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2015. július 2. – MTI, Kormány.hu, mno.hu
A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága örömmel fogadta Ukrajna
Legfelsőbb Tanácsának azon döntését, amely szerint mentesülnek a mozgósítás alól a
felsőoktatási intézmények tanárai, illetve az iskolák pedagógusai. A közlemény szerint a
kijevi parlament döntése jelzi, hogy az ukrán döntéshozók a békés állam feltételeinek
megteremtésére törekednek. Örvendetesnek nevezték, hogy Brenzovics László, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke volt az, aki törvénymódosító beadványával
vetette fel a pedagógusok mozgósítás alóli mentesítésének kérdését az ukrán
törvényhozásban.

Vezető hírek

A Nemzetpolitikai Államtitkárság üdvözli az ukrán parlament döntését

A magyarságot érintő aktuális kérdésekről beszélt Szijjártó Péter a Vajdasági
Szabadegyetemen
2015. július 2. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, Magyar Hírlap, Pannon RTV, Vajdaság Ma,
Magyar Szó, Vajdasági RTV
A Közép-Európát, Magyarországot és a magyarságot érintő legfontosabb aktuális
kérdésekről beszélt a XIII. Vajdasági Szabadegyetem megnyitóján Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kishegyesen. A miniszter szerint a II.
világháború lezárása óta Európának nem kellett egyszerre ennyi problémával
szembenéznie. Gyorsan változó világban élünk, ahol minden eddiginél nagyobb szükség
van arra, hogy a magyarság összekapaszkodjon – fogalmazott a külgazdasági és
külügyminiszter. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt
hangsúlyozta, hogy az utóbbi egy évben a nemzetpolitikába bekerült a gazdaságpolitika is,
mert rá kellett jönni, hogy a szülőföldön való megmaradást és boldogulást ilyen
szempontból is támogatni kell. Úgy fogalmazott: „aki ma magyarnak vallja magát a
Kárpát-medencében, az egyben vállalja a szegénységet is”, mert rosszabb gazdasági
helyzetben kell a jövőjét megteremtenie, mintha Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon
keresne magának boldogulást. Szerinte ezért kell a szülőföldön való megmaradást
gazdaságpolitikai eszközökkel is támogatni.

Szili közvetítene Erdélyben az autonómia ügyében
2015. július 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Szili Katalin közvetít autonómiaügyben az erdélyi magyar politikai szervezetek között. Cél
az, hogy megállapodásra jussanak, és legyen egy autonómiastatútum, amelyet mindenki
elfogad, nyilatkozta csütörtöki sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József. A Magyar Polgári
Párt (MPP) háromszéki elnöke elmondta: kedden Budapesten tartották a Kárpátmedencei
Magyar
Képviselők
Fóruma
(KMKF)
regionális
önkormányzati
munkacsoportjának ülését, amely az autonómiatervezetek kérdésével is foglalkozik.
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Erdély

Kriterion-kitüntetés: a párbeszéd fontosságának elismerése
2015. július 2. – Krónika
„Mindenképpen megtisztelő, hogy az ország elnöke felfigyelt rá és elismeri a kiadó
tevékenységét. Jó érzés, hogy a Cotroceni-palotában végre egy olyan ember tölti be
hivatalát, aki értékeli a kultúrák közötti párbeszédet – mondom ezt elnézve a korábbi
díjazottak listáját” – nyilatkozta a Krónikának H. Szabó Gyula, a kolozsvári Kriterion
Könyvkiadó igazgatója annak kapcsán, hogy Klaus Johannis államfő a Kulturális
Érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki a 45 éve alapított intézményt.

Érvénytelen a csíkszeredai autonómiapárti határozat
2015. július 2. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A marosvásárhelyi táblabíróság jogerős ítéletben érvénytelenítette a csíkszeredai
önkormányzat autonómiapárti határozatát – írja a Mediafax hírügynökség. Az ítélet
indoklása szerint a csíkszeredai tanács túllépte a hatáskörét azáltal, hogy egy olyan
közigazgatási régió létrehozásáról fogadott el határozatot, amely 153 település lakosságát
érinti, melyből 68 található Hargita megyében. A táblabíróság ugyanakkor közölte:
figyelembe vették az Európai Bizottság két korábbi döntését is, amely elutasította az SZNT
által benyújtott polgári kezdeményezést – amely megoldást javasolt az európai őshonos
közösségek problémájának rendezésére –, illetve az RMDSZ és az Európai Nemzetiségek
Föderatív Uniója (FUEN) által benyújtott, a kisebbségek védelmének európai uniós szintű
kezelésére javaslatokat megfogalmazó, Minority SafePack című indítványt is.

Adományokra várnak a bethlenszentmiklósiak
2015. július 2. – Krónika
Közösségi összefogással újítják fel a helyiek a Fehér megyei bethlenszentmiklósi unitárius
egyház egykori iskolájának épületét. A restaurálás megkezdésére csak azt követően
kerülhetett sor, hogy Roy Chowdhury Gergely, a zabolai Mikes család leszármazottja
anyagi támogatást nyújtott az ingatlan felújítását célzó munkálatok egy részének
lebonyolítására. A helyi közösség ezt a munkát szeretné folytatni.

Bihari néppárt: háttéralku az Ady-központról?
2015. július 2. – Krónika, Bihari Napló
Háttéralkut sejt a nagyváradi Ady-központ elcserélése ügyében az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) Bihar megyei szervezete. Csomortányi István, a párt megyei elnöke csütörtöki
sajtótájékoztatóján rámutatott: a tranzakció egyetlen vesztese a nagyváradi magyarság.
Csomortanyi-IstvanAz EMNP-s politikus szerint a magyar állami támogatásból épült,
majd a Léda-házért elcserélt épületegyüttes és telek ügyében felmerül a kérdés, hogy az
eredetileg a református püspökség által megnyert, majd a Medgyessy-kormány által
átirányított, 1,1 millió eurós projekt hogyan eredményezhetett egy mindössze 309 829
eurós félkész épületet, és hová tűnt a fennmaradó 800 ezer eurós különbözet.
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2015. július 2. – Krónika, szekelyhon.ro
Érvénytelennek nyilvánította a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt
(EMNP) sepsiszentgyörgyi együttműködési megállapodását a polgári alakulat országos
vezetősége. Biró Zsolt MPP-elnök levélben közölte a Kovászna megyei szervezettel, hogy a
párt alapszabályzata értelmében koalíciós megállapodást csak a politikai alakulat országos
vezetősége köthet. „Ennek értelmében érvénytelen a sepsiszentgyörgyi szervezet elnöke,
Bálint József által az EMNP-vel kötött megállapodás" – mondta a Krónika kérdésére
Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke. A két párt sepsiszentgyörgyi elnöke
a múlt héten írt alá együttműködési egyezményt, mely a jövő évi választásokra is
vonatkozott volna, ám az MPP megyei és országos vezetői már akkor jelezték, hogy velük
nem konzultáltak, és hogy nem értenek egyet a kérdésben.

Erdély

Biró Zsolt: nem szövetkezhet az MPP és az EMNP

Kereskényi összeférhetetlen a feddhetetlenségi ügynökség szerint
2015. július 2. – Krónika
Összeférhetetlenséget állapított meg Kereskényi Gábor volt szatmárnémeti alpolgármester
– jelenleg RMDSZ-es parlamenti képviselő – esetében az Országos Feddhetetlenségi
Ügynökség (ANI). A testület szerdán közölt vizsgálati eredménye alapján Kereskényi
alpolgármestersége ideje alatt, 2008 és 2012 között nem lehetett volna a szatmárnémeti
Transurban Rt. közszállítási vállalat igazgatótanácsának tagja. A szatmári honatya
csütörtökön azt mondta, megfellebbezi a döntést.

Bevándorlás, romakérdés, tabutémák a 12. EU Táborban
2015. július 2. – transindex.ro, maszol.ro
Az idei EU Tábor a bevándorlásra, az aktuális európai problémákra és a romakérdésre
koncentrál – kisebbségként egy másik kisebbségre irányítva a figyelmet. A Magyar Ifjúsági
Értekezlet, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége és a Kós Károly Akadémia július 7-12. között
idén tizenkettedik alkalommal szervezi meg a rendezvényt. A marosfői tábor résztvevői
aktívan kikapcsolódhatnak, hiszen a tudományos előadások, személyes történetek mellett
számos újítással teszik érdekesebbé, színesebbé a programot a szervezők.

Kényszerpályán Csíkszereda városvezetése
2015. július 2. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Csíkszereda polgármestere és egyik alpolgármestere ellen korrupció vádjával indítottak
eljárást. Ráduly Róbert a vádemeléskor lemondott polgármesteri tisztségéből, így a város
irányítása kényszerpályára került. Antal Attila megbízott polgármesterrel és Füleki Zoltán
ideiglenesen megválasztott alpolgármesterrel a Kossuth Rádió munkatársa, Oláh-Gál
Elvira beszélgetett.

4

Erdély

Nem vonul vissza Verestóy Attila

Felvidék

2015. július 2. – szekelyhon.ro, Krónika
Már egy évvel a választások előtt, időben igyekezett leszögezni Verestóy Attila RMDSZ-es
szenátor, hogy újabb mandátumért indul a következő évi parlamenti választásokon. Noha
többen becsmérlik munkáját, az ebbe ténylegesen belelátó politikusoktól sok biztatást
kapott – hosszas mérlegelés után voltaképp ezért döntött az újrázás mellett. A szenátor
ugyanakkor valószínűnek tartja, hogy a 2016 tavaszán esedékes helyhatósági választások
egybeesnek majd a parlamentivel – amely szerinte előnyösebb lehet a magyarságnak –,
ezért arra buzdítja a polgárokat, hogy minél többen menjenek majd el voksolni.

Felvidékiek a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen
2015. július 2. – Felvidék Ma, hirek.sk
A 23. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen a Magyar Közösség Pártját Berényi József, az
MKP elnöke és Köteles László elnökségi tag képviselte, a Via Nova ICS-t pedig Szalay
Gábor. Berényi József július 1-jén részt vett Felsőszinevéren a nemzetpolitikai kerekasztalbeszélgetésen, ahol a jelenlévőket tájékoztatta a felvidéki magyarság jelenlegi gondjairól és
célkitűzéseiről, valamint a soron következő választásra való előkészületekről. Kiemelte
annak fontosságát, hogy az asszimiláció és elvándorlás megállítása céljából az oktatásügyi
és területi önkormányzatiság intézményrendszerét kell létrehozni. Tájékoztatta a
kárpátaljaiakat a szlovákiai magyarság szolidaritásáról, amelyet a jelentős mértékű, a helyi
önkormányzatok, egyházak és az MKP révén Kárpátaljára érkező támogatás támaszt alá.

A rozsnyói polgármester leadta a kormányhivatalban az R2-es gyorsított
megépítését követelő petíciót
2015. július 2. – bumm.sk
Burdiga Pavol, Rozsnyó polgármestere (Híd) és Peter Marko rozsnyói városatya, az R2-es
gyorsforgalmi út kiépítésének megállítása elleni petíció kezdeményezői csütörtökön a
kormányhivatalban leadták a 9 631 polgár által aláírt petíciót. Az aláírásokat 12 hét alatt
sikerült összegyűjteni. A polgármester szerint a 20%-os munkanélküliségi aránnyal küzdő
régió számára rendkívül fontos a gyorsforgalmi út megépítése. Burdiga szerint
a kormánynak a déli régiók infrastruktúrájára is összpontosítania kellene, nem pedig csak
az északi régiókra.
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Vajdaság

Megkezdődött a 15. Dombos Fest
2015. július 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Ismét benépesült Kishegyesen a Hegyalja utca. A tizenöt éves múltra visszatekintő
Dombos Fest ezúttal nagyon sok embert vonzott. Az első nap a népies produkciók jegyében
zajlik, de az elkövetkező napokban azt is megtapasztalhatják majd az érdeklődők, hogy a
punk, a jazz, a ska és az egyéb stílusok hogyan hatnak egy kis folkkal megspékelve,
összeturmixolva, vagy magas hőfokon vegyítve. Dezső János, a Belgrádi Magyar Kulturális
Intézet igazgatója elmondta, hogy a mindössze egy évvel ezelőtt alapított intézet szinte
valamennyi rendezvénye telt házas, ami azt bizonyítja, hogy mind nagyobb az érdeklődés
Szerbiában a magyar kultúra iránt.

Székelykevéről érkezik a kovász a magyarok kenyeréhez

Nemzetpolitikai
kerekasztal-beszélgetés
szabadegyetemen

a

XXIII.

Kárpátalja

2015. július 2. – Pannon RTV
Idén Vajdaságból, Székelykevéről érkezik Baranyába a kovász a magyarok kenyeréhez, a
sót Parajdról küldik, a megőrölt liszt pedig a határon túli rászorulókhoz és minden
magyarországi megyébe eljut. A Magyarok kenyere program 2011-ben indult. A
kezdeményezés folytatásaként ebben az évben is a Baranyába érkező lisztből sütik meg
augusztus 20-ra a magyarok kenyerét és az azt jelképező több ezer cipót.

felsőszinevéri

2015. július 2. – Kárpátalja
Nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésre került sor az idei nyári szabadegyetemen,
Felsőszinevéren. Az előadók Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai szakértő, Wetzel Tamás, a
nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt
alelnöke, Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke és Barta József, a KMKSZ
alelnöke voltak. A beszélgetést Bacskai József ungvári főkonzul moderálta. Wetzel Tamás
elmondta, hogy jelen pillanatban a legnagyobb kihívás és probléma, amelyre reagálni kell,
az a hatalmas méreteket öltött migráció, a népvándorlás. Véleménye szerint a magyar
nemzetpolitika egyik zászlóshajója az egyszerűsített honosítás. Beszédében példaként
említette, hogy közel 700 ezren vették fel a magyar állampolgárságot és megközelítőleg
ugyanennyi kérelem vár elbírálásra.

Régiók a határon – határ menti együttműködések
2015. július 2. – Kárpátalja Ma
Régiók a határon – határ menti együttműködések címmel panel beszélgetésre került sor a
Felsőszinevéren megrendezett 23-ik nyári szabadegyetemen. A beszélgetésben Darcsi
Karolina a KMKSZ politikai-kommunikációs titkárának moderálásával részt vett Kovács
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Kárpátalja

Sándor, a Fidesz országgyűlési képviselője és Mester András, a KMKSZ gazdaságiönkormányzati tikára. A szekciót Darcsi Karolina köszöntője után Kovács Sándor
országgyűlési képviselő nyitotta meg. Előadásában elsőként arról beszélt a politikus, hogy
a címadó együttműködések az elmúlt két évtizedben már létrejöttek, és elérték működésük
határát, de a politikus véleménye szerint túl kell lépni a jelenlegi szinten. Konkrét
példaként A Tisza völgye együttműködési programot említette, amely kiváló lehetőséget
biztosít az említett együttműködési rendszer továbbfejlesztéséhez.

Mintegy 1500 Kárpát-medencei diák és tanár táborozik a Rákóczi
Szövetséggel

Muravidék

2015. július 2. – Kárpátalja Ma
Idén is megrendezi nyári táborait hagyományaihoz híven a Rákóczi Szövetség. A szervezet
15 rendezvényén mintegy 1500 Kárpát-medencei magyar diák és tanár vesz részt az
elkövetkező hetekben. A szövetség MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a programok
között általános iskolásoknak szóló anyanyelvi táborok, középiskolás és főiskolás tábor,
valamint történelem és magyar irodalom szakos tanároknak szóló rendezvények
szerepelnek. Az anyanyelvi táborok – Baján, Tatán, Győrött és Pécsett – a szórványban élő
külhoni magyar diákoknak kínálnak lehetőséget arra, hogy anyanyelvüket felszabadultan
használhassák és élvezzék Magyarország vendégszeretetét – írták.

A két őshonos nemzetiséget a problémák is összekötik

Horvátország

2015. július 2. – Muravidéki Magyar Rádió
A Tengermelléki Olasz Nemzetiségi Önigazgatási Közösség küldöttsége ma Lendván, a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösségnél vendégeskedik. A találkozó
hivatalos részében a kétnyelvű ügyvitel gyakorlati megvalósításáról és a ribnicai Fejlesztési
Alapról tanácskoztak, de szó volt az oktatást érintő kérdésekről is.

Megköszönték a szülőknek a magyariskola-választást
2015. július 2. – Huncro.hr
A Rákóczi Szövetség képviselői idén is ellátogattak magyarlakta településeinkre. A cél most
is az volt, hogy az anyanyelven való tanulásra bátorítsák és biztassák a magyarul beszélő
családokat. Beiskolázási programjukat idén is folytatják Horvátországban is. Múlt héten
Csáky Csongor és Petrovay László, a Rákóczi Szövetség magyarországi képviselői, valamint
Andócsi János, a szövetség horvátországi elnöke keresték föl a családokat, aminek során a
gyerekeket iskolakezdést segítő tanszercsomaggal támogatták, a szülőket pedig arra
buzdították, hogy merjék magyar tannyelvű iskolába íratni gyerekeiket.
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Horvátország

Magyarságunk megmaradásának egyik pillére a magyar oktatás, a magyar
iskolák
2015. július 2. – Huncro.hr
Hétfőn tartotta soros ülését a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnöksége,
ahol az elmúlt időszak tevékenységét értékelték. Elhangzott többek között az is, hogy a tét
továbbra is a horvátországi magyar nyelvű oktatás megmaradása. A magyar nyelvű oktatás
népszerűsítése érdekében az elmúlt időszakban is több pedagógus-továbbképzést,
diákversenyt, összejövetelt szerveztek. Csapó Nándor, a szakmai szervezet elnöke a
pedagógusfórum már hagyományosnak tekinthető programjai mellett beszámolt a
beiskolázási program folytatásáról is.
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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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