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2015. június 12. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen,
Erdély Ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Victor Ponta miniszterelnök baloldali kormánya a várakozásoknak megfelelően megnyerte
a pénteki bizalmi szavazást a bukaresti parlamentben. Nem gyűlt össze elegendő voks a
törvényhozói testületben a román ellenzéki liberálisok bizalmatlansági indítványának
megszavazásához, hiszen 194-en támogatták az indítványt, de legalább 278 voksra lett
volna szükség ahhoz, hogy a parlament megvonja a bizalmat a Ponta-kormánytól. Az
indítvány ellen mindössze 13-an szavaztak, miután a kormányoldalról sok honatya
tartózkodott a szavazáson. Victor Ponta miniszterelnök a szavazást követően örömmel
állapította meg, véget ért a vita arról, hogy a kormánya mögött létezik-e stabil parlamenti
többség. Mint mondta, most folytatni kell a munkát, mert az országot kormányozni kell.
Az ellenzékben lévő RMDSZ részéről Márton Árpád képviselőházi frakcióvezető-helyettes
közölte: a szövetség törvényhozói lelkiismeretére bízta a szavazást, nem született ugyanis
testületi döntés a frakcióban arról, hogy miként voksoljanak.

Vezető hírek

Megingathatatlan Victor Ponta kormánya

Csíkban is fogadnák a „magyar” kórházat
2015. június 14. – Krónika, Erdély Ma, mno.hu, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet
Nem a nagyváradi kórházépítés az egyetlen elképzelés az erdélyi egészségügyi ellátás
magyar állami támogatással történő fejlesztésére a Magyar Nemzet szerint. A napilap
szombati számában arról írt, hogy tavaly nyáron a Székely Szeretetszolgálat neves
magyarországi orvosokat, kórház-üzemeltetésben és egészségügyi menedzsmentben jártas
szakembereket kért arra, mérjék fel a székelyföldi helyzetet, és tegyenek javaslatot a
fejlesztésre. A tanulmány fő megállapításai szerint a régióban az alapellátás és a
középszintű kórházi ellátás megfelelő, ám egyes részterületeken óriási a lemaradás, vagy
nincs is ellátás. Ugyanakkor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem
(MOGYE) végzettjei közül bizonyíthatóan legalább ötezer Magyarországon dolgozik,
hiányukat pedig megérzi az erdélyi magyar közösség.

Eddig nem hallott kisebbségi panaszokat
2015. június 15. – Új Szó
Andrej Kiska számos területen elégedetlen a kormány tevékenységével. Az egy éve
beiktatott köztársasági elnök szerint dél-szlovákiai útjai során nem tapasztalta, hogy a
magyarok elégedetlenek lennének a kisebbségi jogok szintjével vagy érvényesítésével. Neki
ilyen jellegű megjegyzéseket nem tettek – mondta az Új Szónak adott interjúban. Az
államfő munkáját tanácsadói testület segíti, ám ennek nincs olyan tagja, aki a kisebbségi
ügyekben adna tanácsokat az elnöknek. Kiska kifejtette, ezen a gyakorlaton nem is kíván
változtatni. A testületből Martin Bútorával vitatja meg ezeket a kérdéseket, rajta kívül
főként jó barátjával, a somorjai Kiss Csabával szokott a kisebbségi témáról beszélgetni.
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2015. június 12. – MTI, hirek.sk
A hungarikumok segítenek nemzeti önbecsülésünk lemerült elemeit újratölteni –
fogalmazott V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért,
agrárfejlesztésekért és hungarikumokért felelős államtitkára a harmadik Kárpát-medence
Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár pénteki, békéscsabai megnyitóján. Az
államtitkár elmondta: a hungarikum törvényt az Országgyűlés három éve alkotta meg,
mert úgy gondolta, nem elég a "szeretett értékeket" egy-egy szakmai értéktárban
szerepeltetni. Hozzátette, hogy jelenleg az ország 499 településén működik az értékpiramis
alapját jelentő úgynevezett települési értéktár.

Kárpát-medencei Tehetségkutató Zrt. létrehozásáról döntött a kormány

Magyarország

Megnyitották Kárpát-medence értékeinek és hungarikumainak vásárát

2015. június 12. – MTI, InfoRádió
A pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozat értelmében a kormány „egyetért a
magyar irodalmi élet felfrissítésének, a kortárs magyar irodalom élővé és olvasottá
tételének, illetve az irodalmi tehetségkutatás támogatásának szükségességével”, ezért arról
rendelkezett, hogy 150 millió forintos alaptőkével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
azonnali hatállyal hozza létre a Kárpát-medencei Tehetségkutatót.

Ószlovákok? Ó, szlovákok
2015. június 13. – Margittai Gábor – Magyar Nemzet
Szlovákia legalább olyan kétségbeesett erőfeszítéseket tesz a sosem volt múlt
megteremtéséért és a visszamenőleges honfoglalás sikeréért, mint Románia. Ami a
románoknál a dákoromán elmélet, az itt a Nagymorva birodalom, amely valójában a
középkori „Csehszlovákia”, azaza csehek és szlovákok legelső közös birodalma. „Állj meg
szlovák testvér, elmúlik a veszély, a szlovák ébredez már” –így hangzik Szlovákia nemzeti
himnuszának egyik sora, és nem lehet kételyünk, hogy a veszély a „magyar” szinonimája. A
magyarok, akik „nyílvesszőként fúródtak” a szlávság testébe, más és más kihívásokat
jelentenek északi és déli szomszédainknál. Azonban sebzett magyarságképükben sok a
hasonlóság is. Hogyan támadnak a szobrok Szlovákiában, és hogyan menekül nyugatra a
magyarok lakta Délvidék? Erről szór riportsorozatunk befejező része.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. június 13-i számában olvasható)

Erdély magyar művészetének hetven éve
2015. június 15. – P. Szabó Ernő – Magyar Nemzet
Nem rendeztek még olyan tárlatot a XX. századi erdélyi magyar művészet történetéről,
mint amilyen a Magyar Nemzeti Galériában látható Sors és jelkép – erdélyi magyar
képzőművészet 1920-1990 címmel. Szücs György a kiállítás kurátora a Magyar Nemzeti
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Kelemen szerint ősszel lesz egy következő bizalmatlansági indítvány
2015. június 12. – transindex.ro
Ősszel lesz egy újabb bizalmatlansági indítvány, egyúttal tartalmasabb - mondta Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök a bizalmatlansági indítvány szavazása után. Kelemen arra a kérdésre
is igennel felelt, hogy a tartalma miatt nem támogatta a RMDSZ az indítványt. Ugyanakkor
arra is emlékeztetett, hogy az RMDSZ parlamenti képviselői és szenátorai lelkiismeretük
szerint szavazhattak vagy tartózkodhattak, a pártvezetés azonban azt javasolta, ne
szavazzanak az indítvány ellen, mert ellenzékben vannak.

Erdély

Galéria tudományos főigazgató-helyettese elmondta, hogy ki akarták hangsúlyozni, hogy
Erdélyben ebben az összetett időszakban mindvégig létezett egy esztétikai szempontból
nézve magas szintű művészet.
(Az interjú teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. június 15-i számában olvasható.)

Érvénytelen referendum: Nagyvárad nem lesz „nagy”
2015. június 15. – maszol.ro, Bihari Napló
Ismét érvénytelen volt a Nagyvárad és Váradszentmárton egyesüléséről kiírt referendum:
vasárnap a város lakóinak 27,96 százaléka adta le a szavazatát. A népszavazás
érvényességéhez legkevesebb 30 százalékos részvételre lett volna szükség. Éjfélkor Ilie
Bolojan polgármester elismerte a referendum kudarcát.

Esélyt kér a Néppárt – Interjú Balázs Attilával, az EMNP Kovászna megyei
elnökével
2015. június 12. – Erdély Ma, Háromszék
Terveiről beszélt a Háromszéknek Balázs Attila, aki május 21-e óta az Erdélyi Magyar
Néppárt megyei szervezetének új elnöke. Balázs Attila 1969-ben Bukarestben született, a
kantai középiskolában végzett, nős, lánya most érettségizik a Nagy Mózes Elméleti
Líceumban. Feleségével együtt egy építkezési céget és egy kis vendégházat vezet. 2011-ben
előbb az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsban tevékenykedett, következő évben egyik
alapítója és elnöke volt a Néppárt helyi szervezetének, majd megyei alelnöki tisztséget is
betöltött. Három éve önkormányzati képviselő.

Összeért a magyar és a román autópálya
2015. június 12. – Erdély Ma, MTI, Krónika
Az építők összekapcsolták Nagylaknál a magyarországi és a romániai autópályát. Az építők
összekapcsolták Nagylaknál a magyarországi M43-as és a romániai A1-es autópályát –
közölte pénteken az Aradon.ro aradi hírportál. A portál közlése szerint csütörtökön
öntötték le az aszfalt koptatórétegét az országhatáron áthaladó pályaszakaszra. Jelenleg a
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Erdély

határátkelő kialakítása zajlik, építik a határátkelőhely épületeit és a kamionoknak
fenntartott parkolót. Az Autópályák és Országutak Országos Társaságának (CNADNR)
illetékesei a portálnak elmondták, a Magyarországot Romániával összekötő autópálya
megnyitásához kormányközi egyezmények aláírására van szükség. A munkálatok
befejezését júliusra ígéri az építő. A társaság korábban közölte: az Arad-Pécska, a PécskaNagylak és a Nagylak-Makó sztrádaszakaszt egyszerre nyitják meg, várhatóan
augusztusban.

Magyar állampolgársági ügyintézés Háromszéken
2015. június 12. – szekelyhon.ro
Erdővidék több településén, így Vargyason, Kézdialmáson, Nagy-, és Középajtán fogadják
az érdeklődőket a honosítási kérelmeik összeállítása érdekében az RMDSZ Háromszéki
Területi Szervezetének munkatársai kedden és szerdán.

Több tettet, kevesebb nyilatkozatot
2015. június 12. – Bihari Napló
Cseke Attila volt romániai egészségügyi miniszter több tettet, kevesebb nyilatkozatot vár a
magyar döntéshozók részéről egy erdélyi kórház létrehozása ügyében. Cseke Attila
hozzáfűzte, egyetért azzal, hogy a magyar állam támogassa egy erdélyi kórház létrehozását,
de e támogatás indoklásával már nem ért egyet, vagyis azzal, hogy azért van szükség erre a
kórházra, mert Romániában már alig vannak magyarul tudó orvosok és ápolók.

A Vártemplomban ballagott a MOGYE magyar tagozata
2015. június 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Ötödik éve már, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar
hallgatói a Vártemplomban tartják ballagási ünnepségüket. A péntek esti ballagáson 318
diák (általános orvosi-, fogorvosi-, gyógyszerészeti szakosok, valamint a szülésznő képzés
hallhatói) vett búcsút, ha sokan nem is végleg, az egyetemtől. A rendezvény a Jakabos
Barnabás római katolikus-, Papp Noémi evangélikus- és Nagy László unitárius lelkész,
valamint Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke igehirdetésével,
áldásával kezdődött. Jelen volt Brendus Réka, a magyar miniszterelnökségi hivatal
nemzetpolitikai államtitkárságának főosztályvezetője, az egyetem tanárai, a ballagók
hozzátartozói, a következő évfolyamok diákjai.

Adomány a Studiumtól
2015. június 13. – szekelyhon.ro
Videoprojektorok, vetítők és laptopok találtak gazdára a Studium Alapítvány székházában
csütörtök este, ahol mindazok a magyar oktatók, akik igénylést adtak le, pozitív
elbírálásban részesültek és átvehették az eszközöket. Az egybegyűlteket Vass Levente, az
alapítvány alelnöke köszöntötte, aki elmondta, valamennyi egyetemi tanár kérésének
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eleget tettek, a rendelkezésükre álló pénzösszeget pedig méltányosan osztották el.
Tizenkilenc tanszék részesült a támogatásban a Bethlen Gábor Alap és a magyar kormány
jóvoltából, hogy a magyar orvostan- és gyógyszerész hallgatók hasznára fordíthassák –
mondta az alelnök. Az eszközökre az átvételekor a tanárok öt évre szóló szerződést írtak
alá, amit, ha igény lesz rá, meghosszabbíthatnak.

Sógor Csaba: felerősödött a kisebbségektől való félelem Európában
2015. június 13. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Az ukrán helyzet és a bevándorló kisebbségek körüli feszültségek beárnyékolják az
őshonos kisebbségi közösségek helyzetét is. Az utóbbi időszakok eseményeinek hatására
felerősödött a kisebbségektől való félelem Európában – erről beszélt Sógor Csaba
pénteken Csíkszeredában. Az RMDSZ-es európai parlamenti képviselő Kisebbségi jogok:
több, mint emberi jogok? címmel tartott előadást a csíkszeredai Városházán, június 12-én
a Honfoglalás előttől az Európai Unió utánig elnevezésű beszélgető-sorozat részeként.

Bihar megye prefektusa felmentette Hegyközpályi polgármesterét
2015. június 13. – Erdély Ma, Bihari Napló
A kormánybiztosi hivatal csütörtök reggel kiadott sajtóközleménye szerint Claudiu Pop
prefektus megszüntette Somogyi Lajos hegyközpályi polgármester mandátumát,
tekintettel arra, hogy jogerős bírósági döntés 1 év 2 hónap felfüggesztett
szabadságvesztésre ítélte 3 év 2 hónap próbaidővel. „Senkinek semmilyen kárt nem
okoztunk és senkit nem csaptunk be” – mondta nyilatkozata elején Somogyi Lajos, amikor
az ügy rövid összefoglalására kérte a Bihari Napló.

Életbevágó döntés előtt
2015. június 13. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Feszítő kérdés, hogy másfél millió erdélyi magyar ember egészségéből ki fog üzletet
csinálni. Pontosan egy hete annak, hogy Zombor Gábor egészségügyi államtitkár
lapunknak nyilatkozva arról beszélt: a nagyváradi református közösség kérése és javaslata
nyomán kezdődött meg a kormányzati gondolkodás egy erdélyi kórház építéséről, amely a
határon túli magyarok egészségügyi ellátását is segítené. Nem a nagyváradiaké az egyetlen
elképzelés a kórházalapításra. Ha kizárólag Nagyváradon épül magyar kórház, az nem lesz
valós opció a székelyföldi betegeknek. A kovásznai Bereck faluból például ötszáz
kilométert kell megtennie az utazónak, és ez forgalomtól függően autóval is legalább hétkilenc órába telik; súlyos esetben ez nyilvánvalóan lehetetlen távolság.

Magyar állami elismerések a közösségépítésért
2015. június 14. – Krónika
Három erdélyi magyar közéleti személyiség munkásságának elismeréseként magyar állami
kitüntetéseket adott át Mile Lajos kolozsvári főkonzul pénteken. Elsőként Németh Júlia
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újságíró, néprajzkutató, műkritikus, a Barabás Miklós Céh alelnöke vehette át a Magyar
Érdemrend lovagkeresztjét. Dr. Ráduly-Zörgő Éva Ilona logopédus, a Babeş–Bolyai
Tudományegyetem (BBTE) Pszichológia és Neveléstudományok Karának megbízott
adjunktusa szintén a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét vehette át. Dr. Sipos Gábor, a
BBTE Történelem és Filozófia Karának egyetemi docense, az Erdélyi Református
Egyházkerület Gyűjtőlevéltárának levéltárosa, az Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke
szintén magyar állami elismerésben részesült.

A Kovászna megyei prefektus nyert a gidófalvi perben
2015. június 14. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék
Tetemes pénzbírsággal fenyegette meg a Kovászna megyei prefektus Gidófalva
polgármesterét, amennyiben nem tünteti el a polgármesteri hivatal homlokzatáról a Casa
comunală – Községháza feliratot. Az elöljáró emiatt kénytelen újrameszeltetni a nemrég
felújított intézmény homlokzatát. Berde József polgármester a Krónikának elmondta, öt
éve pereskedik a kormányhivatallal a magyar feliratok miatt. A prefektúra korábban a
„községháza” felirat miatt perelte be a gidófalvi polgármestert, ezt követően helyezték ki a
román megnevezést. Sebastian Cucu prefektusnak azonban ez sem tetszett, és ismét pert
indított az elöljáró ellen.

OMDSZ: sértő dolgokat állít a Sapientia rektora
2015. június 12. – maszol.ro
Sértőnek találja az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) elnöke a Sapientia rektora,
Dávid László elmarasztaló kijelentéseit az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferenciákról olvasható Szénás Szabolcs közleményében. Az OMDSZ elnöke a Sapientia rektorának arra
a csütörtöki kijelentésére reagált, miszerint méltánytalan, hogy egy magyarországi
egyetem hallgatója az egyetem házi versenyéről egyenesen az országos szakaszra juthat,
míg a Sapientia hallgatóinak a házi verseny után egy erdélyi versenyen, az ETDK-án is meg
kell mérettetniük magukat ahhoz, hogy a magyarországi OTDK-ra jussanak.

Először ballagtak mesterisek a csíki Sapientián
2015. június 14. – Krónika, szekelyhon.ro
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) csíkszeredai karainak 176 diákja
búcsúzott szombaton az egyetemtől. Idén az alapfokú képzést elvégzettek mellett a mesteri
szakos hallgatók elsőként végzett évfolyama is elballagott. A tanévzáró ünnepséget a
Szakszervezetek Művelődési Házában tartották. Azonban a korábbi évek hagyományaihoz
híven a végzősök pénteken ballagási szentmisén vettek részt a csíksomlyói
kegytemplomban, ahová népviseletbe öltözve, gyalog vonultak ki. Az egyetem nemrég
felújított épületében tartott utolsó órát követően a 176 végzős talárban vonult át a
Szakszervezetek Művelődési Házába. Idén először ballagtak a 2012-ben indult
mesterképzők hallgatói a fenntartható biotechnológiák, a kommunikáció és
közkapcsolatok, valamint a fordító és tolmács szakról.
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2015. június 12. – maszol.ro, transindex.ro
A Hargita megyei szülők és pedagógusok 97,7 százaléka úgy véli, fontos vagy nagyon
fontos, hogy a gyereke társalogni és írni tudjon román nyelven, 98,5 százalék viszont
elégedetlen azzal, ahogy a diákoknak a román nyelvet tanítják az iskolában. Ez a Hargita
megyei tanács által megrendelt felmérésből derül ki, amelyre alapozva az önkormányzati
testület elemzőcsoportja jelentéstervezetet készített az iskolai román nyelvoktatás
hatékonyabbá tételéről. A tervezet június 23-ig véleményezhető és kommentálható.

Erdély

Hatékonyabbá tennék a román nyelv oktatását Hargita megyében

Homályos szándék
2015. június 14. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ tavaly decemberi ellenzékbe vonulása nagy
vonalakban egybeesett a szövetség vezetősége által meghirdetett újratervezés politikájának
erőteljes kommunikációjával. A Kelemen Hunor fémjelezte új irányvonal aztán az áprilisi
tisztújító kongresszuson kapott élesebb kontúrt, és tömören úgy foglalható össze: az
alakulat tiszta beszédre, világos döntésekre törekszik bukaresti és erdélyi politizálása
során egyaránt. Hónapokkal ezelőtt úgy tűnt, hogy a kormányzati részvétel terhétől való
„megszabadulás” kimondottan segítheti ennek a stratégiának a gyakorlatba ültetését,
hiszen ellenzéki pozícióban a szövetség jobban koncentrálhat a társadalom- és
közösségszervezésre, a szavazóival – vagyis az erdélyi magyar közösséggel – folytatott
párbeszédre. Ehhez képest az elmúlt időszak tapasztalata arról árulkodik, hogy az RMDSZ
de facto még mindig kormányon van, csak ezt szégyelli nyíltan bevallani”.

Egy temesvári fórum előadói szerint máig tart a romániai totalitárius
rendszer átmentése

Híd: Bugár és senki más; MKP: hol van Berényi?
2015. június 12. – Új Szó
A magyar választók, pontosabban a Híd és az MKP magyar választói körében egyaránt
Bugár Béla a legnépszerűbb magyar politikus. A Híd-választók körében az abszolút első
helyen végzett, az MKP választói körében viszont megelőzte őt Andrej Kiska köztársasági

Felvidék

2015. június 14. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Nyugati Jelen
Egy Temesváron tartott fórum előadói szerint az 1989-es temesvári népfelkelés elvezetett
ugyan a Ceaușescu-diktatúra bukásához, de a romániai totalitárius rendszer és
nómenklatúra átmentése békés úton mindmáig tart. A Folytatólagosan elkövetett
represszió – ugyanazon üldözöttek, ugyanazon üldözők című fórumot Tőkés László
európai parlamenti képviselő irodája és a Temesvár Társaság szervezte szombaton. Az
előadók beszédeit Tőkés László sajtóirodája foglalta össze vasárnapi közleményében.
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Iskolaigazgató-választás: továbbra is kérdéses a fenntartók jogköre
2015. június 12. – hirek.sk
A parlament oktatásügyi bizottságának csütörtöki ülése után sem teljesen világos, hogy az
iskolaigazgatók megválasztása során a jelenleginél erősebb hatáskörökkel rendelkeznek-e
majd a fenntartók. A tervezet szerint, ha a fenntartó nem lesz elégedett azon igazgatójelölt
személyével, akit az iskolatanács pályázat alapján javasolt, akkor írásban kell azt
megindokolnia a tanácsnak, s az alapján megtartják a választás második, teljesen új
fordulóját. A második kör győztese már nem bírálható felül, megválasztása kötelező
érvényű lesz, azaz 30 napon belül ki kell őt nevezni igazgatóvá.

Felvidék

elnök. Az MKP elnöke, Berényi József 14 százalékkal csak a negyedik helyen áll Csáky Pál
EP-képviselő mögött.

Újabb fejlemény a komáromi Cirill és Metód szobor ügyében, mégis lesz
magyar felirat?
2015. június 12. – bumm.sk, Felvidék Ma
A Fontos vagy! mozgalom a Facebook oldalán tette közzé, hogy tárgyalásokat folytattak a
Matica slovenská helyi szervezetével, minek eredményeképpen a jövő héten magyarul is
kikerül a komáromi szobor talapzatára a hittérítők neve.

Oktatásügy: a szakmai, a civil szervezetek és a pártok ismét tanácskoztak
2015. június 13. – hirek.sk
Pénteken ismét tárgyalóasztalhoz ültek a felvidéki magyar szakmai és civil szervezetek,
valamint a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd vegyespárt képviselői. A Szlovákiai
Magyar Pedagógusok Szövetsége révkomáromi központi irodájában megtartott
összejövetelen a résztvevők a hazai magyar iskolákat érintő égető problémákkal
kapcsolatos továbblépési lehetőségeket vitatták meg. A jelenlévők egyetértettek abban,
hogy hosszú távon beláthatatlan következménye lenne annak, ha bevezetésre kerülne a
tervezett diszkriminatív órakeret, mely a magyar írás és olvasás órák számának
csökkenését eredményezné. A tanácskozás résztevői szerint ez a magyar gyerekek
tudásának és a magyar iskoláiknak a leépüléséhez vezetne.

Balogh Csaba: a szlovák-magyar együttlét megéléséről szól a pozsonyi
magyar hét
2015. június 13. – hirek.sk, Felvidék Ma
A Magyar Kulturális Hét elsősorban a Pozsonyban egymás mellett élő magyarok és
szlovákok együttlétének megéléséről szól - jelentette ki Balogh Csaba, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára pénteken Pozsonyban a Több mint
szomszéd címet viselő kulturális rendezvénysorozat második szakaszának ünnepélyes
megnyitóján. Ivo Nesrovnal, Pozsony főpolgármestere magyarul köszöntötte az
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Gombaszögi Nyári Tábor, avagy Hríboklincový Letný Tábor
2015. június 14. – bumm.sk, hirek.sk
A Gombaszögi Nyári Tábor szervezői idén szlovákul, tükörfordításban írták ki a
rendezvény és a fellépő zenekarok nevét a vasútállomásokra kihelyezett plakátjaikon. A
szokatlan megoldással a szervezők a nyelvtörvény által keltett abszurd helyzetre, és a
szólásszabadság durva korlátozására is szeretnék felhívni a figyelmet. A tavalyi, magyar
nyelvű hirdetések miatt ugyanis eljárást folytat a szervezők ellen a Szlovák Kereskedelmi
Felügyelet.

Felvidék

összegyűlteket, majd méltatta a rendezvényt. Hangsúlyozta: Pozsony mindig is a
különböző kultúrák, nyelvek és vallások találkozóhelye volt, olyan város, amelynek köveit
mindig is az egyetemes európai kultúra különböző nyelveken beszélő képviselői koptatták.

Pfundtner nem akar hidas lenni

Az MNT elnöke kinevezte a közoktatási konzultatív testületeket
2015. június 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV, Hét Nap
Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke az MNT alapszabályának 23. szakasza
alapján a mai nappal kinevezte a Magyar Nemzeti Tanács elnökének Közoktatási
konzultatív testületét. A magyar nyelvű oktatás helyzete igen eltérő a Vajdaság-szerte,
ezért csakis annak volt értelme, hogy a magyar szellemiségű oktatást előtérbe helyező,
ugyanakkor a társadalmi integrációt, a gyermekek beilleszkedését és ezzel itthoni
továbbtanulását segítő, valamint a vajdasági magyar pedagógusok irányába kiemelt
figyelmet fordító közös gondolkodás a sajátosságokra, az eltérő helyzetekre és
körülményekre kiemelt odafigyeléssel történjen.

Vajdaság

2015. június 14. – Új Szó
Pfundtner Edit, a Híd parlamenti képviselője nem kíván belépni a vegyes pártba, mivel úgy
véli, nem lenne ideje a párt aktivitásaira. „A pártbéli munkát meghagyom azoknak, akik
azzal akarnak foglalkozni, s van rá kellő energiájuk és idejük is. Engem teljesen lefoglal a
frakcióban betöltött munkaköröm.” – mondta a politikus. Elismerte, hogy Bugárral már
beszéltek egy lehetséges együttműködésről, ám a választási listán való szereplésről még
nem kíván beszélni, nem látja elérkezettnek az időt.

Kit támogat a Bolyai?
2015. június 14. – Magyar Sző
Tíz évvel ezelőtt ötvenéves érettségi találkozójukat tartották az egykori zentai Bolyai
Farkas Magyar Főgimnázium hajdani diákjai, s akkor vetődött föl az ötlet, hogy
alapítványt kellene létrehozni tehetséges diákok segélyezésére. Csakhamar száznál több
taggal meg is alapították a Bolyai Farkas Alapítványt. A napokban szervezett
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Szórványlétben - „Nem tagadik a magyar nemzetiséget”, de szégyellnek
magyarul beszélni
2015. június 14. – Magyar Szó
A Versectől alig negyed órányira északkeletre fekvő Nagyszered – a határhoz nagyon közel
van, Romániába is ellátni –, távol esik mindentől. Legalábbis Bácskából nézve. A
helybeliek is így érezhetik, hisz nagy a fogyatkozás, az elvándorlás. Nemcsak a kényszerű
munkavállalás lehetősége szólítja el nagy számban az embereket, hanem a könnyebb,
városi élet reménye is. Szered sem kivétel, ürül a falu. A száz évvel ezelőtti, utolsó
monarchiabeli népszámlálás óta megfeleződött a település lélekszáma, akkor 2287-en
lakták: szerbek (1057), magyarok (415), és kevesebben németek, csehek, vegyesen
katolikusok, ortodox és református vallásúak.

A szerb–magyar együttes
menekültproblémáról

kormányülésen

tárgyalnak

majd

Vajdaság

összejövetelen a tagság röviden visszatekintett az egy évtizedre, elsősorban pedig az utóbbi
egy esztendőre. Tavaly választottak ugyanis új vezetőséget, és – mint az ülésen kiderült – a
korábban hullámvölgybe jutott tevékenység Horváth Mihály igazgatónak és Vatai
Zsuzsannának, az igazgatóbizottság elnökének a vezetésével ismét föllendült.

a

Cselekvő szeretet - a Keleti Partnerség Program folytatásáról írt alá
megállapodást Kovács Ádám Zoltán Kárpátalján
2015. június 14. - MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo
Újabb, 155 millió forintos fejlesztési támogatásról írt alá megállapodást az Európai Unió
Keleti Partnerség Programjának keretein belül Kovács Ádám Zoltán, a magyar
Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) nemzetközi együttműködésért felelős
helyettes államtitkára június 12-én Beregszászban. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskolán (II. RF KMF) megszervezett eseményen Brenzovics Lászlóval, a
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány és a KMKSZ vezetőjével, valamint Orosz

Kárpátalja

2015. június 14. – Pannon RTV
A menekültproblémáról Szerbia és Magyarország kormányainak július eleji együttes
ülésén tárgyalnak majd, továbbá együttműködési programot írnak majd alá az európai
integráció kapcsán, jelentette be Jadranka Joksimović, Szerbia eurointegrációs minisztere.
Joksimović a Blic napilapnak nyilatkozott Orbán Viktor magyar miniszterelnök
bejelentéséről, amely szerint akár teljesen le is zárhatják Magyarország és Szerbia határát
a bevándorlók megnövekedett száma miatt. A szerb miniszter azt mondta, még nem volt
lehetősége megismerkedni Orbán kijelentésének egészével, majd leszögezte: Szerbia e
kérdés kapcsán tiszteletben tartja az Európai Unió minden előírását.
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Minisztériumi delegáció járt kétnyelvű iskolákban
2015. június 12. - Volksgruppen
Egész napos munkalátogatást tett csütörtökön Burgenlandban az Osztrák Oktatási
Minisztérium kisebbségi ügyekkel foglalkozó delegációja és a Grazi Nyelvi Kompetencia
Központ képviselői. Meglátogatták a kismartoni Pedagógiai Főiskolát, a
szabadbárándi/Großwarasdorf kétnyelvű általános iskolát és a felsőőri kétnyelvű
gimnáziumot. A vendégeket a Tartományi Iskolatanács részéről Karin Vukman-Artner
kísérte.

Esterházy-emlékünnepséget tartottak a morvaországi Mírovban
2015. június 14. – MTI, InfoRádió
Esterházy Jánosra, a szlovákiai magyarság két világháború közötti, illetve a második
világháború alatti vezető politikusára emlékeztek szombaton a morvaországi Mírovban,
halálának színhelyén csehországi, szlovákiai és a magyarországi magyarok. A mírovi
emlékünnepséget megelőzően Olmützben (Olomouc) a Szent Vencel-katedrálisban
szentmisét mutattak be Esterházy János tiszteletére; ezt Zsidó János esperes-plébános
celebrálta. Zsidó János prédikációjában felidézte Esterházy János életének legfontosabb
állomásait. „Életének vezérelve volt segíteni másoknak, a kisebbségbe került szlovákiai
magyaroknak” - szögezte le az esperes.

Kárpátalja

2015. június 14. - Kárpátalja Ma, Kárpátalja
A kamion hétfőn indul útnak, huszonhat raklap konzervet juttatnak majd el több száz
Ukrajnában élő rászoruló családnak. Két hete nyolc kamion segélyszállítmány kárpátaljai
kijuttatásában vállalt kulcsszerepet a Magyar Református Szeretetszolgálat. Június 15-én
egy debreceni cég jóvoltából újabb segélyszállítmányt indít a szeretetszolgálat. A szállítást
végző társaság tulajdonosa az elmúlt évek során legalább 5 millió forint értékben ajánlott
fel és adott át zöldség- és gyümölcskonzervet. A hétfői szállítmány 26 raklap konzerv,
aminek értéke meghaladja a 3,5 millió forintot.

Őrvidék

Újabb segélyszállítmány indul Debrecenből Ukrajnába

Csehország

Ildikóval, a II. RF KMF elnökével írták alá a szerződést. Az aláírási ünnepségen Kovács
Ádám Zoltán hangsúlyozta, a Keleti Partnerség Program a kárpátaljai magyarság
megmaradását, fejlődését szolgálja. Azokat a szociális, egészségügyi, oktatási
intézményeket célozza meg elsősorban, melyek az egész magyarság számára kiemelkedően
fontosak.
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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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