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Lázár: egyes szomszédos országokban magyarellenes tevékenységek 
tapasztalhatók 
2015. június 23. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu, Inforádió, Erdély Ma, Krónika, maszol.ro, 

Nagi Gazdaság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír TV, OrientPress, Origó, Népszava, 

Népszabadság 

A szomszédos országok közül jó néhányban tapasztalhatók kifejezetten magyarellenes 

fellépések, az Információs Hivatalnak (IH) ezek ellen is küzdenie kell - mondta Lázár 

János Miniszterelnökséget vezető miniszter az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottsága 

előtt kedden, az éves meghallgatásán. Az IH felügyeletét ellátó miniszter elmondta: a 

kormány támogatja a Kárpátalján élő magyar kisebbséget, célja megvédeni az ott élők 

érdekeit. A magyar hírszerzésnek és közigazgatásnak napi kihívás, hogy a kárpátaljai 

magyaroknak hátteret nyújtson, támogatást adjon, mert ezt a munkát Ukrajna gátolja, ami 

"diplomácia koccanásokhoz" vezet - közölte. Romániában koncepcionális büntetőügyek 

indultak magyarok ellen, a kormányzat kifejezetten magyarellenes akciókat hajt végre „az 

igazságszolgáltatás és a transzparencia jelszavával és álszavával” – mondta a miniszter. 

Lázár János hangsúlyozta: Magyarország nem mondhat le a Kárpát-medencei magyarok 

érdekeinek folyamatos védelméről, és ebben nagy szerepe van az Információs Hivatalnak. 

 

Új kereskedőházak nyílnak a Kárpát-medencében 
2015. június 23. – MTI, Kormany.hu, OrientPress, hirado.hu, Napi Gazdaság, Magyar 

Hírlap 

A magyar kormány bővíteni fogja a kereskedőházak hálózatát a Kárpát-medencében - 

jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Budapesten, a minisztérium külgazdasági 

értekezletén. Szijjártó Péter elmondta, a kis- és közepes vállalkozások (kkv), amelyek 

külpiaci érvényesülését segíti a kereskedőházak rendszere, a földrajzi és kulturális közelség 

miatt nagyobb eséllyel szállnak versenybe a megrendelésekért a Kárpát-medencében. A 

miniszter megismételte, hogy a kormány szeretné jelentősen növelni a magyar kkv-k 

exportját, mert a nagy nemzetközi vállalatok belső, termelésszervezési döntései – például 

egy magyarországi termelőegység megszüntetése vagy átköltöztetése egy másik országba - 

egészségtelenül nagy hatással vannak a magyar exportteljesítményre. 

 

Nem akarnak perelni az ortodoxok 
2015. június 23. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, maszol.ro 

Hargita és Kovászna megye ortodox püspöke, Andrei Făgărăşanul nem érti, hogy a 

püspökség miért szerepel sértett félként a csíkszeredai elöljárók büntetőperében. Andrei 

Făgărăşanul elmondta, nem perelték be a lemondott polgármestert, és átiratot is küldtek a 

városházához, melyben leszögezték, nem akarnak részt venni a perben. Úgy tudja 

egyébként, a büntetőeljárás során a püspökség neve hivatalból került bele a dossziéba. 

„Mást nem tehetünk, írásban fordulunk a Hargita megyei törvényszékhez, és 

megkérdezzük, ki találta ki a püspökség érintettségét a perben” – közölte. 
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http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/egyes-szomszedos-orszagokban-magyarellenes-tevekenysegek-tapasztalhatok
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/egyes-szomszedos-orszagokban-magyarellenes-tevekenysegek-tapasztalhatok
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/uj-kereskedohazak-nyilnak-a-karpat-medenceben
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/raduly-felugyelet-alatt-a-meglepodtek-az-ortodoxok
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Pârvulescu: Ponta időt akar nyerni, hogy ő alakíthassa ki esetleges 
visszavonulása feltételeit 
2015. június 23. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Cristian Pârvulescu politológus szerint a korrupciógyanúba keveredett Victor Ponta 

miniszterelnök azért vonult külföldi kórházba gyógykezelésre és adta át a kormány 

irányítását helyettesének, hogy időt nyerjen politikai helyzete stabilizálásához, és ahhoz, 

hogy maga alakíthassa ki esetleges visszavonulása feltételeit. A politológus szerint 

kétségtelen, hogy Ponta háttérbe vonulása azzal áll összefüggésben, hogy június ötödikén a 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) bűnvádi eljárást kezdeményezett ellene egy olyan 

ügyben, amelynek szálai 2007-ig nyúlnak vissza. Pârvulesvu úgy vélte: a kormányfő olyan 

helyzetben találta magát, amelyet nem tudott ellenőrizni, és a külföldi gyógykezeléssel 

próbál most időt nyerni egy általa ellenőrzött politikai helyzet kialakításához.  

 

Pontának vége, megegyezett a liberálisokkal? 
2015. június 23. – Erdély Ma, MTI 

A jobbközép ellenzékhez közel álló román sajtó szerint a korrupciógyanúba keveredett és 

külföldi gyógykezelésre vonult Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnöknek nem sok 

esélye van a visszatérésre, a kormánykoalícióhoz közel álló lapok kedden viszont nem 

kommentálták azt, hogy Ponta átadta a kormány vezetését helyettesének, Gabriel 

Opreának. 

 

Szeptemberben körzeti alakuló üléseket szervez a marosvásárhelyi RMDSZ 
2015. június 23. – transindex.ro 

Szeptember 1-je és 30-a között Marosvásárhely nyolc városnegyedi körzetében hirdetik 

meg és tartják meg a körzeti alakuló üléseket – számolt be a Transindexnek Brassai 

Zsombor. A Maros megyei RMDSZ elnöke elmondta, a hétfői munkaülés rendkívül 

konstruktív beszélgetés volt, ahol egy egész konkrét akcióterv fogalmazódott meg a 

marosvásárhelyi RMDSZ-szervezet kezdeményezésére. Hozzátette: az RMDSZ 

marosvásárhelyi szervezete két évvel ezelőtt egy új szervezeti struktúra felállítására 

vállalkozott, és most jutottak el oda, hogy az új szervezeti struktúra ezekkel a körzeti 

alakuló ülésekkel megerősödjön. „Innentől kezdve erősebb szervezeti keretek között 

folytatja az RMDSZ a közösségépítő munkáját” – zárta a politikus. 

 

A nagyváradi várban tartják a harmadik Szent László napokat 
2015. június 23. – transindex.ro, MTI 

A nagyváradi várban tartják csütörtök és vasárnap között a harmadik Szent László 

napokat, amely során a szervezők kulturális élményeket és szórakozási lehetőséget 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40060
http://itthon.transindex.ro/?hir=40060
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=188125&cim=pontanak_vege_megegyezett_a_liberalisokkal
http://itthon.transindex.ro/?hir=40063
http://itthon.transindex.ro/?hir=40068
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kívánnak nyújtani a nagyváradi magyarságnak, és arra is törekszenek, hogy a város román 

lakossága is ízelítőt kapjon a magyar kultúrából. Zatykó Gyula, a rendezvény főszervezője 

az MTI-nek elmondta, annak a tudatában kértek bebocsáttatást a várba az 

önkormányzattól, hogy a végéhez közeledik az épületegyüttes évek óta tartó felújítása. A 

várfalakon belül felállítandó színpadokon olyan előadók lépnek fel, mint a Hollóének 

Hungarica régizene együttes, Vesztergám Miklós tárogatóművész, az idén 70 éves Hobó, a 

Kolozsvári Magyar Opera és Filharmónia művészeiből alkotott Operettisimo, a Loyal, a 

Hooligans, a Ghymes, valamint Zorán. 

 

Demeter András: szabályszerűen láttam el a feladataimat 
2015. június 23. – transindex.ro 

Hétfőn jelent meg a bukaresti első kerület ügyészsége közleményében az, hogy 

érdekösszefonódás miatt vádat emeltek Demeter András István, a Román Rádiótársaság 

(SRR) volt elnöke ellen. A Transindex megkereste Demetert az ügyben, aki szerint 

szabályszerűen látta el a feladatait, valamint a törvényeknek megfelelően alkalmazott 

személyi tanácsadókat a SRR elnökeként, de az ügyészség nem volt hajlandó figyelembe 

venni az általa felhozott érveket és bizonyítékokat. 

 

„Szembe kell néznünk a bizalmatlansággal” 
2015. június 23. – maszol.ro 

Elsősorban a társadalmi párbeszédet hiányolja a Kolozs megyei RMDSZ-ben, és ezen 

szeretne javítani a szervezet új elnöke. Csoma Botond kifogásolja azt is, hogy gyanakvással 

kezeltek bizonyos, a civil szférából érkező kezdeményezéseket. Interjú. 

 

A csíki rendőrség udvarán húzzák fel az óriástrikolórt 
2015. június 23. – maszol.ro, transindex.ro 

A megyei rendőrség udvarán húznák fel pénteken „Hargita megye legnagyobb zászlóját” 

Csíkszeredában – tudta meg a maszol.ro. Antal Attila alpolgármester elmondta: a 

műveletre nem volt szükség a városháza engedélyére, mert a román zászló 

belügyminisztériumi intézmény területére kerül. „Ha közterületen lenne, akkor kellene a 

polgármesteri hivatal beleegyezése” – monda Antal Attila. 

 

Halállal fenyegetik Parászka Boróka újságírót 
2015. június 23. – maszol.ro 

Már a sajtószabadság elleni támadásokat feltérképező MappingMediaFreedom portál is 

felhívta a figyelmet annak a marosvásárhelyi magyar újságírónak az ügyére, aki a 

szélsőséges kuruc.info buzdítására napok óta fenyegetéseket kap különböző személyektől. 

A marosvásárhelyi rádió munkatársával, Parászka Borókával – véleményei miatt – nem 

először foglalkozik gyalázkodó hangnemben a fasisztoid portál, és nem is ez az első 

alkalom, hogy buzdításukra az újságírót fenyegetések érik. Most az apropót egy 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40064
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/49317-szembe-kell-neznunk-a-bizalmatlansaggal
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49326-a-csiki-rendorseg-udvaran-huzzak-fel-az-oriastrikolort
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49338-halallal-fenyegetik-paraszka-boroka-ujsagirot
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Krónikában megjelent cikk jelentette, amelyet a kuruc.info teljes egészében átvett és saját 

kommentárjaival látott el. 

 

„Elsózott” DNA-vizsgálat Szovátán 
2015. június 23. – szekelyhon.ro, Krónika 

Különösebben nem zavarta az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) hétvégi 

rajtaütésszerű vizsgálódása Péter Ferenc szovátai polgármestert, az elöljáró inkább annak 

módozatát kifogásolja. Péter, aki egyben az RMDSZ keretében működő Székelyföldi 

Regionális Önkormányzati Tanács elnöke, összefüggést lát az eljárás és a jövő évi 

választások között. 

 

Terepjátékok 
2015. június 24. – Csinta Samu – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „mintha a nemzetpolitikai elhatározások mindenkori 

bölcsőjének számító Tusványosnak készülne megágyazni Lázár János. A 

kancelláriaminiszternek a tegnapi parlamenti szakbizottsági meghallgatáson elhangzó 

értékelése, miszerint a szomszédos országok közül jó néhányban tapasztalhatók 

kifejezetten magyarellenes fellépések, persze csak szűk körnek jelenthetett újdonságot. 

Ami azonban igazán fontos: a jelenség pontozása, a felismerés egyértelműsítése”. 

 

Kétnyelvű vasúti hangosbemondó 
2015. június 24. – Krónika 

Hamarosan ismét bemondják magyar nyelven is az érkező és induló vonatjáratok adatait a 

csíkszeredai vasútállomáson – nyilatkozta Cornel Roșu, az állomás infrastruktúrájáért 

felelős illetékese. Mint kifejtette: már múlt hónapban jelezték a Román Vasúttársaság 

(CFR) brassói területi igazgatóságának elküldött jelentésben, hogy a hargitai 

megyeszékhelyen szükség van magyar nyelvű utastájékoztatásra is, így hamarosan 

elkészülnek az előre rögzített bejátszások. Roșu elmondása szerint az értesítés nemcsak 

Csíkszeredában lesz kétnyelvű, hanem „az összes olyan állomáson, ahol erre szükség van”. 

A csíkszeredai vasútállomás hangosbemondója több mint egy hónapja lett egynyelvű, 

amikor a korszerűsítés jegyében módosították a tájékoztatás módját. Azóta már nem a 

CFR munkatársa értesíti élőben az érkező és induló járatokról az utasokat, hanem 

felvételről játsszák be a közlést. 

 

Közös lista Károlyban 
2015. június 24. – Krónika 

Közös listát állítana a jövő évi önkormányzati választásokon Nagykárolyban az RMDSZ, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Romániai Német Demokrata Fórum (NDF). Az 

együttműködésről tegnap egyeztetett Kovács Jenő polgármester, helyi RMDSZ-elnök, 

Keizer Lajos alpolgármester, az NDF képviseletében és az EMNP képviselői. Egyetértettek 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/aelsozotta-dna-vizsgalat-szovatan
http://kronika.ro/velemeny/terepjatekok
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abban, hogy a város fejlődése érdekében a 2016-os választásokra igyekeznek közös listát 

kialakítani, növelve az erős magyar érdekképviselet esélyét.   

 

Kerékpáron Szent Lászlótól Szent Lászlóig 
2015. június 24. – Krónika 

A nagyváradi Szent László Napok népszerűsítése és a határ másik oldalán élők bevonása 

volt a célja a tegnap immár második alkalommal megrendezett kerékpártúrának, 

amelynek keretében mintegy harmincan kerekeztek át a Körös-parti városból 

Biharkeresztesre. A határnál Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere, az 

önkormányzat alkalmazottai, és civil kerékpárosok fogadták a váradiakat, és csatlakoztak a 

csapathoz.    

 

Beszélgetés Vákár Istvánnal, a Kolozs Megyei Tanács alelnökével az ügyvivő 
elnöki tisztségben eltöltött időszakról 
2015. június 24. – Krónika 

Történelmet írt a magyar közösség Kolozs megyében – jelentette  ki ügyvivő elnöki 

kinevezése kapcsán az RMDSZ-es Vákár István, aki tavaly júniustól, Horea Uioreanu volt 

elnök korrupciós botránya és elrendelt letartóztatása után egy évig vezette a Kolozs megyei 

önkormányzatot. 

 

Csáky Pál: a petíciós jog gyakorlása a demokrácia szintjének fokmérője 
2015. június 23. -MTI  

A petíciós jog gyakorlása a demokrácia szintjének egyik fokmérője európai szinten és a 

tagállamokban is - hangsúlyozta Csáky Pál, a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának 

európai parlamenti (EP-) képviselője, az EP petíciós bizottságának alelnöke kedden 

Brüsszelben, a parlamenti szakbizottság által szervezett nyilvános meghallgatáson. 

"Európában e tekintetben az északi országok vezetnek" - tette hozzá. 

 

Újra kétnyelvű Cirill és Metód komáromi szobra 
2015. június 23. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Magyar feliratot helyezett el a révkomáromi Cirill és Metód-szobor talapzatára Halász 

Béla, a Fontos vagy! mozgalom képviselője és Jozef Černek, a komáromi Matica slovenská 

házának igazgatója. „Ezt szimbolikus jelentőségűnek tartom a kétnyelvűségi küzdelmek 

terén. Az egész ügy tanulsága: ha Felvidéken bármit is el akarunk érni, legyen az az 

oktatás, kultúra vagy akár az önrendelkezés terén, az csak akkor sikerülhet, ha megtaláljuk 

hozzá a szlovák partnert” – mondta Halász Béla. A szoborcsoport elhelyezésével továbbra 

sem értünk egyet, egy esetleges politikai szemléletváltás után meg akarjuk nyitni ezt a 

témát is – fűzte hozzá. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kerekparon-szent-laszlotol-szent-laszloig
http://www.hirek.sk/itthon/20150623113954/Ujra-ketnyelvu-Cirill-es-Metod-komaromi-szobra.html
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Hamarosan kezdődnek a Pedagógusszövetség nyári egyetemei 
2015. június 23. – hirek.sk 

Július 6-11. között Révkomáromban a XXIV. Jókai Mór Nyári Egyetemen, Kassán pedig a 

II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetemen gyarapíthatja ismereteit 300 felvidéki, magyarországi, 

erdélyi, kárpátaljai és vajdasági pedagógus – tájékoztatott Jókai Tibor, a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke. „Az SZMPSZ nyári egyetemei ahhoz nyújtanak 

segítséget, hogy a pedagógus értse és ismerje a gyermeket, tudatosan neveljen, illetve 

segítse közvetlen környezetét is ebben a tudatosságban. Pedagógusok vagyunk, 

kisebbségben élve feladataink, kötelességeink megtöbbszöröződnek, mert a lélek munkáját 

végezzük és a jövőnek dolgozunk. Rajtunk múlik, milyen lesz a jövendő nemzedék, amely 

tagjait mi bocsátjuk útra” – mondta Jókai Tibor. 

 

Pered ügyéről is szó esett az Európai Parlamentben 
2015. június 23. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A petíciós jog gyakorlása a demokrácia szintjének egyik fokmérője európai szinten és a 

tagállamokban is – hangsúlyozta Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti 

képviselője, az EP petíciós bizottságának alelnöke kedden Brüsszelben, a parlamenti 

szakbizottság által szervezett nyilvános meghallgatáson. Csáky kifogásolta, hogy a szlovák 

oktatási minisztérium nem kezeli kellő súllyal ama több mint 26 ezer állampolgár által 

aláírt petíciót, amely által a polgárok a kisebbségi oktatásügyben tervezett jogkorlátozások 

ellen tiltakoznak. A meghívott előadók között szerepelt Jana Dubovcová szlovák 

ombudsman is, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy a regnáló nemzeti kormányok több 

esetben ignorálják a petíciókat. Példaként a Pered községben sikeresen megvalósított 

petíciót hozta fel, amely a község történelmi nevének visszaállítását célozta, a jelenlegi 

Tešedíkovóról a történelmi Peredre, s amelyet a kormány nem vett figyelembe. 

 

Az MKP a Szociális Szolgáltatásokat Nyújtók Szlovákiai Szövetségével tárgyalt 
2015. június 23. – hirek.sk 

A szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos problémákról, illetve az ezeket megoldani 

hivatott törvénytervezet kidolgozásáról tárgyalt a Szociális Szolgáltatásokat Nyújtók 

Szlovákiai Szövetségének képviselőivel Németh Gabriella, az MKP munka-, szociális és 

családügyi alelnöke. 

 

Igazgatóválasztás: Draxlerrel egyeztetnek a szakszervezetisek 
2015. június 23. – Felvidék Ma 

Az oktatásügyben dolgozók szakszervezete elutasítja a parlament előtt lévő 

igazgatóválasztásra vonatkozó jogszabály újabb módosítását, ezért tárgyalásra szólította fel 

Juraj Draxler oktatásügyi minisztert. A szociális partnerek és első olvasatban a parlament 

által is elfogadott eredeti javaslat két fordulóra érvényes vétójogot adna az 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150623160050/Hamarosan-kezdodnek-a-Pedagogusszovetseg-nyari-egyetemei.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150623144941/Pered-ugyerol-is-szo-esett-az-Europai-Parlamentben.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150623185942/Az-MKP-a-Szocialis-Szolgaltatasokat-Nyujtok-Szlovakiai-Szovetsegevel-targyalt.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/54516-igazgatovalasztas-draxlerrel-egyeztetnek-a-szakszervezetisek
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önkormányzatoknak, de végső soron az iskolatanács dönthetne. Az ehhez benyújtott 

módosítás azonban a végső döntést az önkormányzatok kezébe adná. 

 

Draxler az igazgatóválasztásról 
2015. június 23. – Új Szó 

Juraj Draxler oktatásügyi miniszter szerint az iskolaigazgatók választására vonatkozó 

mindkét javaslat megfelelő, és egyik sem változtat az iskolatanácsok jogállásán. A 

tárcavezető erről a szakmai szervezetekkel folytatott keddi tárgyalása után nyilatkozott. 

Draxler elmondta, hogy Ľubomír Petrák smeres képviselő indítványa biztosítékot jelent a 

fenntartónak. "Igen, a fenntartók az alapján blokkolhatják az igazgatóválasztást, de csak a 

képviselő-testületen belül háromötödös többséggel" - mondta, hozzátéve, hogy ilyen 

aránynál már az iskola felszámolásáról is dönthet a testület. 

 

Az MKP az EU menekültügyi politikájáról 
2015. június 23. – Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja egyértelműen elutasítja az Európai Bizottság által szorgalmazott 

kötelező bevándorlási kvótákat. A párt álláspontja szerint a kvóták nem az okok 

megoldását jelentenék, hanem ellenkezőleg, tovább mélyítenék a problémákat. 

 

Szabadka: A Zeneiskola igazgatónőjének felelősségét vizsgálja az iskolaszék 
2015. június 23. – Vajdaság Ma 

Korábban beszámoltunk az Electe civil szervezet, a Zeneiskola munkatársainak csoportja, 

illetve a diákok is elégedetlenségüknek adtak hangot az Zeneiskola igazgatónőjének, Barlai 

Editnek döntései és szankciói miatt. Az ügy csütörtökön kerül az iskolaszék elé, a 

nyilatkozatot tevő tanárok ezzel kapcsolatban sajtóközleményt adtak ki, amelyben az áll, 

az iskolaszéki ülésen a tanügyi felügyelőség jelentése alapján javasolják, hogy az iskolaszék 

részletesen vizsgálja felül az igazgató (Barlai Edit) felelősségét az iskolában elkövetett 

jogsértések miatt. 

 

A VMSZ javaslatai a szerbiai politikai rendszer megváltoztatására 
2015. június 23. – Pannon RTV 

Belgrádban ismertette a Vajdasági Magyar Szövetség a szerbiai politikai rendszer 

megváltoztatására vonatkozó javaslatait a párt köztársasági parlamenti frakcióvezetője. 

Pásztor Bálint elmondta, a VMSZ szerint az Alkotmányra kell a legnagyobb hangsúlyt 

fektetni, mivel értelmetlen a vonatkozó jogszabályokat módosítani az alaptörvény 

változtatása nélkül. Pásztor Bálint kiemelte, Vajdaságnak több, az Alkotmány által 

garantált jogkörrel kellene rendelkeznie. A párt fontosnak tartja a nemzeti tanácsok 

jogköreinek pontos meghatározását. Szerintük az Alkotmányba kell foglalni a nemzeti 

tanácsok jogosítványait és finanszírozását. A frakcióvezető rámutatott, hogy szükséges az 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/23/draxler-az-igazgatovalasztasrol
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/23/az-mkp-az-eu-menekultugyi-politikajarol
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18748/Szabadka-A-Zeneiskola-igazgatonojenek-felelosseget-vizsgalja-az-iskolaszek.html
http://pannonrtv.com/web/?p=212173
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Alkotmányban meghatározni a jogszabályok hierarchiáját, a nemzetközi jognak 

elsőbbséget kell adni a szerbiai törvények felett, valamint valódi alapot kell létrehozni 

Szerbia uniós tagságának. 

 

Hol lehet majd magyarul felvételizni? 
2015. június 23. – Vajdasági RTV 

A Tartományi Képviselőház határozata értelmében az egyetemi karok a nemzeti 

közösségek nyelvén is kötelesek megszervezni a felvételi vizsgákat, de a gyakorlatban ez 

nem zökkenőmentes. Sok egyetemen az akarat, illetve a szakemberek hiánya miatt nem 

valósult meg a magyar felvételi vizsga, mondta Nyilas Mihály tartományi oktatási tiktár. A 

titkárság bemutatta annak a pályázatnak az eredményeit, amelynek köszönhetően 160 

millió dinárt adományoztak a vajdasági általános és középiskoláknak, hogy iskola 

felszerelést tudjanak vásárolni. 

 

Óbecse legjobb tanulóit díjazta az önkormányzat 
2015. június 24. – Magyar Szó 

Óbecsén 234 általános iskolás tanuló részesült önkormányzati elismerésben kimagasló 

tanulmányi eredményéért. Az ünnepségen megjelenteket Vuk Radojević polgármester 

köszöntötte, és a nemzedék legjobb tanulóit – Acsai Noémit, a bácsföldvári Svetozar 

Marković ÁI, Varga Klaudiát, az óbecsei Samu Mihály ÁI, Milenko Gavrićot, a Sever 

Đurkić ÁI, Slađana Gligorićot, a Zdravko Gložanski ÁI, Péter Gyöngyit, a péterrévei Samu 

Mihály ÁI és Fazekas Sárát, a Petőfi Sándor ÁI diákját – egy-egy tablettel jutalmazta, a 

többiek pedig könyvet kaptak ajándékba.  

 

A KMKSZ kezdeményezi a mozgósításról szóló törvény módosítását 
2015. június 24. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

2015. június 22-én Ungváron tartotta soros ülését a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Elnöksége . A testület döntött arról, hogy levélben fordul Ukrajna elnökéhez a 

kisebbségi ügyekkel foglalkozó illetékes hivatal megszüntetése kapcsán. A Szövetség 

határozott véleménye, hogy a bizottság megszüntetése hátrányosan érinti Ukrajna 

nemzetiségi kisebbségeit és ellentétes az európai gyakorlattal is. Egyéb más pontok között 

az Elnökség arról is döntött, hogy kezdeményezi a mozgósításról szóló törvény azon 

módosítását, mely mentesítené a középiskolák és az általános iskolák tanárait, tanítóit a 

mozgósítás alól. 

 

Elkezdődött a kárpátaljai gyerekek magyarországi táboroztatása 
2015. június 23. – Kárpátalja Ma 

Június 23-án 200 kárpátaljai gyerek indult el Zánkára az ukrán–magyar határról. A 

magyarországi kormánytámogatással megvalósuló üdültetési program tíz héten át 
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http://www.rtv.rs/hu/vajdas%C3%A1g/hol-lehet-majd-magyarul-felv%C3%A9telizni_613328.html
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/kmksz-kezdemenyezi-mozgositasrol-szolo-torveny-modositasat
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elkezdodott-a-karpataljai-gyerekek-magyarorszagi-taboroztatasa/
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egyhetes turnusokban összesen 2200 gyereknek biztosít pihenési lehetőséget. A nyolc és 

tizennégy év közötti fiatalok magyarországi társaikkal együtt fognak üdülni a zánkai 

Erzsébet-táborban. A gyerekek programjai között szerepel egy egynapos budapesti 

kirándulás is, melynek keretében felkeresik az Országházat és megtekintik a főváros 

nevezetességeit. 

 

Hatszáz ukrajnai belső menekült gyerek nyaralhat Magyarországon 
2015. június 23. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net 

A magyarországi Velencei-tóhoz június 21-én indult el az első hatvanfős csoport Ukrajna 

nyolc (Ivano-Frankivszk, Dnyipropetrovszk, Zsitomir, Lemberg, Csernyivci, Hmelnyick, 

Kijev) megyéjéből. A tervek szerint további kilenc csoport utazik Magyarországra egy-egy 

hétre – adta hírül a mukachevo.net. A Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma 

által támogatott jótékonysági program keretében a nyár folyamán hatszáz olyan ukrajnai 

gyermek üdülhet a szomszédos országban, akik közvetlenül átélték az Ukrajna keleti 

részén zajló harcok borzalmait. Vannak közöttük árvák és olyanok is, akiknek a szülei még 

most is a terrorellenes műveletekben vesznek részt. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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