro Porosenko ukrán elnök megígérte, hogy hamarabb megtartják a rendkívüli
parlamenti választásokat, mint azt a jogszabályok előírják. Az államfő erről öt ukrán
televíziós újságírónak adott interjúban beszélt, amelyet péntek este mindegyik helyi
tévécsatorna egy időben sugárzott. Porosenko konkrét dátumot nem mondott. Úgy
fogalmazott, hogy a parlamenti választások előkészítési mechanizmusa már beindult.
Közölte, hogy előző nap értekezett a frakciók vezetőivel, és egyezségre jutottak a
választások rövid időn belüli megrendezésében. Hozzátette ugyanakkor, hogy ehhez még
törvényeket kell módosítani.

Kémkedéssel vádolják a Fidesz EP-képviselőjét az ukránok
2014. augusztus 4. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfó
Az ukrán nacionalista Szvoboda párt parlamenti képviselője az Ukrán Biztonsági
Szolgálattól (SZBU) kéri a Fidesz-KDNP nemzeti listáján EP-képviselői mandátumot nyert
Bocskor Andrea „kémkedés tárgyában” történő átvilágítását. A Holosz Karpat internetes
hírportál közlése szerint Tarasz Oszaulenko radikális honatya az elmúlt héten intézett
kérdést a Fidesz-KDNP nemzeti listáján EP-képviselői mandátumot nyert kárpátaljai
politikus feltételezhető kémkedési tevékenységével kapcsolatban az Ukrán Biztonsági
Szolgálat elnökéhez. A Szvoboda párt nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó szolgálata
vezetőjének levelét a Ráda hivatalos weboldalán közölt jegyzőkönyv tanúsága alapján
Ruszlan Kosulinszkij házelnök is megemlítette a képviselői interpellációk ismertetésekor
az ukrán parlament múlt pénteki plenáris ülésének elején.

„Ez nem a mi háborúnk!”
2014. augusztus 4. – Szabó Palócz Attila – Magyar Hírlap
Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter a múlt héten tájékoztatást kért ukrán
kollégájától a kárpátaljai mozgósításokról. A szomszédos ország parlamentje július 22-én
hagyta jóvá a részleges katonai mozgósításról szóló elnöki rendeletet. A kárpátaljai

9

Tízezer magyar cserkész megy egyenruhában a munkahelyére pénteken
2014. július 31. – Nemzeti Regiszter
Tízezer magyar cserkész megy egyenruhában a munkahelyére pénteken a World Scout
Scarf Dayen, a "nyakkendő napon", amelyen világszerte 38 millió cserkész viseli majd a
nyakkendőjét egész nap. A nemzetközi eseményhez a Magyar Cserkészszövetség idén
csatlakozik először.

Együttműködési Konferencia - Brit-Kolumbia és Kalifornia, San Francisco

Diaszpóra Kárpátalja

magyarság tüntetéseken tiltakozik a mobilizáció ellen. A helyzet, a tudósítások és a
térségből érkező felvételek pedig kísértetiesen emlékeztetnek a huszonhárom évvel ezelőtti
délvidéki állapotokra, amikor a vajdasági magyarok tiltakoztak az ellen, hogy fiaikat,
férjeiket és apáikat a frontra hurcolja a hatalom egy vérgőzös háborúban. Még a
transzparensek feliratai is azonosak voltak: „Ez nem a mi háborúnk!” A donyecki régió
pedig, ahová most a katonaköteles korú magyar férfiakat is harcolni viszik, mindig negatív
felhangokat hordozott, s nem is csak a kárpátaljai magyarság számára.

2014. augusztus 1. – Nemzeti Regiszter
Az együttműködési konferencia brit-kolumbiai ösztöndíjasok kezdeményezésére, Ábrahám
Tibor javaslatának köszönhetően került megrendezésre, Voisin Éva San Francisco-i
tiszteletbeli magyar konzul, Novák Andrea és Czékmán Balázs szervezésében, a britkolumbiai és a San Francisco-i KCSP-sek részvételével.
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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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