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Kövér: gyengül Brüsszelben az ellenállás a magyar kormánnyal szemben
2015. július 8. – MTI, hirek.sk, uszo.com, Felvidék Ma, bumm.sk
Az elmúlt időszakban gyengült Brüsszelben az ellenállás a magyar kormány politikájával
szemben, és csökkentek az országot ért támadások, ami részben a Magyarország által elért
eredményeknek köszönhető, részben pedig annak, hogy a tágabb térség frontövezetté vált jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a III. Martosi Szabadegyetem nyitó
fórumán, szerdán. A felvidéki magyarság legnagyobb nyári rendezvényén Kövér László,
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Berényi
József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke vett részt előadóként;
mindhárman az elmúlt egy év legjelentősebb bel-, kül- és nemzetpolitikai történéseit
értékelték. Kövér László a főbb magyarországi politikai történéseket s azok visszhangját
felidézve rámutatott: mára a gazdasági növekedés számadatai szerint Magyarország
Európa élvonalába került, ami igazolta a kormány politikáját. "Ha a válságkezelés azon
útját jártuk volna, amit Görögországban megvalósítottak, most ugyanott lennénk mint ők"
- jegyezte meg.

Potápi: A gazdaságpolitika
nemzetpolitikában

eszközeinek

szerepe

erősödni

fog

a

2015. július 8. – MTI, hirek.sk, uszo.com, Felvidék Ma, bumm.sk
A gazdaságpolitika eszközei egyre nagyobb szerepet kapnak a magyar kormány
nemzetpolitikájában - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkára a harmadik Martosi Szabadegyetem nyitófórumán szerdán.
Potápi Árpád János a fórumon rámutatott: az elmúlt egy évben a nemzetpolitika
eszközeinek sorában komolyabb hangsúlyt kapott a gazdaságpolitika és ez a
trend folytatódni fog. "Az államtitkár kiemelte: az elmúlt négyéves kormányzati
időszakban az alaptörvény és a honosítási törvénnyel megteremtették a szimbolikus
kereteket. Eddig 750 ezren kérték a magyar állampolgárságot, és 700 ezren már le is tették
az esküt. Ebben a kormányzati ciklusban már a gazdasági kérdések kerülnek a
középpontba. „A döntések tevőlegesen is hozzájárulnak a magyar egység kialakulásához“–
fogalmazott az államtitkár, hozzátéve, a szülőföldön való boldogulásnak nemcsak a
szimbolikus kereteit kellett megteremteni, ehhez hozzá kellett rendelni a gazdaságpolitikai
eszközöket, és ezt szolgálják a különböző programok, mint például a Kőrösi Csoma, Petőfi
Sándor Program, csakúgy, mint az a döntés, amellyel az idei évet a szakképzés évének
nyilvánították.

Kárpátaljára látogatott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár
2015. július 8. – Kárpátalja
Ungvárra érkezett július 7-én Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A
politikus ittléte alatt ellátogatott az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karának
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diplomaosztó ünnepségére, illetve tárgyalt dr. Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség elnökével is. Potápi Árpád János államtitkár az ünnepi tanévzáró és
diplomaátadó ünnepségen főszónokként elmondta, hogy a magyar kormány kiemelkedően
törődik a kárpátaljai magyar közösséggel, és minden erejével igyekszik támogatni azt. A
politikus a magyar kormány álláspontját tolmácsolva kifejtette, hogy rendkívül fontosnak
tartja a kárpátaljai magyar nyelvű oktatási intézmények támogatását, azoknak
fenntartását, és hogy e cél érdekében a kormány teljes erejéből, a keretekhez mérten
igyekszik biztosítani a megfelelő forrásokat működésükhöz.

Fejleszteni kell a külhoni magyarság jogtudatosságát

Magyarország

2015. július 8. - MTI, Kormany.hu, Transindex.ro
A külhoni magyarok sokszor nem tudnak élni meglévő jogaikkal, ezért a jogtudatosság
fejlesztése kiemelt feladat a következő időszakban - mondta a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai helyettes államtitkára a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem
résztvevőinek tartott előadásában, szerdán a fővárosi Magyarság Házában. Wetzel Tamás
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) rendezvényén
közölte: a jogtudatosság mellett egyfajta „hálózatosságra” is szükség van, arra, hogy
ismerjék egymást azok, akik jogvédelemmel szeretnének foglalkozni. A helyettes
államtitkár kiemelte, hogy fokozottan jelen kell lenni a nemzetközi fórumokon is, és
képviselni kell a nemzetközi szervezetekben a kisebbségek érdekeit, jogait. "Mi tudjuk,
hogy igazunk van, de ezt meg is kell tudni mutatni" - mondta.

Hibátlan diplomáciai teljesítményre van szükség

Erdély

2015. július 8. - MTI, Kormany.hu
Ahhoz, hogy az egyre élesedő nemzetközi versenyben Magyarország érvényesíteni tudja
érdekeit a nemzetközi piacokon, hibátlan diplomáciai és kultúrdiplomáciai teljesítményre
van szükség - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a külföldi
magyar intézetek igazgatóinak találkozóján szerdán a Balassi Intézetben. Szijjártó Péter
elmondta: az új világrend új külpolitikai gondolkodást követel és Magyarország kormánya
az elmúlt időszakban minden szükséges intézkedést végrehajtott annak érdekében, hogy ez
megjelenjen a magyar külpolitikai stratégiában.

Bogdan Aurescu: eljutottunk az asszimilációs politikáktól az identitások
tiszteletéig
2015. július 8. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
Bogdan Aurescu külügyminiszter szerint a kisebbségvédelmi keretegyezmény húsz évvel
ezelőtti elfogadása óta a romániai politikusok kisebbségekhez való viszonyulása eljutott "az
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asszimilációs politikáktól és a többség homogén kultúrájának a meghatározásától" (...) "a
különböző identitások tiszteletéig és pártolásáig". A tárcavezető minderről a Nemzeti
kisebbségek Európában - kihívások és perspektívák című temesvári nemzetközi
konferencián beszélt szerdán. Szavait a külügyminisztérium közleménye idézte. Aurescu
közismertnek tartotta, hogy Románia az interkulturalitás pártolásával modellértékű
kisebbségvédelmi politikát folytat, amely meghaladja a nemzetközi szabályozásokat.
Visszatért Victor Ponta
2015. július 8. – MTI, mno.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Csaknem egy hónapos külföldi gyógykezelés után csütörtöktől visszatér a román kormány
élére Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnök, aki erről szerdán levélben
tájékoztatta Klaus Johannis államfőt. Ponta június 15-én Törökországban operáltatta meg
elszakadt térdszalagját, és lábadozása idejére is Isztambulban maradt. Politikai ellenfelei
szerint azonban semmi sem indokolta a hosszas külföldi gyógykezelését, szerintük a
szociáldemokrata politikus a korrupcióellenes ügyészség (DNA) elől menekült „önkéntes
száműzetésbe”, miután a DNA bűnvádi eljárást kezdeményezett ellene. Ion Bogdan Lefter
politikai elemző a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva úgy vélte: Pontának meglehetősen
ingatag a helyzete politikai szempontból. Rámutatott: a korrupciógyanú nyomán az
államfő és az őt támogató jobbközép ellenzék is hangosan követeli lemondását.

Nagylaki sztrádahatárátkelő-avatás kormányfők nélkül?
2015. július 8. – Krónika
Egyelőre homályba vész, pontosan ki is vesz részt a két ország kormánya képviseletében a
Magyarország és Románia közötti első autópálya-határátkelő szombati avatóünnepségén
Nagylakon, mivel az előzetes információkkal ellentétben sem Victor Ponta román, sem
Orbán Viktor magyar miniszterelnök részvétele nem nyert hivatalos megerősítést. A
Hotnews hírportál értesülései szerint román részről egyelőre csak Gabriel Oprea ideiglenes
miniszterelnök, magyar részről pedig Semjén Zsolt kormányfő-helyettes részvételét
jelezték.

Bognár Levente az Európai Kulturális Városok Hálózatának alelnöke
2015. július 8. – Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma
Bognár Levente aradi polgármester-helyettes kapta meg az Európai Kulturális Városok
Hálózata (AVEC) romániai alelnöki tisztségét – számolt be a Nyugati Jelen internetes
oldala. A kinevezésre az 1997-ben megalakult AVEC július 2–5. közötti, a franciaországi
Arles-ban megtartott találkozóján került sor, melyen új vezetőséget választottak, illetve
közös európai projekteket helyeztek kilátásba. Az eseményen az Arad Municípiumi
Kulturális Központ is képviseltette magát. A beszélgetések során az AVEC-hálózat tagjai
támogatásukról biztosították Aradot az Európa Kulturális Fővárosa cím megszerzésére
irányuló erőfeszítéseiben. A központ vezetői arról is tájékoztatták a sajtót, hogy október
21–22. között Aradon ülésezik az AVEC igazgatótanácsa.
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Oktatókat várnak Csángóföldre
2015. július 8. – Krónika
Oktatók jelentkezését várja a moldvai csángó magyar oktatási program lebonyolításával
megbízott Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ). Július 24-éig várják azok
jelentkezését, akik csatlakozni szeretnének a csángó gyerekek anyanyelvű oktatását
biztosítani hivatott programhoz. Jelentkezhetnek: szakképzett magyartanárok,
néprajzosok, magyar tanítók, más szakképesítésű pedagógusok, fiatalok, akik szeretnének
gyerekeket magyar nyelvre, hagyományőrzésre tanítani. A bér és étkezési utalványok
mellett az oktatók lakhatási járulékot is kapnak.

Tőkés László korruptmentes RMDSZ-t akar
2015. július 8. – Krónika
Az RMDSZ-től elvárható, hogy egyértelműen és határozottan a korrupcióellenes küzdelem
oldalán álljon – jelentette ki közleményében Tőkés László európai parlamenti képviselő.
„Más szóval ne csak az alaptalanul vagy méltatlanul meghurcolt RMDSZ-es közszereplőket
védelmezze, hanem saját korruptjaitól is próbáljon megszabadulni. Már csak európai
néppárti tagsága is erre kötelezné legnagyobb érdekszövetségünket" – fogalmaz az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke.

Idén is bővül a Sapientia csíkszeredai kínálata
2015. július 8. – Krónika, szekelyhon.ro
Két hétig várják a jelentkezőket a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE)
csíkszeredai karaira. Az alapképzések felvételeiről érdemes tudni, hogy a gazdasági szakok
esetében július 13–23. között (szombaton is) naponta 9 és 15 óra között várják a
jelentkezőket, az eredményhirdetést július 24-én tartják. Bővül a csíkszeredai helyszín
képzési kínálata: a következő tanévtől indítják az alkalmazott közgazdaságtan és pénzügyi
magiszteri képzést. Újdonság az is, hogy a vezetés és szervezés szak magiszteri képzésére
idén felvételizők a képzés végén két oklevelet kapnak, egyet a Sapientiától, egy másikat
pedig a Budapesti Corvinus Egyetemtől.

EU-tábor: irányt mutatnának a tehetségeknek
2015. július 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Bihari
Napló
Lehetőséget kell biztosítani a tehetséges, kreatív fiataloknak a kibontakozásra, irányt kell
mutatni nekik – jelentette ki Antal Lóránt, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) elnöke
szerdán a marosfői EU-tábor megnyitóján. Az ifjúsági szervezet, az RMDSZ ügyvezető
elnöksége és a Kós Károly Akadémia Alapítvány szervezésében zajló, vasárnapig tartó
rendezvény első napja egyébként a roma közösséget érintő problémákról szólt, melyről
elsőként András Loránd roma származású táborigazgató beszélt a résztvevőknek.
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Elmondta, az erdélyi társadalomban a cigány kifejezés pejoratív tartalommal bír, a tábori
eszmecserékkel ezen szeretne változtatni a Miért. „Az emberek általában a negatívumokat
helyezik előtérbe, pedig ha körülnézünk, rengeteg sikeres cigánnyal találkozhatunk” –
fogalmazott.

Újjáépítenék a bözödújfalui templom összeomlott tornyát

Felvidék

2015. július 8. – transindex.ro
Az augusztus 1. és 2. között tartandó nyárádmenti, valamint a Felső-Kis-Küküllő menti
fesztiválon és kézműves vásáron is gyűjtenek adományokat a bözödújfalui templomtorony
újjáépítésére. Csibi Attila, Erdőszentgyörgy polgármestere a Transindex megkeresésére
elmondta, hogy még 2014-ben alapították meg a Bözödújfaluért Egyesületet, amelyik az
erdőszentgyörgyi polgármesteri hivatallal karöltve indított el egy széles összefogást.

Összefoglaló a III. Martosi Szabadegyetem első napjáról
2015. július 8. – Felvidék Ma, hirek.sk
A III. Martosi Szabadegyetem július 8-án gyönyörű napsütéses időben ünnepélyes
zászlófelvonással vette kezdetét, majd olyan komoly a felvidéki magyarságot érintő
témákkal folytatódott, mint az oktatási és a gazdasági fórum. Ez utóbbin Szász Jenő, a
Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara alelnöke, Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri
biztosa, Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, illetve Duray Miklós,
közíró, egyetemi docens osztották meg nézeteiket. A fórumot Csonka Ákos, a Via Nova ICS
Nemzetpolitikai Kabinetjének vezetője irányította. Az oktatási fórumon A.Szabó László, az
MKP oktatási és kulturális alelnöke hangsúlyozta, hogy nem a sérelmekről kívánnak
beszélgetni. A fórum első kérdése: Mi a legégetőbb probléma? Tudunk-e rendszerben
gondolkodni, látjuk-e egységében a problémát?

Oktatási fórum a MartFeszten: Megmaradásunk kulcsa az oktatás
2015. július 8. – Felvidék Ma
A III. Martosi Szabadegyetem megnyitója után, szerdán, július 8-án délben került sor az
első kiemelt programra, az oktatási fórumra az Úszó színpadon. A fórum vendége volt
A.Szabó László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke; Fibi Sándor, a petíciós bizottság
tagja; Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke; Mézes Rudolf,
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke; Pék László, a Felvidéki Tehetségsegítő
Tanács elnöke; Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. „Megmaradásunk kulcsa az
oktatás. Iskoláink viszont fokozott veszélyeknek vannak kitéve, hiszen az asszimiláció
célkeresztjében állnak" – hangzhttp://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/54840-oktatasiforum-a-martfeszten-megmaradasunk-kulcsa-az-oktatasott el a fórumon.
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Nem lesz választási együttműködés az MKP és a Most-Híd között
2015. július 8. – hirek.sk, bumm.sk
A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd a választások előtt nem fog együttműködni,
legalábbis ezt szűrte le a nyilatkozataikból a TASR hírügynökség. Bár az MKP nyitott a
választási koalícióval kapcsolatos tárgyalásokra, a Most-Híd csak a választások után
hajlandó együttműködésről tárgyalni. „A Most-Híd világosan kijelentette, a Magyar
Közösség Pártjával való esetleges együttműködésről csupán a márciusi választások után
hajlandó tárgyalni“ – válaszolt Bugár Béla pártja az esetleges választás előtti, illetve a
választások utáni együttműködést feszegető kérdésekre. A Most-Híd a választások utáni
együttműködést ugyanakkor inkább a programjuk alapján hozzá közelebb álló pártokkal,
például a Kereszténydemokrata Mozgalommal (KDH) vagy a Hálóval (Sieť) tudja
elképzelni.

Családi nap keretében köszöntötték az új polgármestert Várgedén
2015. július 8. – Felvidék Ma
Időközi polgármester-választásra került sor a Rimaszombati járásbeli Várgede községben.
Hét induló jelölt közül a választásokat nagy fölénnyel az MKP színeiben induló Jakab
Katalin nyerte meg. Családi nap keretén belül köszönte meg a választóinak a bizalmat. A
frissen megválasztott polgármester köszönetét fejezte ki az MKP járási vezetőinek a családi
nap megszervezésében vállalt segítségért. Elmondta, korábban már volt polgármester, sőt
az MKP helyi szervezet elnöke is, de ez az első alkalom, hogy az MKP részéről ilyen
odafigyelést, segítséget kapott.

Krasznahorka büszke vára alatt

Egy hónap alatt újítják fel a csantavéri színház épületét
2015. július 8. – Pannon RTV
Alig egy hónap alatt tervezik felújítani a csantavéri színház tetőszerkezetét, a
nyílászárókat, a nézőteret, a színpadot és a homlokzatot. Szabadka költségvetéséből 20,4
millió dinárt különítettek el a lepusztult épület helyreállítására. A leglátványosabb

Vajdaság

2015. július 9. – Heti Válasz
Tusnád az erdélyi Gombaszög, és nem fordítva! – figyelmeztet Orosz Örs, a szlovákiai
magyar fiatalok legnagyobb nyári összejövetele, a Krasznahorkaváralján jövő héten
megrendezendő Gombaszögi Tábor főszervezője. A jogvédő munkájáért Lőrincz Csabadíjjal kitüntetett kutató arról is beszél, miért fontos a kétnyelvű vasúti feliratok
marginálisnak tűnő ügye, és a Híd-Most vegyespárt politikája miért nem szolgálja a
közösség megmaradását.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. július 9-i számában olvasható)
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Nagy létszámú osztályokban lehetetlen a munka
2015. július 8. – Miklós Hajnalka - Magyar Szó
Fontos lenne pontosítani a törvénynek az igazgatók kinevezéséről és leváltásáról szóló
szakaszában, hogy az igazgatót az iskolaszék ne tudja leváltani az oktatási felügyelőség
véleményezése nélkül. Ugyanakkor az iskolaigazgatók megválasztásának tervezett módja –
vagyis, hogy az iskolaszék azok közül a jelöltek közül választ majd, akiket az iskola
dolgozóinak 50 százaléka is támogatott – hozzájárul a demokratikus értékekhez, így
visszaadná az iskolának és azoknak a tanároknak a tekintélyét is, akik igazgatói posztra
pályáznak. Habár a törvénymódosítások, illetve a világ törekvései is afelé mutatnak, hogy
az iskolák élére nem jó tanárok, hanem jó menedzserek kellenek – hangzott el az
érvényben levő oktatási kerettörvény módosítási tervezetének utolsó nyilvános közvitáján
szerdán Belgrádban.

Vajdaság

eredményt a homlokzat felújítása és a zöldövezet rendezése fogja hozni a csantavérieknek.
Szabadka Város képviselő-testülete 2014 végén hagyta jóvá a pénzeszközöket. A
közbeszerzés fél évig elhúzódó eljárása miatt az épület nem adhatott otthont az 52-ik
Gyöngyösbokrétának.

Pásztor: Magyarországnak joga van határzárat építeni
2015. július 8. – Vajdasági RTV
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy vélekedik, hogy a migránsválság
szempontjából rendezni kell a macedón határon uralkodó helyzetet. A Bé-92 Televíziónak
nyilatkozva elmondta, hogy Magyarországnak joga van határzárat építeni a szerbiai
szakaszon, hogy megfékezze az illegális átlépők áradatát. Észak-vajdaságiként is úgy
vélekedik, hogy fenntarthatatlan a mostani helyzet. Új népvándorlással találjuk magunkat
szemben, és különbséget kell tenni a politikai migránsok meg a megélhetési bevándorlók
között – jelentette ki a VMSZ vezetője. Pásztor István, aki egyben a Vajdasági Képviselőház
elnöke, leszögezte, hogy ha nem történik semmi rendkívüli, akkor március 22-én lesznek a
tartományi választások.

Nem lesz pártszakadás
2015. július 9. – Tóth Lívia – Hét Nap
Pásztor Istvánnal a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével készített interjút a Hét Nap,
ahol elmondta, hogy azért volt szükség bizalmi szavazás kérésére önmagával szemben,
mert ahelyett, hogy a választási programban leírtakat akarták volna egyesek
megvalósítani, „mondvacsinált ürügyekkel próbálták ellehetetleníteni a mindennapokat.”
Varga Lászlóval kapcsolatban elmondta, hogy azért nem javasolta az alelnöki posztra, mert
két hónap alatt bebizonyította, nem akar velem együttműködni. A szerb
médiaprivatizációval kapcsolatban elmondta, hogy miért nem az MNT volt elnökét
kérdezik meg, hogy a médiastratégiában leírtakkal összhangban miért nem tett kísérletet
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Vajdaság

arra, hogy átvegye a Szabadkai és a Topolyai rádió társalapítói jogát. A két rádió esetében
már van megoldás, és amikor eljön az ideje le is teszik azt az asztalra.

„Tisztul a levegő a Szabadkai Zeneiskola körül”

Kárpátalja

2015. július 8. – Magyar Szó
Az elmúlt néhány hónapban több alkalommal is foglakozott a Magyar Szó a Szabadkai
Zeneiskola körül kialakult konfliktusokról. Az Electe Egyesület a gyermekjogok
csorbításával vádolta az iskola igazgatónőjét, mert az állítólag megtiltotta a diákoknak a
fellépést. Barlai Edit igazgatónő akkor elzárkózott a nyilatkozástól. Most, az iskolaszéki
gyűlést követően úgy döntött, megszólal, elmondása szerint azért, mert most már a
lényegről lehet beszélni.

„Minden magyar felelős minden magyarért”
2015. július 8. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Július 7-én három beregszászi járási település oktatási intézményei számára adott át
nagyvonalú támogatást Csepel Önkormányzata, amellyel azok munkáját, a kárpátaljai
magyarság megmaradásáért folytatott küzdelmüket kívánják támogatni. Július 7-én
elsőként Beregsomba látogatott el Csepel Önkormányzata és a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet több tisztségviselője. A találkozón Hegedüs Attila, Beregsom polgármestere
a település múltját és jelenét ismertette, kiemelve: a falu közel 100 lakóját érintette
közvetlenül a katonai mozgósítás. Csonkapapiban Kis Pál polgármester fejezte ki
köszönetét Csepel Önkormányzatának és a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek a
segítségért. Csonkapapiban az iskola nyílászáróinak cseréjére és az óvoda
fűtésrendszerének központosítására fordítják a kapott összeget.

XIV. Kölcsey-pedagógusakadémia
2015. július 8. – Kárpátalja
Tizennegyedik alkalommal szervezte meg ebben az évben a Kárpátaljai Magyar
Pedagógusszövetség (KMPSZ) a Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémiát, amelynek
célja évről évre a magyar nyelven oktató pedagógusok továbbképzése, ezzel pedig a
kárpátaljai magyar oktatás színvonalának növelése. A XIV. Kárpátaljai Nyári Kölcsey
Pedagógusakadémia július 6-án vette kezdetét a Drámapedagógia az oktatásban, a
Zenepedagógusok továbbképzése és a Magyar mint idegen nyelv oktatása elnevezésű
továbbképzésekkel. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola bázisán július 6. és
11. között zajló továbbképzésekkel egy időben Tiszapéterfalván zajlott a most 20.
alkalommal megrendezett Ének-, zene-, néptánc- és kézműves-továbbképzés.

Ifjúsági nap és alapszervezet alakulása Fancsikán
2015. július 8. – Kárpátalja Ma
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Hetven éve történt
2015. július 8. -Népújság
Hétfőn az 1945-ös hrastoveci internálás 70. évfordulóján a voličinai temetőben található
kopjafánál, valamint a hrastoveci kastély udvarán található emlékműnél rótta le kegyeletét
a muravidéki magyarság. A muravidéki magyarok szívében mai napig fájdalmat okozó
akkori történéseket a Népújság történelmi távlatból és az emberi sorsok szempontjából is
megvilágítja cikkeiben.

Kisebbségi csúcstalálkozó Lendván: közös gondok, közös megoldások

Kárpátalja
Muravidék

Ifjúsági napot szerveztek július 5-én Fancsikán a Szent Katalin Óvoda területén. Az
esemény kettős céllal jött létre. A szervezők egyrészt szerették volna, ha a helyi fiatalok egy
tartalmas délutánt tölthetnek el egymással, másrészt megismerik a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) munkáját, mely e napon a
településen is megalapította alapszervezetét. Az alapszervezet elnökévé Pojdák Ferencet,
alelnökévé ifj. Veszprémi Sándort, titkárává Kizmon Ivettet nevezték ki. Az eseményt
megtisztelte jelenlétével Barta József, a KMKSZ alelnöke, aki köszöntőbeszédében
elmondta, hogy az Ifjúsági Szervezet 2014-ben éledt újjá hosszú hallgatása után. Tagjai
missziójuknak tartják, hogy akár a jelenlegi ukrajnai helyzetben is pozitív jövőképet
tudjanak adni a kárpátaljai magyar fiataloknak, megláttassák velük, hogy érdemes itt
maradniuk.

2015. július 8. - Népújság
A tengermelléki olasz kisebbségi csúcsszervezet vezetése a múlt héten Lendván járt, ahol
az MMÖNK vezetőségével tárgyalt. A találkozó hivatalos részében a kétnyelvű ügyvitel
gyakorlati megvalósításáról és a ribnicai Fejlesztési Alapról tanácskoztak, de szó volt az
oktatást érintő kérdésekről is. Horváth Ferenc muravidéki elnök fogadta Alberto Scheriani
tengermelléki olasz közösségi elnököt.

A tervezett szerkezetváltást nem támogatják
2015. július 8. - Népújság
A múlt héten ülésezett a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai
Programbizottsága, amely a 2016. évi program- és gyártási terv kiindulópontjai mellett a
2015-ös azonos dokumentum első féléves megvalósításáról is tárgyalt. Ennek ellenére a
legtöbb vitát az RTV által tervezett csatornaszerkezet-váltás okozta.

Nyelvi táborban a muravidéki pedagógusok
2015. július 8. - Népújság
Július 2. és 5. között Merülünk! címmel rendeztek tábort Balatonfüreden azon muravidéki
pedagógusok számára, akik az általános iskolák első harmadában a magyar második
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nyelvként tanítják. A tábort a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség,
valamint a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete támogatta.
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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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