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2015. július 15. – Krónika
Semmilyen törvénytelenséget nem követ el az, aki az autonómiát népszerűsíti Romániában
– állapította meg a szatmárnémeti bíróság abban a precedensértékű perben, melyet a
szatmárnémeti Híd Egyesület elnöke, Krakkó Rudolf indított a helyi Gazeta de Nord-Vest
napilap ellen alaptalan rágalmazás miatt. A megyeszékhelyi egyesület vezetője 2013.
december 2–3. között szervezett autonómiakonferenciát Szatmárnémetiben, melynek
kapcsán a napilap több cikket is közölt, melyben szélsőségesnek nevezi a „magyarországi
szervezetek által támogatott” Krakkót, azzal vádolva őt, hogy tevékenysége miatt elhagyta
a gyerekeit. Krakkó Rudolf ezt követően beperelte a lapot, a bíróság pedig hely adott
keresetének. Az indoklás szerint az autonómia Európa más országaiban működő
intézmény, ezért nem minősíthető szélsőséges jelenségnek.

Vezető hírek

Precedensértékű pert nyert a szatmári Híd Egyesület elnöke egy román lap
ellen

Munkácsi lövöldözés – Ukrán politológus: nem zárható ki, hogy a magyar
kisebbség Európától kér védelmet
2015. július 15. – MTI, NapiGazdaság, Kárpátinfo
Ha más városokban is a hét végi munkácsi fegyveres összetűzéshez hasonló konfliktusok
kezdődnek, a kárpátaljai magyar kisebbség Európához fordulhat védelemért – nyilatkozta
kedden Olekszandr Szolontaj politológus, a kijevi Politikaoktatási Intézet munkatársa.
Szolontaj a magyar közösséggel kapcsolatban kifejtette: „Elméletileg, ha Ukrajna a
rendteremtés helyett más forgatókönyvet követ, és ha más városokban is a munkácsihoz
hasonló összetűzések kezdődnek, akkor természetesen a magyar kisebbség felveti a kérdést
Európa előtt, hogy, úgymond, vegyék el Ukrajnától. Az emberek azt mondják majd:
annektáljatok bennünket, találjatok ki, és tegyetek valamit, mert nem akarunk ennek a
részesei lenni”. A magyarok ugyanis etnikai csoportnak érzik magukat Kárpátalján, ahol
nincs más hasonlóan nagy nemzetiségi csoport – tette hozzá, megjegyezve, hogy
véleménye szerint a helyzet nem fog idáig fajulni.

Ukrán válság - A KMKSZ aggódik a munkácsi fegyveres konfliktus miatt
2015. július 14. – MTI, Kárpátalja, Kárpátinfo, Mandiner, Magyar Nemzet
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát
a hétvégi munkácsi lövöldözés miatt, kijelentve, hogy határozott fellépést vár el a
hatóságoktól a törvénytelen fegyveres csoportokkal szemben. Az MTI-hez kedden
eljuttatott közlemény szerint a KMKSZ aggodalmát fejezi ki a Munkácson történt, három
halálos áldozatot követelő események miatt. "Meggyőződésünk, hogy az ukrán állami
szervek feladata a törvényesség betartatása, és határozottan fel kell lépniük a különböző
törvénytelen fegyveres csoportok ellen. Elvárjuk a rendvédelmi szervektől, hogy mielőbb
állítsák helyre a közrendet és garantálják a lakosság biztonságát" - áll a magyar szervezet
nyilatkozatában.

2

2015. július 14. – MTI, Erdély Ma, Krónika, maszol.ro
A Régiók Bizottságának brüsszeli székhelyén július 14-én került sor arra a találkozóra,
melyet Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Izsák Balázs, az SZNT
elnöke és Szilágyi Zsolt, az EMNP elnöke kezdeményezett Markku Markkulával, a Régiók
Bizottságának elnökével. A találkozó annak nyomán jött létre, hogy az EMNT és az SZNT,
stratégiai partnerségük keretében, legutóbbi együttes ülésükön közös levélben keresték
meg a Régiók Bizottságát. A megbeszélés kiemelt témái voltak: az SZNT európai polgári
kezdeményezése a régiók esélyegyenlősége ügyében, valamint a székelyföldi
önkormányzatok határozatai az önálló és egységes székelyföldi közigazgatási régió
kialakítása tárgyában.

Erdély

Az erdélyi magyarok és Székelyföld önrendelkezési törekvéseit mutatták be
Brüsszelben

"Neptun 2": mi történik, ha románok és magyarok egy asztalhoz ülnek?
2015. július 14. – transindex.ro
2014 júniusában és októberében Brassópojánán a Friends of The Project on Ethnic
Relations (FPER) civil szervezet közvetítésével román-magyar tárgyalások zajlottak az
erdélyi magyar kisebbség helyzetéről. A Neptun 2-ként elhíresült találkozókról részletes
blogbejegyzésben számolt be néhány napja Larry Watts biztonságpolitikai szakértő, aki
már az 1993-as neptuni találkozókról is részletes jegyzőkönyveket írt. A beszélgetéseket
Allen Kassof, a Project on Ethnic Relations (PER) egykori vezetője moderálta.

Rendkívüli ülésszakon fogadtatná el a levélszavazást a PNL
2015. július 14. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Rendkívüli parlamenti ülésszakot követel a PNL - jelentette be Alina Gorghiu társelnök a
párt állandó bizottságának ülése után. A rendkívüli ülésszakot a levélben történő
szavazásra vonatkozó törvény elfogadtatása érdekében igénylik. Alina Gorghiu azt mondta,
amennyiben a törvényt nem szavazzák meg sürgősen, a 2016-os parlamenti választásokon
nem alkalmazhatják. A választási törvény ugyanis nem módosítható kevesebb mint egy
évvel a választások előtt.

Hogy tanuljunk „államnyelven”?
2015. július 14. – Bihari Napló
Magyarként románul megtanulni úgy lehet sokkal hatékonyabban és biztosabban, ha – az
elmúlt évtizedek gyakorlatát félretéve – idegennyelvként oktatják a románt, mégpedig
magyar nyelven. Ez a lényeg, de ennél bővebben is kifejtette a Bihari Napló számára a
témát dr. Farkas Jenő marosvásárhelyi születésű, Budapesten élő irodalomtörténész,
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Ismét főtanfelügyelői versenyvizsga lesz
2015. július 14. – szekelyhon.ro
Újból versenyvizsgát hirdetett az oktatási tárca a Hargita megyei főtanfelügyelői tisztségre.
Az újabb versenyvizsgára Hargita megyéből csak a megbízott főtanfelügyelő, Görbe Péter
jelentkezett, pályázati ügycsomóját tegnap iktatták az oktatási tárcánál. A versenyvizsga
július végén és augusztus elején zajlik majd.

Erdély

tanár. A román nyelv magyarországi oktatásának elismert szakértője is, ám mivel innen
indult pályája, rálátása van a fordított helyzetre is.

Nem fenyegeti veszély jövőre a magyar osztályokat

Félszáz európai parlamenti képviselő az anyanyelvi oktatásért
2015. július 14. – bumm.sk
Nagy József, hidas EP-képviselő levelet írt Juraj Draxler szlovák oktatásügyi miniszternek,
melyben kérte, hogy ne engedje korlátozni az anyanyelvi oktatást a szlovákiai kisebbségi
iskolákban. A levélhez 17 országból 52 EP-képviselő csatlakozott.

Gubík László: közel tízezren látogattak el a III. MartFesztre

Felvidék

2015. július 14. – szekelyhon.ro
Kedden zajlott a nyolcadikosok média szerinti számítógépes elosztása. Illés Ildikó Maros
megyei főtanfelügyelő-helyettes arról számolt be, elegendő a gyereklétszám ahhoz, hogy az
általuk tervezett magyar osztályok elindulhassanak.

2015. július 14. – hirek.sk
Véget ért a Via Nova Ifjúsági Csoport és a Hallgatói Önkormányzat által, s további
társszervezők közreműködésével megrendezett III. MartFeszt. „Örömmel nyugtázzuk,
hogy idén hozzávetőleg tízezer látogató vett részt a Martosi Szabadegyetemen. Bár
időközben apróbb módosításokra került sor, de ezt leszámítva leszögezhető: a tervezett
műsort illetően minden remekül zajlott“ – mondta el Gubík László, a Via Nova ICS
országos elnöke.

Megnyitotta kapuit a Gombaszögi Nyári Tábor
2015. július 14. – MTI, bumm.sk, hirek.sk
Megnyitotta kapuit kedden délelőtt a krasznahorkaváraljai kempingben a Gombaszögi
Nyári Tábor, a szlovákiai magyar fiatalok egyik legnagyobb hagyományokra visszatekintő
rendezvénye. Czímer Gábor elmondta, hogy a fesztivál keddi, nulladik napján a kapunyitás
után már meg is érkezett az első néhány száz látogató a táborba. A tábor hivatalos
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Zöld lámpát kapott az EU-tól az új komáromi híd
2015. július 14. – MTI, bumm.sk
Mintegy 85,5 milliárd forint támogatásban részesülhet 12 magyar közlekedésfejlesztési
projekt, köztük a komáromi Duna-híd megépítése.

Felvidék

megnyitóját, az ünnepélyes zászlófelvonást szerdán délelőtt tartják Németh Zsolt, az
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke részvételével.

Szegény az MKP
2015. július 14. – Új Szó
Az állami támogatást kapó hazai politikai pártok közül tavaly a Magyar Közösség Pártjának
volt a legalacsonyabb a bevétele, 270 ezer euró. Kiadásuk viszont 360 ezer eurónyi volt,
ebből 130 ezret fordítottak választási költségekre, egyéb költségekre 119 ezer ment ki, míg
a párt személyi költségei 69 ezer euróra tehetők. Képzési és politikai munkával kapcsolatos
kiadásokra 40 ezret fordítottak. Tagdíjbevételük nem volt, adományként 55 ezer euró jött
be. A párt vagyona 543 ezer eurót tesz ki, kötelezettségeik 22 ezer euróra tehetők.

Véget ért a pedagógusok idei, 24. nyári egyeteme
2015. július 14. – Felvidék Ma, Új Szó
A Selye János Egyetem dísztermében rendezett ünnepi megnyitón a közel háromszáz hazai
és Kárpát-medencei magyar pedagógus jelenlétében Jókai Tibor, az SZMPSZ országos
elnöke nyitotta meg a Kárpát-medence legrégebben működő nyári szakmai
továbbképzését. A rendezvény résztvevőit köszöntötte Grezsa István, Magyarország
Miniszterelnökségének miniszteri biztosa, Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője és A.
Szabó László, az MKP oktatásügyi szakpolitikusa. A komáromi továbbképzéssel egy időben
zajlott Kassán a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem, ahol két szakcsoportban dolgoznak a
pedagógusok. „A Nyári Egyetem sikere abban rejlik, hogy összehangoltan dolgoznak a
szervezők, a munkacsoportok együtt gondolkodnak. Támogatják, kiegészítik, erősítik
egymást. A Nyári Egyetem lebonyolítása is a közös szellemi erőkifejtés példája” – mondta
Jókai Tibor.

Jókai Tibor: Fantasztikus pedagógusaink vannak, akik nyitottak az új dolgokra
2015. július 14. – Felvidék Ma
Nincs könnyű helyzetben a szlovákiai magyar iskolaügy, az optimizmusra azonban jó okot
ad az, hogy fantasztikus pedagógusaink vannak, akik nyitottak az új módszerekre és
ismeretekre – vonta le a SZMPSZ idei nyári egyetemeinek tapasztalatait Jókai Tibor. A
pedagógusszövetség elnökét az is megelégedettséggel tölti el, hogy a Komáromban és
Kassán párhuzamosan zajló nyári egyetemek civil jellege idén újra érzékelhetővé vált.
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2015. július 14. – Vajdaság Ma
Kishegyesen, a Nyugati temetőben, a Hegyesi csata emlékművénél tartottak
megemlékezést a1848/49-es forradalom és szabadságharc utolsó győztes csatája 166.
évfordulója alkalmából. A Hegyesi csata emlékművét, illetve az 1887-ben emelt emlékmű
mását 15 évvel ezelőtt szentelték fel. A Magyar Nemzeti tanács nevében Linka B. Gabriella
és Kecskés Endre koszorúzott. A cserkészek nevében Lászlóné Pátkai Zsuzsanna és Rózsa
Viktor, az önkormányzat képviseletében Mohácsi Zoltán alpolgármester és Hallgató Imre a
községi képviselő-testület elnöke. A VMSZ községi szervezete nevében Linka Miklós és
Sándor Géza, a VMDP Topolyai-Kishegyesi Községközi Szervezete nevében Molnár Eszter
és Kovács László. A kishegyesi helyi község nevében Sipos Tibor és Vörös Julianna
helyezte el a kegyelet virágait. A rendezvényen megjelentek az Észak-bácskai Magyar
Cserkészegyesület idei táborának résztvevői is, több mint hetven cserkész és kiscserkész.

Vajdaság

Megemlékezés a Hegyesi csata 166. évfordulója alkalmából

Lesz elég magyar középiskolás Nagybecskereken
2015. július 14. – Magyar Szó
Nagybecskereken mindig félelemmel várják az iratkozást, mert évről évre fennáll annak a
veszélye, hogy a jóváhagyott magyar középiskolai osztályok diákhiány miatt mégsem
nyílnak meg. Vannak, akik a bizonytalanság miatt lemondanak a Nagybecskereken való
továbbtanulásról. Az idén remélhetőleg erre nem lesz példa. Az első iratkozási körben már
szépen töltődnek a magyar osztályok. Az Egészségügyi Középiskola magyar első
osztályában már mind a harminc hely foglalt. A Gimnáziumban is, a korábbi évekhez
képest szép számban, 24-en iratkoztak a magyar osztályba. A Jovan Trajković
középiskolában szakácsok tanulhatnak magyar nyelven, akik 19-en vannak. A Nikola Tesla
villamossági középiskola négyéves elektrotechnikusi szakára 17 tanuló iratkozott be, a
hároméves kombinált szakra pedig eddig heten jelentkeznek. Remélhetőleg őszig itt is
meglesz az osztály megnyitásához szükséges minimális létszám.

Az MNT szerint tévedésre épül Varga László korábbi jegyzete
2015. július 14. – Pannon RTV, Magyar Szó, Hét Nap, Vajdasági RTV
Hatalmas tévedésre épül Varga László tegnap megjelentett szerzői jegyzete – írja a
szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményében a Magyar Nemzeti Tanács. A
köztársasági képviselő ugyanis azt írta: a szerbiai oktatási és nevelési törvény
módosításának tervezete autonómiaellenes és a módosítás megszünteti a kisebbségek
számára kiemelt jelentőségű oktatási intézmények státusát. Az MNT közleményében azt
írja, hogy Varga László szerzői cikke a Szerbiai Alkotmánybíróság által már másfél éve
megsemmisített törvényi módosításokról értekezik. A közlemény szerint, ha ez nem
tévedés, akkor szándékos lejáratási kísérletről van szó.
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1547 módosítással fogadták el a helyi önkormányzati választásokról szóló
törvény
2015. július 14. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net
A törvény elfogadására 257 képviselő szavazott igennel július 14-én – tájékoztat a
mukachevo.net. A törvény végleges változatának legfontosabb módosításai, illetve
pontosításai a következők: a polgármester-választás továbbra is két fordulóban történik
majd azokon a településeken, ahol a szavazók száma meghaladja a 90 000-et; a megszállt
területeken (Donbasz és Krím) az orosz agresszió miatt nem lesznek választások október
25-én; a törvény szabályozza a választásokon indulók nemi arányát: az egy-egy párt által
indított jelöltek legalább 30 százalékának nőnek kell lennie; meghatározza a városi tanácsi
képviselők és polgármesterek visszahívásának menetét. A helyi önkormányzati
választásokat október utolsó vasárnapján tartják Ukrajnában.

Vajdaság

2015. július 14. – Pannon RTV
Közleményben reagált a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének pénteki közleményére a
szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Kari Tanácsa. Pásztor István akkor azt írta:
a hatályos törvények miatt Szerbiában nem lehet honosítani az Óbudai Egyetem és az
MTTK közös szervezésében bonyolított mérnöktanár mesterképzésen szerzett diplomákat.
A VMSZ elnöke megdöbbenéssel vette tudomásul a fennálló helyzetet és elvárta az MTTK
felelős vezetőitől, hogy egyértelműen nyilatkozzanak a problémáról. A Magyar Tannyelvű
Tanítóképző Kar Kari Tanácsa ma arról tájékoztatja közleményében a nyilvánosságot,
hogy az MTTK évekkel ezelőtt vállalta, hogy infrastrukturális és szervezői segítséget nyújt
az Óbudai Egyetem által akkreditált mérnöktanári mester képzéshez, amely a vajdasági
magyar felnőttképzést szolgálja.

Kárpátalja

Az MTTK reagált Pásztor István korábbi közleményére

A munkácsi események alapos kivizsgálását sürgeti az EU
2015. július 14. – MTI, Kárpátinfo
Az Európai Unió a hét végi munkácsi események alapos kivizsgálását és a vétkesek
felelősségre vonását várja el az ukrán hatóságoktól – közölte hétfőn Jan Tombinski, az EU
kijevi nagykövete.
Tombinski az ukrajnai uniós diplomáciai misszió honlapján megjelent nyilatkozatában
reményét fejezte ki, hogy rövidesen véget ér a szembenállás Munkácson, és megszűnnek a
törvénytelen cselekmények. Úgy vélte, most mindennél fontosabb a jogállamiság elveinek
betartása – idézte a diplomatát a 112.ua ukrán hírportál. Az EU-nagykövet rámutatott,
hogy "csak az államnak és az arra felhatalmazott állami szerveknek van joguk a közrend
fenntartására és a fegyverhasználatra. Az EU elvárja, hogy az incidenst a hatóságok
alaposan kivizsgálják, és a törvénytelen cselekedetek elkövetőit felelősségre vonják."
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2015. július 14. – MTI
A Jobboldali Szektor (PSZ) mintegy tíz fegyveresét kerítették be Kárpátalján – közölte
Olena Hitljanszka, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) sajtószóvivője keddi kijevi
sajtótájékoztatóján. A szóvivő elmondta, nem tudja, hogy pontosan hányan lehetnek a
Munkács környéki erdőkben rejtőzködő fegyveresek, a számuk szerinte meghaladja a tízet,
de nem sokkal. Hozzátette, annyi biztosan tudható, hogy valamennyien helyiek, azaz
Kárpátalja megyéből valók – adta hírül a 112.ua ukrán hírportál. „Állandóan tárgyalunk
velük, lezártuk a környéket, ahol ezek az emberek tartózkodnak. Követeljük, hogy tegyék le
a fegyvert, és adják meg magukat, szavatoljuk számukra ügyük tisztességes és tárgyilagos
kivizsgálását, beleértve azokat a körülményeket, amelyek az ismert eseményekhez
vezettek” – idézte az Unian hírügynökség Hitljanszkát.

Egy ukrán képviselő szerint
cigarettacsempészet szálai

Kijevbe

vezetnek

a

Kárpátalja

Munkácsi lövöldözés - Továbbra is több mint tíz fegyveres rejtőzködik a
Munkács környéki erdőkben

kárpátaljai

2015. július 14. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja
A Kárpátalján folyó cigarettacsempészéshez, amely miatt a hétvégi munkácsi fegyveres
konfliktus kirobbant, köze van az Ukrán Állami Határőrszolgálat (DPSZU) parancsnoka
fiának – jelentette ki Musztafa Najem ukrán parlamenti képviselő, ismert tényfeltáró
újságíró. Najem, aki a múlt szombati, három halálos áldozatot követelő munkácsi
lövöldözés után Kárpátalján vizsgálódott, az ICTV kijevi tévécsatorna hétfő esti politikai
vitaműsorában kifejtette: "A Jobboldali Szektor (PSZ) egyes emberei négy dollárt kaptak a
határon átcsempészett minden egyes láda cigaretta után, de egyszer csak a csempészek
valamelyike bejelentette, hogy megegyeztek Kijevvel." Hogy kivel egyeztek meg, arról van
elképzelésem – mondta, hozzátéve: ott van a DPSZU, annak parancsnoka (Viktor
Nazarenko vezérezredes), és neki van egy fia, aki különböző ügyletekkel foglalkozott
Kárpátalján.

Visszatértek a kilencvenes évek
2015. július 15. – Székely Gergely – Magyar Nemzet
Jól jellemzik Ukrajna helyzetét a Munkácson lezajlott véres események. A szakértők azt
mondják, a történtek természetesen felháborodást és nyugtalanságot váltottak ki az
emberekben, akik elvesztették immár minimális biztonságérzetüket is. Hasonló esetek
ugyanis az országban bármikor és bárhol előfordulhatnak. Egyébként a meglehetősen
szűkmarkúan csepegtetett statisztikai adatokból az derül ki, hogy az utóbbi egy év során a
tízszeresére nőtt a bűnözés Ukrajnában, és a legnagyobb mértékben a fegyverrel elkövetett
rablások, betörések és leszámolások száma növekedett. A belügyminisztérium adatai
szerint idén márciusban csak Kijevben és Kijev megyében 74, többségében tűzfegyverrel
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Csipke tábor
2015. július 14. – Nemzeti Regiszter
Idén már kilencedik alkalommal varázsolták az Egyesült Államokbeli Sauk Valley-be erdők
közé, tó partjára, zöld rétekre az erdélyi néptánc táborok hangulatát a Csipke Tábor
szervezői! Az egy hét alatt kétszáz fő vett részt a gyimesi és a rábaközi vidékek életének
felelevenítésében. A táncanyagot Kocsis Enikő és Fitos Dezső, Magyarország egyik
legnevesebb táncos és tánckoreográfus párosa adta át a táncolni vágyóknak, a népi éneket
a Felszállott a páva című műsorból is ismert Tintér Gabriella tanította, a Bazseva zenekar
oktatta a népi hangszerek iránt érdeklődőket és húzta a talpalávalót.

Diaszpóra

elkövetett gyilkosság történt. Fegyverből ugyanis ma nincs hiány az országban, hiszen a
háború dúlta Donbasz kimeríthetetlen aranybánya a bűnözők számára.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. július 15-i számában olvasható)
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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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