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Nemzetpolitikai Kutatóintézet: az új választási törvény kedvez a 
magyarságnak 
2015. június 29. – maszol.ro, MTI, Bihari Napló, Magyar Hírlap 

A magyarországi Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) szerint az új választási törvény 

egyetlen párt számára sem értékelhető hátrányosnak, kialakításakor sikerült megőrizni a 

magyar közösség számára fontos sarokpontokat. A kutatóintézet - az MTI-hez hétfőn 

eljuttatott - elemzésében azt írta: az arányos rendszer révén a közösség a számarányának 

megfelelő súllyal vehet részt a törvényhozásban, az alternatív küszöb pedig biztosítja, hogy 

akkor is bejuttasson képviselőket a parlamentbe, ha szervezete az ötszázalékos küszöböt 

nem lépi át. 

 

Nyílt levélben kér segítséget a Szabadkai Rádió Magyar Nyelvű Műsorok 
Szerkesztősége 
2015. június 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Hét Nap 

A Szabadkai Rádió Magyar Nyelvű Műsorok Szerkesztőségének tagjai nyílt levéllel 

fordultak Pintér Attilához, Magyarország belgrádi nagykövetéhez, Babity János szabadkai 

magyar főkonzulhoz és Pásztor Istvánhoz, a VMSZ elnökéhez, s segítséget kérnek a 

médium fennmaradása érdekében. Levelükben kiemelték, hogy a privatizáció négy 

hónappal való kitolásával esélyt kaptak a médiaházak a fennmaradásra és kérik, hogy a 

kisebbségi nyelvű közszolgálati média kérdése kerüljön napirendre a magyar-szerb 

kormányülésen. 

 

Lomnici: európai jogsértési üggyé kell tenni a felvidéki jogfosztottak ügyét 
2015. június 29. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Miután a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította a 

szlovák állampolgárságukat korábban elvesztő felvidéki jogfosztottak kérelmét, jogi 

képviselőjük, Lomnici Zoltán az ügyben szemléletváltást eszközöl, és levélben fordul 

Martin Schulzhoz, az Európai Parlament elnökéhez. A strasbourgi székhelyű Európai 

Emberi Jogi Bíróság a felvidéki jogfosztottak - Tamás Ilonka, Dolník Erzsébet, Kassai 

Gyula, Fehér István és Gubík László - beadványa ügyében a következőképpen döntött: „A 

kérelemben foglalt panaszok – annyiban, amennyiben a Bíróság hatáskörébe tartoznak – 

nem felelnek meg az Egyezmény 34. és 35. cikkében részletezett elfogadhatósági 

feltételeknek...“, ezért további fellebbezés lehetőségének a kizárásával elfogadhatatlannak 

nyilvánította a kérelmüket. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/49628-nemzetpolitikai-kutatointezet-az-uj-valasztasi-torveny-kedvez-a-magyarsagnak
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/49628-nemzetpolitikai-kutatointezet-az-uj-valasztasi-torveny-kedvez-a-magyarsagnak
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18772/Nyilt-levelben-ker-segitseget-a-Szabadkai-Radio-Magyar-Nyelvu-Musorok-Szerkesztosege.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18772/Nyilt-levelben-ker-segitseget-a-Szabadkai-Radio-Magyar-Nyelvu-Musorok-Szerkesztosege.html
http://www.hirek.sk/belfold/20150629115445/Lomnici-europai-jogsertesi-uggye-kell-tenni-a-felvideki-jogfosztottak-ugyet.html
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Felmérés: a Kárpátokon kívüli térségek lakói nem menesztenék Pontát 
2015. június 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Háromszék 

Eltérően ítélik meg Victor Ponta kormányfő korrupciós botrányát az ország különböző 

történelmi régiói: míg Erdélyben és a Bánságban a többség a politikus lemondását sürgeti, 

a Kárpátokon kívüli területeken azok vannak többen, akik megtartanák őt tisztségében – 

derült ki egy friss közvélemény-kutatásból, amelyet az Evenimentul Zilei című napilap 

közölt hétfői számában. 

 

Kérdőjeles az érettségi dolgozatok javítása 
2015. június 29. – Krónika 

Bár az oktatási minisztérium hétfő délre ígérte a döntést, hogy az egyes megyékben megírt 

érettségi dolgozatokat melyik más megyében javítják, kora estig nem közölték a 

javítóközpontokkal és vizsgabizottságokkal, hogy hova kell szállítani a felmérőket. Király 

András, a szaktárca RMDSZ-es államtitkára a Krónikának késő délután úgy nyilatkozott: 

az Országos Érettségiztető Bizottságnál még zajlik az elosztás, de „az erdélyi megyékben 

korrektül megoldották az ügyet". Király hangsúlyozta: az elsődleges szempont az volt, hogy 

az egyes megyékben hányan érettségiznek, volt ugyanis, ahol 1800–2000 dolgozat gyűlt 

össze, máshol pedig a hatezret is meghaladta a felmérők száma. Az államtitkár közölte: az 

biztos, hogy az erdélyi és partiumi dolgozatokat a Kárpátok karéján belül javítják. 

 

Szent László Napok: jó helyszínné vált a váradi vár 
2015. június 29. – Krónika 

Telitalálatnak bizonyult a helyszínváltás a hét végén harmadik alkalommal megszervezett 

nagyváradi Szent László Napok számára. Mind a szervezők, mind a résztvevők egy része 

elégedetten nyilatkozott a Krónikának a vasárnap véget ért rendezvényről, és 

valamennyien kiemelték: a lovagkirály egykori sírhelyének helyt adó vár emelte az 

esemény színvonalát, és nagyban meghatározta az idei ünnep hangulatát. 

 

Az RMDSZ jelöltjét támogatja az EMNP Nagykárolyban 
2015. június 29. – Krónika 

Magyar és német kihívó nélkül állhat rajthoz a jövő évi polgármester-választáson Kovács 

Jenő, Nagykároly RMDSZ-es polgármestere – a szövetség, a Német Demokrata Fórum 

(NDF), valamint az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetőinek megállapodása szerint 

ugyanis utóbbi két alakulat nem indít saját jelöltet a megmérettetésen. Cserébe minden 

valószínűség szerint koalíciós tanácsosi listával vág neki a három alakulat a helyhatósági 

választásoknak. Ezzel kapcsolatosan az RMDSZ városi szervezete adott ki közleményt, 

amelyben kifejtik, „a nagykárolyiak közösségének érdekét” tartották szem előtt a 

tárgyalások során, továbbá azt, hogy a város továbbra is „békességben fejlődhessen”. 
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http://www.kronika.ro/belfold/felmeres-a-karpatokon-kivuli-tersegek-lakoi-nem-menesztenek-pontat
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kerdojeles-az-erettsegi-dolgozatok-javitasa
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szent-laszlo-napok-jo-helyszinne-valt-a-varadi-var
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/rendkivuli-osszefogas
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Szó sincs arról, hogy választási koalíciót kötött volna az MPP és az EMNP 
Székelyudvarhelyen 
2015. június 29. – transindex.ro 

Téves az a sajtóinformáció, amely szerint választási koalíciót kötött volna egymással a 

székelyudvarhelyi MPP és EMNP, és közös jelöltlistát indítanának a 2016-os helyhatósági 

választásokon – válaszolt a Transindex megkeresésére Biró Zsolt, az MPP elnöke. Az MPP 

elnöke elmondta, a szóban forgó sajtótájékoztatón annyi történt, hogy közös nyilatkozatot 

olvastak fel a két párt helyi vezetői, és ezt a helyi sajtó választási koalíciókötésként tálalta. 

 

Szent László örökségút kiépítését tervezi az RMDSZ 
2015. június 29. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Magyar Hírlap 

Az egész Kárpát-medencét érintő örökségi útvonal kiépítését tervezi az RMDSZ Ügyvezető 

Elnöksége. A Szent László örökségút első körben 45 település magyarságát vonja be a 

nagyszabású projektbe. Hálózatba szerveznék az Árpád-házi király örökségével rendelkező 

magyarlakta településeket, a turizmus fellendítése által pedig munkahelyeket, jobb 

életfeltételeket teremtenének – tájékoztatott Hegedüs Csilla kultúráért felelős ügyvezető 

alelnök hétfőn. Az örökségút kiépítésében a magyar kormány és a és az érintett 

önkormányzatok is partnerek, a megvalósításban európai uniós pályázati forrásokra is 

számítanak. 

 

Parképítés megszázszorozva? 
2015. június 29. – szekelyhon.ro 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) értelmezésében hivatali visszaélést 

követett el Csíkszereda tisztségéből felfüggesztett alpolgármestere, amikor a valósnál 

százszor nagyobb területet érintő rendezési munkálatok kifizetését engedélyezte. Ez az 

egyik vádpont Szőke Domokos ellen. 

 

Tanulj tovább magyarul a szolgáltatások területén! 
2015. június 29. – Bihari Napló 

A 2015-2016-os tanévben a nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum 

bővíti oktatási kínálatát. A közgazdasági líceumi osztály (4 éves, 28 hely) gazdasági 

szakképesítést nyújt az érdeklődőknek. A közélelmezési líceumi osztály (4 éves, 28 hely) 

gasztronómiai technikus szakképesítést kínál.  

 

Erődemonstráció 
2015. június 30. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „akárhogy is nézzük, nehezen tudunk másként tekinteni arra, 

hogy a román zászló ünnepén a védelmi miniszter kezdeményezésére az ideiglenes 

kormányfő részvételével avattak óriás román zászlót a túlnyomó többségében magyarok 

lakta Hargita megye székhelyén, Csíkszeredában, mint olyan erődemonstrációra, 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25294
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25294
http://itthon.transindex.ro/?hir=40119
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/parkepites-megszazszorozva
http://www.erdon.ro/tanulj-tovabb-magyarul-a-szolgaltatasok-teruleten/2865141
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amelynek célja a románokkal azonos elbánást, nyelvi jogokat és kulturális, illetve területi 

önrendelkezést követelő magyar közösség megfélemlítése”. 

 

Diplomaosztó ünnepség a Közép-európai Tanulmányok Karán 
2015. június 29. – bumm.sk, hirek.sk 

Hagyomány és újítás fémjelezte a Közép-európai Tanulmányok Karának idei diplomaosztó 

ünnepségét, melyre 2015. június 29-én került sor a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

dísztermében. Tanárok, tanítók, hungarológusok és tolmács-fordítók vehették ma át 

magiszteri oklevelüket. A diplomaosztó különleges mozzanata volt, hogy a nyitrai magyar 

pedagógusképzés 55. évfordulója alkalmából Dr. Komzsík Attila, a Közép-európai 

Tanulmányok Karának dékánja kari díszérmét és elismerő oklevelet adományozott Csáky 

Károlynak és Máté Lászlónak, a szlovákiai magyar oktatásügy és kulturális élet területén 

folytatott kiemelkedő tevékenységéért, s egyben reményét fejezte ki, hogy munkásságuk és 

pályahűségük példaértékű lesz hallgatóink számára. 

 

Gyalogos-kerékpáros Duna híddal kötik össze a Csallóközt és a Szigetközt 
2015. június 29. – hirek.sk 

A tervek szerint már 2017-ben megkezdődhet annak, a gyalogos és kerékpáros forgalomra 

szolgáló új Duna hídnak az építése, amely a csallóközi Doborgazt kötné össze a szigetközi 

Dunakilitivel - derült ki a projekt részleteit és hozadékát ismertető konferencián, amelyet 

hétfőn tartottak Dunacsúnban. 

 

Napirenden az oktatásügyi törvény módosítása 
2015. június 29. – Felvidék Ma 

Kedden, a harmadik tárgyalási héten a honatyáknak véglegesen szavazniuk kell az 

iskolaügyi törvény módosításáról, melyet már kétszer elhalasztottak. A Smer-SD azt 

szorgalmazza, hogy az állami iskolák fenntartóinak szeptembertől jogukban álljon két 

alkalommal megvétózni az iskolatanácsok által az igazgatói posztra javasolt jelölt 

személyét. Ezt követően egy második, új pályázat kiírására kerül sor. Ha a fenntartó 

számára nem felel meg az új jelölt sem, a helyi önkormányzathoz fordulhat, hogy kifejezze 

tiltakozását. Ahhoz, hogy az igazgató kinevezésére ne kerülhessen sor, az illetékes 

önkormányzat legalább háromötödös többségére lesz szükség. Amennyiben ezt a 

polgármester, vagy a megyei önkormányzat nem szerzi meg, a jelöltet öt évre ki kell 

neveznie. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150629161321/Diplomaoszto-unnepseg-a-Kozep-europai-Tanulmanyok-Karan.html
http://www.hirek.sk/itthon/20150629174535/Gyalogos-kerekparos-Duna-hiddal-kotik-ossze-a-Csallokozt-es-a-Szigetkozt.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/54637-napirenden-az-oktatasugyi-torveny-modositasa
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A nyitott kérdéseket vitatta meg Pásztor István Gyarmati Katával 
2015. június 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ma megbeszélést folytatott Gyarmati 

Katával, a Szabadkai Népszínház magyar társulatának művészeti vezetőjével. A 

megbeszélésen a VMSZ elnöke mellett jelen volt Nyilas Mihály, a tartományi kormány 

alelnöke és nemzeti közösségi titkár, valamint Maglai Jenő Szabadka polgármestere. 

Gyarmati Kata művészeti vezető mellett a megbeszélésen egy tag kivételével jelen volt a 

teljes magyar társulat. A megbeszélésen megállapodás született arról, hogy a magyar 

társulatot a folyamatos kapcsolattartás érdekében a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

felé Gyarmati Kata társulatvezető képviseli. 

 

Újvidék: Ünnepelt a VMSZ 
2015. június 29. – Pannon RTV 

Megalakulásának 17. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség Újvidéki Városi 

Szervezete. A párt tagjai ebből az alkalomból bált szerveztek a Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Központban. Az újvidéki magyarok felismerték és támogatják a Vajdasági 

Magyar Szövetség erőfeszítéseit, ezt az elmúlt sikeres 17 év is bizonyítja – mondta az 

ünnepségen Erdély Lenke, a VMSZ újvidéki elnöke.  

 

A határ csak formaság – A Via Nova ICS és KMKSZ ISZ találkozója 
Beregszászon 
2015. június 29. – Kárpátalja Ma 

Június 28-án, vasárnap rövid találkozóra került sor a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) és a Via Nova ICS felvidéki ifjúsági szervezet 

képviselői között Kárpátalján, Beregszászon. A találkozó első felében a szervezetek 

vezetői– Dobsa István elnök (KMKSZ ISZ) és Varga Tibor elnökhelyettes (Via Nova ICS) – 

tömören beszámoltak a szervezetek eddigi tevékenységéről. A beszélgetés további részében 

a szervezetek képviselői megvitatták a kisebbségben élő kárpátaljai és felvidéki magyar 

fiatalok helyzetét, kitérvén olyan aktuális témákra, mint az elvándorlás, asszimiláció, vagy 

éppen a jelenleg is pengeélen táncoló ukrán belpolitikai helyzet és annak hatása a 

kárpátaljai ifjúságra. 

 

A levéltári kutatótábor termése a „legbátrabb faluban” 
2015. június 29. – Muravidéki Magyar Rádió 

Végállomásához érkezett a XXV. Nemzetközi Levéltári Kutatótábor, amelynek gazdag 

termése a legbátrabb falu, azaz Kercaszomor kultúrházában tekinthető meg. A magyar, 

szlovén és német nyelvű, értékes, évtizedeken át dobozokban, padlásokon heverő 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18771/A-nyitott-kerdeseket-vitatta-meg-Pasztor-Istvan-Gyarmati-Kataval.html
http://pannonrtv.com/web/?p=213142
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-hatar-csak-formasag-a-via-nova-ics-es-kmksz-isz-talalkozoja-beregszaszon/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-hatar-csak-formasag-a-via-nova-ics-es-kmksz-isz-talalkozoja-beregszaszon/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174343979
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iratokból, bizonyítványokból, szerződésekből, újságcikkekből, fotókból vagy éppen 

kötetekből álló kiállítás tegnap nyílt meg. 

 

Evangélikus gyülekezeti nap a Laßnitzhöhen 
2015. június 29. - Volksgruppen 

A grazi és a Graz környéki evangélikus magyarok tartottak piknikkel egybekött gyülekezeti 

napot vasárnap Laßnitzhöhen. A sportpályán megrendezett istentisztelet és az azt követő 

családi piknik célja többek között az, hogy a nemrég Ausztriába költözött magyar családok 

is könnyebben beilleszkedjenek új környezetükbe. 

 

Felavatták Brüsszelben Kossuth édesanyjának az emlékoszlopát 
2015. június 29. - MTI 

Herczeg Anita, Áder János köztársasági elnök felesége ünnepélyesen felavatta hétfőn a 

brüsszeli Saint-Josse-Ten-Nood-i temetőben Kossuth Lajos édesanyjának, Tyrlingi Weber 

Karolinának a közadakozásból állított emlékoszlopát. Kossuth Lajos édesapja, Kossuth 

László Monokon az Andrássyaknál volt uradalmi ügyvéd. Ott vette el - valamikor 1800 

körül - az olaszliszkai, evangélikus vallású postamester, tyrlingi Weber András lányát, az 

1770-ben született Karolinát.  
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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   
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