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A kormány támogatja az adó és illetékmentességet a vajdasági magyaroknak 
juttatandó támogatásoknál 
2015. július 3. – MTI, Napi Gazdaság, Vajdaság Ma 

A magyar kormány támogatja a vajdasági magyaroknak juttatandó források adó- és 

illetékmentességét, és a kölcsönösség elvén ez vonatkozna a szerb kormány magyarországi 

szerbeknek nyújtandó támogatásaira is - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

pénteken az. Elmondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke vetette fel, 

hogy a Vajdaságba, az ottani magyarság részére érkező támogatások, segélyek legyenek 

adó- és illetékmentesek. A kölcsönösség elvén ugyanez vonatkozna a szerb kormány által a 

magyarországi szerb kisebbségeknek nyújtott támogatásokra. Ezt a magyar kormány 

támogatja, és fel is vetette a héten tartott magyar-szerb kormány ülésen, ahol pozitív 

fogadtatásra talált, és rögzítették a megoldandó kérdések közé. Semjén Zsolt - aki jelezte, 

hogy mindez az adójogszabályok módosítását vonhatja maga után - hozzátette: elfogadták 

a kisebbségi vegyes bizottság felállítására vonatkozó javaslatát, és Aleksandar Vučić szerb 

kormányfő utasítást adott a szerb bizottsági elnök kinevezésére tíz napon belül. Magyar 

részről a testületet Kalmár Ferenc vezeti majd. 

 

Németh Zsolt: az egész Kárpát-medencei magyarság a kárpátaljai magyarok 
mögött áll 
2015. július 3. – MTI, mno.hu, Orientpress, hirek.sk, Magyar Hírlap 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a magyar pedagógusok hősies 

erőfeszítéseket tesznek a kárpátaljai magyarság megmaradásáért a mostani nagyon nehéz 

időszakban – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

Felsőszinevéren, a XXIII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem pénteki zárónapján tartott 

előadásában. Németh Zsolt szerint fel kell tenni a kérdést, hogy a magyar külpolitika meg 

tud-e felelni a vele szemben támasztott stratégiai elvárásoknak, van-e koncepcióalkotás, 

következetesség, világos külpolitikai vonalvezetés. A csőlátás a külpolitikában rendkívül 

veszélyes – tette hozzá, megjegyezve, hogy „az általunk az utóbbi években megfogalmazott 

külpolitikai koncepció értelmében a magyar külpolitika célja a magyar gazdasági és 

társadalompolitikai célok külső feltételeinek a megteremtése, külső erőforrások bevonása, 

a veszélyek elhárítása”. 

 

Lezsák: fontos az elszakított nemzetrészek magyar értékeinek feltárása 
2015. július 3. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk 

Fontos feladat az elszakított nemzetrészek értékeinek feltárása, a mai valóság rögzítése - 

mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke pénteken Lakiteleken, ahol a Kárpát-

medencei Népfőiskolai Szabadegyetem keretében bemutatták a Drávaszögben végzett 

értékfeltárás eredményeit. Lezsák Sándor hangsúlyozta: a drávaszögi felmérés teljes 

feldolgozása után októberben a helyszínen, Kopácson konferenciát rendeznek, ahol 

bemutatják a horvátországi magyarok által lakott településeken gyűjtött értékeket. Ezzel a 
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https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?SURL=pLMVkru2CySo2vkxQFVYj0dKM0VhP8jxgxfe3KoqiQ1It5uyXYXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB2AGEAagBtAGEALgBpAG4AZgBvAC8AYwBpAGsAawAvAHYAYQBqAGQAYQBzAGEAZwAvADEAOAA3ADkANAAvAFMAZQBtAGoAZQBuAC0AQQAtAGsAbwByAG0AYQBuAHkALQB0AGEAbQBvAGcAYQB0AGoAYQAtAGEAegAtAGEAZABvAC0AZQBzAC0AaQBsAGwAZQB0AGUAawBtAGUAbgB0AGUAcwBzAGUAZwBlAHQALQBhAC0AdgBhAGoAZABhAHMAYQBnAGkALQBtAGEAZwB5AGEAcgBvAGsAbgBhAGsALQBqAHUAdAB0AGEAdABhAG4AZABvAC0AdABhAG0AbwBnAGEAdABhAHMAbwBrAG4AYQBsAC4AaAB0AG0AbAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.vajma.info%2fcikk%2fvajdasag%2f18794%2fSemjen-A-kormany-tamogatja-az-ado-es-illetekmentesseget-a-vajdasagi-magyaroknak-juttatando-tamogatasoknal.html
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?SURL=pLMVkru2CySo2vkxQFVYj0dKM0VhP8jxgxfe3KoqiQ1It5uyXYXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgB2AGEAagBtAGEALgBpAG4AZgBvAC8AYwBpAGsAawAvAHYAYQBqAGQAYQBzAGEAZwAvADEAOAA3ADkANAAvAFMAZQBtAGoAZQBuAC0AQQAtAGsAbwByAG0AYQBuAHkALQB0AGEAbQBvAGcAYQB0AGoAYQAtAGEAegAtAGEAZABvAC0AZQBzAC0AaQBsAGwAZQB0AGUAawBtAGUAbgB0AGUAcwBzAGUAZwBlAHQALQBhAC0AdgBhAGoAZABhAHMAYQBnAGkALQBtAGEAZwB5AGEAcgBvAGsAbgBhAGsALQBqAHUAdAB0AGEAdABhAG4AZABvAC0AdABhAG0AbwBnAGEAdABhAHMAbwBrAG4AYQBsAC4AaAB0AG0AbAA.&URL=http%3a%2f%2fwww.vajma.info%2fcikk%2fvajdasag%2f18794%2fSemjen-A-kormany-tamogatja-az-ado-es-illetekmentesseget-a-vajdasagi-magyaroknak-juttatando-tamogatasoknal.html
http://mno.hu/hatarontul/nemeth-a-csolatas-kulpolitikaban-rendkivul-veszelyes-1293685
http://mno.hu/hatarontul/nemeth-a-csolatas-kulpolitikaban-rendkivul-veszelyes-1293685
http://magyarhirlap.hu/cikk/29565/Ertekfeltaras_a_Dravaszogben
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munkával járulnak hozzá a külhoni értéktár bővítéséhez - tette hozzá. Elmondta, hogy az 

értékfeltáró munka folytatódik, 17 kollégiumot terveznek, amihez megvan az anyagi forrás. 

A Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Hungarikum Bizottság 

támogatásával Kárpátalján és Erdélyben négy-négy, Bákó környékén a csángók között egy, 

a Vajdaságban három, a Felvidéken kettő, az Őrvidéken és a Muravidéken egy-egy 

értékfeltáró kollégium munkáját készítik elő. 

 

Erzsébet-táboros kárpátaljai diákokat fogadott Semjén Zsolt 
2015. július 3. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Az Erzsébet-tábor szervezésében kárpátaljai magyar diákok látogattak Budapestre, a 

fiatalokat Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes fogadta a 

kormány nevében pénteken a Parlamentben. Semjén Zsolt kiemelte: a kárpátaljai magyar 

diákok nehéz helyzetből érkeztek, Ukrajnában és Kárpátalján háborús állapotok vannak. 

Hangsúlyozta, minderről a kárpátaljai magyarság nem tehet, nem ők vették el az 

Ukrajnában élő több tízmillió orosztól a nyelvi jogokat. Ez a háború, ami ott folyik, nem az 

ukrajnai magyarság háborúja, és nem a mi háborúnk - mondta a kormányfő helyettese. 

 

Középiskolás tábort szervez a Rákóczi Szövetség 
2015. július 4. – MTI, Magyar Nemzet 

Idén is megrendezi középiskolás táborát Sátoraljaújhelyen július 6-12. között a Rákóczi 

Szövetség. A Magyar tanárok és diákok találkozója a Magyar Kálvárián mottót viselő 

rendezvényre 62 iskolából 380 Kárpát-medencei diák és tanár érkezik. A 62 középiskola 

között 22 magyarországi, 27 erdélyi, 7 felvidéki, 4 délvidéki és 2 kárpátaljai intézmény 

szerepel. A rendezvényre az a 240 Kárpát-medencei középiskola kapott meghívást, ahol 

ifjúsági szervezete működik a szövetségnek - olvasható az MTI-hez eljuttatott 

közleményben. 

 

Ráduly: Székelyföld hangja vagyok! 
2015. július 4. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Nekünk Székelyföld hangját kell meghallani, az egyház, a hit és a hagyomány hangját, és 

azon kell beszélnünk, haladnunk, építkeznünk tovább. Az Ezer Székely Leány Napján a 

székelyföldi települések hagyományőrző csoportjainak fellépése előtt Ráduly Róbert 

Kálmán is köszöntötte a jelenlevőket. Csíkszereda volt polgármesterének beszédében, 

melyet több alkalommal is tapssal szakított meg a hallgatóság, azt hangsúlyozta, hogy 

most nagy szükség van arra, hogy Székelyföld hangja világos, erős legyen és üzenetet 

tudjon hordozni. „Az első és legfontosabb üzenet, tanulság az kell legyen, hogy nem a 

tisztség teszi az embert, hanem a tisztesség. Erős hitre, tisztaságra van szükségünk és az 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/raduly-szekelyfold-hangja-vagyok
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önazonosság mindennél fontosabb. Ez nagy munkát igénylő feladat, mert nem elég, ha 

valakinek hite van, hogy tisztességes, hanem tartoznia is kell valahová” – fogalmazott a 

politikus. 

 

Alapfokon pert vesztett az Igazi Csíki Sör gyártója 
2015. július 3. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet 

Helyt adott a Hargita megyei törvényszék a Heineken Románia keresetének, így alapfokon 

elvesztette a pert a Csíki Sör Manufaktúrát működtető cég, illetve tulajdonosa, Lénárd 

András. Az ítéletet pénteken hirdették ki. A döntés értelmében az alperesnek tilos 

használnia a Csíki Sör márkamegnevezést, ugyanakkor nem használhatják a 

www.csikisor.ro, valamint a www.csikisor.com domainneveket sem. A döntés értelmében 

többek között arra kötelezik az alpereseket, hogy – az ítélet közlésétől számítva 30 napon 

belül – semmisítsék meg az összes Csíki Sör nevű terméket, mind a készleten, mind a 

piacon lévőket, továbbá vonják vissza a márkát népszerűsítő reklámjaikat, hirdetéseiket. 

 

Együttműködne az RMDSZ és az MPP Kolozs megyében 
2015. július 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ és az MPP között tavaly elkezdett és pozitív eredményeket hozó tárgyalásokra 

hivatkozva Máté András Levente, RMDSZ-es képviselő és Simon Csaba, az MPP országos 

alelnöke politikai együttműködési megállapodás-javaslatot kezdeményez a két szervezet 

Kolozs megyére kiterjedő együttműködésének elmélyítése érdekében – olvasható a két a 

politikus által aláírt, szerkesztőségünkbe eljuttatott dokumentumban. 

 

Csoma: Máté András nem egyeztetett az MPP-vel való együttműködésről 
2015. július 3. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Meglepetéssel vette tudomásul, hogy Máté András Levente Kolozs megyére vonatkozó 

megállapodás-javaslatot írt alá az RMDSZ nevében Simon Csabával, a Magyar Polgári Párt 

országos alelnökével – írja sajtóközleményében Csoma Botond. Az RMDSZ Kolozs megyei 

elnöke megjegyezi, hogy a megállapodás-javaslat szövegével akár egyet is tud érteni, ennek 

ellenére úgy gondolja, hogy a demokratikus és alapszabályzati követelményeknek 

megfelelően egy ilyen megállapodási javaslatot először a Kolozs megyei RMDSZ Állandó 

Tanácsában, ezt követően a Megyei Képviselők Tanácsában kellett volna megvitatni és 

amennyiben e testületek egyetértettek volna a megállapodás-javaslat szövegével, utána lett 

volna helye a sajtónyilvánosságnak. 

 

Új elnököt választott a kovásznai RMDSZ 
2015. július 3. – tranisndex.ro 

Az RMDSZ Kovászna városi szervezete csütörtöki közgyűlésén Bodó Lajos megyei 

tanácsost választották elnöknek, akinek a munkáját 30 tagú választmány segíti. Tamás 

Sándor, az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke elmondta: Kovásznán 
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nagyon fontos, hogy egy erős alapokra helyezett RMDSZ-szel tudjanak továbbépítkezni, 

amely képes a magyar közösség érdekében hatékonyan dolgozni és fellépni. 

 

Szilágyi: az autonómiák rendszere tartós stabilitást teremthet Kelet-Közép 
Európában 
2015. július 3. – transindex.ro, Krónika 

A regionalista és autonomista pártokat tömörítő Európai Szabad Szövetség európai 

parlamenti frakciója által szervezett konferencia előadójaként Szilágyi Zsolt, az EMNP 

elnöke az erdélyi magyar autonómiatörekvések mellett a Románia történelmi régióira 

vonatkozó autonómia elképzelését is bemutatta. A Néppárt elnöke részletesen bemutatta a 

Székelyföld autonómiájára vonatkozó elképzeléseket és mindazokat az akciókat, amelyeket 

a Székely Nemzeti Tanács az elmúlt években megtett a székelység önkormányzatának 

megvalósításáért. 

 

Marosvásárhelyen tárgyal a királyi ház jogi képviselője 
2015. július 3. – Erdély Ma, Népújság 

Ioan Luca Vlad szerdán délután a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

dr. Szabó Béla és dr. Szilágyi Tibor professzorokkal folytatott megbeszélést. A találkozásra 

annak a levélnek a kapcsán került sor, amelyben a magyar fél jelezte, hogy nem felel meg a 

valóságnak az egyetem előcsarnokában felavatott tábla szövege, amelyen Mihály király 

domborműve alatt az olvasható, hogy Románia uralkodója 1945-ben a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet létrehozó királyi rendeletet írta alá. A sajtó kérdésére 

Ioan Luca Vlad jogi képviselő azt nyilatkozta, hogy tegnap tájékozódás céljából az egyik 

felet hallgatta meg, és ma találkozik az egyetem vezetőségével, majd ezt követően 

fogalmazzák meg a királyi ház nyilvános álláspontját. 

 

Bunta felelőtlennek tartja Verestóy nyilatkozatait 
2015. július 3. – maszol.ro 

„A választásokig a munkára kellene fektetni a hangsúlyt, nem a politikai helyezkedésre, 

kavarásra” – jelentette ki a maszol.ro-nak pénteken Bunta Levente, Székelyudvarhely 

polgármestere Verestóy Attila csütörtöki nyilatkozatairól. Bunta Levente felelőtlennek és 

meggondolatlannak tartja ezeket a nyilatkozatokat. „Két, nagy súllyal rendelkező 

udvarhelyszéki tisztségviselőnek nem kellene a sajtón keresztül üzengetnie egymásnak, 

nekünk a közösség dolgaival kell foglalkozni, nem egymással. Úgy gondolom, nem adtam 

okot arra, hogy Verestóy Attila velem foglalkozzon” – nyilatkozta a polgármester. 

 

Verestóy: következetesen kialakult rólam egy negatív kép 
2015. július 3. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ-es politikus a csütörtöki beszélgetés során visszaemlékezett a Szövetség és 

saját maga küzdelmes, sokszor lehetetlen helyzetére is. A kilencvenes évek elejétől 
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számított, folyamatosan felmerülő nehézségek közé sorolta Traian Băsescu volt romániai 

államfő első mandátuma előtt lefolyó kampányidőszakát. Ekkor az egykori államfő 

nyilvánosan kijelentette róla, hogy országromboló személyként tekint rá, aki mindenkit 

eltaposva próbál érdekképviseletet szerezni népének. 

 

Fiatalítással, hatékonyabban a magyarságért 
2015. július 3. – Nyugati Jelen 

Pénteken az RMDSZ Arad megyei székházában 10 órakor kezdődött az első sajtóértekezlet, 

amit Faragó Péter megyei elnökként hívott össze. Az aradi szervezet elnökével, aradi 

alpolgármesterrel a prezídiumban helyet foglalt megyei elnök köszöntőjét követően annak 

a reményének adott hangot, hogy a tisztújításon átment szervezet, illetve az új vezetőség a 

továbbiakban is jó kapcsolatokat fog ápolni a helybeli sajtóval. Miután új tisztségében, az 

aradi szervezet elnökeként is bemutatta Bognár Levente alpolgármestert, kitért a 

szervezetben végbement tisztújítás ismertetésére. 

 

Izsák Balázs: alkotmányt sértett a táblabíróság 
2015. július 4. – Krónika 

Nem volt kompetens a marosvásárhelyi táblabíróság érvényteleníteni Csíkszereda 

önkormányzatának a közigazgatási autonómiára vonatkozó határozatát, véli Izsák Balázs. 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke közleményében leszögezi: a csíkszeredai és a 

többi településen elfogadott autonómiahatározatokat azért kezdeményezték, mert a román 

kormány a Helyi Autonómia Európai Chartáját megszegve, úgy kezdett hozzá az ország 

közigazgatási átszervezéséhez, hogy előzetesen nem kérte ki az önkormányzatok 

véleményét. „Az önkormányzatok pedig nem tettek mást, mint hogy törvényes jogukkal 

élve kifejtették álláspontjukat a közigazgatási átszervezést illetően, és ennek megfelelően 

fordultak kéréssel Románia parlamentjéhez" – mutat rá Izsák Balázs. Az SZNT-elnöke 

szerint Románia alkotmánya és a közigazgatási bíróságokra vonatkozó törvény 

egyértelműen kimondja, hogy nem támadhatóak meg a közigazgatási bíróságon a 

közhatóságok azon dokumentumai, amelyek az illető hatóságnak a parlamenthez való 

viszonyára vonatkoznak. 

 

Színes székely forgatag 
2015. július 4. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, 

Magyar Nemzet 

Idén is ezreket vonzott a Csíkszereda Megye Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Hargita 

Nemzeti Székely Népi Együttes és az Ezer Székely Leány Alapítvány által szervezett Ezer 

Székely Leány Napja a csíksomlyói nyeregbe. A rendezvény a hagyományoknak 

megfelelően a Szabadság téri gyülekezővel kezdődött, majd a kegytemplomnál szentmisén 

vehettek részt a székely ruhások. A megnyitót és a további programot a Hármashalom 

oltárnál, a csíksomlyói nyeregben tartották. 
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Az amerikai ügyvivő a többnemzetiségű Romániáról 
2015. július 5. – Krónika 

A többnemzetiségű Románia értékeire hívta fel a figyelmet Dean Thompson, az Egyesült 

Államok bukaresti ügyvivője azon a fogadáson, amelyet a nagykövetség az ország nemzeti 

ünnepe alkalmából rendezett Bukarestben. „A civil társadalom részéről a sokszínűség 

elfogadására irányuló erőfeszítéseket tapasztalunk, amelyet tragikus módon tönkretettek a 

múltbeli rendszerek, de amelyet felvállalt egy olyan új generáció, amely a többnemzetiségű 

Románia eszméjét akarja ünnepelni, amelyben a különböző népeket közös örökség köti 

össze. Ez egy olyan elv, amely ma, amikor Románia a jövő század demográfiai tényeivel 

szembesül, fontosabb, mint bármikor” – hangoztatta az ügyvivő. 

 

Băsescu tovább erőlteti az egyesülést Moldovával 
2015. július 6. – Krónika 

Románia és Moldova egyesülésének megvalósítása egy, a jövő pártjának tekinthető 

formációhoz méltó célkitűzés – jelentette ki tegnap Traian Băsescu volt államfő a Népi 

Mozgalom Párt dél-munténiai regionális szervezeteinek ülésén. Szerinte a jelenlegi 

politikai elitben nincs elég bátorság az általa az ország legfőbb céljának tekintett egyesülés 

megvalósításához. Mint ismeretes, Băsescu már államfőként is többször szorgalmazta az 

egyesülést, sőt moldovai állampolgárságot is kért. 

 

Băsescu védelmébe vette Pontát 
2015. július 6. – Erdély.ma 

Erőltetett és túlzó Victor Ponta miniszterelnököt összeférhetetlenséggel vádolni – 

nyilatkozta Traian Băsescu a Gândul live-on. A volt államelnök szerint a vád „nem állná 

meg a helyét bíróság előtt”, őt pedig „aggasztja, milyen könnyen meg lehet buktatni egy 

kormányt”. 

 

Brüsszeli nem a cián betiltására 
2015. július 5. – Krónika 

„Az Európai Bizottság jelenleg nem látja indokoltnak a ciánalapú bányászati technológiák 

betiltását” – válaszolta Karmenu Vella környezetpolitikáért, tengeri ügyekért és halászati 

politikáért felelős európai biztos arra a folyamodványra, amelyben Tőkés László erdélyi 

EP-képviselő több kollégájával együtt azt szorgalmazta, hogy a brüsszeli testület mielőbb 

szerezzen érvényt az Európai Parlament bányászati ciántechnológiák betiltására 

vonatkozó, 2010. május 5-ei határozatának. 

 

Kezdődik az EU Tábor 
2015. július 5. – szekelyhon.ro 

Immár 12. alkalommal nyitja meg kapuit az RMDSZ ifjúsági tábora. Az EU Tábor 

helyszíne idén is Marosfő, az események keddtől zajlanak. Kedden még az összerázódás és 
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az első buli szerepel a tábor programjában, szerdától szombatig azonban hangsúlyos 

közéleti, aktuálpolitikai témákban zajlik majd az eszmecsere. 

 

Felvidéki jogfosztottak: pozsonyi diplomáciai felségjelű autóból lesifotózták 
Lomniciékat 
2015. július 3. – hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Miután a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság elfogadhatatlannak nyilvánította a 

szlovák állampolgárságukat elvesztő felvidéki jogfosztottak kérelmét, jogi képviselőjük, 

Lomnici Zoltán levélben fordult Martin Schulzhoz, az Európai Parlament elnökéhez. Bár 

az uniós normasértésről szóló beadvány másolatának átvételét pénteken megtagadták a 

budapesti szlovák nagykövetségen, ám a közelben rövid időre felbukkanó, pozsonyi 

rendszámú, CD jelzésű, fekete Audi személygépkocsiból fényképeket készítettek a 

jelenlevőkről. 

 

Felmérés - A választások győztese a Smer lenne, az ellenzéket a Sieť vezetné 
2015. július 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha június végén tartották volna a parlamenti választásokat, 37,8 százalékos szavazati 

aránnyal ismét az Irány - Szociáldemokrácia lett volna a győztes – derül ki az MVK 

ügynökség június 18-25. között végzett felméréséből. A Most-Híd 6,8, az MKP 5,2 

százalékkal kerülne a parlamentbe. 

 

Szülőföldem, a Felvidék: Az MKP fotópályázatot hirdetett 
2015. július 3. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja fényképpályázatot hirdet „Szülőföldem, a Felvidék" címmel 

amatőr fényképészek részére. A szakmai zsűri által elbírált fényképek bekerülnek az MKP 

2016-os évre szóló falinaptárába, illetve a zsűri által külön kiválasztott fotók egy 

fényképkiállítás keretében megtekinthetőek majd több helyszínen is. 

 

Érsek Árpád nyílt levélben fordult az oktatásügyi miniszterhez 
2015. július 3. – bumm.sk 

A Híd parlamenti képviselője, Érsek Árpád a dunaszerdahelyi sportgimnázium nevében írt 

nyílt levelet Juraj Draxler oktatásügyi miniszternek, amelyben az idegen nyelvek 

oktatására szánt óraszámok ügyében kérte a tárcavezető együttműködését. „A kerettanterv 

alapján minden gimnáziumban kötelező óraszámok jutnak két idegen nyelv oktatására. A 

gond ezzel csak az, hogy a magyar tannyelvű iskolákban a szlovák is idegen nyelvként van 

számon tartva, így a diákok három idegen nyelvet kell, hogy elsajátítsanak. Egy olyan 

iskola esetében, mint a dunaszerdahelyi sportgimnázium, ez hihetetlen plusz terhelést ró a 
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diákokra, akik amellett, hogy az iskolapadban is kiválóan teljesítenek, a tanórák utáni 

feszített tempójú edzéseken is meg kell, hogy állják a helyüket” – magyarázta Érsek Árpád. 

 

Szerdán kezdődik a III. MartFeszt - közéleti viták, koncertek és a játék 
jegyében 
2015. július 4. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Június 8-án ismét martlakók özönlik majd el a martosi Feszty-parkot, ahol a III. 

MartFeszten ismét jól megférnek egymás mellett a közéleti vitafórumok, a hangulatfokozó 

játékok és a vérpezsdítő koncertek. Az ötnapos fesztivál – amelynek fővédnöke Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke – kulisszatitkairól Gubík László, a Via Nova Ifjúsági 

Csoport országos elnöke adott tájékoztatót. 

 

Gombaszögi Nyári Tábor: Öt nap, százötven program 
2015. július 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Gombaszögi Nyári Tábor hat napja alatt, július 14-től 20-ig több mint százötven 

program várja a látogatókat. A sport, a művészet és a tudomány mellett az időszerű 

politikai kérdések is helyet kapnak a programban. A közéleti előadások minden eddiginél 

aktuálisabb és színesebb kínálata valósul majd meg a táborban. 

 

Varga László nem lép ki a VMSZ-frakcióból 
2015. július 3. – Vajdasági RTV, Pannon RTV 

Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség leváltott alelnöke nem lép ki a párt 

köztársasági parlamenti frakciójából. Arra hivatkozik, hogy a szavazások során élni kíván a 

VMSZ Szervezeti és Működési Szabályzata által szavatolt különvéleményre való joggal. 

Varga egyébként hangsúlyozza, hogy a VMSZ elnökségi közleménye nem kérdőjelezi meg 

minapi szerzői írása egyetlen tartalmi megállapítását sem. Például, hogy VMSZ a teljes 

vajdasági magyar közélet irányítását a magáénak akarja. Varga László szerint az Elnökség 

azt sem cáfolja, hogy a VMSZ elveszítette politikai iránytűjét, Belgrádban és Újvidéken is. 

Azt sem, hogy az MNT által alapított médiumokban korlátozott a sajtószabadság, és azt 

sem, hogy az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács vezetői szakmailag megbuktak. 

  

Biztonságpolitikai és gazdasági témák a XIII. Vajdasági Szabadegyetemen 
2015. július 4. – Vajdaság Ma 

Forrongó világunkban nem beszélhetünk biztos befektetési tippekről, hiszen az arany- és 

az ingatlanárak is hullámzást mutatnak, de még az euró értékállósága is gyorsan 

megkérdőjeleződhet. Európa ma már mind kevésbé számít globális tényezőnek, a 

tagállamok között pedig nagyon kevés kérdésben van egyetértés. A hatékony politizálást 

még tovább nehezíti a nehézkes és esetenként bonyolult döntéshozatal. Szerbiának 
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mindenképpen helye van az Európai Unióban, a nemzetközi közösség magatartása pedig 

nem volt mindig méltányosnak nevezhető Szerbia iránt. Az egykori délszláv államok 

gazdasági (újra)integrációja sem zárható ki akár néhány évtized távlatában. 

  

A vajdasági média helyzetéről tárgyaltak Magyarkanizsán 
2015. július 4. – Pannon RTV 

A Kanizsa Feszt utolsó előtti napján, pénteken gazdag gyermekprogram várta a kicsiket, 

ráadásul ellátogatott hozzájuk a szegedi Grimm-busz utazó színház is. Megtartották a 

tollaslabda versenyeket is, a Nyári Egyetem keretében pedig kerekasztal beszélgetésre 

került sor. A kerekasztal témája a vajdasági média helyzete volt. A fiatalok többsége főleg a 

világhálóról értesül a történésekről, nem igazán tart igényt az egyéb tájékoztatási 

eszközökre. A beszélgetés tárgya a Magyar Szó, a Pannon RTV és a magyarkanizsai Info TV 

munkája, a vajdasági tájékoztatásban betöltött szerepe volt. Már vagy másfél évtizede azt 

hajtogatják, hogy az írott sajtónak befellegzett, de ezt nem tudja elfogadni – mondta Varjú 

Márta a Magyar Szó főszerkesztője. 

  

Párbeszéd a közoktatásról 
2015. július 3. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A szabadkai Magyar Házban tartotta meg tegnap alakuló ülését a Magyar Nemzeti Tanács 

szabadkai, majd a Kishegyes–Topolya–Kúla–Apatin–Hódság–Zombor térség általános és 

középiskolai közoktatási konzultatív testülete. Hajnal Jenő, az MNT elnöke 

megnyitóbeszédében elmondta, hogy a testület megalakításának célja az, hogy 

elindulhasson egy olyan párbeszéd, konzultáció a közoktatás sorsával kapcsolatban, amely 

meghatározza a következő hónapokban és években, hogy melyek azok az elfogadható 

modellek, amelyeket követni kell. A résztvevő pedagógusok a szakképzésen át, a szerb 

nyelv oktatásáig több témát is érintettek, valamint felhívták az MNT figyelmét arra, hogy 

az oktatási minisztérium áprilisban meghozott szabályzata alapjaiban befolyásolja majd 

azon iskolákban az oktatás minőségét és szerkezetét, amelyben magyar tagozatok vannak. 

  

VMDP-s kezdeményezés: Aláírásgyűjtés a Temerini Rádióért 
2015. július 4. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt Temerini Körzeti Szervezetének intézőbizottsága 

2015. július 3-ai ülésén úgy döntött, hogy miután a községi hatalom és az általa megbízott 

tisztségviselők manipulációi és mulasztásai folytán gyakorlatilag megszűnt a Temerini 

Rádió, a nyilvánossághoz fordul, és aláírásokat gyűjt a helyi és dél-bácskai magyar és szerb 

lakosság tájékoztatásában évtizedekig fontos szerepet játszó intézmény újraélesztéséért. 
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Hajnal Jenő szerint nem kell,hogy a Magyar Nemzeti Tanácsnak vezető 
szerepe legyen a többi nemzeti tanács között 
2015. július 4. – Pannon RTV 

A nemzeti tanácsi választási kampány során kiderült, hogy van egy olyan projektum, 

amelyet nem tudok felvállalni, ez a szabadkai Népkörben engedély nélkül működtetett 

bölcsőde – nyilatkozta Hajnal Jenő a Magyar Szónak. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke 

szerint ennek a finanszírozására nem érkezett anyaországi jóváhagyás, a hátrányos 

helyzetben lévő diákok ösztöndíjazására szánt összeget szerették volna erre a célra 

felhasználni, így az új összetételű MNT-nek kellett volna szolgáltatni ehhez a testületi 

döntést, és saját pénzből finanszírozni. Hajnal Jenő a cikk szerint ezt nem tudta felvállalni. 

Hozzátette, ezért abban állapodtak meg az előző MNT vezetésével, hogy a kérdést 

igyekeznek mielőbb lezárni. Az MNT jelenlegi elnöke szerint az előző összetételű Tanács 

október 24-ei, utolsó ülésen kész tények elé állította őt, maradt minden a régiben. Hajnal 

Jenő számára akkor vált világossá, hogy nem tud majd teljes erőbevetéssel és bizalommal 

együtt dolgozni sem a Közigazgatási Hivatal vezetőjével, sem a közoktatás irányítójával. 

  

Véget ért a Vajdasági Szabadegyetem 
2015. július 5. – Pannon RTV 

Idén tematikájában és hangulatában is Kárpát-medencei volt a nyári műhely. Az emberi 

kapcsolatokról, kommunikációról, gazdasági kérdésekről és szakpolitikai témákról is 

hallhattak előadásokat a résztvevők. A szabadegyetem szombati reggelén először Horvát 

Lehel építészmérnök alternatív fészekrakók témakörben tartott előadást. Innovatív 

megközelítésben hallhattak az építészetről a hallgatók. Az előadások mellett számos 

közösségépítő és szórakoztató programon is részt vehetett a hallgatók. Idén a Vajdasági 

Magyar Diákszövetség és a Vajdasági Ifjúsági Fórum szervezte a tábort. A szombat esti 

záró rendezvényen a két szervezet elnöke együttműködési szerződést írt alá, amelyben 

megfogalmazták a további közös szerepvállalás alapjait a vajdasági magyar fiatalok 

hatékonyabb érdekképviselete és segítése céljából. 

 

Nyugat vagy kelet felé tekintsünk? – Véget ért a XXIII. Nyári Szabadegyetem 
2015. július 3. – Kárpátalja Ma 

A péntek a külpolitika napja volt a Felsőszinevéren zajló XXIII. Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetemen. Délelőtt Nyugat vagy kelet felé tekintsünk? címmel rendeztek vitát a 

magyar külpolitika lehetőségeiről és céljairól, illetve az ukrajnai helyzetről, délután pedig 

arról tanácskoztak a terület szakértői és maguk a politika alakítói, milyen lehetőségei 

vannak a magyar nemzetpolitikának az adott keretek között. Csubirko Volodimir, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke úgy véli, a méltóság forradalma (Majdan) lehetőséget 

adott arra, hogy megmutassa az ország, merre szeretne haladni. Nyugat-Ukrajna és 

Kárpátalja európai értékek szerint gondolkodik, és kész elfogadni az Európai Unió 
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https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?SURL=jnrxYyvtWd-Mj2kHQcwSi_Rd7-TE1_6zM2qrtZ14B5isGJ6yXYXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcABhAG4AbgBvAG4AcgB0AHYALgBjAG8AbQAvAHcAZQBiAC8APwBwAD0AMgAxADQAMgA1ADMA&URL=http%3a%2f%2fpannonrtv.com%2fweb%2f%3fp%3d214253
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?SURL=jnrxYyvtWd-Mj2kHQcwSi_Rd7-TE1_6zM2qrtZ14B5isGJ6yXYXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcABhAG4AbgBvAG4AcgB0AHYALgBjAG8AbQAvAHcAZQBiAC8APwBwAD0AMgAxADQAMgA1ADMA&URL=http%3a%2f%2fpannonrtv.com%2fweb%2f%3fp%3d214253
https://msg.gov.hu/owa/redir.aspx?SURL=sai_OVbFO3aL2P-Fr9GvtR22-AtxYHGRWKddb9RZguCsGJ6yXYXSCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AcABhAG4AbgBvAG4AcgB0AHYALgBjAG8AbQAvAHcAZQBiAC8APwBwAD0AMgAxADQAMwAxADcA&URL=http%3a%2f%2fpannonrtv.com%2fweb%2f%3fp%3d214317
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nyugat-vagy-kelet-fele-tekintsunk-veget-ert-a-xxiii-nyari-szabadegyetem/
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„játékszabályait”, míg az ország keleti része nem készült fel erre. Brenzovics László 

parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke szerint az ukrán 

társadalom illúziókat hajszol, melyből keserű lesz az ébredés. Kárpátalja példaként 

szolgálhat az országnak, hisz a térségben sikerült megőrizni a nyugalmat, a nemzetiségek 

közötti békét.   

  

Kárpátalja és Jász-Nagykun-Szolnok megye együttműködéséről tárgyaltak 
2015. július 3. – Kárpátalja Ma 

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke július elsején Volodimir 

Csubirkóval, a Kárpátalja Megyei Tanács vezetőjével és Vaszil Huballal, a megyei 

közigazgatás elnökével találkozott – adta hírül a mukachevo.net hírportál. A tárgyaláson 

Volodimir Csubirko megköszönte a magyar fél támogatását, főként a terrorellenes 

műveletekben megsérült katonák budapesti kezelésének biztosítását. Továbbá elmondta, 

hogy nemsokára a katonák gyermekeinek egy negyvenfős csoportja indulhat el 

magyarországi nyaralásra. Kárpátalja eddig már három magyarországi megyével kötött 

együttműködési megállapodást. Ezúttal Jász-Nagykun-Szolnok megyével igyekszik 

partnerségi viszonyt kialakítani. 

 

Rákóczira emlékeznek jubileumi találkozójukon a külföldi magyar cserkészek 
2015. július 5. - MTI 

Hétszáz magyar cserkész részvételével tartják meg augusztus elején a Külföldi Magyar 

Cserkészszövetség (KMCSSZ) ötévente megrendezésre kerülő jubileumi nagytáborát az 

egyesült államokbeli Sík Sándor Cserkészparkban, a tíznapos találkozón II. Rákóczi Ferenc 

korát elevenítik majd fel - közölte az MTI-hez eljuttatott közleményében a KMCSSZ. 

 

Magyar hadifoglyoknak és polgári áldozatoknak állítottak emlékművet 
Moldovában 
2015. július 3. – Kormany.hu, Magyar Hírlap 

Az 1945-48 között Moldovában meghalt magyar hadifoglyoknak és polgári áldozatoknak 

állítottak Chisinauban emlékművet, amelyet Hende Csaba honvédelmi miniszter Viorel 

Cibotaruval, a moldovai védelmi tárca vezetőjével együtt avatott fel pénteken. 

"Ha békét akarsz, emlékezz a háborúra" - mondta Hende Csaba a katonai tiszteletadással 

felavatott emlékmű előtt, amely a moldovai hősöknek szentelt Eternitatea (Örökkévalóság) 

emlékparkban kapott helyet több mint hatezer hazájától távol meghalt magyar ember 

jelképes síremlékeként. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpatalja-es-jasz-nagykun-szolnok-megye-egyuttmukodeserol-targyaltak/
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/magyar-hadifoglyoknak-es-polgari-aldozatoknak-allitottak-emlekmuvet-moldovaban
http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/magyar-hadifoglyoknak-es-polgari-aldozatoknak-allitottak-emlekmuvet-moldovaban
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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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