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A magyar reformátusok ismerik a megmaradás és a megtartás útját 
2015. június 24. – MTI, Kormany.hu, Magyar Hírlap, Napi Gazdaság, OrientPress, 

Inforádió, hirado.hu 

A magyar reformátusok ismerik a Kárpát-medencei magyarság megmaradásához és 

megtartásához vezető utat - jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten. A 

miniszterelnök a Generális Konvent fővárosi találkozója alkalmából, a Kálvin téri 

református templomban tartott szerda esti istentiszteleten azt mondta: "az a feladat 

méretett ki ránk, hogy megtaláljuk az utat", amely a magyarság megmaradásához és 

megtartásához vezet a Kárpát-medencében. Orbán Viktor kijelentette: "Magyarország 

felelős vezetői ma azt kérik Önöktől, hogy amint az elmúlt fél évezredben úgy a következő 

évtizedekben is segítsék a nemzetet"."Álljunk ki közösen Kárpátaljáért, ahol szociális 

katasztrófa fenyeget és álljuk ki közösen Erdélyért" - szólított fel a kormányfő, aki 

köszönetet is mondott azért, hogy bajbajutott magyar családok ezreinek sikerült segíteni 

Kárpátalján. 

 

Elfogadta az új választási törvényt a képviselőház 
2015. június 24. – transindex.ro, MTI, Krónika, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati 

Jelen, Bihari Napló 

Elfogadta a képviselőház szerdán az új parlamenti választási törvényt, amelynek 

értelmében Románia - kisebb módosításokkal - visszatér a 2008 előtt alkalmazott megyei 

pártlistás, arányos választási rendszerhez. A parlamenti küszöb ötszázalékos marad, a 

regionális pártok képviselethez jutását alternatív küszöb is könnyíti: azok az - országos 

szinten öt százalék alatt teljesítő - politikai alakulatok is bejutnak a parlamentbe, amelyek 

négy megyében megszerzik a voksok legalább 20 százalékát. A törvény hatályba lépéséhez 

már csak az államfő aláírására van szükség. A parlamenti választásokat jövő ősszel tartják. 

 

A magyar kormány előtt a VMSZ gazdaságfejlesztési stratégiája 
2015. június 24. – MTI, Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési stratégiáját tárgyalta a magyar 

parlament vállalkozásfejlesztési bizottsága. A magyar kormány eddigi, oktatási, kulturális 

és művelődési célra adott támogatásával nem lehet a szülőföldjükön megtartani a 

vajdasági magyar embereket, ennél többre, a helyi vállalkozások támogatására van 

szükség, hogy munkához jussanak az ott lakók, ezért készítette el a VMSZ a 

gazdaságfejlesztési stratégiáját – mondta Pásztor István, a párt elnöke a bizottság ülésén 

Budapesten. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/a-magyar-reformatusok-ismerik-a-megmaradas-es-a-megtartas-utjat
http://itthon.transindex.ro/?hir=40081
http://pannonrtv.com/web/?p=212271
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Növelné a Kisebbségi Jogvédő Intézet költségvetését a KMKF szakbizottsága 
2015. június 24. - MTI 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet költségvetésének növelését javasolta a Kárpát-medencei 

Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) szakpolitikai munkacsoportja szerdai budapesti 

ülésén. Vitányi István (Fidesz), a testület társelnöke újságírók előtt elmondta: az intézet 

jelenleg évi 30 millió forintból gazdálkodik. Az a javaslat hangzott el, hogy ez emelkedjen 

50 millió forintra, amit a kormánypárti politikus reálisnak nevezett. Véleménye szerint ez 

a plusz 20 millió forint nem nagy igény. Közölte, az intézet számos Kárpát-medencei 

ügyvédi irodával, szakértőkkel áll kapcsolatban, illetve a strasbourgi bíróságon is folynak 

ügyeik, ellátnak képviseletet. 

 

Felfüggesztette a román ügyészség képviselői tisztségéből Ponta egyik közeli 
barátját 
2015. június 24. - MTI 

Felfüggesztette a román korrupcióellenes ügyészség szerdán parlamenti képviselői 

tisztségéből Sebastian Ghita üzletembert, aki Victor Ponta miniszterelnök egyik közeli 

barátja. A rendkívüli intézkedést először alkalmazza a vádhatóság egy törvényhozó ellen. 

Megtiltották neki, hogy bemenjen a parlamentbe, és képviselői minőségében bármilyen 

tevékenységet folytasson. Ghita már februárban az ügyészség látókörébe került Ponta 

egyik rokonával együtt. Most kiterjesztették ellene a bűnvádi eljárást újabb 

bűncselekmények miatt. 

 

 

Márton Árpád: az új választási törvénnyel sem juthat be két magyar párt a 
parlamentbe 
2015. június 24. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, Krónika, Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Az új választási törvény sem teszi lehetővé, hogy két magyar párt jusson képviselethez a 

parlamentben - mondta az MTI-nek Márton Árpád, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezető-helyettese. Márton Árpád, aki az RMDSZ képviseletében vett rész részt a 

választási törvénycsomagot kidolgozó különbizottságban, az MTI-nek elmondta: az 

alternatív küszöb a regionális pártok számára biztosíthat parlamenti képviseletet. Arra a 

kérdésre, hogy mennyiben enged teret ez a választási törvény az erdélyi magyarságon 

belüli politikai pluralizmusnak, Márton Árpád azt mondta: a parlamenti képviseletet 

veszélyeztető helyzetet teremt az, ha több magyar párt verseng majd a közösség 

szavazataiért. 
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Szabad himnuszéneklést kérnek a háromszéki magyar politikai szervezetek a 
prefektustól 
2015. június 24. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

A himnuszéneklés kapcsán intéz beadványt a Kovászna megyei prefektushoz az RMDSZ 

Háromszéki Területi Szervezete, a Magyar Polgári Párt Kovászna Megyei Szervezete és az 

Erdélyi Magyar Néppárt két megyei tanácsosa, amelynek képviselői alá is írták a 

dokumentumot június 24-én, szerdán Sepsiszentgyörgyön. Az ívet magyar nyelven 

juttatják el a megyei kormánymegbízotti hivatalhoz, és arra kérnek mindenkit, hogy július 

20-ig minél többen töltsék ki. 

 

Az RMDSZ támogatja Ungureanu kinevezését a SIE élére 
2015. június 24. – maszol.ro 

Az RMDSZ támogatja Mihai Răzvan Ungureanu kinevezését a Külügyi Hírszerző Szolgálat 

(SIE) élére – közölte szerdán Kelemen Hunor. „Egyetlen okunk sincs arra, hogy 

parlamentben elutasítsuk a kinevezését” – idézte a szövetségi elnököt az Agerpres 

hírügynökség. A politikus arra reagált, hogy Klaus Johannis szerdán a volt kormányfőt 

javasolta a SIE igazgatói tisztségébe. Mihai Răzvan Ungureanu kinevezéséről a 

későbbiekben dönt a parlament. 

 

Az SZNT senkit sem keresett meg az őrtűzgyújtási akció érdekében 
2015. június 24. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Várhatóan nem alakul ki teljes körű politikai összefogás az SZNT és EMNP által október 

25-re tervezett nagyszabású őrtűzgyújtási akció mentén. A háromszéki MPP és RMDSZ 

vezetők szerdai közös sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva Tamás Sándor és 

Kulcsár Terza József is azt nyilatkozták az általuk képviselt szervezeteket mindeddig nem 

keresték meg a kezdeményezők, nem zajlanak tárgyalások a közös szervezésről. A szerdai 

sajtótájékoztatón a háromszéki RMDSZ elnöke úgy nyilatkozott: Izsák Balázs SZNT-elnök 

és az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői más utat képzeltek el, nem hajlandóak 

együttműködni az szövetséggel és a polgári párttal. Ezt megerősítette Kulcsár Terza József 

is, aki elmondta, érdeklődött az MPP országos vezetőségénél, de az SZNT senkit nem 

keresett meg, nem indultak tárgyalások az akció közös szervezéséről. 

 

Gyöngyhalászok, kukkerek, valós tervek a szórványban 
2015. június 24. – maszol.ro 

Az újonnan alakult önálló magyar líceum jövőjéről értekeztek kedden Besztercén 

pedagógusok, újságírók és közéleti személyiségek. A Fehér Holló Médiaklub Egyesület 

szárnyai alatt tevékenykedő, önkéntes munkán alapuló Szórványtengely-mozgalom 

lupényi, dévai, medgyesi, nagyenyedi pedagógus-küldöttségei örömüknek adtak hangot, 

hogy bővült a magyar szórványoktatási paletta, és szolidaritásukról biztosították az új 

magyar líceum szép számban jelenlévő pedagógusait. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40079
http://itthon.transindex.ro/?hir=40079
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/49415-az-rmdsz-tamogatja-ungureanu-kinevezeset-a-sie-elere
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/49416-az-sznt-senkit-sem-keresett-meg-az-ortuzgyujtasi-akcio-erdekeben
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49390-gyongyhalaszok-kukkerek-valos-tervek-a-szorvanyban
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Idén sem engedik be Marosvásárhely belvárosába a Forgatagot? 
2015. június 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, Népújság 

Augusztus 25-30. között tartják a 3. Vásárhelyi Forgatagot, számolt be szerdai 

sajtótájékoztatóján a szervezők nevében Portik Vilmos, aki elmondta, egyelőre a Maros 

partján tervezik megszervezni a szabadtéri rendezvényeket, bár több belvárosi helyszínt is 

megjelöltek a polgármesteri hivatalhoz leadott kérvényükben. „Kiszínezzük a várost”: ezt a 

szlogent választották a szervezők az idei rendezvénynek, amely az elképzelések szerint még 

színesebb, még gazdagabbb lesz, mint az előzőek. Az idei fesztiválra a Nemzeti Kulturális 

Alaptól 7 millió forintot, a Bethlen Gábor Alaptól 1,3 milliót kap a Fesztivál. 

 

Vádirat nevek nélkül 
2015. június 24. – szekelyhon.ro 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által összeállított, Ráduly Róbert Kálmán 

és Szőke Domokos ügyében készült vádiratot az elkövetkező napokban több részben 

ismerteti a Csíki Hírlap. 

 

Összefogott az MPP és a Néppárt udvarhelyi szervezete 
2015. június 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

Koalícióra lépnek a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

székelyudvarhelyi szervezetei: az országos politikai viszonyok és viták helyett 

Székelyudvarhely érdekeit tartják szem előtt a két erdélyi magyar párt helyi tagjai, ezért 

közös célokat és víziókat fogalmaztak meg a város jövőjét illetően, illetve a 2016-os 

helyhatósági választáson is közös polgármesterjelöltet állítanak. A Néppárt országos 

elnöksége üdvözli és példaértékűnek tartja a nemzeti oldal összefogását, az MPP 

vezetősége pedig úgy értékeli: változásra van szükség Udvarhelyen. 

 

Nem drágul a diploma – Változatlan tandíjak az erdélyi egyetemeken 
2015. június 24. – Krónika 

Nem változnak érdemben az erdélyi magyar felsőoktatási intézményekben a jövő tanévre 

meghirdetett tandíjak, csupán egy-két felkapottabb szakon kell magasabb összegekre 

számítani. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen a tandíjak mértéke érdemben 

nem változott, csupán néhány karon módosítottak, de továbbra is 2000 és 4500 lej közötti 

összeget kell fizetniük a költségtérítéses helyekre bejutó diákoknak, közölte dr. Soós Anna, 

a BBTE rektorhelyettese. Tandíjak terén a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen 

(EMNT) sincs lényeges változás a következő tanévben. Kalmár Gábor, a rektori hivatal 

közkapcsolatokért felelős munkatársa rámutatott, hogy alapképzésben a tandíjmentes és 

tandíjas helyek mellett majdnem mindegyik szakon vannak költség-hozzájárulásos helyek. 

Ezek költsége jóval alacsonyabb, mint a teljes tandíj összege, átlagban 320 euró körül 

mozog. 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/49410-iden-sem-engedik-be-marosvasarhely-belvarosaba-a-forgatagot
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/vadirat-nevek-nelkul
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/osszefogott-az-mpp-es-a-neppart-udvarhelyi-szervezete
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nem-dragul-a-diploma-a-valtozatlan-tandijak-az-erdelyi-egyetemeken
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Betiltották a legionárius és vasgárdista jelképek használatát 
2015. június 24. – maszol.ro, MTI, Magyar Hírlap 

A képviselőház egy szerdán elfogadott törvénymódosítással betiltotta a legionárius és 

vasgárdista jelképek használatát. Három liberális honatya terjesztett be törvénymódosítást 

a fasiszta, rasszista, idegengyűlölő szervezetek és jelképek tiltásáról szóló 2002/31-es 

sürgősségi kormányrendelethez, amelynek értelmében Romániában tilos háborús bűnösök 

emlékét ápolni. 

 

Kilendítené a holtpontról az elakadt ingatlan-kártérítéseket a kormány 
2015. június 24. – maszol.ro, MTI 

A kommunizmus idején államosított ingatlanokért járó, elakadt kártérítéseket próbálja 

kilendíteni a holtpontról egy szerdán elfogadott sürgősségi rendelettel a kormány. A 

rendelet a hiányos kártérítési dokumentációk esetében segíti a döntéshozatalt azzal, hogy a 

hiányzó információkat "vélelmezett" adatokkal pótoltja. A jogszabály a kisebbségi 

közösségektől és egyházaktól államosított ingatlanok visszaszolgáltatását azzal mozdítaná 

elő, hogy az ezzel foglalkozó restitúciós különbizottság munkájába bevonja a megyei 

prefektusi hivatal, illetve a helyhatóság egy-egy képviselőjét. Az egyházak és kisebbségi 

közösségek restitúciós igényeit elbíráló testületnek eddig a pénzügyminisztérium, a 

kulturális és vallásügyi, az igazságügyi tárca, valamint a miniszterelnöki hivatal képviselői 

alkották. Az érintett prefektusi hivatal és a helyhatóság képviselőjével kiegészült új 

felállásban a testület öt tagjának jelenlétében lesz határozatképes - közölte a bukaresti 

kormány sajtóirodája. 

 

Kolozsváron is bemutatta kulturális fővárosi pályázatát Szentgyörgy 
2015. június 24. – maszol.ro 

Az identitás kérdéskörére építi Sepsiszentgyörgy azt a pályázatot, amellyel Székelyföld 

nevében szeretné elnyerni 2021-re az Európa kulturális fővárosa címet – közölték a 

projekt képviselői egy szerda esti kolozsvári fórumon. Mint Veres Nagy Tímea kulturális 

menedzser kiemelte, a kultúra és a művészetek eszközei lehetnek az identitáskonfliktusok 

tematizálásának, és egy modellértékű megoldás megtalálásának. Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere úgy vélte: a kultúra és a kulturális fővárosi cím bonthatná 

le azokat az előítéleteket, amelyekkel Bukarest tekint a Székelyföldre. Hozzátette, a román 

központi médiában szinte csak negatív hírek jelennek meg Székelyföldről, ám a 

sepsiszentgyörgyi kulturális események mindig kellemes meglepetést okoznak a városba 

látogató román művészeknek. 

 

Várfoglalás Váradon színes forgataggal 
2015. június 25. – Krónika  

Várat hódítunk!”– ezzel a mottóval rajtol csütörtök délután a nagyváradi Szent László 

Napok. A helyszín terén történt az előző évekhez képest a legnagyobb változás, idén 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/49422-betiltottak-a-legionarius-es-vasgardista-jelkepek-hasznalatat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/49423-kilenditene-a-holtpontrol-az-elakadt-ingatlan-karteriteseket-a-kormany
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/49428-kolozsvaron-is-bemutatta-kulturalis-fovarosi-palyazatat-szentgyorgy
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ugyanis a lovagkirály sírjának egykor otthont adó nagyváradi várban szervezik meg az 

ünnepet. A vár történelmi múltjához jól illeszkedik a Szent László Napok 

programkavalkádja. „Nagy öröm számunkra, hogy a mienk az első nagy közösségi 

rendezvény, amely ezt a helyszínt mondhatja magáénak. Ennek szimbolikus jelentősége is 

van, hiszen kicsit visszafoglaljuk azt, amit őseink építettek” – jelentette ki a Krónikának 

adott interjúban Zatykó Gyula főszervező. 

 

Tűzkeresztség 
2015. június 25. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „jól beszélnek azok, akik a társadalomszervezésben, a 

közösség felrázásában, a politikai és civil szervezetek mozgalmi jellegének erősítésében 

látják az előrelépés lehetőségét. Azok pedig, akik ilyen-olyan okoknál fogva 

megkérdőjelezik egy másik, de a közös célért méltósággal és elhivatottan küzdő 

csoportosulás kezdeményezésének helyénvalóságát, bizony melléfognak”. 

 

A szatmári elöljáró adott volna munkát helyettesének 
2015. június 25. – Krónika 

Nem igaz, hogy nem adtam volna fontos feladatokat egy RMDSZ-es alpolgármesternek, és 

sajnálom, hogy nem engedték, hogy Maskulik Csaba foglalja el a megüresedett helyettes 

városvezetői tisztséget. Felkészült, rátermett embernek tartom őt, és igenis bíztam volna rá 

jelentős, megoldandó ügyeket. A szatmárnémeti magyaroknak szükségük lenne arra, hogy 

legyen egy magyar is a város vezetőségében” – jelentette ki tegnap Dorel Coica, 

Szatmárnémeti polgármestere egy sajtótájékoztató keretében, újságírói kérdésre 

válaszolva. Az elöljáró azt is elmondta, szerinte miért utasította el a szövetség városi 

szervezetének választmánya a tisztséget. „Azért utasították el a felajánlást, mert a posztra 

alkalmas emberüknek nem akartak lehetőséget adni a bizonyításra. Kereskényi Gábor 

parlamenti képviselő, városi pártelnök konkurenciát lát Maskulikban, ami a jövő évi 

polgármester- választást célzó előválogatót illeti, ezért akadályozta meg, hogy helyzetbe 

kerüljön”. 

 

„Jól halad a restitúciós folyamat” 
2015. június 25. – Krónika 

A restitúciós kérelmek közel 41 százalékát oldották meg eddig Sepsiszentgyörgyön – 

nyilatkozta Kulcsár Tünde, a polgármesteri hivatal jegyzője. Az illetékes ezt annak nyomán 

közölte, hogy múlt héten Szotyori Nagy Áron – aki közel húsz éve pereskedik, hogy 

visszaszerezze családi örökségét – egyszemélyes tüntetést tartott a hivatal előtt azt állítva, 

hogy a megyeszékhelyen a visszaszolgáltatást igénylők alig 6–7 százaléka kapta vissza 

ingatlanát, és az ügyeknek mindössze 7–8 százalékát rendezték le kielégítően. Kulcsár 

Tünde kiemelte: a hangsúlyt a természetbeni visszaszolgáltatásokra fordították, a 

lakóingatlanok restitúcióját pedig nagymértékben megoldották.   
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Adományokat vár a Székely Nemzeti Tanács 
2015. június 25. – Krónika 

Székelyföldi autonómia pénzalapot hoz létre a Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amely 

közleményben jelezte, hogy az ügyet támogatni vágyók havi jövedelmének egy százalékát 

(minimálisan 15 lejt, 1000 forintot vagy 5 eurót) várják adományként. Az SZNT azzal 

érvelt, hogy az autonómia ügyét nem elég elméletben támogatni, a gyakorlatban is tenni 

kell érte. Az adományozók a tanács munkáját segítenék, hatékonyabbá tennék a belföldön 

és külföldön folytatott tevékenységet, például hozzájárulhatnának egy székely lobbiiroda 

létrehozásához Strasbourgban.  

 

Levelet küldött a FUEN Draxlernek a kerettanterv miatt 
2015. június 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az Európai Parlamenti képviselők után a FUEN-nek is felkeltette a figyelmét a szlovákiai 

magyar oktatásügyet veszélyeztető kormányzati intézkedések. Emiatt levelet intézett az 

Európai Nemzetiségek Föderalista Uniója (FUEN) Juraj Draxler szlovák oktatásügyi 

miniszterhez. A szervezet a levélben nyugtalanságának adott hangot az új kerettanterv 

kapcsán, mert a kisebbségi iskolákban tervezett lépések csökkentenék az anyanyelvi 

oktatás színvonalát. A FUEN nevében Hans Heinrich Hansen, a szervezet elnöke arra 

kérte a szlovák oktatási minisztériumot, hogy ismerje el, védelmezze és támogassa a 

nemzeti kisebbségek nyelvi és kulturális sokszínűségét, amely gazdagítja a társadalmat. A 

nemzeti kisebbségek hivatottak eldönteni, milyen jogok járnak a tagjaiknak a 

nyelvhasználatot és közoktatási sztenderdeket illetően, áll a levélben. 

 

Tiltakozik a Diákhálózat 
2015. június 24. – bumm.sk 

A szlovákiai magyar oktatásügyet hátrányosan érintő döntések ellen szervez tiltakozást a 

Diákhálózat csütörtökön a pozsonyi parlament elé. A megmozdulás szervezői tiltakoznak a 

kisiskolák létét veszélyeztető minimális osztálylétszámok és az anyanyelvi órák számának 

drasztikus csökkentése ellen a magyar iskolákban. 

 

Csütörtökön szavaznak az iskolatörvényről, a kisiskolákról is döntenek 
2015. június 24. – bumm.sk 

A parlament csütörtökön szavaz a Dušan Čaplovič egykori oktatási miniszter nevével 

fémjelzett oktatási törvény módosításáról. A kisiskolák jövőjéről és az igazgatók 

kinevezésének módjáról is voksolnak majd. A törvény módosító javaslatában szerepelnek 

azok a minimális osztálylétszámok, amik hosszútávon lehetetlenné teszik a kis 

diáklétszámmal működő alapiskolák létezését. Különböző faktorok alapján egy-egy 

alapiskolában a kilenc és tizenhárom fő között állapítják meg majd azt a létszámot, ami 

alatt nem indulhat első, illetve ötödik osztály. 
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Migrációs folyamatok a szlovák-magyar határ mentén 
2015. június 24. – bumm.sk 

A Kopint Konjunktúra Kutatási Alapítvány és a Kempelen Intézet június18-án tartotta a 

Magyarország–Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 

keretében finanszírozott projektzáró konferenciáját. Az előadások fókuszában a szlovák-

magyar határszakasz a munkaerő-piaci és munkaerő migrációs folyamatainak, illetve a 

szlovák-magyar határ mentén a munkavállalási célú migráció motivációnak feltárása 

szerepelt; kiegészítve a szlovák-magyar határrégió főbb gazdasági jellemzőinek az 

ismertetésével. 

 

Az igazgatók 80%-a nem erősítené a fenntartót 
2015. június 24. – Új Szó 

Nem ért egyet az óvodák, iskolák, művészeti iskolák, nyelviskolák, szabadidőközpontok 

igazgatóinak nyolcvan százaléka azzal, hogy a fenntartók kompetenciáit tovább növeljék az 

igazgatók kinevezése során. A Szlovákiai Tanítók Kamarája 1379 igazgatót kérdezett meg 

az oktatási törvény tervezett módosításáról. Vladimír Crmoman, a kamara alelnöke 

elmondta, az igazgatók 180 olyan esetről számoltak be, amikor a fenntartó megpróbált 

nyomást gyakorolni, hogy a felvétel során részesítsék előnyben családtagjaikat vagy 

ismerőseiket, még akkor is, ha azok alacsonyabb képzettséggel rendelkeznek. 

 

Újrakoronázzák III. Károlyt Pozsonyban 
2015. június 24. - MTI 

A hétvégén tartják Pozsonyban a 13. Koronázási ünnepségek nevet viselő 

rendezvénysorozatot, amellyel a magyar királyok, királynők és királynék egykoron itt 

zajlott koronázásaira emlékeznek a pozsonyiak. Az idén III. Károly magyar királyt, Mária 

Terézia apját "koronázzák újra."A Koronázási ünnepségeket 2002 óta minden évben 

megrendezik, mindig június utolsó hétvégéjén, Mária Terézia 1741. június 25-i 

koronázására emlékezve.  

 

Kocsis Károly: Előre megszervezettek voltak a délvidéki "még hidegebb 
napok" vérengzései 
2015. június 24. – MTI, Vajdaság Ma, MNO 

A második világháború végén a délvidéki "még hidegebb napok" tömeggyilkosságait a 

legfelsőbb vezetés jóváhagyásával, előre megszervezve követték el a jugoszláv kommunista 

alakulatok Kocsis Károly akadémikus, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság elnöke 

szerint. Kocsis Károly elmondta: az elmúlt években számos új dokumentum került elő, így 

például eddig ismeretlen névsorokat sikerült megtalálni az áldozatokról, valamint a 

katonai közigazgatás működésére vonatkozó új adatok is napvilágot láttak. Mindezek 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k

 

http://www.bumm.sk/regio/2015/06/24/migracios-folyamatok-a-szlovak-magyar-hatar-menten
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/06/24/az-igazgatok-80-a-nem-erositene-a-fenntartot
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18754/Kocsis-Karoly-Elore-megszervezettek-voltak-a-delvideki-34meg-hidegebb-napok34-verengzesei.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18754/Kocsis-Karoly-Elore-megszervezettek-voltak-a-delvideki-34meg-hidegebb-napok34-verengzesei.html


 

 

 

 

 

 
10 

alapján a kutató szerint megalapozottan lehet állítani, hogy a második világháború végén 

tudatosan szervezett és elkövetett atrocitások történtek a ma Szerbiához tartozó területen.  

0, 

A magánosítás, a Magyar Szó és a Hét Nap az MNT Tájékoztatási 
Bizottságának ülésén 
2015. június 24. – Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

Az önkormányzati alapítású, közszolgálati funkciójú médiaházak megmentésének 

stratégiájáról és a Magyar Szó szerkesztőségében kialakult nézeteltérésekről és a Hét 

Napot ért vádakról is szó volt a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának 

szerdai ülésén. A tagok szerint párbeszéddel kell megoldani a kialakult problémákat. Az 

állami tulajdonban lévő szerbiai médiumok ugyan október 31-ig haladékot kaptak a 

privatizációs folyamatuk lezárására, a problémával mégis sürgősen foglalkozni kell – 

hangzott el a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának ülésén. A Tájékoztatási 

Bizottság megegyezett abban, hogy a Magyar Szó szerkesztőségében kialakult belső 

feszültségeket, házon belül, párbeszéd útján kell megoldani. 

 

Még nincs eredmény a mozgósítási „feketelisták” ügyében 
2015. június 24. - Karpatalja 

Lapunk is beszámolt arról, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

május közepén a Kárpátaljai Megyei Ügyészséghez fordult a Beregszászi járásban 

megjelent ukrán nyelvű szórólapok ügyében, melyek az állítólag a mozgósítás alól kibújó 

polgárok neveit és személyes adatait (teljes nevük mellett születési idejüket és lakcímüket) 

tartalmazták. A Szövetség folyamodványára minap válasz érkezett a kárpátaljai megyei 

ügyésztől. 

 

Módosító indítványok az új választási törvénytervezethez 
2015. június 24. – Kárpátaljalap.net 

Egy sor, a nemzeti kisebbségeket érintő kérdésről tárgyalt hétfői ülésén a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Elnöksége. A tanácskozás után a testület 

döntéseiről Brenzovics László parlamenti képviselőt, a Szövetség elnökét kérdeztük. 

 

Az együttműködés jegyében 
2015. június 24. – Karpatalja.ma 

Újabb felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodást a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola. Ezúttal a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi 

Főiskolával indult el a partneri kapcsolat. Az együttműködést dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-

főiskola elnöke és dr. Véghseő Tamás, a hittudományi főiskola rektora írták alá június 24-

én a beregszászi intézmény tanácstermében. A szerződés értelmében 2016 őszétől 
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katechéta és lelkipásztori munkatársképzés indulhat meg a kárpátaljai görögkatolikus 

egyház számára a beregszászi főiskolán. 

 

A tudás, az információk áramlása a legfontosabb... 
2015. június 25. - Népújság 

Június 17-én és 18-án Lendván tartotta soros ülését a Kárpát-medencei Magyar Gazdák 

Egyeztető Fóruma, amely mintegy 20 magyarországi és határon túli magyar 

agrárszervezetet tömörít. Az esemény sajtótájékoztatóval zárult, amelyen Jakab István, a 

magyar Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, Győrffy Balázs, a Nemzeti 

Agrárgazdasági Kamara elnöke és Balaskó József, a Muravidéki Magyar Gazdák és 

Vállalkozók Egyesületének elnöke összegezte az elhangzottakat. 

 

Inspirációs tréningen a lendvai diákok 
2015. június 25. - Népújság 

Az iskolaév befejeztével a Lendvai Kétnyelvű Középiskolában a külhoni magyar szakképzés 

éve kapcsán a pályaválasztás és a különböző szakmák iránti érdeklődés inspirálására 

pénteken tréninget szerveztek a felvidéki Tandem Nonprofit Szervezet szakmai vezetőinek 

segítségével. A tréning céljáról, annak hasznáról és az inspiráció fontosságáról Zakar 

Erikát, a Tandem munkatársát kérdeztük. 

 

Segítettünk a kárpátaljai magyaroknak 
2015. június 25. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség a nemzetiségi intézményekkel és 

a történelmi egyházakkal együtt májusban gyűjtési akciót indított a háborús helyzet és a 

pénzromlás miatt nehéz helyzetbe került kárpátaljai magyarok megsegítésére. Az akció a 

napokban lezárult. 

 

Magyar nap Pakrac városában 
2015. június 24. – Huncro.hr 

Múlt szombaton tartotta a Pakráci Magyarok Közössége immár hagyományos 

rendezvényét, a Pakráci Magyar Napot. A találkozó idei fő témája a magyar gasztronómia 

volt. Fa Josip, a Pakráci Magyarok Közösségének elnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, 

nagyon örültek annak, hogy több mint száz fellépő/kiállító volt a vendégük az idei magyar 

napon. 
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Második alkalommal rendezett néptánc-szemlét a Csárdás 
2015. június 24. – Huncro.hr 

A HMDK csúzai Csárdás Ifjúsági Kultúregyesület másodszor rendezett néptáncfesztivált 

Csúzán. Az idei találkozón magyar népi tánccsoportok mutatkoztak be – a csúzaiakon 

kívül a magyarországi Sátorhelyről, Szentlászlóról, Laskóról és Várdarócról. 

 

Osztrák-magyar projektnapok Locsmándon 
2015. június 24. - Volksgruppen 

„A mi színes világunk“ mottóval kerülnek az idén megrendezésre a zsirai és a 

locsmándi/Lutzmannsburg általános iskolák közös projektnapjai. Zsiráról 24 diák tölt 

három napot Locsmándon, ahol két nyelven zajlanak a programok, továbbá természet- és 

környezetvédelmi pedagógusok is segítik a kis „kutatók“ munkáját. 

 
  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
Ő

rv
id

é
k

 

http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6373-2015-06-24-09-45-47
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/meldungen/stories/2717902/


 

 

 

 

 

 
13 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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