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A KKM fokozottan figyeli az ukrajnai mozgósítással kapcsolatos híreket 
2014. július 31. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) fokozott figyelemmel kíséri azokat a 

híradásokat, amelyek nyugtalanságot és félelmet váltanak ki a kárpátaljai többnemzetiségű 

lakosságban a mozgósításokkal kapcsolatban. A minisztérium Magyarország ukrajnai 

külképviseletein keresztül állandó kapcsolatban van az ország központi és helyi 

adminisztrációjával, valamint a kárpátaljai egyházak és társadalmi szervezetek 

képviselőivel, akik folyamatosan tájékoztatnak az eseményekről. A közleményben 

kiemelték, hogy a behívandó tartalékosok között a hatóságok semmilyen etnikai alapú 

megkülönböztetést nem alkalmaznak. 

 

Újságírók tiltakoztak Ungváron 
2014. július 31. – MTI, Kárpátalja, hirado.hu, InfoRádió, Világgazdaság 

Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) ellenőrzése alatt tartja a helyzetet Kárpátalján, és 

nem fogja megengedni annak destabilizálását - jelentette ki Viktor Ljubenkov, az SZBU 

Kárpátalja megyei főosztályának vezetője csütörtökön Ungváron ukrán újságírók előtt, 

akik azért vonultak fel, mert szerintük az SZBU vezetősége nem tesz semmit a részleges 

mozgósítás kapcsán Kárpátalján folyó hisztériakeltés, rémhírterjesztés ellen, és nem lép fel 

a helyzetet destabilizáló erőkkel szemben. Válaszában Ljubenkov hangsúlyozta, hogy az 

SZBU figyelemmel követi a fejleményeket és ellenőrzése alatt tartja a helyzetet 

Kárpátalján. A találkozó végén az SZBU kárpátaljai vezetői és az újságírók abban 

állapodtak meg, hogy együttműködnek az internetes rémhírterjesztés elleni küzdelemben, 

közös Facebook-oldalt nyitnak, hetente munkatalálkozót tartanak, és a biztonsági szolgálat 

huszonnégy órán át működő forró vonalat létesít, amelyen bejelentés tehető 

provokációkról és gyanús személyekről. 

 

Az MKP és a Híd is bejutna, gyengült a Sieť 
2014. július 31. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha most tartanák a parlamenti választásokat, akkor azt a kormányzó Smer nyerné meg 

35,8 százalékos támogatottsággal. A parlamentben 67 képviselője lenne, nem tudna 

önállóan kormányozni. Második helyen a Radoslav Procházka vezette, alakulóban levő Sieť 

állna, 16,4 százalékkal a Polis közvélemény-kutatása szerint. Harmadik helyen a Híd áll 

8,3 százalékkal, a Kereszténydemokrata Mozgalom 7,7 százalékot kapna. A felmérés 

szerint bejutna a Magyar Közösség Pártja is hat százalékkal, valamint az Egyszerű 

Emberek 5,5 százalékkal. 

 

Nem fogadta el Jacenyuk lemondását az ukrán parlament 
2014. július 31. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, 

Népszabadság, Mandiner, Népszava, Magyar Hírlap, Metropol, Napi Gazdaság 

Nem fogadta el Arszenyij Jacenyuk miniszterelnök múlt heti lemondását csütörtöki 

rendkívüli ülésén az ukrán parlament, és ezzel elhárult a politikai válság veszélye a háború 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/1943/Budapest_figyel_a_karpataljai_mozgositasokra
http://www.hirado.hu/2014/07/31/ujsagirok-tiltakoztak-ungvaron/
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/07/31/az-mkp-es-a-hid-is-bejutna-gyengult-a-siet
http://karpataljalap.net/2014/07/31/nem-fogadta-el-jacenyuk-lemondasat-az-ukran-parlament
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és gazdasági válság sújtotta országban. A képviselők a csütörtöki zárt ülésen támogatták 

Jacenyuk kezdeményezéseit a költségvetés bevételeinek növelésére, és ezzel 

tulajdonképpen rendeződött a kormányfő és a parlament között kialakult konfliktus. 

 

Hódít a székely diákigazolvány 
2014. július 31. – Krónika, szekelyhon.ro 

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Székelyföldi Diákigazolvány, s bár 

felhasználtságáról nincsenek pontos kimutatások, de egyik osztályközösség után a másik 

után igényli – tudta meg a Krónika Zsigmond Józseftől, az igazolványt kiadó Centrum 

Studiorum Egyesület elnökétől. Elmondta, idén nyáron leginkább a magyarországi 

nyaralási és kirándulási kedvezmények miatt keresték meg a diákok az ötletgazdát. „ Tanév 

közben inkább helyben használják a diákok a Székelyföldi Diákigazolványt” – tette hozzá. 

Székelyföldön jelenleg 3406 kártya van forgalomban. A diákigazolványt 6 éves kortól 35 

éves korig lehet igénybe venni. 

 

30 ezer lejt kap a Maros Megyei Tanácstól a Vásárhelyi Forgatag 
2014. július 31. – transindex.ro 

Mai ülésén fogadja el a Maros Megyei Tanács azt a határozattervezetet, amely szerint 30 

ezer lejjel támogatják a Vásárhelyi Forgatagot. A megyei tanács javaslata alapján ezenkívül 

az őszi könyvvásárt, az Alter-Native rövidfilmfesztivált, a Harmonia Cordis klasszikus 

gitárfesztivált, egy népdalfesztivált és a nemzetközi fogathajtó versenyt is finanszírozná a 

testület. A hat rendezvény finanszírozására 150 ezer lejt fordít. 

 

Szinkrontolmácsot keresnek a marosvásárhelyi tanácsosok mondandójának 
fordításához 
2014. július 31. – transindex.ro, maszol.ro 

Megoldódni látszik a marosvásárhelyi tanácsban a magyar-román szinkrontolmács 

hiányának az ügye. A marosvásárhelyi polgármesteri hivatal oldalán július 28-án tették 

közzé azt a felhívását, amely alapján magyar-román és román-magyar 

szinkrontolmácsokat keresnek. Igaz, a honlapon „kollaboránsokat” írnak közreműködők 

helyett. Peti András marosvásárhelyi alpolgármester szerint sikerült meggyőzni a 

tanácsban a többséget ennek a szükségességéről, és már több jelentkező is van az eseti 

megbízás alapján lévő együttműködésre. 

 

Biró Rozália szerint azért is támadják, mert nő 
2014. július 31. – transindex.ro 

A kormánytisztségek várományosát precedens nélküli mennyiségben érik támadások, 

amelyek főleg arra vonatkoznak, hogy rendelkezik-e a megfelelő felkészültséggel, 

kompetenciákkal a tisztség betöltéséhez, de a román nyelvtudás témája is gyakran előkerül 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/hodit-a-szekely-diakigazolvany
http://itthon.transindex.ro/?hir=37001
http://itthon.transindex.ro/?hir=36997
http://itthon.transindex.ro/?hir=36997
http://itthon.transindex.ro/?cikk=23991
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- főként abban a kontextusban, hogy önéletrajzában "idegen nyelvként" tüntette fel a 

románt (mivel ez az egyetlen opció az anyanyelven kívül). 

 

Az autonómia ne legyen kampánytéma 
2014. július 31. – Erdély Ma 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) „hirtelen jött” hétvégi kongresszusa volt az egyetlen ok, 

amiért nem vett részt Tusványoson az Autonómia románoknak és magyaroknak című 

panelbeszélgetésén – jelentette be sajtóértekezletén Mădălin Guruianu. A PNL 

sepsiszentgyörgyi elnöke jelezte: bármikor kész akármilyen témáról, észérvek felhozásával 

vitát folytatni. A politikus véleménye szerint helyes lépés lenne, ha a székelyföldi román és 

magyar pártok egy közös határozatot hoznának, hogy a választási kampányban nem 

említik az etnikai elemet. 

 

Brassai: alkudozhatunk a Maros megyei prefektusról 
2014. július 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Mivel a PSD nem egyezik bele Nagy András volt szászrégeni polgármester prefektusi 

kinevezésébe, az RMDSZ kész alkudni egy másik személyről, ha ez megfelel a közösség 

elvárásainak – mondta csütörtökön a Maros megyei RMDSZ elnöke. Csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Brassai Zsombor leszögezte: továbbra is kitartanak jelöltjük, 

Szászrégen korábbi polgármester mellett, akit a legmegfelelőbbnek tartanak a Maros 

megyei prefektusi tisztségre. Hozzátette azonban, hogy kinevezése nem a helyi, vagy 

megyei szervezeten múlik.  

 

Büntetnék a tusnádfürdői tanácsost 
2014. július 31. – szekelyhon.ro, Krónika 

Megvonni készül a politikai bizalmat az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei 

szervezete tusnádfürdői tanácsosától amiatt, hogy nem szavazta meg az önkormányzat 

autonómiával kapcsolatos határozattervezetét. Ennek következtében a hatályos törvények 

szerint Nemes Mária elveszítheti mandátumát. Az üdülőváros képviselő-testülete szerdai 

ülésén tűzte napirendjére a statútumot, amely azt tartalmazza, hogy a település egy 

egységes, Székelyföld nevet viselő régióhoz kíván tartozni. A 11 fős testület jelen lévő MPP-

s és RMDSZ-es tagjai támogatták a határozatot, az EMNP egyetlen tanácsosa azonban 

tartózkodott, és mivel a román képviselők nemmel szavaztak, a tervezetet nem sikerült 

elfogadni. Albert Tibor, Tusnádfürdő MPP-s polgármestere a következő havi tanácsülésen 

készül ismét napirendre tűzni az autonómiapárti határozatot. 

 

„Móc nagykövetséget” nyitna Brüsszelben egy PSD-s EP-képviselő 
2014. július 31. – Krónika 

Erdély képviseleti irodáját, ezen belül pedig a „Mócvidék nagykövetségét” készül 

megnyitni Brüsszelben a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) egyik európai 

parlamenti képviselője. Az alakulat Fehér megyei szervezete alelnöki tisztségét is betöltő 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=169453&cim=az_autonomia_ne_legyen_kampanytema
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/33195-brassai-alkudozhatunk-a-maros-megyei-prefektusrol
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/buntetnek-a-tusnadfurdoi-tanacsost
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/amoc-nagykovetsegeta-nyitna-brusszelben-egy-psd-s-ep-kepviselo
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Victor Negrescu gyulafehérvári sajtótájékoztatóján azzal indokolta tervét, hogy brüsszeli 

kirendeltség híján a román hatóságok nem tudják népszerűsíteni az ország régióit, 

ugyanakkor nem képesek közvetlenül uniós forrásokat sem lehívni. Az eurohonatya a 

német tartományokat, a lengyelországi vajdaságokat és a spanyolországi régiókat hozta fel 

példaként, amelyek egytől egyig működtetnek irodát az EU fővárosában. „A helyi 

közigazgatási egységeknek például 300 féle közvetlen finanszírozási lehetőség áll a 

rendelkezésükre, amelyekhez mi nem férünk hozzá, mert nem vagyunk ott Brüsszelben. 

Ezeket az alapokat közvetlenül a haszonélvező pályázhatja meg, legyen szó civil 

szervezetről vagy vállalkozóról” – érvelt javaslata megalapozottsága mellett Negrescu. 

 

Szent Flórián győzött a nagykárolyi szoborvitában 
2014. július 31. – Krónika 

I. C. Brătianu volt román miniszterelnök helyett Szent Flóriánnak állítanak szobrot a 

nagykárolyi Deák téren. Erről a helyi tanács döntött csütörtöki ülésén, elutasítva a 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyi szervezetének beadványát, ugyanakkor helyt adva a 

tűzoltók védőszentjének emléket állító alkotással kapcsolatos kérésnek. 

 

A következő uniós ciklusra készül a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 
2014. július 31. – Krónika 

Az Európai Unió vidékfejlesztési programja keretében elérhető források lehívásának 

elősegítése céljából szervezett szerdán délután a Kárpát Régió Üzleti Hálózat (KRÜH) 

konferenciát Szatmárnémetiben Vidékfejlesztés a Partiumban címmel. A találkozó 

keretében áttekintették az előző évek romániai, illetve magyarországi tapasztalatait, 

ezekből kiindulva pedig arról tanácskoztak, hogy mire lesz érdemes hangsúlyt fektetni a 

következő, 2014-2020-as költségvetési periódusban. 

 

Partiumi Magyar Hírlap: Szatmár és Bihar megyében terjesztenék az új lapot 
2014. július 31. – Krónika 

Új magyar lap indítását ígéri az e hét során megszüntetett Szatmári Magyar Hírlapot eddig 

megjelentető kiadó, a Solpress Kft. A Partiumi Magyar Hírlap indításáról a Szatmári 

Magyar Hírlap csütörtökön megjelent utolsó számának címoldalán adtak hírt, azonban 

részleteket nem közöltek – az sem derült ki, hogy mikor jelenik meg a kiadvány a piacon, 

és hogy napilap lesz-e vagy más típusú újság. 

 

Megfúrt autonómia 
2014. július 31. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikkében Balogh Levente kifejtette: „Akár politikai programbeszéd volt a 

Román Hírszerző Szolgálat (SRI) vezetőjének, George Maiornak a kijelentése – miszerint 

a SRI feladatának tekinti a területi autonómia megakadályozását Romániában –, akár 

személyes meggyőződésének adott hangot, mindenképpen súlyosnak minősül. Azt sugallja 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szent-florian-gyozott-a-szoborvitaban
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-kovetkezo-unios-ciklusra-keszul-a-karpat-regio-uzleti-halozat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/partiumi-magyar-hirlap-bihar-es-szatmar-megyeben-terjesztenek-az-uj-lapot
http://kronika.ro/velemeny/megfurt-autonomia
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ugyanis, hogy Romániában az egyik legfontosabb állami intézmény potenciális belső 

ellenségnek tekinti az ország magyar polgárait, akik területi önrendelkezést követelnek”. 

 

Nem áll többé magyar a megye élén 
2014. augusztus 1. – Krónika 

A nemzeti liberális párti (PNL) Mihai Seplecant választotta meg csütörtökön a Kolozs 

megyei közgyűlés elnöki jogkörökkel is felruházott alelnökévé a testület. Seplecan az 

elnöki tisztségben az RMDSZ-es Vákár Istvánt váltja, aki a korrupciós vádak miatt 

letartóztatott, szintén liberális Horea Uioreanu felfüggesztését követően ideiglenesen 

láthatta el a hatáskört. Seplecant előbb 19 szavazattal alelnökké választották a 

szociáldemokrata Ioan Oleleu helyére, emiatt a PSD nyolc tanácsosa tiltakozásképp 

elhagyta a termet; az RMDSZ öt tanácsosa nem voksolt. Két tartózkodást és egy 

ellenszavazatot jegyeztek fel. 

 

Nemzetpolitika kétféle kottából 
2014. augusztus 1. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

A Román Hírszerző Szolgálat (STI) vezetője kijelentette, hogy az SRI azért van, hogy ne 

lehessen kierőszakolni területi autonómiát Romániában. Kimondták és végre is fogják 

hajtani, mint ahogy a parajdi sóbánya környékét és a falut is szépen fokozatosan 

elrománosítják és ha már egy ilyen kis településen sikeresen hajtják végre, akkor egy 

nagyobb városban, mint Marosvásárhely, vagy Kolozsvár érdekében milyen erőket 

mozgósíthatnak. De már veszélyben van Csíkszereda is, elég megnézni, milyen 

vagyonokkal rendelkezik a csíkszeredai ortodox egyház, amelynek vezetőjét a legmagasabb 

katonai kitüntetéssel jutalmazta a román védelmi miniszter. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. augusztus 1-i számában olvasható.) 

 

Duray Miklós: Legfeljebb intézményi autonómia 
2014. július 31. – Felvidék Ma 

A rendszerváltozást követően a felvidéki magyarság 1994-ben volt a legegységesebb, állítja 

Duray Miklós, aki szerint mára olyan állapotba került ez a közösség, hogy legfeljebb az 

intézményi autonómia működtetésére alkalmas. Duray szerint a felvidéki magyarság olyan 

autonómiát tudna működtetni, amelyben olyan jogköröket kap saját ügyeit illetően, hogy 

döntési helyzetben legyen a kultúra, az oktatásügy, a térség gazdasági és területfejlesztése 

terén. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/47645-duray-miklos-legfeljebb-intezmenyi-autonomia
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Holt-szezon 
2014. július 30. – Vajdaság Ma 

Szabó Angéla csantavéri újságírónő az elmúlt években több mint negyven, a délszláv 

háborúban elhunyt férfi családját kereste fel és interjút készített a még élő családtagokkal. 

A Nemzeti Kulturális Alapnál Szabó Angéla támogatást nyert a könyv befejezéséhez. A 

következő évben pedig ugyancsak a Nemzeti Kulturális Alap nyújtott támogatást a 

kiadáshoz. Mivel az összeg nem fedte a teljes költséget, Kövér László, a Magyar 

Országgyűlés elnökének köszönhetően színes képekkel, szép kiadásban nyomtathatta ki az 

újvidéki Danielprint nyomda a Holt-szezont. 

 

A Magyar Szó és a Hét Nap gazdasági társaságként megmarad az MNT 
hatáskörében 
2014. július 31. – Vajdaság Ma 

A Köztársasági Képviselőház befejezte a médiatörvény-csomag általános vitáját, pénteken 

a privatizációs és csődtörvényre benyújtott 149 módosítási indítvánnyal foglalkozik. A 

három médiatörvény elfogadásával 11 év után biztosítják a gyors, pontos és pártatlan 

tájékoztatást – mondta a parlamentben Ivan Tasovac szakminiszter. A két közszolgálati 

adót a költségvetésből pénzelik, tehát megszüntetik a tévé-előfizetést, viszont 2016-tól 

külön illetéket vezetnek be. A többi költségvetési médiumot jövő júliusig privatizálják. 

Pásztor Bálint, a VMSZ frakcióvezetője megerősítette az Újvidéki Rádiónak, hogy a 

Magyar Szó és a Hét Nap gazdasági társaságként megmarad a Nemzeti Tanács 

hatáskörében, és továbbra is normatív alapú lesz a finanszírozása. 

 

A modern médiaipar megalapozása - Médiatörvények politikus- és 
szakemberszemmel 
2014. július 31. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház sürgősségi eljárásban szerdán a média és köztájékoztatási, az 

elektronikus médiumokról és a közszolgálati médiumokról szóló törvények javaslatairól 

kezdett vitát. A Magyar Szónak a téma kapcsán Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 

Szövetség frakcióvezetője, Kókai Péter, a Magyar Nemzeti Tanács tájékoztatási kérdésekért 

felelős megbízott tanácsosa, Németh Ernő, a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének 

főszerkesztője és Mihal Ramacs, a Vajdasági Rádió és Televízió vezérigazgatójának 

tanácsadója nyilatkozott. 

 

Az új médiatörvénynek pozitív hatásai is lehetnek  
2014. július 31. – Pannon RTV 

Nagy változást nem várok a Pannon RTV helyzetében az új médiatörvény elfogadása után. 

A Magyar Nemzeti Tanács ugyanis a médiaház társalapítója – nyilatkozta Bodzsoni István. 

A Pannon RTV igazgatója az új jogszabálytól a médium helyzetének javulását várja. 

„Inkább jobbulást várok, talán lesz lehetőség arra, hogy a Pannon a jövőben Szerbiából 

költségvetési támogatást is kaphasson.” 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/6113/Holt-szezon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17477/A-Magyar-Szo-es-a-Het-Nap-gazdasagi-tarsasagkent-megmarad-az-MNT-hataskoreben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17477/A-Magyar-Szo-es-a-Het-Nap-gazdasagi-tarsasagkent-megmarad-az-MNT-hataskoreben.html
http://www.magyarszo.com/hu/2417/kozelet_media/114167/A-modern-m%C3%A9diaipar-megalapoz%C3%A1sa.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2417/kozelet_media/114167/A-modern-m%C3%A9diaipar-megalapoz%C3%A1sa.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=144564
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A topolyai Toleranciatáborban dr. Korhecz Tamás tartott előadást 

2014. július 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A topolyai Toleranciatáborban csütörtökön Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke a multietnikus Vajdaságról, a kisebbségek helyzetéről és azon értékekről tartott 

előadást, melyeket Vajdaság képvisel Európában. Az MNT elnöke elmondta, az előadásban 

többi között arra kívánt rámutatni, hogy a világon mintegy 4000 nemzetiséget, etnikai 

csoportot tartanak számon, miközben csupán valamivel több mint 200 szuverén állam 

létezik, ami azt jelenti, hogy az országok többsége soknemzetiségű. Az államok válasza az 

ebből eredő kihívásokra többféle lehet, de két alapvetően hozzáállást különböztethetünk 

meg. Vagy támogatja a sokszínűséget, vagy pedig egyszólamúságra törekszik, az etnikai 

homogenitást támogatja. Korhecz szerint Vajdaság esete ebből a szempontból nagyon 

tanulságos. Korhecz véleménye szerint a vajdasági sokszínűség hatalmas értéket képvisel, 

nem csak szimbolikus, hanem gyakorlati értelemben is. Nem csak kulturális, de gazdasági 

szempontból is előnyt lehet kovácsolni a sokszínűségből, fejtette ki véleményét az MNT 

elnöke. 

 

Csorba Béla Pásztor Bálintnak: Ne szavazzanak a médiatörvényre! 
2014. július 31. – Vajdaság Ma 

Csorba Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnöke levélben fordult Pásztor 

Bálinthoz, a VMSZ parlamenti frakcióvezetőjéhez, s arra kéri a képviselőt és az általa 

vezetett VMSZ-es parlamenti képviselőcsoportot, hogy "a magyar kisebbséget károsan 

érintő következményei miatt" ne szavazzák meg a médiatörvényt. Csorba Béla levelét a 

Vajdaság Ma teljes terjedelmében közli. 

 

Mesterképzésre készülnek Zentán 
2014. július 31. – Magyar Szó 

A Budapesti Corvinus Egyetem Zentai Kihelyezett Tagozatán kétfajta alapképzésben 

részesülhetnek a hallgatók: környezetgazdálkodói agrármérnöki, illetve kertészmérnöki 

szakon tanulhatnak. Ezek a képzések a Thurzó Lajos Művelődési és Oktatási Központban 

zajlanak. Mivel az intézmény igen nagy népszerűségnek örvend – összesen több mint 200 

hallgatója van –, szeretné bővíteni tevékenységi körét, mesterképzést szándékozik 

akkreditáltatni, valamint szaktanácsadói tevékenységgel is szeretne foglalkozni. 

 

Akik ingáztak, ingáznak, hogy magyarul tanuljanak 
2014. július 31. – Kárpátalja 

A szovjet korszak elszlávosító politikája, egyes ukrán iskolai vezetők magyarellenessége, 

valamint sok magyar szülő öntudatlansága miatt Kárpátalja több településén előbb 

bezárásra került a magyar tannyelvű iskola, a rendszerváltást követően pedig vagy nem 

sikerült újraindítani az anyanyelvű oktatást, vagy ha sikerült is, a frissen újjászületett K
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17481/A-topolyai-Toleranciataborban-dr-Korhecz-Tamas-tartott-eloadast.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17482/Csorba-Bela-Pasztor-Balintnak-Ne-szavazzanak-a-mediatorvenyre.html
http://www.magyarszo.com/hu/2417/kozelet_oktatas/114182/Mesterk%C3%A9pz%C3%A9sre-k%C3%A9sz%C3%BClnek-Zent%C3%A1n.htm
http://karpataljalap.net/2014/07/31/akik-ingaztak-ingaznak-hogy-magyarul-tanuljanak
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magyar iskola pár éven belül elsorvadt. A ruszinok-ukránok tömeges betelepülése miatt 

szláv többségűvé vált, egykor színmagyar Fancsikán sem működik magyar tannyelvű 

iskola a magyar egyházi óvoda, illetve a fakultatív magyar nyelvoktatás mellett. Ám több 

helybeli szülő is a közeli Nagyszőlősre, a Perényi Zsigmond Középiskolába járatta, járatja 

gyermekét vagy gyermekeit. 

 

A mobilizációról tájékoztatták a lakosságot 
2014. július 31. - Kárpátinfo.net  

Az elmúlt napok puskaporos hangulata után tegnap és ma is több beregszászi járási 

településen is sor került a mobilizációval kapcsolatban falugyűlésekre, tájékoztatókra. 

Szerdán többek között Gáton, csütörtökön pedig Beregszászban is tartottak ilyen alkalmat. 

Gáton a lakosságot a Beregszászi Hadkiegészítő Parancsnokság alezredese, Oreszt 

Kalinyuk, Beregszászban pedig Oleg Parada, az iroda parancsnoka tájékoztatta az 

érdeklődőket és a sajtó munkatársait. 

 

Megrendülés, fájdalom, megemlékezés 
2014. július 31. – Kárpátalja 

A KMKSZ Tiszaújlaki Alapszervezete július 26-án látogatást szervezett a Szolyvai 

Emlékparkba, melynek során az alapszervezet 22 tagja rótta le kegyeletét elhurcolt 

rokonaik, felmenőik emléke előtt. 

 

Az együttműködés erősítése a cél 
2014. július 31. – Kárpátalja 

A nemzeti érdekek európai parlamenti képviseletéről, az ukrajnai válságról, illetve a határ 

menti együttműködésről tárgyalt szerdán Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vezetőivel 

Nyíregyházán Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő és Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács 

alelnöke. 

 

Nem adjuk a fiainkat, férjeinket! 
2014. augusztus 1. - Kárpátinfo.net  

A kárpátaljaiak sokáig külső szemlélői voltak a Kelet-Ukrajnában zajló eseményeknek. Bár 

a félsz mindenkiben ott élt korábban is, az utóbbi napok eseményei, az egyre élesebb 

harcokról, áldozatokról szóló tudósítások, a behívásokról, mozgósításokról hallott hírek 

felébresztették az anyákban, feleségekben a szunnyadó oroszlánt. Egyre több településen 

vonultak a nők az utcára, hogy békés tüntetéssel, forgalomlassítással, plakátokkal 

tiltakozzanak a háború, a mobilizáció ellen. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/mobilizaciorol-tajekoztattak-lakossagot
http://karpataljalap.net/2014/07/31/megrendules-fajdalom-megemlekezes
http://karpataljalap.net/2014/07/30/az-egyuttmukodes-erositese-cel
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Alapításának 110. évfordulóját ünnepli a Szent László Templom New 
Brunswickban 
2014. július 31. – Nemzeti Regiszter 

2014. október 18-ára nagyszabású ünnepséggel, emlékkönyv kiadásával készülnek a Szent 

László Katolikus Templom magyar közösségének tagjai New Brunswickon. Az ünnepi 

szentmisét díszebéd és állófogadás zárja. 

 

Erősödő kulturális és gazdasági kapcsolatok a Balkánon 
2014. július 31. – Nemzeti Regiszter 

Több magyar vonatkozású eseményre került sor Macedóniában az elmúlt hetekben. Július 

közepén a budapesti születésű, de főleg a Vajdaságban tevékenykedő fotóművész, Lennert 

Géza kiállítását tekinthették meg az érdeklődők Bitolában, a második legnagyobb macedón 

városban. Július 21-én pedig hosszú előkészítés után megnyílt a magyar kereskedőház a 

fővárosban, Szkopjéban. 

 

AMAPED - vitorlás tábor Balatonalmádiban 
2014. július 31. – Nemzeti Regiszter 

A vitorlástábor az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) által a 2005-ben 

elindított vándortáborból nőtte ki magát és immáron negyedik éve kerül megrendezésre a 

nagy sikernek örvendő vitorlástábor, amelyben a fiatalok a napi kétszeri vitorlázás 

alkalmával elsajátíthatják és gyakorolhatják a vitorlázás alapszabályait, a kötelek és 

vitorlák szakszerű használatát, ugyanakkor a tábor különlegessége, hogy a tábor ideje alatt 

magán a vitorlás hajón laknak és alszanak a gyerekek. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/alapitasanak-110-evfordulojat-unnepli-a-szent-laszlo-templom-new-brunswickban
https://www.nemzetiregiszter.hu/alapitasanak-110-evfordulojat-unnepli-a-szent-laszlo-templom-new-brunswickban
https://www.nemzetiregiszter.hu/erosodo-kulturalis-es-gazdasagi-kapcsolatok-a-balkanon
https://www.nemzetiregiszter.hu/amaped-vitorlas-tabor-balatonalmadiban
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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