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Román külügy: a korrupció elleni harc nem etnikumfüggő 
2015. június 26. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A román igazságszolgáltatás reformja és a korrupció elleni harc nincs tekintettel az 

állampolgárok etnikai vagy felekezeti hovatartozására, eredményeit pedig európai szinten 

is elismerik – jelentette ki a bukaresti külügyminisztérium csütörtökön Lázár János 

Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentéseire reagálva. A román külügyi tárcát a 

Mediafax hírügynökség reagáltatta arra, hogy Lázár János az Országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottsága előtt kedden a szomszédos országokban tapasztalt 

magyarellenes fellépésekről beszélt. 

 

Oprea jelenlétében vonták fel Csíkban a román óriászászlót 
2015. június 26. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

Gabriel Oprea ideiglenes román miniszterelnök jelenlétében vontak fel pénteken egy 28 

négyzetméteres román zászlót Csíkszeredában a Hargita megyei rendőrség épülete előtt. 

Gabriel Oprea a román zászló ünnepe alkalmából mondott beszédében katona 

neveltetésére hivatkozva emelte ki a nemzeti értékek jelentőségét. Utalt a geopolitikai 

helyzetre és azokra a külső kihívásokra, amelyek közepette Romániának helyt kell állnia. 

Említést tett arról a véráldozatról, amelyet Erdélyben és a világon bárhol a románok 

hoztak a nemzeti terület megvédéséért. „Csak együtt, vallási, etnikai hovatartozástól, vagy 

politikai nézetektől függetlenül szolgálhatjuk az országot, védhetjük állampolgárait, 

megmutatván, hogy valódi románok és valódi európai állampolgárok vagyunk" – jelentette 

ki az ideiglenes román miniszterelnök. 

 

Washington: Bukarest diszkriminálja a magyarokat 
2015. június 26. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A romániai magyar kisebbséget ért hátrányos megkülönböztetésekre is kitért a szerdán 

közreadott éves emberi jogi jelentésében a washingtoni külügyminisztérium. A tavalyi 

állapotokat tükröző dokumentum felidézi: a romániai magyar közösség tagjai továbbra 

sem használhatják anyanyelvüket az igazságszolgáltatásban, több város önkormányzata 

megtagadja a kétnyelvű helységnévtáblák elhelyezését, sok esetben pedig megtiltják a 

székely zászló kitűzését a magyarok lakta vidékeken. 

 

Szlovák-magyar viszony: A „forró témák” még váratnak magukra 
2015. június 28. – Felvidék Ma 

Gyakran hallani mindkét fél részéről, hogy a szlovák-magyar viszony még soha ennyire 

nem volt jó, mint manapság. Pedig akadnak forró témák, amelyek hamarosan a siker 

reményében megvitathatók. Berényi József MKP-elnök szerint nagy valószínűséggel erre 

csak a márciusi szlovákiai választások után kerül sor. Akik a legfelsőbb szintű kiváló 

szlovák-magyar viszonyra példákat keresnek, nem hagyják ki a múlt heti V-4-es 
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kormányfői találkozón történteket, amikor is Robert Fico megvédte Orbán Viktor 

álláspontját a határzár szükségességéről. Berényi feltételezi, hogy ennek pragmatikus okai 

is vannak, de annak is köszönhető, hogy a szlovák és a magyar kormányfő között már 

néhány éve egyfajta párbeszéd zajlik. 

 

Böjte Csaba kapta a Magyar Szabadságért díjat 
2015. június 28. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója kapta idén 

a Magyar Szabadságért díjat. A díjat szombaton a gödöllői Szentháromság templomban 

adták át. Az elismerést minden év júniusának utolsó szombatján, a szovjet csapatok 1991. 

június 19-i Magyarországról történő kivonulására és az ország függetlenségének 

visszanyerésére emlékező Magyar Szabadság Napján adják át. 

 

Érettségi dolgozatok javítása: aggódik az RMDSZ 
2015. június 26. – Krónika, Nyugati Jelen 

Feleslegesnek nevezte a román oktatási miniszter döntését, hogy más megyékbe szállítsák, 

és ott javítsák ki az érettségizők dolgozatait Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatási 

kérdésekért felelős ügyvezető alelnöke. Magyari Tivadar szerint „az amúgy is 

agyonbürokratizált” oktatási rendszerben felesleges a miniszter ötlete, tipikusan balkáni 

megoldás, hogy a minisztérium az utolsó pillanatban nyögi ki ezt az ötletet, és mellőz 

minden előzetes szakmai konzultációt. A miniszteri rendelet szerdán este jelent meg a 

Hivatalos Közlönyben. 

 

Erdélyben fogják javítani az erdélyiek érettségi dolgozatait 
2015. június 26. – transindex.ro 

Sikerült jobb belátásra bírni a kormányt a kézdivásárhelyi Gheorghe Ionescu-Siseşti 

Mezőgazdasági és Erdészeti Akadémia (SCDC) által bitorolt földterületek ügyében: a nem 

adhatja ki bérbe a kísérleti földeket, illetve további 7,20 hektár termőföld visszakerülhet 

jogos tulajdonosához - olvasható Fejér László Ödön RMDSZ-es parlamenti képviselő és 

Bokor Tibor kézdivásárhelyi polgármester közös közleményében. 

 

Ideiglenesen új alpolgármestere van Csíkszeredának 
2015. június 26. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Egyöntetű szavazattal Füleki Zoltán Lászlót választotta meg ideiglenes alpolgármesternek 

pénteki ülésén a csíkszeredai város tanács. Az RMDSZ-es önkormányzati képviselő Antal 

Attila alpolgármester hatáskörét veszi át. Utóbbi politikus Csíkszereda polgármesteri 

hatáskörökkel rendelkező alpolgármestere marad. 
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Így fogadta a csíkszeredai városvezetés az óriástrikolórt 
2015. június 26. – maszol.ro 

Csíkszereda városvezetője, Antal Attila nem kívánta kommentálni a román óriászászló 

felvonását a városban. „Nem érzem, hogy most olyan helyzet lenne, hogy városvezetői 

pozícióból ebben a témában meg kellene szólalnom” – jelentette ki pénteken az aznap 

Csíkszeredában felvont óriási román zászlóról a maszol.ro kérdésére a város polgármesteri 

feladatait ellátó Antal Attila. 

 

Szász Jenő: nem akarunk iskolákat megszüntetni 
2015. június 26. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Cáfolta Kolozsváron Szász Jenő, az NSKI elnöke, hogy a sajtóban csak gyöngyhalászatként 

emlegetett szórványoktatás-programjukkal veszélyeztetnék a magyar iskolákat. Elmondta, 

azoknak a diákoknak segítenek, akiknek csak a román iskola maradt. A csütörtöki 

kerekasztalnál egyéb meglepetések is voltak. Közel három órás kerekasztal-beszélgetésen 

vitatták meg csütörtökön Kolozsváron a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

gyöngyhalászatként emlegetett szórványoktatás-programját (Magyar gyermek magyar 

iskolába). 

 

Törvénytelennek tartott szerződésmódosítás 
2015. június 26. – szekelyhon.ro 

Egy csíkszeredai, kereskedelmi célú ingatlan bérleti szerződésének törvénytelen 

módosítása és okirat-hamisításra való felbujtás az egyik vádpont Szőke Domokos, 

Csíkszereda tisztségéből felfüggesztett alpolgármestere ellen – írja pénteki lapszámában a 

Csíki Hírlap. 

 

SIC Feszt idén is 
2015. június 26. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Értékek mentén mottóval szervezik meg a SIC Feszt Székelyföldi Szabadegyetemet 

Csomakőrösön. Az ifjúsági programokkal, sportrendezvényekkel, előadásokkal, 

koncertekkel és közéleti témákról szóló nyílt vitákkal augusztus 6.és 9. között várják a 

fesztiválozókat. Kisebb fesztivállá szeretnénk építeni pár éven belül a Sic Fesztet, amely 

hét évvel ezelőtt Háromszéki Szabadegyetem néven kezdték szervezni 30–40 résztvevővel 

– mondta Oltean Csongor, a Háromszéki Ifjúsági Tanács (Hárit) elnöke pénteken 

sajtótájékoztatón. 

 

Dr. Szili Katalin részt vett az abrudbányai Magyar Közösség Napján 
2015. június 27. – MTI, Origo 

Az abrudbányai református egyházkerület és az Abrudbányai Verespatak Kulturális 

Egyesület meghívására Dr. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony részt vett a 

hatodik alkalommal megrendezett Magyar Közösség Napján. Köszöntőjében a többi között 
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elmondta, hogy az anyaország támogatja a határon túl élő közösségeket céljaik elérésében 

és hangsúlyozta, hogy a megmaradás érdekében a szülőföldön boldogulás és gyarapodás 

biztosítása a legfontosabb feladat. 

 

„Nem engedhetjük meg magunknak a nehezen felépített rendszer 
leépülését” 
2015. június 27. – maszol.ro, Krónika 

„Ha a szórványban egy-egy magyar gyermek román iskolába iratkozik, akkor ugyanannyi 

magyar jövőt, magyar családot veszítünk el. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy a 

nehezen felépített oktatási rendszerünket leépítsük. Az RMDSZ célja ezért többek között a 

szórványkollégiumi rendszer megerősítése, hogy ebből a szempontból se kelljen egyetlen 

magyar gyermeknek sem más, nem magyar iskolát választania” – jelentette ki Kelemen 

Hunor szövetségi elnök pénteken, Máramarosszigeten. A helyi Kultúrpalotában 

megszervezett lakossági fórumon az RMDSZ elnöke arra is kitért: ha Máramarosszigettől 

Kézdivásárhelyig, Nagybányától Sepsiszentgyörgyig megfelelő oktatási rendszer áll a 

közösség rendelkezésére, amely révén versenyképes tudást szerezhetnek a fiatalok, akkor a 

jövőtervezés alapjai is adottak. 

 

Törölték a magyargyalázó román ultrák Facebook-oldalát 
2015. június 27. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Facebook törölte annak a román ultracsoportnak az oldalát, amelyik magyargyalázó 

pólókat árusított a szeptemberi magyar-román futball-Eb-selejtező előtt – írja az Index. 

Pénteken a magyarországi portál még arról számolt be, hogy hiába jelentették többen a 

Facebook adminisztrátorainak, hogy sértő a Pyro Sud Est csoport által megosztott 

tartalom - az ultrák olyan mezeket mutattak be, amelyen román emberek egy magyar 

zászlót pisilnek le - , arra hivatkozva, hogy nem sértik a közösségi alapelvekben foglaltakat, 

magyarul nem gyűlöletkeltő, nem távolítatták el. Péntek óta azonban már vannak újabb 

fejlemények, nemcsak a kifogásolható posztokat, hanem az ultracsoport teljes oldalát 

törölték. 

 

Kurucokról és labancokról nemzetpolitikai összefüggésben – Nagyváradon is 
bemutatták Toró T. Tibor könyvét 
2015. június 27. – Erdély Ma, Bihari Napló 

Toró T. Tibor politikus, az Erdélyi Magyar Néppárt korábbi elnöke, jelenlegi országos 

alelnöke „Két pogány közt egy hazáért” címmel jelentette meg nemrég kötetét, mely az 

elmúlt 25 erdélyi és nemzetpolitikai történéseit összegzi és értelmezi. A nagyváradi 

bemutatón a szerző beszélgetőpartnere Dr. Molnár Gusztáv, a Partiumi Keresztény 

Egyetem oktatója, a politikatudományok avatott szakértője volt. 
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Lesz együttműködés a Kolozs megyei RMDSZ és az EMNP között? 
2015. június 27. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Nemrég Csoma Botondot választották meg az RMDSZ Kolozs megyei elnökének. Mivel 

Máté András eddigi elnök már nem pályázta meg a tisztséget, Csoma Botond, a kolozsvári 

városi tanácsos az egyetlen jelölt volt. A Kossuth Rádió munkatársa, Szilágyi Szabolcs 

beszélgetett az új megyei elnökkel, aki elmondta, hogy aktívabbá tenné a Kolozs megyei 

RMDSZ-t. Arra a kérdésre, hogy várható-e együttműködés a szervezte és az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) között, Csoma Botond elmondta: meg is kereste őt az EMNP 

Kolozs megyei elnöke, és ha a magyar közösség úgy gondolja, hogy mozgósítaná a 

választatókat egy ilyen együttműködés, akkor igen, lehetséges az együttműködés. 

Hozzátette: viszont egyelőre nehéz elképzelni az együttműködést egy olyan szervezettel, 

amelynek az a főtevékenysége, hogy támadja az RMDSZ-t. 

 

Új út vezet Szatmár megyéből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe 
2015. június 28. – transindex.ro, MTI, maszol.ro 

Átadták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Zajta és a romániai Nagypeleske (Peles) között, 

uniós támogatással megépített útszakaszt szombaton. Az összesen 1,5 millió euró értékű 

beruházás keretében elkészült, csaknem hét kilométer hosszú út Zajta határából indul, 

majd a magyar-román határon keresztül eléri Nagypeleskét, és az attól néhány kilométerre 

lévő Lázáriban (Lazuri) ér véget. Magyar szakaszon 380 méternyi, a romániai oldalon 

pedig mintegy 6,5 kilométer út épült meg Lázáriig. 

 

Ledönteni az utolsó bástyát – Interjú Kolozsvár alpolgármesterével 
2015. június 28. – Erdély Ma, Erdélyi Napló 

Három éve Erdély legnagyobb városának alpolgármestere, közgazdász, jogász, családanya, 

de kormányzati tisztségeket is viselt már. Horváth Annával Kolozsvár magyarságát érintő 

aktuális kérdésekről beszélgetett az Erdélyi Napló. 

 

A bulgáriai törökök EP-képviselője volt Sógor Csaba vendége Kolozsváron 
2015. június 28. – maszol.ro 

Erdélyben tájékozódott a romániai magyarok helyzetéről és közösségének sajátos 

problémáit ismertette Ilhan Kyuchyuk bulgáriai török EP-képviselő. A liberális politikus 

Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képviselő meghívására érkezett Kolozsvárra, 

ahol a Járosi Andor Kulturális Műhely közreműködésével, az Európai Beszélgető Estek 

rendezvénysorozat keretében pénteken tartott előadást. 

 

Nem épülnek a háromszéki óvodák 
2015. június 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kudarcba fulladt az oktatási minisztérium háromszéki óvodaépítő projektje, amelynek 

keretében hat tanintézetet hoztak volna létre Kovászna megyei településeken. Kiss Imre 
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főtanfelügyelő sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy a szaktárca által már két évvel 

ezelőtt elindított, a korai oktatásra vonatkozó beruházás a kivitelezési szakaszban akadt el. 

 

Felfedte feljelentőjét Ráduly Róbert 
2015. június 28. – maszol.ro 

Tudja, kik a feljelentői – nyilatkozta Ráduly Róbert, Csíkszereda lemondott polgármestere 

a Magyar Televízió Ma reggel című műsorában. A tudósításban megszólaló, lemondott 

polgármester meg is nevezte az adásban az egyik feljelentőjét: a Hargita megyei rendőrség 

parancsnokát. „A megyei rendőrparancsnok ez egyik értelmi szerzője a kivizsgálási 

sorozatnak. Ezt az egyik tanúként beidézett, beépített tiszt nyilatkozza” – mondta Ráduly 

Róbert a Magyar Köztelevízió csíki riportjában. 

 

Székely-szórvány hagyomány ünnep Temesváron 
2015. június 28. – Nyugati Jelen 

Június 27-én, szombaton a vadászerdei Camping Internationalban második alkalommal 

szervezte meg a Hagyományok Napját a Temes egyei RMDSZ. Hargita Megye Tanácsa 

Összetartozunk közösségépítő programja jóvoltából ezúttal is népes székelyföldi csapat 

(néptáncosok, kézművesek, székely termékek készítői) vett részt a szórványmagyarság 

ünnepén. A színvonalas, színes programokat kínáló rendezvényen a temesvári 

néptánccsoportok mellett a kisiratosi, a tornyai és a nagyvarjasi hagyományápolók is részt 

vettek, így valóságos székely-szórvány népzene és néptánc-gálának tapsolhatott a 

temesvári közönség. 

 

Gombaszög: Gyűjtést szerveznek a leégett krasznahorkai vár harangjáért 
2015. június 26. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Gombaszögi Nyári Tábor szervezői egy jótékonysági adománygyűjtést indítottak útjára, 

melynek célja, hogy újra tudják öntetni a 2012-ben leégett krasznahorkai vár legnagyobb 

harangját. A vár elhúzódó felújítására már tavaly, egy Guiness-rekord-kísérlet keretében 

hívták fel a figyelmet a táborozók. A várat több mint 1500-an ölelték körbe. 

 

Szabadegyetem magyar anyanyelvű katolikusok számára 
2015. június 26. – hirek.sk 

A Nagyszombati Egyetem pozsonyi székhelyű Teológiai Kara a budapesti Sapientia 

Szerzetesi Hittudományi Főiskolával együttműködve szeptembertől magyar nyelvű 

Szabadegyetemet indít Pozsonyban. A Szabadegyetem lehetőséget kínál újabb ismeretek 

elsajátítására a Szentírás, spiritualitás, erkölcstan, egyháztörténelem, a liturgika és 

dogmatika egyes témáit illetően. A tanulmányok ideje egy akadémiai év. 
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Felvidéki és Kárpát-medencei közös ügyek Martoson 
2015. június 26. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A tavalyi MartFeszt óta eltelt egy év alatt nem lett kevesebb megoldandó feladata a Kárpát-

medencei magyarságnak, sőt az ukrajnai háború súlyosbodása csak szaporította a 

gondokat. A megoldások viszont a gondok és teendők bátor, leplezetlen kibeszélésénél 

kezdődnek. A Martosi Szabadegyetem egyik legfontosabb küldetésének tekinti ezt, és az 

idei délutáni műsorok jelentős részében ez a szándék köszön vissza. 

 

Receptek Dél-Szlovákia fellendítésére 
2015. június 26. – bumm.sk 

Dél-Szlovákia csak akkor lehet sikeres, ha községeink életre kapnak, polgáraik aktívvá 

válnak, és közösen dolgoznak a régió fellendüléséért. Ez a felismerés vezette rá Balódi 

Lászlót, a délnyugat-szlovákiai Hodos polgármesterét, és ifj. Vavrek Istvánt, a gömöri 

Rimaszécs polgármesterét hogy együttműködésbe kezdjenek saját helyi tapasztalataik jobb 

kamatoztatására. 

 

Draxler a pozsonyi magyar iskolában zárta a tanévet 
2015. június 26. – bumm.sk 

Az oktatási miniszter, Juraj Draxler pénteken ellátogatott a pozsonyi Magyar Tannyelvű 

Alapiskola és Gimnázium tanévzáró ünnepségére. Rövid beszéde után jutalomkönyveket 

adott át az iskola legsikeresebb tanulóinak. 

 

Gombaszögi Nyári Tábor: Bugár lemondta, Berényi, Potápi és Jedličková 
megerősítette részvételét 
2015. június 28. – hirek.sk 

A tábor július 15-én, szerdán 10 órakor kezdődő hivatalos megnyitójában közreműködik 

majd Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. Elmarad ugyanakkor a két héttel ezelőtt 

beharangozott pártelnök-találkozó. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja (MKP) 

elnöke ugyan elfogadta a táborszervezők meghívását, Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 

azonban a tábor elfogultságára hivatkozva visszamondta azt. 

 

Leszedik a magyar feliratot Szent Cirill és Metód komáromi szobráról? 
2015. június 28. – bumm.sk 

A magyar nyelvű feliratot a szobor talapzatán elhelyező Fontos vagy! mozgalom a 

Facebook oldalán tette közzé a hírt, hogy a Miroslav Rusko a szobor alkotója élni akar 

szerzői jogával és el akarja távolíttatni a hittérítők magyar nevét.  
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A sajtószabadság bonyolult voltáról 
2015. június 27. – Magyar Szó 

A közszolgálati médiumok közszolgálati jellegüknél fogva eleve sajátos helyzetben vannak, 

s ha ezek kisebbségiek, még inkább úgy tűnhet, hogy beszűkül a mozgásterük, a 

szabadságuk. Pedig ez nem törvényszerű, hiszen miként egy vállalkozó, amely médiumot 

alapít, megszabja a föltételeket, ugyanúgy a közszolgálati médium alapítója is tudomására 

adja a lapnak, rádiónak, tévének, hogy melyek az elvárásai. A Magyar Szó és néhány más 

médium alapítója a Magyar Nemzeti Tanács, amely a médiafejlesztési stratégiában 

fogalmazta meg azokat a követelményeket, amelyeket elvár az általa alapított 

médiumoktól. Ez ellen a stratégia ellen kifogást nem nagyon hallhatunk, annál gyakrabban 

vonják kétségbe a sajtó szabadságát, egyoldalúsággal, egypártisággal, beszűküléssel 

vádolva. 

  

A Magyar Szó viszontagságos éveiről 
2015. június 27. – Magyar Szó 

A Magyar Szó újabb kori történetében fontos határkő volt a szerkesztőség 2003 és 2007 

közötti „átszervezése”, aminek máig ható következményei vannak. Emlékeztetőül mondjuk 

el, hogy az MNT döntése, amely szerint Szabadkára költözik a Magyar Szó, nem valósult 

meg, viszont három helyre költöztették a szerkesztőséget. A Magyar Szó sorsának 

alakításában és az újságíró-utánpótlás módjának irányvételében számos tisztségénél fogva 

megkerülhetetlen volt Józsa László, aki 2000 és 2002 között az ideiglenes MNT, majd 

2002 és 2010 között az MNT elnöke volt. Az Illyés Közalapítvány alkuratóriumának a 

megalakulásától kezdve a megszűntéig mindvégig (1994–2006) a titkára volt, a Szekeres 

Alapítványnak a megalakulásától, 2006-tól napjainkig az elnöki tisztségét tölti be.  

  

A privatizáció veszélyezteti a kisebbségi sajtót 
2015. június 27. – Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőházban pénteken ülésezett a nemzeti tanácsok koordinációs 

testülete. Az ülésen megvitatták a kisebbségi jogokról és a médiaprivatizációról szóló 

legújabb javaslatokat. Az európai uniós csatlakozási tárgyalások során az alapvető 

jogokkal, az igazságszolgáltatással és a korrupcióellenes harccal foglalkozó 23-as 

fejezethez kapcsolódó javaslataikkal a nemzeti tanácsok is részt kívánnak venni az ország 

integrációs folyamatában, s hozzá szeretnének járulni Szerbia EU-csatlakozásához. 

  

 

Az MNT konzultatív testületeinek alakuló ülése 
2015. június 27. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Pénteken megtartotta alakuló ülését a Magyar Nemzeti Tanács közművelődési, oktatási-

civil és általános civil, valamint a kulturális-művészeti konzultatív testülete – közölte 

Hajnal Jenő, az MNT elnöke a Magyar Szóval. Mint elmondta, a konzultatív testületeknek 
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http://pannonrtv.com/web/?p=212873
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az a feladatuk, hogy az MNT-n belül előkészítsék a stratégiák felülvizsgálatát és 

átgondolják a konstrukciókat, amelyek alapján a következő évekre kidolgozzák a cselekvési 

terveket. Erre várhatóan az év végéig sor kerülhet, azután pedig a munka a stratégiai 

feladatok elvégzésére koncentrálódhat majd. 

  

Varga László: A vajdasági magyar közélet mély válságban van 
2015. június 27. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A vajdasági magyar közélet mély válságban van, destruktív folyamatok zajlanak a színfalak 

mögött – írja a Mi történik? című jegyzetében Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség 

köztársasági parlamenti képviselője, a VMSZ volt alelnöke. A szerző bátorításnak szánja 

írását mindazoknak, akik eddig nem vállalták a nyilvános megszólalást, mert féltek attól, 

hogy ha ellentmondanak, ellehetetlenülnek. Varga László egyebek mellett azt írja, a 

VMSZ-ben az elmúlt 12 hónapban a szakmaiság háttérbe szorult, a konfliktuskeresés és a 

közösségi ügyek erőből való intézése került előtérbe. Azt is fájlalja, hogy a párt közösséggel 

való kommunikációjából kikopott a bírálatok meghallgatására való nyitottság, helyébe a 

sokszor sértődött, esetenként agresszív kommunikáció lépett. 

 

Trócsányi László: Magyarország nem hagyja magukra a kárpátaljai 
magyarokat 
2015. június 26. – MTI, Kárpátinfo, Kárpátalja 

A legfontosabb a béke, hogy azok, akik a beregszászi főiskolán most átveszik diplomájukat, 

békében élhessenek, hogy katonai behívó helyett ösztöndíj- és állásajánlatokra 

várhassanak – jelentette ki Trócsányi László igazságügyi miniszter pénteken Beregszászon, 

a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diplomaátadó ünnepségén. A beregszászi 

református templomban elmondott köszöntőjében Trócsányi László hangsúlyozta: 

„jelenlétemmel és szavaimmal szeretném kifejezésre juttatni a magyar kormány figyelmét, 

aggodalmát és együttérzését önök iránt ebben a nem könnyű helyzetben.” Hozzátette: a 

kárpátaljai magyarok Ukrajnában kisebbség, ám Magyarország felől nézve a magyar 

nemzet tagjai, részei. „Igazságügyi miniszterként mondhatom, hogy a magyar kormány 

politikája továbbra is ez: két- és többoldalú párbeszéd révén a határainkon kívül élő 

magyar nemzetrészek számára az Európában elérhető lehető legmagasabb jogvédelem 

elérésére való törekvés” – fogalmazott. 

 

Kárpátaljai, magyarországi és romániai térségek írtak alá testvérmegyei 
szándéknyilatkozatot Szatmárnémetiben 
2015. június 27. – Kárpátalja Ma, Kárpátalja 

A Huszti és a Nagyszőlősi járás,  Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a romániai Szatmár 

megye vezetői testvérmegyei együttműködést megalapozó szándéknyilatkozatot írtak alá 
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pénteken Szatmárnémetiben – tájékoztatott internetes oldalán a Szatmári Friss Újság. 

Szabó István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke elmondta, hogy 

Szatmár megyével az elmúlt években is sok közös projektet valósítottak meg. Hozzátette, 

hogy a testvérmegyei szerződés nem ezek helyébe akar lépni, hanem ezeket kiegészíteni és 

megerősíteni hivatott. “A mi feladatunk az, hogy katalizátorai legyünk a különböző szintű 

együttműködéseknek, igyekezzünk elhárítani a felmerülő bürokratikus akadályokat, és 

osszuk meg tapasztalatainkat” – idézte a Szatmár megyei lap Szabó Istvánt. 

 

Támogatás a kárpátaljai gazdáknak és vállalkozóknak – a projekt elindult 
2015. június 28. – Kárpátalja Ma 

Május végén értesültünk arról, hogy a Földművelésügyi Minisztérium az ukrán válságra és 

a kárpátaljai magyar gazdálkodók nehéz helyzetére való tekintettel forrásaihoz mérten 20 

millió forintos támogatásban részesített négy, a mezőgazdaság területén működő civil 

szervezetet és alapítványt Kárpátalján. Ezt az összeget a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 

1 millió forinttal egészítette ki. A napokban a négy szervezet elnökeit és képviselőit 

kérdeztük, hogy mi módon sikerült folyósítani a támogatásokat az érintettek felé.  

 

Gazda lennék! – továbbképzés Budapesten csúzai résztvevővel 
2015. június 26. – Huncro.hr 

Gazda lennék! címmel tartottak továbbképzést Budapesten külhoni magyar résztvevőkkel. 

Horvátországot a csúzai Rómer Edina képviselte. 2015 a külhoni magyar szakképzés éve. 

Ennek keretében tartott továbbképzést Gazda lennék! címmel a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság és a Földművelésügyi Minisztérium múlt héten a magyar fővárosban, 

melyre a Kárpát-medence több régiójából érkeztek résztvevők. 

 

Tovább építik a kapcsolatokat 
2015. június 26. – Huncro.hr 

A Vukovári Magyarok Egyesülete az elmúlt hetekben részt vett a Vukovár-Szerém megyei 

ukrán kisebbség találkozóján, és magyarországi vendégeket is fogadott. Vukováron a 

magyar egyesület működése az egyetlen lehetőség, hogy az ott élők anyanyelvüket 

gyakorolhassák, hagyományaikat ápolhassák 

 

Évzáró zenével és piknikkel Őriszigeten 
2015. június 27. - Volksgruppen 

Mintegy 100 vendéget várt piknikkel egybekötött évzáró ünnepségére az Őriszigeti 

Általános Iskola vasárnap délelőtt. A diákok háromnyelvű fellépése mellett élőzenével és 
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finom falatokkal várták a vendégeket. A szülőkön kívül ilyenkor a magyarajkú falu apraja 

nagyja összegyűlik a vidám nyáriszünet-köszöntő ünnepségre. 

 

Magyar nyelvtábor gyerekeknek az Őrvidéken 
2015. június 27. - Volksgruppen 

Idén augusztusban ismét megrendezi nagymúltú nyelvi táborait a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület. Augusztus 24.-től 28.-ig az Őriszigeti Községteremben, augusztus 31.-től 

szeptember 4.-ig Felsőőrött a kultúregyesület központjában kerül sor a könnyed 

hangulatú, kezdőktől a haladókig szóló oktatásnak. 

 

Esterházy János rehabilitációját sürgették Prágában 
2015. június 27. – MTI, Magyar Nemzet 

Nem szabad megállni félúton, hanem folytatni kell a küzdelmet Esterházy János 

rehabilitációja érdekében - jelentette ki Nadezda Kavalírová, a csehországi Politikai 

Foglyok Konföderációjának elnöke szombaton Prágában az egykori szlovákiai magyar 

politikus életével foglalkozó nemzetközi tudományos konferencián. A Visszaadni 

Esterházy Jánosnak becsületét címet viselőt tudományos fórumot egy közhasznú társaság 

szervezte a csehországi Együttélés politikai mozgalommal és más civil szervezetekkel 

karöltve. 

 

London, a magyarok színpada 
2015. június 29. – Népszabadság 

Egyre többeknek él rokonuk vagy ismerősük Londonban. A kinti magyarok mára olyan 

sokan vannak, hogy évente több telt házas koncertet, előadói estet, néptáncklubot, zenés 

gyerekfoglalkozásokat, szombati iskolát, magyar magazint és könyvküldő szolgálatot 

szerveznek nekik. Ezek a programok egyértelműen jelzik, hogy az Egyesült Királyságban 

élő magyarok még ezer szállal kötődnek Magyarországhoz, és keresik a lehetőséget, hogy 

egymással is találkozzanak, együtt, de legalábbis egy helyen, egy időben szórakozzanak. Az 

állami intézmény, a Balassi Intézet Londoni Magyar Kulturális Központja folyamatosan 

szervez programokat, táncházat és zenés gyerekfoglalkozásokat, és egyre több 

magánvállalkozás is rendez a magyaroknak kulturális eseményeket. Ezek egyike a ma zajló 

Hungarian Culture Day, amelyen a néptáncot és rockzenét hozta egy tető alá a házigazda, a 

Hunique Dance Néptáncegyüttes. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2015. június 27-i számában olvasható) 
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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 
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