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Tájékozódni kíván a királyi ház a MOGYE ügyében 
2015. június 19. – maszol.ro, MTI, hirado.hu, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro 

Július elején visszatér a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre (MOGYE) 

tájékozódni a román királyi ház képviselője, miután az egyetem magyar tagozata és 

Borbély László, az RMDSZ képviselője arról tájékoztatta, hogy egy hónappal ezelőtt 

történelemhamisításhoz asszisztált a királyi család. Az MTI-t Szabó Béla magyar 

tagozatvezető és Borbély László képviselő is arról tájékoztatta, hogy a királyi ház pénteken 

levélben válaszolt a magyar panaszokra. A magyar oktatók azt kifogásolták, hogy május 18-

án Margit hercegnő és Radu herceg jelenlétében tartottak királyi napot az egyetemen, és 

avattak emléktáblát az épület falán a következő szöveggel: „I. Mihály, Románia királya írta 

alá 1945-ben a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem megalapításáról szóló törvényerejű 

rendeletet”. 

 

Orosz Örs kapta az idei Lőrincz Csaba-díjat 
2015. június 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

Orosz Örs, a Fórum Kisebbségkutató Intézet kutatója, a kormány nemzetiségi és etnikai 

bizottságának tagja kapta idén a kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységért 

odaítélt Lőrincz Csaba-díjat. A díj indoklása szerint Orosz Örs fő kutatási területe alapvető 

fontosságú ahhoz, hogy a magyarság megmaradhasson a szülőföldön. Kalmár Ferenc, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosa a pénteki budapesti díjátadón 

kiemelte: azért fontos Orosz Örs kitüntetése, mert arra motiválja őt és a többi fiatalt, hogy 

érdemes közéleti pályát folytatni, még ha nehéz is és nem mindig jár sikerekkel, de muszáj 

folytatni, mert nincs más, aki a mi érdekeinket „megtartaná, továbbvinné”. Németh Zsolt, 

az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke beszédében hangsúlyozta, Szlovákiában már 

nincs egy év a parlamenti választásig, pedig a Magyar Koalíció Pártja parlamentbe jutása 

létfontosságú az ottani magyarságnak. 

 

Emléktáblát avattak a Pozsony-Ligetfaluban lemészárolt magyarok és 
németek tömegsírjainál 
2015. június 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Emléktáblát avattak szombaton Pozsony Ligetfalu városrészében azoknak a magyaroknak 

és németeknek a tömegsírjai közelében, akiket a második világháború után a csehszlovák 

hadsereg katonái mészároltak le a környéken felállított, évekig működő internáló 

táborban. A több szakaszban zajló tömegmészárlásnak az eddig fellelt dokumentumok 

bizonysága szerint legalább 530-an, ám becslések szerint valószínűleg több ezren estek 

áldozatául, nők és férfiak vegyesen, de idősek és még csecsemők is. Az áldozatok legalább 

hat tömegsírban nyugszanak.  A megemlékezést több felvidéki civil szervezet, köztük a 

Csemadok, valamint a Pozsonyligetfalui Emlékmű-előkészítő Társaság szervezte meg, a 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k
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rendezvényt és az emléktábla elkészítését Magyarország kormánya és Csáky Pál, a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselője is támogatta. 

 

Balog Zoltán: százezer gyermeknek nyújt táborozási lehetőséget az Erzsébet-
program 
2015. június 21. – MTI, Inforádió 

Mintegy százezer gyermeknek nyújt táborozási lehetőséget idén az Erzsébet-program - 

mondta az emberi erőforrások minisztere vasárnap este Zánkán, az Erzsébet-táborok 

megnyitóján. Balog Zoltán kiemelte: Magyarországon mára van egy olyan nemzeti üdülési 

alapítvány, van egy olyan táboroztatási program, amilyen az elmúlt 25 évben nem létezett. 

Hangsúlyozta, az Erzsébet-program révén idén közel százezer magyar gyermek vehet részt 

különböző programokon Magyarországról és a határon túlról. A Magyar Nemzeti Üdülési 

Alapítvány kuratóriumának elnöke, Guller Zoltán elmondta, Zánkán több mint 1700, 

Fonyódligeten közel ezer, Balatonberényben 250, a székelyföldi táborban pedig 150 gyerek 

részvételével kezdődtek meg a táborok. 

 

Összevonás a Sapientián: egyetlen kar lesz ősztől a csíkszeredai egyetemen 
2015. június 19. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Összevonják a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredában 

működő két karát a következő tanévtől: a felsőoktatási intézmény vezetősége gazdasági 

érvekkel indokolja a döntést, ugyanakkor elmondásuk szerint az intézkedés nem fogja 

érinteni a szakokat. Dávid László rektor elmondta: az egyetem szenátusa két és fél hónapja 

döntött a Gazdaság- és Humán Tudományok, valamint a Műszaki és 

Társadalomtudományi Kar összevonásáról, ennek engedélyezését pedig az oktatási 

minisztériumtól is igényelték, amely jóváhagyta a kérést. A Sapientia rektora kifejtette: a 

karok egységesítésére azért van szükség, mert egyetlen egységgel gazdaságosabban, 

kiegyensúlyozottabban működtethető a felsőoktatási intézmény. 

 

Elítéli az RMDSZ az elöljárók „meghurcoltatását” 
2015. június 19. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke a Krónika kérdésére csütörtökön azt 

mondta, nem ért egyet Ráduly lemondásával, s a volt csíkszeredai polgármestert, mint 

mindenki mást, az ítélethirdetésig megilleti az ártatlanság vélelme. Kelemen Hunor 

kifejtette: Ráduly Róbert hetekkel ezelőtt kilátásba helyezte lemondását, ő azonban nem 

támogatta ezt az elképzelést, és Kiss Sándortól, a Bihar Megyei Tanács RMDSZ-es 

alelnökétől sem várja el, hogy lemondjon. Elmondta: reméli, rövid idő alatt lezajlik a 
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bírósági eljárás és a volt csíkszeredai polgármester tudásának, tapasztalatának ismét 

hasznát veszik, ugyanis számítanak rá. 

 

Ráduly még nem tudja, mihez kezd, Szőke dolgozna 
2015. június 19. – Krónika, szekelyhon.ro 

Ráduly Róbert szerint a lemondási nyilatkozatában említett szekus világot a parlament 

tudja megszüntetni. A tisztségétől megváló csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos 

alpolgármester a csütörtöki tárgyalás után nyilatkozott a Csíki Hírlapnak. 

 

DNA: vizsgálat a szovátai polgármesteri hivatalban 
2015. június 19. – Erdély Ma 

Kikérte az EU-s finanszírozású Só útja-projekt dokumentumait pénteken az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA), amelynek marosvásárhelyi képviselői pénteken 

kiszálltak a szovátai polgármesteri hivatalhoz. A fejlesztésre 1,1 millió eurós támogatást 

nyertek a kezdeményezők, jelentette az Agerpres. A hírügynökség jelentésében emlékeztet: 

a Só útja az ország legjelentősebb turisztikai infrastruktúra-fejlesztési projektje, amelyet 

90 százalékos mértékben kiviteleztek. 

 

Partnerséget ajánlott Kelemen Hunor a ruszinoknak 
2015. június 19. – maszol.ro, Krónika 

„Az RMDSZ az önök partnere kíván lenni, minden olyan ügyben, amely közösségeink 

javát, szülőföldjén való tisztességes megélhetését, boldogulását szolgálja” – hangsúlyozta 

Kelemen Hunor pénteken a ruszinok Déván megszervezett tizenharmadik 

világkongresszusán elmondott beszédében, amelyben üdvözölte a ruszin közösség 

szomszédos országokból – Csehországból, Horvátországból, Lengyelországból, 

Magyarországról, Szerbiából, Szlovákiából és Ukrajnából – érkezett képviselőit. 

Hozzátette: az esemény meghívottjai olyan európai történelmi régió vendégei, amely 

évszázadok óta a multikulturalitás otthona, hiszen itt él a húsz romániai kisebbségi 

közösség tagjainak zöme. 

 

Lakossági fórum: élhető Marosvásárhelyet szeretnének 
2015. június 19. – maszol.ro 

Újabb lakossági fórumot tartott az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete, ez alkalommal a 

Gecse utcai kistemplom közösségi termében, ahol a Peti András alpolgármester, Soós 

Zoltán önkormányzati képviselő és Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének elnöke válaszolt az érdeklődők kérdéseire. A csütörtök esti rendezvényen 

több mint hatvan témában fogalmazták meg kérdéseiket a jelenlevők, akik a város 

élhetősége, egészséges levegője, tisztasága, tömegközlekedése iránt érdeklődtek, illetve 

ezekkel a kérdéskörökkel hirdették meg a szervezők a találkozót. Azt, hogy Marosvásárhely 

már nem az a Marosvásárhely, amely egykor volt, többen is megfogalmazták. 
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Módosult a Temes megyei RMDSZ vezetősége 
2015. június 19. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

A Kós Károly Közösségi központban szerdán délután ülésezett a Temes megyei RMDSZ 

döntéshozó fóruma, a Területi Küldöttek Tanácsa (TKT), amely megválasztotta az Állandó 

Tanács néven működő elnökség új tagjait. A fiatalítás jegyében, a testület bizalmat 

szavazott Kálmán Attila gazdasági alelnöknek, valamint Nagy Zoltánnak és Molnár 

Andrásnak (szervezési alelnökök). Halász Ferenc nemrég újraválasztott megyei elnök 

javaslatára nt. Fazakas Csaba református esperes-lelkipásztor továbbra is betölti a 

művelődési alelnök, Kiss-Pataki Adél pedig az oktatási alelnök tisztséget. A Temes megyei 

RMDSZ vezetőségének hivatalból tagja Molnár Zsolt parlamenti képviselő, Csáky Károly 

polgármester, az Önkormányzati Tanács elnöke, Sütő Udvari Magda, a TKT elnöke és Oláh 

Gábor, a TEIS ifjúsági szervezet elnöke. A Temes megyei RMDSZ ügyvezető alelnökét egy 

későbbi időpontban nevesítik. 

 

Tisztújítás: Csoma Botond az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének új elnöke 
2015. június 20. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Csoma Botondot választották az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnökévé a pénteki 

tisztújító küldöttgyűlésen. Máté András Levente eddig elnök nem indult újra a tisztségért, 

így a városi tanácsos volt az egyetlen jelölt. Csoma megválasztása után azt mondta, hogy 

aktívabbá szeretné tenni a szervezetet, mivel az szerinte az utóbbi két-három évben nem 

volt jelen eléggé a közösség életében. Az újonnan megválasztott megyei elnök ugyanakkor 

elfogadhatatlannak nevezte, hogy a szervezet nem hozta létre az ügyvezető elnöki 

tisztséget. 

 

„Gyöngyhalászat” az udvarhelyi oktatásban 
2015. június 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Bírálatok kereszttüzébe került a közelmúltban a budapesti Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

„gyöngyhalász stratégiája”, amellyel ösztöndíjat biztosítva székelyföldi, székelyudvarhelyi 

középiskolákba csábítanának szórványban élő diákokat. A jelenségről székelyudvarhelyi 

iskolaigazgatókkal beszélgetett a szekelyhon.ro 

 

Választmány helyett konzultatív testületet hív össze az RMDSZ Maros megyei 
elnöke 
2015. június 20. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi RMDSZ szervezetnek két éve nem létezik választmánya. Brassai 

Zsombor Maros megyei RMDSZ elnök a héten a választmány újjáalakítására hívta össze a 

szövetség megyei tisztségviselőit, ám a magát belső ellenzéknek nevező csoportosulás 

vezetője, Vass Levente szerint az akció antidemokratikus. Vass Levente a Transindex 

megkeresésére elmondta, a választmányt alapszabályzat ellenesen hívták össze, annak 

ellenére sem hívták meg a belső ellenzéket, hogy ezt az RMDSZ önkormányzati tanácsosai 
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kérték. Brassai Zsombor időközben elismerte, hogy a belső ellenzék kifogása indokolt volt, 

ezért az összehívandó testület nem választmány, hanem egyfajta konzultatív tanács lesz. 

Vass Levente azt mondta, hogy a belső ellenzéket erre sem hívták meg, ezért nem történik 

egyéb, mint „klikkesedés”. 

 

Várni kell a Wass Albert parkra Kézdivásárhelyen 
2015. június 20. – Erdély Ma, Háromszék 

Az ülésvezető néppárti Ilyés Botond előterjesztésében a tegnapi kézdivásárhelyi 

tanácsülésen a különfélék rendjén került szóba a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom kézdivásárhelyi szervezete által benyújtott javaslat, melyben a vármegyések a 

jelenlegi Millennium Park Wass Albertre történő átkeresztelését kérik. A testületi ülést 

megelőzően Zátyi András jegyző a vármegyések beadványát a városháza hirdetőtáblájára is 

kifüggesztette, az ülés megkezdése előtt pedig minden városatya kapott belőle egy-egy 

példányt. A beadványt érdemben nem tárgyalták, nem is volt erről szóló határozattervezet, 

de elvileg mindenki egyetértett a módosító javaslattal. A jegyző elmondta: a park 

átkereszteléséről szóló iratcsomót a megyei névadó bizottság elé kell terjeszteni, ha onnan 

visszaérkezik a jóváhagyás, akkor kerülhet az önkormányzati ülés napirendjére 

határozattervezetként. 

 

Elutasított alpolgármesterség – Önös érdekeket sejtenek 
2015. június 21. – Krónika, maszol.ro 

Vitát szült az RMDSZ-ben a szatmárnémeti választmány döntése, mellyel elutasították a 

szövetségnek felajánlott alpolgármesteri tisztséget. A városi szervezet határozatával 

lényegében szembement mind a megyei állandó bizottság, mind Kelemen Hunor országos 

pártelnök akaratával. „Nem kívánunk közösséget vállalni a jelenlegi városvezetéssel az 

elkövetkezendő szűk egy évben. A tapasztalható csődközeli helyzetért és a megvalósítatlan 

választási ígéretekért a felelősséget kizárólag Dorel Coica polgármesternek és csapatának 

kell viselnie" – fogalmazott közös közleményében a városi választmány és az 

önkormányzati frakció. 

 

Ponta ideiglenes miniszterelnök kinevezését kéri az államfőtől 
2015. június 21. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, mno.hu, maszol.ro, Krónika 

A térdszalagszakadással megműtött Victor Ponta kormányfő lábadozása idejére ideiglenes 

miniszterelnök kinevezését kéri Klaus Iohannis államfőtől egy legfeljebb 45 napig tartó 

átmeneti időszakra - közölte vasárnap a kormány sajtóirodája. A kommüniké szerint 

Victor Ponta hétfőn küld átiratot az elnöki hivatalba, amelyben Gabriel Oprea 

belügyminiszter és nemzetbiztonsági miniszterelnök-helyettes ideiglenes kinevezését 

javasolja a kormány élére. 
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Sütő Andrásra emlékeztek Marosvásárhelyen 
2015. június 21. – maszol.ro, Krónika 

Sütő Andrásra emlékeztek szombaton, Marosvásárhelyen, ahol az író nevét viselő baráti 

társaság délután megkoszorúzta a református temetőben a sírját, este pedig a Bernády 

Házban idézte emlékét. Kincses Előd ügyvéd, az RMDSZ alapító tagja, Sütő András barátja 

emlékezett vissza elsőként a politizáló íróra azt követően, hogy filmkockákat tekintettek 

meg Sütő politikai beszédeiből, jeleneteket az 1990. márciusi eseményei résztvevőinek 

vallomásaiból. Az 1990. február 10-i marosvásárhelyi gyertyás-könyves felvonuláson 

elhangzott beszédet idézte a filmvászon, majd azok szólaltak meg, akik áldozatai lettek a 

fekete márciusként elhíresült eseményeknek. 

 

Borbély László és Biró Rozália tanú a Kiss-ügyben 
2015. június 21. – Krónika 

Két ismert RMDSZ-es politikus, Borbély László volt környezetvédelmi miniszter és Biró 

Rozália szenátor, volt nagyváradi alpolgármester neve is felbukkan a Bihar megyei 

közgyűlés korrupcióval vádolt alelnöke, Kiss Sándor elleni vádiratban. A dossziéból 

kiderül: a két politikus tanúként szerepel az ügyben. 

 

Nőtt a magyar elsősök száma 
2015. június 20. – Új Szó 

Idén a szülők összesen 60 980 gyereket írattak be az alapiskolák első osztályaiba – derül ki 

az oktatási minisztérium összeállításából. A minisztérium által összesített adatok alapján a 

gyerekek 6,12%-át küldik magyar iskolába, vagyis 3734-en ülnek szeptemberben magyar 

intézmény padjába. Ukrán tannyelvű iskolába 32 gyereket írattak, a többiek szlovák 

tannyelvűben kezdenek. 

 

Eddig 468 diák jelentkezett a duális képzésre 
2015. június 20. – hirek.sk 

Eddig 468 tanuló jelentkezett arra, hogy az új tanév kezdetétől részt vesz a duális képzés 

rendszerében. A szakképzés átalakításának részét képezi az is, hogy összhangba hozzák az 

oktatási kapacitásokra vonatkozó ajánlatot a munkapiaci szükségletekkel és a demográfiai 

görbe alakulásával. Fontos, hogy a végzős alapiskolai tanulók már tudják, mit akarnak 

csinálni az életben. Így olyan középiskolát választhatnak, ahol megszerezhetnék a 

megálmodott munkához szükséges szakképzést. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/49211-suto-andrasra-emlekeztek-marosvasarhelyen
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/borbely-laszlo-es-biro-rozalia-tanu-a-kiss-ugyben
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/20/nott-a-magyar-elsosok-szama-f
http://www.hirek.sk/itthon/20150619085545/Eddig-468-diak-jelentkezett-a-dualis-kepzesre.html
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Hét párt jutna be a parlamentbe 
2015. június 21. – hirek.sk 

A Polis telefonos felmérése szerint a három legerősebb párt Szlovákiában a Smer, a Sieť és 

a Most-Híd. Bekerülne a parlamentbe a Kereszténydemokrata Mozgalom, a Szlovák 

Nemzeti Párt, az Egyszerű Emberek, valamint a Magyar Közösség Pártja. Az MKP-ra a 

választók 5 százaléka szavazna, amely ezzel 9 képviselői helyet szerezne. 

 

A Diákhálózat új partnere a bécsi Magyar Diákok Egyesülete 
2015. június 21. – bumm.sk 

Partnerszerződést írt alá a szlovákiai magyar diákokat képviselő Diákhálózat és a bécsi 

Magyar Diákok Egyesülete. A két fél által aláírt szerződésben olyan pontok kaptak helyet, 

mint a kölcsönös együttműködés szakmai gyakorlatok, vagy pályázatok terén. A bécsi 

szervezet ősztől bekapcsolódik a Diákhálózat Felsőoktatási Tájékoztató Körútjába is, 

illetve helyet kap a körút apropóján kiadott Hova Tovább? címet viselő kiadványban, 

amely a leendő gólyáknak ad részletes és pontos információkat kiszemelt egyetemükkel, 

egyetemi városukkal, valamint a Diákhálózat tevékenységével kapcsolatban. 

 

Megrendült bizalom: a VMSZ új alelnököt és új Elnökséget is választott 
2015. június 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Lényegbeli változások nem történetek a pártban – fogalmazott Pásztor István, a Vajdaság 

Magyar Szövetség elnöke, miután bejelentette: bizalmi szavazáson erősítették meg elnöki 

pozícióját, Varga Lászlót felmentették alelnöki tisztségéből, valamint a 17 tagú Elnökség új 

összetételéről is döntöttek csütörtökön este. A VMSZ azért maradhatott meg az elmúlt 21 

évben, mert nyitott volt a párbeszédre és lehetőséget adott a hagyományos értelemben 

politikailag akár eltérő nézőpontot is képviselő tagoknak álláspontjuk képviselésére. „A 

VMSZ fedelet adott az eltérő módon, másként gondolkodóknak, és meg tudta teremteni a 

párbeszéd és a szót értés feltételeit, ez tartott bennünket életben” – fogalmazott a 

pártelnök. 

  

Nyugat-bácskai fiatalok egymásért és önmagukért 
2015. június 19. – Vajaság Ma 

A zombori Magyar Polgári Kaszinó nemrég tartott évi közgyűlésén fiatal felnőttek 

közösségének létrehozatalát jelentette be Oberajter Klára. Mint mondta, azt a korosztályt 

szándékozzák megszólítani, amelyik már nem igazán leli helyét a gyerek- és ifjúsági 

foglalkozásokon, ugyanakkor a felnőttkor küszöbén áll, illetve a családalapítás időszakát 

éli. Egyébként épp ez az a korosztály, amelyik a legkevésbé van jelen az intézmény 

életében. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150621120811/Het-part-jutna-be-a-parlamentbe.html
http://www.bumm.sk/belfold/2015/06/21/a-diakhalozat-uj-partnere-a-becsi-magyar-diakok-egyesulete
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18735/Megrendult-bizalom-a-VMSZ-uj-alelnokot-es-uj-Elnokseget-is-valasztott.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18738/-Nyugat-bacskai-fiatalok-egymasert-es-onmagukert.html
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„A VMSZ-nek nem feladata, hogy beleszóljon a szerkesztéspolitikába” 
2015. június 20. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség egy politikai párt, ezért nem feladata, hogy beleszóljon a 

vajdasági magyar sajtóorgánumok szerkesztéspolitikájába – emelte ki Pásztor István mai 

sajtótájékoztatóján. A VMSZ elnöke szerint a politikum dolga az, hogy biztosítsa a média 

működéséhez szükséges feltételeket. Elmondta: a párt nem saját magával akar foglalkozni, 

nem azzal, hogy ki hányszor szerepel az egyes médiumokban, hanem a valós problémák 

megoldásával és a fontos ügyek képviselésével. Pásztor István szabadkai példákon 

keresztül illusztrálta, hogy a párt tisztségviselőiről pozitív és negatív hírek is megjelennek a 

sajtóban. Véleménye szerint a VMSZ-nek az a feladata, hogy dolgozzon a fontos ügyek 

megoldásán. 

  

Pásztor Bálint helyesli a médiaprivatizáció halasztását 
2015. június 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Október 31-ére tolják ki az állami tulajdonban levő szerbiai médiumok magánosításának 

végső határidejét – ezt tartalmazza a köztájékoztatásról és médiumokról szóló törvény 

módosításának javaslata. Amennyiben elfogadják a módosítást, akkor azoknál a 

médiumoknál, amelyekre vonatkozóan július 1-jéig közzéteszik a magánosítási felhívást, 

lehetővé válik az állami forrásokból történő pénzelés október 31-éig, ellenkező esetben 

nem. Projektalapú finanszírozásról van szó. A javaslat szerint azoknál a médiumoknál, 

amelyeknél július 1-jéig nem teszik közzé a tőkeértékesítési felhívást, megszakad a 

privatizációs folyamat, illetve azzal folytatódik, hogy a részvényeket térítésmentesen 

szétosztják a dolgozók között. Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti 

frakcióvezetője elmondta, a módosító javaslatot a szerbiai kormány már elfogadta, és 

továbbította a parlamentnek, hogy sürgősségi eljárásban vitassa meg. A VMSZ nem 

támogatja a médiaprivatizációt, de az elfogadott törvény ezt a megoldást helyezte kilátásba 

11 hónappal ezelőtt. 

  

A letelepedés évfordulóját ünnepelték a pirosi magyarok 
2015. június 21. – Pannon RTV 

A helyi magyarság letelepedésének a 229. évfordulóját ünnepelték a pirosiak. A faluban 

mintegy 700 magyar él. Itt is az elnéptelenedés okozza a legnagyobb gondot. A pirosiak 

azonban nem panaszkodnak, a Fehér Ferenc Magyar Művelődési Egyesületnek is köszönve 

erős közösséget építettek ki. Az évforduló alkalmából szombaton az általános iskola 

tornatermében szerveztek ünnepi műsort. A helyi kultúregyesület mellett felléptek még a 

tiszakálmánfalvi Petőfi Sándor ME, valamint a mitrovicai Szerémség MME tagjai.  
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Tábori konyhát adott át a Honvédelmi Minisztérium Beregszászban 
2015. június 22. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

A beregszászi polgármesteri hivatalban járt Pánczél Károly országgyűlési képviselő és Erős 

József, Gyál város alpolgármestere. A magyarországi küldöttség azért érkezett a városba, 

hogy hozzájáruljon az ingyenkonyha megnyitásához. Pánczél Károly a Honvédelmi 

Minisztérium adományaként egy tábori konyhát adott át, melyben egyszerre 240 liter ételt 

lehet elkészíteni. Az országgyűlési képviselő már néhány hónappal korábban, a civil 

szervezetek e témában tartott első tanácskozásán ígéretet tett arra, hogy lobbizni fog az 

ingyenkonyha létrehozása érdekében. Pánczél Károly felhívására válaszul Gyál város 

önkormányzata 2,4 millió forinttal, azaz közel 200 ezer hrivnyával támogatta a 

kezdeményezést. 

 

Támogatásban részesül a Barkaszói Középiskola 
2015. június 22. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

Az egri székhelyű Kárpátikum Közhasznú Alapítvány támogatásban részesíti a Barkaszói 

Középiskolát. A segítségről Kajati György alapítványi elnököt kérdeztük. „A Kárpátikum 

Alapítvány a Kárpát-medencei magyarság összefogásával, egymás kultúrájának a 

megismerésével foglalkozik. Először erdélyiekkel és felvidékiekkel ismerkedtünk, majd 

kárpátaljaiakkal és vajdaságiakkal találkoztunk. Mikor kiderült, milyen nehéz helyzetbe 

kerültek a kárpátaljai magyarok, úgy döntöttünk, hogy gyermekeket fogunk támogatni. 

Nagy Tiborral, a Barkaszói Középiskola tanárával vettük fel a kapcsolatot, aki segített 

találkoznunk az iskola igazgatójával, Majoros Bélával. 

 

Az UMDSZ összefogna a KMKSZ-el 
2015. június 20. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo 

Zubánics László, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke a héten 

levéllel fordult Brenzovics Lászlóhoz, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnökéhez, szorgalmazva az általános és – a közelgő helyhatósági választásokra való 

tekintettel – a választási együttműködést. A részletekről az országos szervezet vezetőjét 

kérdezte a Kárpáti Igaz Szó. Zubánics László elmondta: külön indulva szinte 

reménytelennek tűnik a megyei tanácsba való bejutás mind az egyik, mind a másik 

magyarságszervezet, illetve annak pártja számára. „Különösen akkor, ha figyelembe 

vesszük az ukrán pártok agresszív, „magyar” szavazatokra is „hajtó” kampányát, a 

csökkenő választókedvet, valamint azt, hogy sok potenciális szavazónk van távol 

szülőföldjétől munkát keresve, illetve a behívások elől menekülve.” – tette hozzá. 

 

Megújul a levéltár 
2015. június 21. – Kárpátinfo 

Újabb szakaszához érkezett az Európai Unió Keleti Partnerség Programja: ennek 

keretében 155 millió forint értékű magyarországi támogatás érkezik Kárpátaljára, melynek 
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http://www.karpatinfo.net/hetilap/belfold/megujul-leveltar
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köszönhetően megújul a Kárpátaljai Megyei Levéltár Beregszászi Kirendeltségének 

épületegyüttese, így nem csupán az itt található értékes történelmi dokumentumok 

biztonságos megőrzése garantált, de egyben megteremtődnek a normális munkafeltételek 

az ott dolgozók számára is. A megítélt összeg másik részéből az Ungvári Nemzeti Egyetem 

könyvtárának az elhelyezése valósul meg, illetve felújítanak számos balesetveszélyes 

állapotban levő iskolát és óvodát. 

 

Élhető világot - A Magyar Művészeti Akadémia adománya a kárpátaljaiaknak 
2015. június 20. – Kárpátinfo 

A kárpátaljai magyarok túlélési stratégiájába manapság a szűkös pénzkeretek miatt sok 

esetben már nem fér bele a gyerek(ek) zeneiskolai képzésének a finanszírozása. Éppen 

ezért bír nagy jelentőséggel a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) támogatása: a minap a 

szervezet Kárpátalján ülésező tagjai közel egymillió kétszázezer forint adományt nyújtottak 

át tizenkét vidékünkön működő művészeti iskola képviselőjének, hozzájárulva ezzel a 

tanintézmények fenntartásához. Az átadáskor elhangzott: a szülőföldön való boldogulás, 

egy élhető világ megvalósulása feltételezi fiataljainknak a művészeti ágakban való 

jártasságát, azt, hogy gyermekeink fogékonnyá váljanak a szép és értékes dolgok iránt. Az 

adományozottak színes műsorral köszönték meg a támogatást. 

 

Magyar lelkipásztorok kitüntetése Bécsben 
2015. június 21. - Volksgruppen 

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség és az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet 

egy ökumenikus istentiszteleten adott hálát az elmúlt tíz év áldásaiért a Német Lovagrend 

templomában. Áder János Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesítette Simon Ferencet, a Bécsi Magyar 

Katolikus Egyházközség vezetőjét és Solymár Mónika evangélikus lelkészt. 

 

AMAPED évzáró ünnep Bécsben 
2015. június 20. - Volksgruppen 

Az AMAPED évzáró ünnepet tartott Bécsben az összes magyarul tanuló diák számára. Az 

AMAPED 10 éves és ez alkalomból egy különleges ünnepséget szerveztek. A gyerekek egy 

különleges műsorral készültek, egy flashmobbal, egy Halász Judit szám a mottó, ebből egy 

AMAPED reklámfilm is készül majd.  

 
  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

Ő
rv

id
é

k
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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