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Vezető hírek

Szijjártó Péter: a KKM figyelemmel követi az ukrajnai helyzetet
2015. július 13. – MTI, InfoRadio
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) szoros figyelemmel követi az ukrajnai
helyzetet - mondta Szijjártó Péter a hétvégi munkácsi eseményekkel kapcsolatban az M1
aktuális csatornán hétfőn, hozzátéve, remélik, hogy az ukrán hivatalos erők garantálni
tudják a térség békéjét. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: sok magyar él
Munkács közvetlen térségében, ezért is figyelik a fejleményeket. Azzal kapcsolatban, hogy
egy német lap felvetette: magyar csapatok vonulnának be Ukrajnába, a miniszter azt
mondta, "ilyen nonszensz dolgokat" nem is érdemes kommentálni.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium helyettes államtitkárával tárgyalt az
UMDSZ elnöke
2015. július 13. – Kárpátinfo
Július 12-én, vasárnap délután Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség
elnöke Beregszászban, az Európa-Magyar Házban fogadta Csutora Zsoltot, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium keleti nyitásért felelős helyettes államtitkárát, illetve a kísértetében
lévő diplomatákat, köztük Bacskai József és Szalipszki Endre főkonzulokat. A rövid
bemutatkozást követően a helyettes államtitkár elmondta, hogy májusi kinevezése óta első
alkalommal sikerült Kárpátaljára ellátogatnia, s azon reményének adott hangot, hogy ezek
a látogatások gyakoribbakká válnak a közeljövőben, lévén, hogy a magyar kormányzat
kiemelt figyelmet fordít a kárpátaljai magyarság sorsának alakulására. Zubánics László
köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, ezen belül Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkárnak azért a munkáért, amelyet a magyar-magyar párbeszéd
eredményessé tétele érdekében tettek és tesznek.

Visszalép a PSD éléről Ponta – Zárolták vagyonának egy részét

2015-ös erdélyi magyar tabulexikon
2015. július 13. – transindex.ro
A Transindex megismételte 11 évvel ezelőtti ankétját az erdélyi magyar társadalom szent
tabutémáiról. Újságírók véleményét kérték ki arról, hogy szerintük melyek azok a témák,

Erdély

2015. július 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, MTI, hirado.hu, Nyugati
Jelen, Bihari Napló, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet
Zárolta az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Victor Ponta vagyonát, és
hivatalosan is meggyanúsította a kormányfőt okirat-hamisítással, illetve adócsalásban és
pénzmosásban való bűnrészességgel. Mindez azt követően történt, hogy bejelentette:
ügyének tisztázásáig felfüggeszti pártelnöki jogköreinek gyakorlását az ellene a DNA által
indított bűnvádi eljárás miatt.
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Erdély

amelyekről nem illik, kínos, vagy egyenesen veszélyes beszélni, a sajtós munka során
tematizálni, vagy a ne szólj szám, nem fáj fejem típusú magatartás felöltésével
kockázatmentesen lehet élni a hétköznapokat. A megismételt felmérés eredménye nem
mutat szignifikáns eltérést a bő egy évtizeddel korábban készült tabulistához képest, az
erdélyi magyar társadalom majdhogynem gondolkodási struktúrákba beragadt
közösségnek tűnhet.

Kelemen: a fiatalok jövőjéért gazdasági és politikai stabilitásra kell törekedni
2015. július 13. – transindex.ro, maszol.ro
Miért választanák inkább a kivándorlást az itthon maradás helyett a partiumi fiatalok? –
ezt a kérdést tette fel a margittai Szabadság Feszt nyári tábor hallgatóságának Kelemen
Hunor RMDSZ-elnök. Válaszként az anyagi jólét igényét fogalmazták meg a Szabó Ödön
parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke által
moderált vasárnapi beszélgetésen. „Háromszéken is többségükben ezzel indokolták
kivándorlási szándékukat a fiatalok, amikor egy évvel ezelőtt ugyanerről érdeklődtem.
Senki nem azt hozta föl érvként, hogy nem tud itthon magyarul tanulni, beszélni, magyar
könyvekhez hozzáférni. Huszonöt évvel korábban, közvetlenül a kommunista diktatúra
után, az én nemzedékem még ezeket kifogásolta, anyagiakkal kapcsolatos érveket akkor
még senki nem említett. Nekünk most a ti igényeiteket kell figyelembe vennünk, ezekre a
megváltozott igényekre kell a hazai politikának megoldásokat találnia a szülőföldön” –
hangsúlyozta Kelemen Hunor.

Véget ért a tizenkettedik EU Tábor Marosfőn
2015. július 13. – maszol.ro
A Magyar Ifjúsági Értekezlet, az RMDSZ Ügyvezető Elnöksége és a Kós Károly Akadémia
Alapítvány idén 12. alkalommal szervezte meg az EU Tábort. A marosfői rendezvényen
200 résztvevő, több mint 30 előadáson vett részt. A július 7-12. között megszervezett tábor
a bevándorlásra, az aktuális európai problémákra, illetve a romakérdésre fektette a
hangsúlyt. Az ötnapos rendezvény során a jelenlevők több mint 30 szakmai előadáson,
kötetlen beszélgetésen, szabadidős programon vettek részt.

Tánczos szerint vészhelyzet van a medvekárok miatt
2015. július 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro
Petíciót tesz le kedden Táncos Barna szenátor Bukarestben az összes Hargita és Kovászna
megyei településvezető aláírásával. Ebben statisztikailag megalapozottan kérik a
medvetámadások és vadkárokat szabályozó törvénykezés valós helyzethez való igazítását.
„Beismerem, nem a medvevédők szószólója vagyok” – jelentette ki hétfőn Tánczos Barna
szenátor Csíkszeredában. A politikus a sajtónak arról számolt be, hogy több mint hetven,
Hargita és Kovászna megyei településvezető- és a két megyevezető is aláírta azt a
medvekárokkal kapcsolatos petíciót, amelyet kedden készül benyújtani a
környezetvédelmi minisztériumhoz.
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2015. július 14. – Krónika
Bár az elmúlt időszakban stabilizálódni látszik a moldvai csángó falvakban oktató
pedagógusok csoportja, még van fluktuáció, így a következő tanévtől is új nevelők
jelentkezését várják. Idén kilenc üres állást hirdetett meg az oktatási programot
működtető Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége. Márton Attila, a program
koordinátora szerint arra összpontosítanak, hogy a délutáni foglalkozásokat is bevigyék az
állami oktatási rendszer keretei közé.

Erdély

Gyökeret verő csángómentők

Elkezdődött a beiratkozás
2015. július 14. – Krónika
Új képzésekre lehet idén iratkozni a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen, míg a
nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) szakjaira ettől az évtől már online is lehet
jelentkezni. A BBTE-n ma kezdődik a beiratkozási időszak, amely július 31-éig tart: a
diákok német tannyelvű turizmusföldrajz és üzleti adminisztráció szakra is
jelentkezhetnek, angol nyelven pedig közbiztonság és közéleti vezetőképzés indul. A
magyar tagozaton négy új magiszteri képzést indítanak: a leendő hallgatók például
filmművészeti, valamint informatikadidaktika szakra jelentkezhetnek.

Semmitmondó válasz Árus Zsolt beadványára
2015. július 14. – Krónika, szekelyhon.ro
Semmitmondó választ kapott a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tevékenységét felügyelő
parlamenti bizottságtól Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke arra a
beadványra, melyben a testületet értesítette arról, hogy titkosszolgálati lejárató és
megfélemlítő kampány folyik ellene. Árus arra hívta fel a bizottság figyelmét a múlt hónap
elején, hogy különböző címekről küldött internetes levelekben, illetve Gyergyószentmiklós
utcáin szétszórt nyomtatott anyagokban róla és vállalkozásáról valótlan állításokat
terjesztenek.

Johannis a kettős állampolgárságról
2015. július 14. – Krónika
Klaus Johannis államfő reményét fejezte ki tegnap Madridban, hogy sikerül megoldást
találni a spanyol–román kettős állampolgárság témájára, ami jelenleg problémás. Az elnök
mindezt azt követően nyilatkozta, hogy Mariano Rajoy spanyol kormányfővel tárgyalt.
Előtte VI. Fülöp spanyol király is fogadta őt. Mint ismeretes, Spanyolországban a becslések
szerint legalább egymillió román él. Spanyolországban létezik ugyan a kettős
állampolgárság intézménye, de elismerése korlátozott.
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Csáky Pál: egyre hangsúlyosabban foglalkozunk a kisebbségi témával az
Európai Parlamentben
2015. július 13. – hirek.sk
Nem a szlovák elvárások, hanem az általa képviselt felvidéki magyar közösség igényei
alapján fogalmazza meg véleményét, prioritásait, illetve nem a tájba simuló, hanem a
keményebb politizálás híve lesz az Európai Parlamentben – ígérte megválasztása előtt
Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője, akit az eddigi egyéves
brüsszeli-strasbourgi tevékenységéről kérdezte a hirek.sk. Elmondta, a Kisebbségügyi
Intergroupban jelenleg elszántan dolgoznak azon, hogy a kisebbségi jogok is bekerüljenek
az európai alapdokumentumba, mint az uniós állampolgárokat megillető alapjogok.

Összekapcsolnák a
tömegközlekedést

szlovák-magyar

határ

menti

kerékpáros-

Erdély

2015. július 14. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
A július hónap Romániában évek óta az érettségivel kapcsolatos rémálomról szól: a
híradók zokogó diákokat, megdöbbent szülőket, magyarázkodó pedagógusokat és
politikusokat mutatnak. Idén valamelyest javult a helyzet, hiszen sikeresen érettségizett a
vizsgára jelentkezők kétharmada, de nagyok a különbségek az egyes megyék között.
Speciális helyzetben vannak a magyar származású diákok, akiktől a bukaresti oktatási
minisztérium anyanyelvi szintű romántudást vár el. Nem véletlen, hogy a magyarlakta
megyékben a bukások fele a román nyelv és irodalom vizsgán történik. A szakemberek
szerint óriási kihívást jelent a magyar környezetben élő, magyar anyanyelvű
gyermekeknek, hogy a román anyanyelvű diáktársaikkal azonos követelményrendszernek
kell megfelelniük.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. július 14-i számában olvasható)

Felvidék

Megbukni románból

és

2015. július 13. – hirek.sk
A TransHUSK Plus projekt célja a közlekedésfejlesztés tartós fenntarthatóságának
érdekében az intermodalitás és az információs szolgáltatások fejlesztése segítségével
közelíteni egymáshoz a közúti- és kerékpáros közlekedést a szlovák-magyar határ menti
területeken. E célból mindkét ország területén feltérképezték a létező kerékpárutakat. A
további cél egy weboldal kialakítása volt, mely tájékoztat a két ország közt csaknem 600
kilométer hosszan húzódó határ menti területen való kerékpározási lehetőségekről. A
projektnek egy átszállási lehetőségeket, kerékpárok bérlését és szállítását, térképek
beszerzését, turisztikai célokat és az ezzel kapcsolatos információkat tartalmazó
menetrend is részét képezi.
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2015. július 13. – Vajdaság Ma
A nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában sajtótájékoztatót tartott ma
Jelena Jenovay igazgatónő abból kifolyólag, hogy mostanság olyan híresztelések keltek
szárnyra, amelyek szerint becsukják a városi iskolát, holott ez nem igaz. A
sajtótájékoztatón az is elhangzott, olyan híresztelések jutottak el hozzájuk, amely szerint
bezárják ezt a tanintézményt. A szülők megnyugtatása érdekében az igazgatónő
szükségesnek tartotta, hogy nyilvánosan is kimondja: ezek a híresztelések alaptalanok. Ezt
Hajnal Jenő, az MNT elnöke is megerősítette a muzslyai Szervó Mihály Általános
Iskolában megtartott kerekasztalbeszélgetésen. Jelena Jenovay igazgatónő kéri a szülőket,
hogy ne dőljenek be ezeknek a híreszteléseknek - mint ahogy fogalmazott - amelyeket
néhányan tesznek az MNT nevében.

Vajdaság

Nem zárják be a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolát

Autonómiaellenes a szerbiai oktatási és nevelési törvény módosításának
tervezete

Hubal: nincs szükség rendkívüli állapotra
2015. július 13. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, Magyar
Nemzet
Kárpátalján nincs szükség rendkívüli állapot bevezetésére, mert nyugodt a helyzet mind
Munkácson, mind a hozzá tartozó járásban, és a hatóságok ellenőrzésük alatt tartják a
helyzetet a megye egész területén – közölte hétfői ungvári tájékoztatóján Vaszil Hubal,
Kárpátalja megye kormányzója. Hubal elmondta: azért sem szükséges rendkívüli állapot

Kárpátalja

2015. július 13. – Pannon RTV, Hét Nap
A szerbiai oktatási és nevelési törvény módosításának tervezete autonómiaellenes – írja
szerkesztőségünkhöz eljuttatott jegyzetében Varga László. A köztársasági parlamenti
képviselő szerint a módosítás megszünteti a kisebbségek számára kiemelt jelentőségű
oktatási intézmények státusát. A törvénytervezet 9-ről 7-re csökkentené az iskolaszéki
tagok számát minden oktatási és nevelési intézményben. Az iskolaszéki arányok
megváltozása miatt a többségében magyar tannyelvű intézményekben nem tudna az MNT
befolyást gyakorolni az iskolaszékeken keresztül az iskolák működésére és az
iskolaigazgatók megválasztására sem – teszi hozzá Varga László. A politikus jegyzetében
érthetetlennek nevezi – ahogy fogalmazott – a közönyt, amellyel a közvitához, és azon
keresztül az elmúlt évek autonómiaépítési eredményeihez a Magyar Nemzeti Tanács és a
Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság
viszonyult.
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Brenzovics a munkácsi eseményekről: nyilvánvaló, hogy tudták, ez a dolog
meg fog történni
2015. július 13. – MTI, Kárpátinfo
Az ukrán állam feladata a törvényesség betartása, ennek nyomán fel kell lépnie a
különböző törvénytelen fegyveres csoportok ellen - hangsúlyozta Brenzovics László, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke az M1 aktuális csatornának
hétfő reggel. Az ukrán parlament képviselője az M1-nek úgy nyilatkozott, hogy amikor egy
országban a hivatalos adatok szerint körülbelül egymillió lőfegyver van engedély nélkül
magánkézben, ez várható volt. Más városokban már elsültek ezek a fegyverek - jegyezte
meg. Brenzovics László a munkácsi eseményekről azt mondta: nyilvánvaló, hogy tudták:
"ez a dolog meg fog történni". A KMKSZ elnöke kiemelte: egy ilyen csoport mozgása
feltűnést kelt. Brenzovics László azt mondta, hamarosan ki fog derülni, kinek a felelőssége
a munkácsi lövöldözés, de egyelőre csak feltételezések vannak.

Kárpátalja

bevezetése Kárpátalján, mert ismert a szombati munkácsi fegyveres összetűzés valamennyi
résztvevője. A hatóságok jelenleg éppen házkutatásokat tartanak náluk, fegyvereket
foglalnak le. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószolgálatának hétfői közlése
szerint eddig 16 házkutatást tartottak a munkácsi konfliktusban részt vevő két csoport
tagjainál.

Negyedszer is KurucFeszt Tiszapéterfalván
2015. július 13. – Kárpátalja Ma
Ismét népzenétől volt hangos a tiszapéterfalvi vidámpark július 12-én. A Pro Cultura
Subcarpathica (PCS) civil szervezet negyedik alkalommal rendezte meg hagyományőrző
fesztiválját, a KurucFesztet. A hagyományos hívódallamot követően Kudlotyák Krisztina, a
PCS igazgatója nyitotta meg a rendezvényt. Köszöntő beszédet mondott Orosz Ildikó, a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke, valamint Brenzovics László
parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Beszédükben
kiemelték, hogy a legfontosabb a béke megőrzése térségünkben. Minden kornak szembe
kell néznie saját kihívásaival és nehézségeivel, melyekre megoldásokat kell keresni,
ugyanakkor a problémák ellenére is tudnunk kell örülni közös kultúránknak, mely a
megmaradásunk egyik fontos záloga.

Ukrán válság – Az ukrán elnök elrendelte valamennyi törvénytelen fegyveres
szervezet lefegyverzését
2015. július 13. – MTI
Az Ukrajnában működő összes törvénytelen fegyveres szervezet lefegyverzésére utasította
hétfőn Petro Porosenko ukrán elnök az Ukrán Biztonsági Szolgálatot (SZBU) és a
belügyminisztériumot az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) katonai
kabinetjének kijevi ülésén. Az államfő kijelentette, hogy „egyetlen politikai erőnek sincs
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Kárpátalja

joga fegyveres alakulatok felállítására”. Szerinte ez az igazi ukrán hazafiak lejáratása.
„Egyetlen politikai erőnek sem lehet és nem is lesz semmilyen fegyveres sejtje” – idézte az
elnököt az Unian ukrán hírügynökség. Az elnök rámutatott: a belügyminisztériumnak, az
SZBU-nak és a többi rendvédelmi szervnek teljesítenie kell a kötelességét valamennyi
törvénytelen fegyveres alakulat lefegyverzését illetően. Az ülésen az államfő azt is
kijelentette, hogy a konfliktus Munkácson a csempészüzlet újrafelosztása miatt robbant ki.
„A munkácsi események rávilágítottak több olyan idült problémára, amelyek azonnali
megoldást igényelnek” – tette hozzá, megjegyezve, hogy a klánosodásra, csempészetre,
korrupcióra gondol.

Ukrán válság - Kijev megnevezte a tragikus munkácsi fegyveres összetűzés
szervezőjét
2015. július 13. – MTI, vs.hu, MNO
Az ukrán belügyminisztérium hétfőn közölte, hogy a Jobboldali Szektor (PSZ) szélsőséges
szervezet helyi vezetője, a nacionalista Roman Sztojka volt a szombati munkácsi fegyveres
összetűzés szervezője. A kárpátaljai városban a hét végén három halálos áldozatot követelő
lövöldözés robbant ki a PSZ fegyveresei és Mihajlo Lanyo ellenzéki parlamenti képviselő
testőrsége, valamint a rendőrség között. A konfliktus több forrás szerint a csempészpiac
újrafelosztásával függhet össze. Sztojka, a PSZ kárpátaljai parancsnoka kulcsszerepet
játszott a munkácsi fegyveres viszály kirobbantásában. Erről az ukrán belügyi tárca szerint
maga Sztojka beszél egy videofelvételen, amelyet az események után több PSZ-es
részvételével vettek fel - írta az orosz TASZSZ hírügynökség.

Munkácson érdekellentétek miatt törhetett ki a konfliktus

Nyáriasan kezdődött az idei „Felsőőri Gyermeknyár“
2015. július 13. - Volksgruppen
Immár 18. alkalommal rendezi meg Felsőőr városa a Gyermeknyár elnevezésű
programsorozatot, mellyel a nyáriszünet idején is dolgozó szülőknek kívánnak segíteni.

Őrvidék

2015. július 14. – Őry Mariann – Magyar Hírlap
A munkácsi események kapcsán Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) elnöke elmondta, kétségkívül politikai vihart kavart a dolog, világosan
rámutatott arra, hogy vannak olyan csoportosulások, amelyek jogtalanul rendelkeznek
fegyverrel és használják is azokat. Az állam ezek szerint nem tudja megvédeni polgárait és
fenntartani a közrendet. Brenzovics László hozzátette: a történetnek nincs nemzetiségi
vetülete. A Jobb Szektor szélsőséges szervezet, de nem jellemzők rájuk a magyarellenes
megmozdulások. Nem lehet arról beszélni sem, hogy a kelet-ukrajnai helyzetet idéző
események történnek Kárpátalján, amely eddig a béke szigete volt – tette hozzá.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2015. július 14-i számában olvasható)
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Őrvidék

Ebben az évben 130 gyermek jelentkezett a táborra. A gyerekekre 20 szakképzett kísérő
vigyáz, közülük többen beszélik a magyar nyelvet, hisz a Felsőőri Gyermeknyár
rendezvénynek számos magyarnyelvű fiatal résztvevője is van.
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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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