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2015. július 7. – MTI, Kormany.hu, Inforádió, MagyarHírlap, Magyar Nemzet
Az Országgyűlés elnöke szerint a magyarság akkor lehet nyertes a 21. században, ha
összpontosítani tudja a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a szerte a nagyvilágban
élő magyar közösség szellemi, lelki és anyagi energiáit, erőforrásait. Kövér László az ELTE
Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemének ünnepélyes megnyitóján kedden
Budapesten kiemelte: a 20. századot mi magyarok a Kárpát-medencében elveszítettük."Ez
a huszadik század a magyar erők és lehetőségek történelmi szétforgácsolódásának a
százada volt, keserves árat fizetett érte Magyarország és a magyarság, mely árnak a
jelképes és nagyon is valóságos kamatait sajnos az önök nemzedékének is fizetniük kell" fordult a fiatalokhoz a házelnök.

Vezető hírek

Kövér: a magyarságnak összpontosítania kell erőforrásait

A nemzet, a nyelv és a tudomány szoros összefüggésben áll
2015. július 7. – Kormany.hu, MTI, MagyarHírlap, Magyar Nemzet
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a nemzet, a nyelv
és a tudomány egymással szoros összefüggésben áll, és az első kettőnek az állapota,
valamint a tudomány minősége sokkal erősebben összetartozik, mint elsőre gondolnák.
Semjén Zsolt az ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemének ünnepélyes
megnyitóján kifejtette: ha a magyar nyelv kikopik a tudományos, művészi használatból,
akkor visszaszorul a mindennapok tekintetében is, ez pedig a nemzet visszaszorulásával,
életerejének, befolyásának drámai csökkenésével jár. Ugyanakkor ez fordítva is igaz, ha a
magyar nyelv erősödik, akkor a magyar nemzet öntudata, egésze és az állam intézményes
struktúrája is erősebbé válik - mondta.

Külügyi államtitkár: a magyarság összefogó erő lehet Közép-Európában
2015. július 7. – MTI, Híradó.hu, MagyarHírlap, Krónika.ro
A magyarság összefogó erő lehet a megújuló és megerősödő Közép-Európában, de csak ha
egzisztenciálisan erős, öntudatos és magabiztos, és ennek alapja a kultúra és a képzés mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM)
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára kedden Budapesten. A 20. jubileumi ELTE
Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetem és ELTE Határon Túli Felsőoktatási
Intézmények Fóruma megnyitóján Magyar Levente kiemelte: a 20. század az egységes
magyar gazdasági rendszert is szétrombolta, és hogy ezt minél inkább helyreállítsák, a
KKM a nemzetpolitikán keresztül igyekszik erősíteni a magyarok közötti gazdasági
kapcsolatokat, a határ menti kapcsolatokat, együttműködést. Mindezt a szomszédos
országokkal a legnagyobb békében és egyetértésben teszi - tette hozzá.
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2015. július 7. – MTI, Kormany.hu
A magyar kultúra és a tudomány húzóágazat a világban, olyan erő, amelyet még jobban
lehetne használni. Erről beszélt Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
(KKM) parlamenti államtitkára, valamint Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának (Emmi) kultúráért felelős államtitkára a Balassi Intézet budapesti
igazgatói találkozójának keddi megnyitóján. Szabó László kiemelte: a külügy, a
külgazdaság és a kultúrdiplomácia a KKM keretein belül létrejött triója jól működik,
szorosan egymásra épülésük a magyar nemzet érdekeit szolgálja. "A diplomáciában is
könnyebben megértjük egymást, ha az értékeinkről, a kultúra és a tudomány nyelvén
beszélünk. Ez igazi erő a kezünkben, amelyet a jelenleginél szélesebb körűen is lehetne
használni" - jegyezte meg a parlamenti államtitkár.

Erdély

Balassi Intézet - Szabó, Hoppál: a kultúra húzóágazat

Johannis: Románia a legőszintébb támogatója Moldova EU-csatlakozásának
2015. július 7. – MTI, Transindex.ro, Maszol.ro
Románia a legőszintébb és legelkötelezettebb támogatója Moldova európai
integrációjának, s ez olyan esélyt jelent Chisinaunak, amellyel Bukarest nem rendelkezett,
amikor felvételét kérte az Európai Unióba - hangsúlyozta Klaus Johannis államfő kedden,
miután Nicolae Timofti moldovai elnökkel tárgyalt. A két ország államfőjének
megbeszélésére abból az alkalomból került sor, hogy Timoftit díszdoktorrá avatta a
suceavai Stefan cel Mare Egyetem.

Bírósági úton kérik a marosvásárhelyi rendőrfőnök felelősségre vonását
2015. július 7. - MTI
A marosvásárhelyi bíróságtól kérte a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezése miatt tetemes
bírsággal fenyegetett 12 ember a rendőrfőnök felelősségre vonásának az elrendelését –
nyilatkozott kedden az MTI-nek Kincses Előd ügyvéd, a megfenyegetettek egyike. Kincses
Előd elmondta, azért kellett a bírósághoz fordulniuk, mert a május elején tett büntető
feljelentésüket károkozás hiányára hivatkozva elutasította az ügyészség. Az ügyvéd
sérelmezte, hogy az ügyészség ki sem hallgatta a feljelentett Valentin Bretfeleant, a helyi
rendőrség főnökét, és nem is vizsgálta meg az ügy jogi környezetét.

Winkler üdvözölte a pártlistás szavazási rendszerhez való visszatérést
2015. július 7. – Transindex.ro, Krónika.ro
Winkler Gyula EP-képviselő, a Hunyad megyei RMDSZ elnöke hétfői, Déván tartott
sajtótájékoztatóján üdvözölte a hazai pártlistás szavazási rendszerhez való visszatérést a
parlamenti választások esetében. Winkler megítélése szerint, amennyiben a hazai pártok
nem rendelkeznek megfelelő politikai akarattal a szervezetek reformálása és belső
újraszervezése tekintetében, a megyei pártlistás szavazási rendszerre való visszatérés nem
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éri majd el a kívánt hatást. „2008-ban az RMDSZ volt az egyetlen politikai szervezet,
amely arra figyelmeztetett, hogy az akkor újonnan bevezetett egyéni szavazókörzetes
választási rendszernek katasztrofális következményei lesznek a romániai politika számára.
Annak idején jómagam is az orosz ruletthez hasonlítottam nyilatkozataimban az
uninominális választási rendszert” – emlékeztetett a Hunyad megyei RMDSZ elnöke.

Borboly: kiemelten foglalkozik az Európai Bizottság a medvék kérdésével
2015. július 7. Kiemelten foglalkozik az Európai Bizottság a medvék kérdésével - közölte Hargita Megye
Tanácsa. 2015-ben Főbb intézkedések az európai nagyragadozó populációért címmel
jelentést adott ki ebben a témában megvizsgálva több ország gyakorlatát – hívja fel a
figyelmet Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, aki itthon és Brüsszelben, a
Régiók Bizottságában is rámutatott az elszaporodott, emberéletet veszélyeztető medvék
jelentette problémára.

Javultak az érettségi eredmények Romániában
2015. július 7. – MTI, Transindex.ro, Krónika.ro, Erdély.ma
Sikeresen érettségizett idén a vizsgára jelentkezők kétharmada Romániában, ami jelentős
javulás az előző évek eredményéhez képest, de nagyok a különbségek az egyes megyék
között - derült ki az eredmények közzététele után kedden. A jelentős magyar lakossággal
rendelkező térségek közül Kolozs (82 százalék) és Szatmár (73 százalék) megyében volt a
legnagyobb a sikeresen érettségizők aránya, míg Hargita megyében a jelentkezők alig több
mint fele (54 százalék) ment át a vizsgán.

Megnyílik a tizenkettedik EU-tábor
2015. július 7. –Krónika.ro, Székelyhon.ro
A bevándorlásra, az aktuális európai problémákra és a romakérdésre koncentrál témáiban
a szerdán kezdődő, 12. alkalommal megszervezett EU-tábor Marosfőn. Antal Lóránt, a
Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnöke, a tábor főszervezője elmondta: idén közel 200
résztvevőre számítanak, akik a tudományos előadások, személyes történetek mellett
számos újítással találkozhatnak a tábor ideje alatt. András Loránd roma származású
táborigazgató kiemelte, lesz tabusarok a tábor területén, ahol a résztvevők kényes témákat
boncolgató személyes történeteket hallgathatnak meg. Emellett a roma nap keretében a
kisebbséget érintő kérdésekről, problémákról is szó lesz.

Huszonhét település lovasa áll rajthoz a hét végén tartandó Székely Vágtán
2015. július 7. - MTI
Huszonhét székelyföldi település lovasa áll rajthoz a Székely Vágtán, melyet a hét végén
tartanak a Maksa melletti Óriáspince-tetőn – közölték az esemény honlapján a szervezők.
A versenyzők közül nyolcan a nem igazolt eredetű lovak és lovasaik számára szervezett
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Góbé futamra neveztek be. A tavalyinál többen vesznek részt igazolt eredetű lovakkal a
versenyen. Sztakics Éva Judit főszervező szerint az eltelt öt év azt bizonyítja, hogy a
Székely Vágta megmozgatta a székelyföldi lovas társadalmat. A lóállományra is jó hatással
van, hogy a székelyek beszerezték a megfelelő lovakat.

Román–magyar járőrszolgálat a határ menti üdülőkben
2015. július 7. – Krónika.ro, Székelyhon.ro
Idén is közösen járőröznek a román és magyar rendőrök Bihar, illetve a magyarországi
Hajdú-Bihar megye népszerű üdülő- és kirándulóhelyein. Az erre vonatkozó
megállapodást hétfőn írta alá Ártándon Gyurosovics József dandártábornok, a HajdúBihar megyei rendőr-főkapitányság vezetője és Liviu Popa, a Bihar Megyei rendőrfőkapitányság vezetője. A magyar rendőrség közleménye szerint a többéves múltra
visszatekintő együttműködés keretében július 27-étől augusztus 24-ig két román rendőr
fog járőrszolgálatot ellátni a román állampolgárok körében nagy népszerűségnek örvendő
Hajdú-Bihar megyei üdülőhelyen, Hajdúszoboszlón.

Rajtol a kulturális fesztivál Gyergyószentmiklóson

Felvidék

2015. július 7. – Székelyhon.ro
Közel harminc programszám szerepel a Gyergyói Kulturális Fesztivál programjában – a
csütörtökön kezdődő rendezvény keretében a zene kapja a legnagyobb teret. Nem
véletlenül, hisz idén is „fesztivál a fesztiválban” jelleggel szervezik az eseménysort: egyik
alappillére ezúttal is az akusztikus hangszerelésű együtteseket felvonultató Unplugged Fest
lesz.

MVK: 12 százalékon a Sieť, parlamentben az MKP
2015. július 7. – Felvidék Ma
Az MVK ügynökség júniusi közvélemény-kutatása szerint a Magyar Közösség Pártja 5,2
százalékkal jutna a parlamentbe, ami 10 képviselői helyet jelentene. A felmérést 1111
személy megkérdezésével készítették június 18-25. között. A megkérdezettek 9,5 százaléka
azt mondta, nem szavazna, 18 százalék pedig nem tudta (vagy nem akarta) megmondani,
hogy mely pártra adná szavazatát, ha most tartanák a parlamenti választásokat.

Az OKS az MKP-val való együttműködést fontolgatja
2015. július 7. – Felvidék Ma
A Polgári Konzervatív Párt (OKS) a jövőben is szívesen együttműködik a Magyar Közösség
Pártjával (MKP). Ondrej Dostál pártelnök azt is elképzelhetőnek tartja, hogy az OKS
képviselői megjelennek az MKP 2016-os parlamenti választási listáján. Dostál úgy véli,
hogy az MKP-nak helye van a törvényhozásban, s nem örülne, ha a magyar jobboldali
szavazatok elvesznének. Az MKP Országos Elnöksége is megerősítette, hogy a jövőben
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tárgyalnak majd a lehetséges együttműködésről. Az OKS párt a Smer politikáját elutasító
jobboldali értékrendű politikai erőkkel szeretne együttműködni, amennyiben a politikai
programjaik közelsége ezt lehetővé teszi.

Szerdán kezdődik a harmadik Martosi Szabadegyetem
2015. július 7. – hirek.sk, Magyar Hírlap
Szerdán délben kezdődik és vasárnap késő estig tart a felvidéki magyarság legnagyobb
nyári rendezvénye, a Martosi Szabadegyetem. Az immár harmadszor megrendezésre
kerülő MartFeszt napirendjén az autonómia és a nemzetpolitika kérdései, valamint a
kisebbségi oktatásügy legégetőbb problémái szerepelnek. A Via Nova Ifjúsági Csoport, a
Selye János Egyetem (SJE) hallgatói önkormányzata és több partnerszervezetük által
összeállított esemény első vitafórumának központjában szerdán a felvidéki magyar
oktatásügy problémái, ezen belül a kisiskolák jövője és az anyanyelvi oktatás állnak, a
kérdéskörről felvidéki magyar szakmai és civil szervezetek képviselői, valamint politikusok
beszélgetnek majd. Szerda délután rendezik meg a szabadegyetem - már hagyományos
programpontjává vált - fővédnöki fórumát, amelynek vendégei Kövér László, az
Országgyűlés elnöke, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára és Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke lesznek.

Adománygyűjtés a lévai 1848-as emlékmű megmentésére

Vajdaság

2015. július 7. – hirek.sk
A Lévai Magyar Asszonyok Ligája gyűjtést szervez a lévai temetőben található 1848-49-es
emlékmű felújítására. Céljuk, hogy az emlékművet műemlékké nyilvánítassák, így
remélhetően az fennmarad az utókornak. Léván a magyarság jelképévé vált az 1848-49-es
emlékmű, mivel a helyi magyar közösség ott tartja a megemlékezéseket nemzeti
ünnepeinken. Az emlékmű nincs jó állapotban, a restaurálása már nagyon időszerű.
"Fogjunk össze és mentsük meg számunkra ezt a fontos nemzeti örökséget" - olvasható a
Lévai Magyar Asszonyok Ligája portálunkhoz eljuttatott felhívásában. A felújítás
megszervezését és az adománygyűjtést is a liga vállalta magára úgy, mint 1871-ben az
emlékmű felállítását is.

A nemzeti közösségi nyelveken sugárzó médiákról tárgyaltak kedden
Belgrádban
2015. július 7. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
nemzeti közösségi nyelveken sugárzó médiák kérdéséről tárgyaltak a Nemzeti Kisebbségek
Tanácsának ülésén Belgrádban. Az Aleksandar Vučić által vezetett találkozón az
államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter, az oktatási és tudományügyi tárcavezető
valamint számos államtitkár is részt vett. A Magyar Nemzeti Tanácsot Hajnal Jenő elnök
képviselte. Az elmúlt két hónapban a tájékoztatási és az oktatási minisztériumok közötti
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tárgyalások eredményeként az önkormányzati alapítású médiák magánosítási határideje
október 31-ére tolódott ki. A Nemzeti Kisebbségek Tanácsának ülésén a két tárca közvetlen
párbeszéde és együttműködése tovább folytatódott.

25 éve alakult meg a VHDSZ
2015. július 7. – Pannon RTV
Petar Kuntić, a Vajdasági Horvátok Demokratikus Szövetségének elnöke keddi
sajtótájékoztatóján beszámolt az évfordulóra tervezett ünnepségről, amelyet július 10-én
tartanak. Az eseményre többek között Szerbia elnökét, Tomislav Nikolićot is meghívták. A
párt vezetője arról is beszámolt, hogy a VHDSZ indul a július 19-ei helyi közösségi
választásokon. 16 helyi közösségben indulnak, amiből 13-ban teljes listát adtak át.

Megnyílhat az Európa Kollégium

Kárpátalja

2015. július 8. – Magyar Szó, Pannon RTV
A Tartományi Képviselőház keddi ülésén az egyetemi hallgatók ellátásával kapcsolatos
korábbi döntés módosítása révén lehetővé tette az Európa Kollégium megfelelő
működtetését. Pásztor István házelnök, a Vajdasági Magyar Szövetség vezetője lapunknak
adott nyilatkozatában az elmúlt évek egyik legfontosabb döntéseként beszélt a parlament
határozatáról. Az ülés fontos napirendi pontját jelentette a Vajdasági Tudományos,
Művészeti és Kulturális Akadémiának (VANUK) a létrehozásáról szóló döntés is. A hatalmi
koalíció támogatta az elképzelést, melynek értelmében vállalatként jegyzik majd be az
akadémiát, hogy elejét vegyék a Szerbiai Alkotmánybíróság egy újabb megsemmisítő
döntésének: mint ismeretes, ez a bíróság mondta ki azt a véleményt korábban, hogy
intézményként a tartomány nem működtethet egy ilyen akadémiát.

Beregszászban és környékén oszt kenyeret a Magyar Református
Szeretetszolgálat
2015. július 7. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Naponta több száz kilogramm friss kenyeret oszt szét a Magyar Református
Szeretetszolgálat a Beregszászban és környékén élő szegények között a diaszpóra
magyarságának adományaiból – közölte a szeretetszolgálat egyháztáji programvezetője az
M1 kedd reggeli műsorában. Kocsis Attila elmondta: nemrég felhívással fordultak a
diaszpórában élő magyar közösségekhez, kérve, hogy támogassák az 1 euró 1 kenyér
elnevezésű kárpátaljai segélyezési programjukat. Már csaknem tízezer euró gyűlt így össze,
ami lehetővé teszi, hogy ne csak egy egyszeri akció, hanem hosszú távú program épüljön az
adományokra – tette hozzá.
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Zarándokút Rákóczi Ferenc életének főbb állomásaira

Muravidék

2015. július 7. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Felvidék Ma
Háromnapos zarándokút indult kedden, július 7-én Felvidékre és Kárpátaljára, ahol
Rákóczi Ferenc életének főbb állomásait keresik fel azok a fiatalok, akik jól szerepeltek a
Lakiteleki Népfőiskolán megrendezett történelmi vetélkedőn. Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke, a csoport vezetője az indulás előtt az MTI-nek nyilatkozva
emlékeztetett arra, hogy a Keresztény Élet című hetilap szerkesztősége, a Lakiteleki
Népfőiskola és a Lakiteleki Eötvös Iskola Nagyságos Fejedelem, II. Rákóczi Ferenc élete és
kora címmel csapatversenyt hirdetett a Kárpát-medencei általános iskolás és középiskolás
korú fiataloknak. Lezsák Sándor elmondta, hogy a legjobb eredményt elérő kilenc csapat
kísérőikkel együtt meghívást kapott a Rákóczi zarándokútra.

Megerősítve a 2014-től 2020-ig terjedő regionális fejlesztési program
2015. július 7. – Muravidéki Magyar Rádió
A Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa tegnap megtartott ülésén megerősítette a 2014-től
2020-ig terjedő regionális fejlesztési programot. A tanács tagjai szóltak a projektek
besorolásának kritériumairól is. Az ülés napirendjén szerepelt a Hospic Egyesület
működéséről szóló beszámoló, valamint a muravidéki vízvezeték-hálózat építésének
kérdését is érintették. Megelégedést keltett a tény, hogy a muravidéki törvény
meghosszabbításának javaslata a héten az országgyűlés elé kerül.
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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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