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2015. július 11. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma, mno.hu, index.hu, hvg.hu, origo.hu,
nol.hu, Magyar Hírlap, mandinder.hu, 444.hu, Magyar Nemzet, Napi Gazdaság
Tűzharc tört ki szombat délután Munkácson egy sportlétesítménynél a Jobboldali Szektor
(PSZ) szélsőséges szervezet fegyveresei és az ukrán parlament egyik kárpátaljai
képviselőjének emberei, valamint a helyszínre érkező rendőrök között, a lövöldözésben
többen meghaltak, illetve megsebesültek – adták hírül kárpátaljai hírportálok.A
Mukachevo.net munkácsi hírportál legfrissebb beszámolója szerint a fegyveres összetűzés
a Mihajlo Lanyo ellenzéki parlamenti képviselő családjának tulajdonában lévő Antaresz
sportkomplexumnál kezdődött: a magát a PSZ tagjaiként megnevező, 17 fegyveresből álló
csoport tagjai be akartak hatolni a létesítmény területére, de a honatya testőreinek
ellenállásába ütköztek. A lövöldözésben megsebesült a sportkomplexum egyik őre. A
helyszínre nagy erőkkel vonult ki rendőrség és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).

Vezető hírek

Ukrán válság – Lövöldözés volt Munkácson, többen meghaltak vagy
megsebesültek

Brenzovics László: nem félünk Kárpátalján magyarnak lenni
2015. július 12. – MTI, Magyar Hírlap, Mandiner, Kárpátinfo
A munkácsi tragikus eseményekről szóló hírek, televíziós képek azt a célt is szolgálják,
hogy megfélemlítsék a kárpátaljai embereket, de mi nem félünk Kárpátalján magyarnak
lenni – jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
(KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament képviselője vasárnap a Tiszaújlakon tartott
hagyományos Turul-ünnepségen. A Rákóczi-szabadságharc első győztes ütközetének
emlékére emelt turulmadaras emlékműnél rendezett, a kárpátaljai magyarság legnagyobb
tömegrendezvényének számító ünnepség több száz résztvevője egyperces néma főhajtással
emlékezett meg a szombati munkácsi fegyveres összetűzés halálos áldozatairól. A KMKSZ
elnöke hangsúlyozta: „a munkácsi eseményekről szóló hírek, televíziós képek azt a célt is
szolgálják, hogy megfélemlítsék a kárpátaljai embereket, de nem szabad engednünk, hogy
féljünk, mi nem félünk Kárpátalján magyarnak lenni.”

A ReConnect Hungary program résztvevőit fogadta Potápi Árpád János
2015. július 10. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap
Az Egyesült Államokban és Kanadában élő magyar származású fiatalokat, a ReConnect
Hungary program ösztöndíjasait fogadta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Budapesten, a Magyarság Házában. Potápi
Árpád János örömét fejezte ki, hogy a megjelent fiatalok nem felejtették el magyar
gyökereiket és részt vesznek a programban. Az államtitkár hangsúlyozta: a kéthetes utazás
remek alkalom a másod- és harmadgenerációs amerikai magyar fiatalok számára, hogy
közelebbről megismerkedjenek Magyarországgal, a magyar kultúrával és megerősítsék
magyar identitásukat. Hozzátette: a tervek szerint a közeljövőben megnyitja kapuit a
magyar diaszpóra történetének bemutatását célzó Magyar Emigrációs és Diaszpóra
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Ponta visszalép a PSD éléről
2015. július 12. – transindex.ro, maszol.ro, Napi Gazdaság, Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap
Visszalép a Szociáldemokrata Pártban (PSD) betöltött elnöki tisztségéből a korrupcióval
gyanúsított Victor Ponta miniszterelnök, amíg nem sikerül ártatlanságát bebizonyítania jelentette be a politikus vasárnap egy párttársaihoz intézett nyílt levélben. Ponta
Facebookon közzétett leveléből kiderült: a politikus nem mond le a miniszterelnöki
tisztségről, de a PSD-t továbbra is Rovana Plumb alelnök fogja vezetni, akinek Ponta egy
hónappal ezelőtt ideiglenesen adta át a párt irányítását, amikor külföldi gyógykezelésre
vonult.

Vezető hírek

Központ a Magyarság Házában, így azok a fiatalok, akik jövőre érkeznek Magyarországra a
ReConnect Hungary program keretein belül, e kiállítást is megtekinthetik majd.

Az elmúlt egy évet értékelte az MKP, a RMDSZ és a VMSZ

Potápi szerint helyreállhat az ukrajnai magyar szervezetek közötti kapcsolat
2015. július 10. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Magyar Hírlap
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata
Szövetség (UMDSZ) közötti, mintegy húsz éve megromlott viszony helyreállításán dolgozik
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki erről pénteken beszélt a
nemzetpolitikai aktualitásokról tartott sajtótájékoztatóján Budapesten. Potápi Árpád
János elmondta: kedden az Ungvári Nemzeti Egyetem diplomaosztóján járt, azt követően
találkozott a KMKSZ és az UMDSZ elnökével, akikkel közösen próbálják elérni, hogy az
őszi ukrajnai önkormányzati választásokra a két szervezet együttműködése helyreálljon,
újra elindulhasson köztük a párbeszéd és oldódjon a feszültség.

Magyarország

2015. július 11. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap
A III. Martosi Szabadegyetemen „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” címmel idén
is megtartották a Kárpát-medencei kerekasztalt, melyen Wetzel Tamás nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkár, Erdélyből Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a Vajdaságból
Pásztor István, a VMSZ vezetője, és az MKP elnöke, Berényi József értékelte a
nemzetpolitika elmúlt időszakát. A pártelnökök egyetértettek abban, hogy a határon túli
magyar közösségek is érdekeltek abban, hogy az MKP jövőre parlamenti párttá váljon. Az
MKP elnöke beszédében bírálta a szlovák államfő magyar kisebbséghez való viszonyulását.
A párt óvatosan viszonyult az államfőválasztáskor Andrej Kiska támogatásához, nem ok
nélkül, hiszen Kiska azt mondta, a Beneš-dekrétumokat nem tartja gondnak. Az akkori
óvatosság beigazolódott, az államfő azóta sem tett semmit a magyar kisebbségért, pedig az
MKP remélte, hogy társadalmi befolyását kihasználja, és támogatja a magyarság
megmaradása érdekében a magyar törekvéseket, erre azonban eddig nem került sor.
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2015. július 10. – MTI, Magyar Hírlap, mno.hu, nol.hu, Magyar Hírlap
Idén nyáron csaknem háromezer kárpátaljai magyar gyerek vesz részt az Erzsébettáborokban Zánkán. A pénteken zárult turnus résztvevői utolsó programként látogattak el
a Parlamentbe, a gyerekek ezt követően indulnak vissza Kárpátaljára. Kövér László az
eseményen a világ egyik legszebb parlamentjének nevezte a több mint 110 éves épületet.
„Amit itt láttok, az a tiétek is” - hangsúlyozta a gyerekeknek, hozzátéve: „Érezzétek
magatokat otthon, nemcsak itt, hanem Magyarországon is, hiszen ez a ti hazátok is.”

Megnyitották az első autópálya-határátkelőt
2015. július 11. – Krónika, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma
Megnyitották az első autópálya-határátkelőt Románia és Magyarország között: a román
oldalon a dél-erdélyi sztrádához tartozó, Nagylak és Pécska közötti 16 kilométeres szakaszt
szombat délben adták át. Semjén Zsolt avatóbeszédében hangsúlyozta: Magyarország
számára kiemelt fontosságú a határon átnyúló fejlesztések megvalósítása. „A kormány
célul tűzte ki, hogy minden autópályát kiépít a határig, és ebben a magyar–román
autópálya-kapcsolat megteremtése jelentős mérföldkő” – tette hozzá.

Magyarország

Kárpátaljai gyermekeket fogadott a házelnök

Külhoni magyar szakképzést támogató programok indulnak

Kilencven magyar honvéd földi maradványait hantolták ki Kolozsváron
2015. július 10. – Krónika, MTI, transindex.ro, Szabadság, maszol.ro
Mintegy kilencven, második világháborúban elesett magyar honvéd földi maradványait
hantolták ki Kolozsváron magyar szakemberek – írta pénteken a Szabadság című
kolozsvári napilap. Az újság szerint a kolozsvári új zsidó temetőben az 1944
szeptemberében és októberében a Torda környéki csatákban elesett katonák csontjait
tárták fel. A honvédok exhumálását az tette szükségessé, hogy az új zsidó temető érintett
parcellája más rendeltetést kap. Ezért korábban a német hatóságok is kihantolták az ott
eltemetett német katonákat, a földi maradványokat a Iași-ban kialakított központi német

Erdély

2015. július 12. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap
A külhoni magyar szakképzést támogató programok indulnak Kárpátalján - mondta Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális
csatornán vasárnap. A kormány az idei évet a külhoni magyar szakképzés évének
nyilvánította. Ennek keretében a kárpátaljai magyarság összesen 50 millió forintos
támogatást kap – mondta az államtitkár. A támogatásból fizikai laboratóriumot építenek,
informatikai fejlesztéseket hajtanak végre és kiadványokat finanszíroznak. A program
elsősorban a kárpátaljai pedagógusszervezet koncepcióján, tervein alapul – mondta Potápi
Árpád János, aki hozzátette: sok még a tennivaló az egységes szakmai nyelv kialakítása
terén.
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Erdély

katonai gyűjtőtemetőbe szállították. A héten véget ért magyar feltárás során több honvédet
sikerült azonosítani, személyes tárgyak is előkerültek. A honvédek újratemetését 2016-ra
tervezik egy Maros megyei központi magyar katonai gyűjtőtemetőben, amelynek
létrehozását a magyar honvédelmi minisztérium kezdeményezte a román illetékes
hatóságnál.

Az Igazi Csíki Sörnek adott igazat az európai védjegyhivatal
2015. július 10. – Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen
Megerősítette az Igazi Csíki Sört, mint márkát az Európai Belső Piaci Harmonizációs
Hivatal, elutasítva a Heineken Románia keresetét – tájékoztatta a sajtót Lénárd András, a
Csíki Sör Manufaktúra tulajdonosa. „A döntés lényege, hogy sem megjelenésében, sem
kiejtésileg, sem tartalmilag nem áll fenn a hasonlóság a két márka, az Igazi Csíki Sör és a
Ciuc Premium között. A döntésben ugyanakkor az is szerepel, hogy a perköltséget a
Heineken Romániának kell kifizetnie" – tájékoztatott Lénárd András. Az üzletember
elmondta, erre a döntésre vártak egy héttel ezelőtt, amikor a Hargita megyei törvényszék
egy alapfokú döntésben a Heinekennek adott igazat.

Markó: nemcsak zavarban van az EU, hanem értéktévesztésben is
2015. július 10. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika
Az igazi kérdés, amelyik az ukrán és a görög válság kapcsán megfogalmazódik, az az, hogy
hogyan képzelik el az európai szereplők az európai együttműködést – hangzott el Markó
Béla, a Kós Károly Akadémia elnökének az előadásában, amelyet Európa és az ukrán
válság címmel tartott a 12. EU Tábor pénteki napján. Markó szerint az EU jelenleg
kizárólagosan a gazdasági szempontot szeretné figyelembe venni a válságkezelésében,
amikor például az ukrán válság kapcsán etnikai kérdések is vannak.

Molnár Zsolt: EU-s ellenőrzésre van szükség a kisebbségvédelem terén
2015. július 10. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
„A tagállamok csatlakozása után az Európai Unió nem ellenőrzi már azt a módot, ahogyan
a tagállamok gyakorlatba ültetik a csatlakozási folyamat során vállalt kisebbségvédelmi
szabályozásokat, ezért sok országban megtorpanást vagy akár visszalépést is észlelünk
ezen a téren” – nyilatkozta Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei parlamenti képviselője
pénteken a Konrad Adenauer Alapítvány (KAS), a Német Demokrata Fórum és a román
külügyminisztérium által Nemzeti kisebbségek Európában – kihívások és távlatok címmel
megszervezett konferencián, amelyre július 8–10. között került sor Temesváron.

Megalakult a Kolozs Megyei Képviselők Tanácsa
2015. július 11. – transindex.ro, maszol.ro
Egyöntetű szavazással Hegedüs Lajost választotta a Kolozs Megyei Képviselők Tanácsa
elnökének az RMDSZ Kolozs megyei szervezete. Az ülésen a megyei RMDSZ ügyvezető
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Erdély

elnökét is nevesítették, a következő időszakban így ifj. Deák Ferenc tölti be az eddig nem
létező tisztséget, munkáját az újonnan felálló megyei ügyvezető elnökség segíti. Csoma
Botond, a Kolozs megyei RMDSZ nemrégiben megválasztott elnöke beszámolójában
elmondta, hogy ideiglenes székház kiutalását kérte a kolozsvári polgármesteri hivataltól,
mivel az eddigi székház életveszélyessé vált. A hivatal a megyei kifizetési ügynökség volt
székházát utalta ki a szervezetnek, így hamarosan elkezdhetik a költözést. A megyei elnök
beszámolt a Kolozs megyei EMNP elnökével, Soós Sándorral való találkozásáról, ám
hangsúlyozta, nem volt mandátuma az együttműködésről tárgyalni, erre megvannak az
illetékes testületek.

Winkler és Sógor: a szívünket és az eszünket egyaránt használnunk kell a
menekültkérdésben
2015. július 11. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro
A Marosfői Országos Sportkomplexumban megrendezett EU Tábor szombati napján
Winkler Gyula és Sógor Csaba európai parlamenti képviselők Határeset: bevándorlás –
gazdasági, emberjogi vagy politikai vita? címmel tartottak előadást.

„Politikai karaktergyilkosságokról” beszélt Kelemen Hunor Martoson
2015. július 12. – Krónika, MTI, transindex.ro, Nyugati Jelen
A közösségeiket érintő legfontosabb történéseket értékelték, továbbá legfontosabb
célkitűzéseiket ismertették a külhoni magyar pártok vezetői a harmadik Martosi
Szabadegyetem keretében tartott nemzetpolitikai fórumon szombaton. Kelemen Hunor az
elmúlt egy év eseményeit felidézve az erdélyi magyarság szempontjából az egyik
legnagyobb változásként az új államfő megválasztását, illetve pártjának a kormányból
történő kilépését említette. Elmondta: Romániában az elmúlt 25 év is kevés volt arra, hogy
a jogállami intézmények működtetése a nyugati berendezkedés alapján történjen, ennek
egyik jele, hogy nem sikerül betartatni a meglévő törvényeket. Ennek jellegzetes példája –
mondta utalva erdélyi magyar politikusok ellen indult eljárásokra –, hogy a korrupció
ellenes harc álcája mögé bújva a román hatalom „politikai karaktergyilkosságokat” követ el
magyar tisztségviselőkkel szemben. Rámutatott: a jelenlegi viszonyokat jellemzi az is, hogy
a román állami biztonsági stratégiában az erdélyi magyarságot azzal vádolták meg, hogy a
közösség az autonómiatörekvései miatt veszélyforrást jelent a közbiztonság alakulására.

Román panaszok a Székelyföldön
2015. július 12. – Krónika
Kultúrájuk és nemzeti identitásuk megőrzését kérik a Hargita és Kovászna megyében
kisebbségben élő románok képviselői a kormánytól: az érintett szervezetek erre
vonatkozóan egy memorandumot is elfogadtak szombaton Bodzafordulón, a Kovászna,
Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma és a helyi önkormányzat által szervezett
találkozón. A résztvevők az államelnöki hivatalt, a parlamentet és a kormányt is

6

Moldova és Románia egyesüléséért tüntettek Bukarestben

Erdély

felszólították egy olyan stratégia kidolgozására, amely a kisebbségben lévő közösségeket
segíti, illetve „megállítja a Kovászna és Hargita megyei románok tömeges kivándorlását”. A
kezdeményezők az Európai Bizottságnak is el akarják küldeni a memorandumot.

Bezárt az Érsekújvári járásbeli bényi kisiskola
2015. július 10. – Felvidék Ma
Megrázta a helyieket a hír, hogy a bényi képviselőtestület döntése szerint a 2014/15-ös
tanév végével a bényi alsó tagozatos kisiskola végleg bezárta kapuit. Ismert volt, hogy a
bényi alapiskola – mint a többi környékbeli - nehézségekkel küzdött: alacsony
gyermeklétszám, szűkös pénzügyi források. A diákok száma a múlt évben 36 volt, ami még
mindig elégséges volt ahhoz, hogy az iskola nem volt rajta a „feketelistán”, a minisztérium
által megszüntetésre kinézett kisiskolák között.

Felvidék

2015. július 12. – trandsindex.ro, maszol.ro
A Moldovai Köztársaság és Románia egyesülését követelte több mint ezer tüntető vasárnap
Bukarestben, akiket Klaus Iohannis államfő és Victor Ponta miniszterelnök is Facebooküzenetben üdvözölt. Az Actiunea 2012 nevű civil szervezet felhívására július 5-én mintegy
ezer moldovai fiatal indult gyalog Chisinauból a moldovai-román határra, a Prut folyóhoz,
hogy menetelésükkel a két román nyelvű ország egyesülésének gondolatát népszerűsítsék.
Szombaton Ungheninél lépték át a határt, ahol több ezer romániai fiatal fogadta őket.

Ennyit ér a kisebbségi kultúra
2015. július 10. – bumm.sk
A kormányhivatal az idei év első félévében 2,25 millió eurót meghaladó összeget osztott
szét mintegy 683 kisebbségi kulturális projekt támogatására. Ez a kisebbségi kultúrára
szánt teljes összeg – 3 879 250 euró – mintegy két harmadát teszi ki. A kisebbségi
kulturális projektekre a pályázatokat második körben augusztus 17-ig lehet leadni. Ez
azonban csak azokra a kisebbségekre vonatkozik, amelyek a részükre elkülönített
támogatási keretet még nem merítették ki.

Csallóköz, a „házak nélküli Velence”
2015. július 10. – Felvidék Ma
Világi Oszkár, a Slovnaft vezérigazgatója idén is ellátogatott a Martosi Szabadegyetemre,
ám ezúttal nem a DAC-ról kérdezték, hanem a Kukkónia projektről, amelynek célja, hogy
attraktív idegenforgalmi régióvá változtassa a csallóközi régiót. Horony Ákos kérdéseire
válaszolva Világi Oszkár elmondta, a Kukkónia projekt nem csupán a csallóközi régió
értékeire és szépségeire, természeti és kulturális értékeinek, hagyományainak megőrzésére
szeretné felhívni a figyelmet, hanem ezen keresztül a helyi gasztronómia és a táji értékeken
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Turócszentmárton - Elődeik gyökereivel ismerkednek a határon túli szlovák
gyerekek

Felvidék

alapuló turizmus fellendítését is szolgálná. Kiemelt célkitűzésük, hogy Csallóközt
kerékpárutakkal hálózzák be. Terveik között szerepel egy, a felvidéki Doborgazt és a
magyarországi Szigetközt összekötő híd megépítése is. „Ez a régió mindig egységes volt, a
híddal most ismét azzá válhat” – jegyezte meg Világi.

2015. július 11. – bumm.sk
„Ismerd meg gyökereidet” – ezt a címet viseli az a kéthetes kulturális-művelődési tábor,
amely száz határon túli szlovák gyermek részvételével zajlik július 5-től
Turócszentmártonban. „A projekt célja, hogy megmutassuk a gyermekeknek Szlovákiát a
gyakorlatban. Hogy megismerjék az emlékhelyeket, kultúrát, hagyományokat,
népszokásokat, új barátságok szövődjenek közöttük és ne felejtsék el a gyökereiket” –
mondta a Turócszentmártoni Közművelődési Akadémia vezetője.

A status quo vége - Martosi interjú Berényi Józseffel
2015. július 11. – Felvidék Ma
Az elmúlt 25 évben nekünk állandóan azt szajkózták, hogy törekvéseink „nem időszerűek".
1990-ben azért nem, mert akkor a demokráciát kellett felépíteni; 1993-ban azért nem,
mert Szlovákia önállósulásakor az ország függetlensége ingatag lábakon állt. Aztán Mečiart
kellett legyőzni, utána az európai integráció miatt kellett hallgatnunk. Mindig volt valami,
ami miatt lehetett azt mondani, hogy nem, „ez most nem aktuális”. Ezzel kell most
szakítani - mondta Berényi József a Felvidék Ma hírportálnak adott interjújában.

Őry Péter: akkor vagyunk közösségként életképesek, ha ügyeinket saját
kezünkbe vesszük
2015. július 12. – Felvidék Ma, hirek.sk
A III. Martosi Szabadegyetem zárófórumán az MKP önkormányzati modelljének
megvalósítási lehetőségeit, a magyarság megmaradásának és fejlődésének koncepcióját
mutatta be és elemezte Őry Péter, a párt önkormányzati alelnöke, Horony Ákos jogász és
Mihók Gábor gazdasági szakértő. A koncepció 27 európai önrendelkezési modellt is
bemutat, s az európai minták is azt mutatják, hogy egy-egy térség csak akkor lehet sikeres,
ha önálló forrásokkal is rendelkezik, illetve, ha a helyben megtermelt javak helyben
maradnak. „A déli járásokat kiéheztetik, ezért a leszakadás útját járják” – mondta Őry
Péter. „Kizárólag akkor vagyunk életképesek, ha ügyeinket saját kezünkbe vesszük” –
fogalmazott az alelnök.
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2015. július 10. – Vajdaság Ma
Ünnepélyes keretek között leplezték le a szabadkai Népszínház homlokzatát. Az építkezés
az ötödik fázissal folytatódik, amire a szükséges pénzeszközök is rendelkezésre állnak.
Jövőre visszanyerheti régi pompáját a belváros, a belső rész építése azonban még évekig
eltart. „Ez egy olyan pillanat, amikor megmutatjuk a közösségnek, hogy megvan bennünk
az erő ahhoz, hogy befejezzük a Népszínház építését” – mondta ünnepi beszédében Maglai
Jenő polgármester hangsúlyozva, hogy ennek az építési fázisnak a megvalósításával az
egész belváros arculata visszanyerte régi pompáját. Kijelentette: a homlokzat átadásának
vissza kell hoznia a városvezetés és a tartomány önbizalmát, továbbá folytatni kell a
megkezdett munkát. A polgármester megköszönte a köztársasági, tartományi és
önkormányzati szervek támogatását.

Vajdaság

Befejeződött a legnagyobb vajdasági kulturális beruházás negyedik fázisa

Lepeš: A VMSZ közleményének hátterében az MTTK és a dékán lejáratása áll
2015. július 11. – Vajdaság Ma
Az Óbudai Egyetem kihelyezett képzését 2012 szeptemberében indította el Szabadkán.
Idén már a második alkalommal kerül sor a diplomaosztóra. Pénteken dr. Ősz Rita
főigazgató és prof. dr. Fodor János rektor azzal a problémával kereste fel Pásztor Istvánt, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, hogy a megszerzett mesterdiplomákat nem lehet
Szerbiában honosítani. A találkozó után a VMSZ közleményt adott ki, amelyben a
szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar felelős vezetőit szólítja fel a helyzet
magyarázatára, illetve a hallgatók státuszának megfogalmazására.

Szabadka: Családi nap a Makkhetes Helyi Közösségben
2015. július 12. – Pannon RTV
Szélesebb körű családi környezetben töltötték napjukat a szabadkai Makkhetes helyiközösségbeliek szombaton. A szervezők a családi napon többféle foglalkozással várták a
helyieket. Volt sport, főzőverseny, arcfestés – mindennek a célja pedig a közösségen belüli
szálak erősítése és a pihenés volt. A lakosság igényli, hogy évente akár többször is
megszervezzenek ehhez hasonló összejöveteleket és lakomákat, ahol kötetlenül
barátkozhatnak egymással az emberek, és közösségüket építhetik mondta el Horváth
Tímea, szabadkai elnök, VMSZ Női Fórumának elnöke.

Pásztor Bálint: Vissza kell állítani Vajdaság törvényhozói hatáskörét
2015. július 12. – Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) szorgalmazza Vajdaság törvényhozói hatásköreinek
visszaállítását a szerbiai alkotmány módosításakor – jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ
köztársasági parlamenti képviselője. „Továbbra is szorgalmazzuk Vajdaság törvényhozói
hatásköreinek visszaállítását, mert Vajdaság egyike azon kevés európai tartományoknak,
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Kárpátaljai gyerekeket fogadott a Parlamentben Kövér László
2015. július 10. – MTI, Kárpátalja Ma, mno.hu
Kárpátaljai gyerekeket fogadott Kövér László, az Országgyűlés elnöke pénteken a
Parlamentben.Idén nyáron csaknem háromezer kárpátaljai magyar gyerek vesz részt az
Erzsébet-táborokban Zánkán. A pénteken zárult turnus résztvevői utolsó programként
látogattak el a Parlamentbe, a gyerekek ezt követően indulnak vissza Kárpátaljára.Kövér
László az eseményen a világ egyik legszebb parlamentjének nevezte a több mint 110 éves
épületet. "Amit itt láttok, az a tiétek is" - hangsúlyozta a gyerekeknek, hozzátéve:
"Érezzétek magatokat otthon, nemcsak itt, hanem Magyarországon is, hiszen ez a ti
hazátok is." A házelnök emlékeztetett, hogy a Parlament felépülését az akkori
Magyarország - amelynek része volt Kárpátalja is - lakói tették lehetővé részben az adók,
részben a mesteremberek munkája révén.

Kárpátalja

amelyeknek nincs törvényhozói hatásköre” – fogalmazott Pásztor Bálint a Dnevnik
újvidéki napilap mai számának nyilatkozva.

Menekítik egy Munkácshoz közeli falu lakosságát a PSZ fegyveresei miatt
2015. Július 11. – MTI, Kárpátalja Ma, hirado.hu, mno.hu
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a rendőrség vasárnap elkezdte kimenekíteni
annak a Munkácshoz közeli községnek a lakosait, amelynek közelében elbarikádozták
magukat a Jobboldali Szektor (PSZ) szélsőséges szervezet fegyveresei, akik egy nappal
korábban lövöldöztek és tűzpárbajt vívtak a rendőrökkel a városban – adták
hírül kárpátaljai hírportálok.A Munkácstól északra fekvő, hegyvidéki Lavki (Lóka) község
lakosságának kimenekítési tervéről először Lengyel Zoltán munkácsi polgármester beszélt
szombat este egy lembergi (Lviv) tévécsatornának adott nyilatkozatában. Ezt
megerősítette a SZBU és az ukrán belügyminisztérium vasárnap reggel közzétett
nyilatkozata, amely szerint a falu békés lakói, mindenekelőtt a gyerekek biztonsága
érdekében döntöttek a hatóságok a kiürítés mellett, miután a PSZ fegyveresei a közelben
barikádozták el magukat.

800 kilométer Rákóczi nyomában
2015. július 11. – Kárpátalja Ma
Alig két héttel a Vác–Visk 500 kilométer össztávú futás után újabb, Kárpátalja
megsegítését célzó útra indult Hidvégi Üstös Pál extrémsportoló: július 2-án kezdett neki
800 kilométeres „túrájának” a Tisza nagykövete. Hidvégi Üstös Pál és az aknaszlatinai
Takár Károly Katyó szűk három héttel ezelőtti futása során arra igyekezett felhívni az
anyaországiak figyelmét, hogy legjobban azzal segíthetnek a kárpátaljai magyarokon, ha
nyári szabadságukat nálunk töltik, itt túráznak, kirándulnak, itt szállnak meg. Az
extrémsportoló most még nagyobb távot vállalt. „Együtt Kárpátaljáért Rákóczi nyomában”
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Ukrajnának teljesítenie kell kötelezettségeit a nemzeti kisebbségek irányába
2015. július 10. – Kárpátalja Ma
A kárpátaljai magyar közösség jogainak érvényesítésére hívta fel a figyelmet az Európai
Parlament szomszédságpolitikáról tartott vitájával kapcsolatban Bocskor Andrea fideszes
EP-képviselő. „Az ukrán kormánynak nemzetközi kötelezettségei vannak az országban élő
nemzeti kisebbségek vonatkozásában, amelyeket tiszteletben kell tartani a közigazgatási
decentralizációs folyamat kapcsán. A reformok megfelelő végrehajtására az EU-nak
fokozottan oda kell figyelnie” – véli a néppárti képviselő. 2015. július 8-án mutatta be a
plenáris ülésen Eduard Kukan jelentését az Európai Unió szomszédságpolitikájának
felülvizsgálatáról. A néppárti képviselő jelentése megállapítja, hogy az európai
szomszédságpolitika alapvető kihívása abban rejlik, hogy a partnerországok polgárai
számára kézzel fogható és konkrét, hasznos változásokat hozzon, illetve hogy az európai
szomszédságpolitika előnyei közösségi és társadalmi szinten egyaránt érzékelhetőek
legyenek.

Kárpátalja

jelmondattal indult el Kőszegről július 2-án, s útja során ismét arra igyekszik ösztönözni
mindenkit, hogy látogasson el Kárpátaljára és töltsön itt néhány napot, felkeresve
történelmi nevezetességeinket, emlékhelyeinket, turisztikai szempontból fontos
helységeinket.

Végveszélyben van a kárpátaljai magyarság

Horvátországi magyar képviselő a kisebbségi nyelvhasználati küszöb
leszállítását javasolja
2015. július 10. - MTI
Juhász Sándor horvátországi magyar parlamenti képviselő azt javasolta, hogy a
nemzetiségi nyelvhasználat alsó küszöbét a jelenlegi egyharmad helyett egyötödre, vagyis
20 százalékra kell csökkenteni, amivel heves reakciókat váltott ki ellenzéki horvát
politikusokból. Juhász Sándor javaslatát a horvát parlament csütörtöki ülésén terjesztette

Horvátország

2015. július 11. – Borsodi Attila – Napi Gazdaság
Kevesebb mint másfél év alatt az összeomlás szélére sodródott Kárpátalja magyar
kisebbsége, a tavaly óta tartó orosz–ukrán háború miatt elképesztő nehézségekkel kell
megküzdenie a körülbelül 150 ezres közösségnek. Ukrajnában az árak átlagosan 300
százalékkal emelkedtek, míg a hrivnya gyengülése miatt a fizetések forintban számolva a
harmadukra estek. Az önkormányzatok a csőd felé haladnak, a családok nélkülöznek, a
férfiak pedig jellemzően Magyarországra menekülnek a besorozások elől. Ami nem csoda,
embertelen háború folyik Kelet-Ukrajnában. Közben többen attól félnek, hogy az
elszegényedés miatt télen jön az újabb forradalom, amit az éhező emberek robbantanak
majd ki.
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Horvátország

elő, ahol a kisebbségek hivatalos nyelvhasználatáról szóló törvény módosításáról folytattak
vitát a képviselők. A magyar kisebbség zágrábi parlamenti képviselője az MTI-nek
pénteken nyilatkozva emlékeztetett: Romániában 20 százalék, Magyarországon 10
százalék ez a határ.
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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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