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Egyeztetett az UMDSZ és a KMKSZ: Elmozdulás már van, megegyezés még 
nincs 
2015. július 9. – Kárpátinfo, Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungváron tartózkodó Potápi Árpád János egyeztetésre hívta a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 

elnökeit Magyarország Ungvári Főkonzulátusára - írja a Kárpáti Igaz Szó. A felek 

megvitatták a belpolitikai helyzetet, különös tekintettel az ősszel esedékes önkormányzati 

választásokra. Az államtitkár elmondta, Budapest aggodalommal szemléli, hogy a 

megvitatás és jóváhagyás céljából az ukrán parlament asztalán fekvő törvénytervezetek 

tovább szűkítenék a magyarság részvételét a különböző szintű önkormányzatokban. Ennek 

ellensúlyozására, illetve a közösség önkormányzati pozícióinak megőrzése érdekében 

szükség lenne az érdekvédelmi szervezetek együttműködésére, közös választási stratégia 

kidolgozására, amiben szükség szerint a magyar kormány is szívesen vállalna koordinátori 

szerepet. 

 

Ez nehezíti a székely autonómia elérését 
2015. július 9. - MNO 

Az előző kormányzati ciklus nagy erejű lépéseihez képest kevésbé látványos 

intézkedésekkel folytatódik hazánk határon túli magyarokkal kapcsolatos politikája. A 

Fidesz–KDNP 2010-es választási győzelmétől kezdődő első kormányzati ciklusában olyan 

nagy horderejű, szimbolikus lépések történtek, mint a kettős állampolgárság 

megszerzésének megkönnyítése a határon túli magyarok számára, valamint az ezzel járó 

szavazati jog megadása, a jobboldal második ciklusában inkább a már megkezdett 

programok folytatása és erősítése lehet a cél. 

 

Ráduly Róbert: az RMDSZ álljon a sarkára! 
2015. július 9. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ álljon a sarkára: nem szabad a kormányzás után futnia, hanem egy erős 

parlamenti képviselet kialakítására kell törekednie – jelentette ki a marosfői EU-tábor 

meghívottjaként Ráduly Róbert, Csíkszereda volt polgármestere. Az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által háromrendbeli hivatali visszaéléssel és 

összeférhetetlenséggel megvádolt elöljáró úgy fogalmazott, az RMDSZ vezetői úgy 

viselkednek, mintha ő már nem is létezne. „Olyan, mint amikor egy drága kolléga meghal, 

koszorút visznek sírjára, nekrológban mondják el, hogy milyen értékes embert veszített a 

közösség. Hát üzenem: nem haltam meg" – mondta Ráduly. A leköszönt polgármester 

szerint „a szövetségnek még a látszatát is el kell kerülnie annak, hogy kifelé legitimálja a 

jelenlegi rendszert". 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/egyeztetett-az-umdsz-es-kmksz-elmozdulas-mar-van-megegyezes-meg-nincs
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/egyeztetett-az-umdsz-es-kmksz-elmozdulas-mar-van-megegyezes-meg-nincs
http://mno.hu/hatarontul/kevesbe-lesz-latvanyos-a-magyar-nemzetpolitika-1294303
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/raduly-robert-az-rmdsz-alljon-a-sarkara
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Kulturális diplomáciai munkaműhely a Külgazdasági és 
Külügyminisztériumban 
2015. július 9. – MTI, Kormany.hu 

A megújuló kulturális diplomácia a beágyazottság, az integráció és a költséghatékonyság 

szem előtt tartásával hazánk kulturális és tudományos eredményeinek még színvonalasabb 

bemutatásán fáradozik – hangsúlyozta Íjgyártó István államtitkár a magyar 

külképviseleteken kulturális feladatokat ellátó diplomaták munkaértekezletén, amelyet 

július 9-én rendeztek meg a Külgazdasági és Külügyminisztériumban. E szakmai napot 

hagyományteremtő szándékkal, a területtel foglalkozó nagykövetségi munkatársak 

tevékenységének segítése érdekében szervezte a minisztérium Kulturális Diplomáciai 

Főosztálya. A munkaértekezleten az államtitkár és a főosztály vezetője mellett felszólaltak 

az egy éve a KKM felügyelete alá tartozó Balassi Intézet valamint a témában illetékes 

társtárcák, pl. az EMMI, a Miniszterelnökség és a hungarikumok ügyét gondozó FM vezető 

illetékesei is. 

 

Tetőtér az Unirea Főgimnáziumban 
2015. július 9. – Krónika, szekelyhon.ro 

A tetőtér beépítésével próbál helyet biztosítani a Római Katolikus Teológiai Gimnázium 

számára a marosvásárhelyi önkormányzat az Unirea Főgimnázium által is használt, a 

római katolikus egyház tulajdonában lévő iskolaépületben. A polgármesteri hivatal az 

épület manzárdosításáról készített megvalósíthatósági tanulmányt, és előreláthatóan még 

idén hozzáfognak a munkálatokhoz. Napok kérdése, és a kisebbik épületben lévő 

osztálytermekben tatarozni kezdenek, ősztől ugyanis a Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium is hazaköltözik az épületbe. 

 

Az államé maradnak a Maros megyei Éltető-erdők 
2015. július 9. – Krónika, szekelyhon.ro 

Hétezer hektárnyi erdő marad az állam tulajdonában a Maros megyei Ratosnya és 

Palotailva környékén, miután a botoşani-i törvényszék úgy döntött, hogy a területeket 

jogtalanul igényelték vissza az Éltető család örökösei. A bírósági ítélet jogerős. A Maros 

megyei prefektus csütörtökön számolt be arról, hogy az örökösök még 2005-ben 

nyújtották be restitúciós kérelmüket. Az érintettek Palotailva közelében 3519 hektárnyi, 

míg Ratosnya mellett 3834 hektárnyi erdőt igényeltek vissza – számolt be a Vocea 

Transilvaniei. A magánterületek jogállásáért felelős megyei bizottság 2007-ben elutasította 

a kéréseket, indoklásuk szerint ugyanis a területeket még egy 1944-ben kibocsátott 

megegyezés, illetve egy 1945-ös törvény alapján vette át az állam, vagyis az erdőket még a 

kommunista rezsim hatalomra kerülése előtt államosították. A restitúcióra vonatkozó 

2005/247-es jogszabály azonban csak az ezt követő időszakban elkobzott javak 

visszaszolgáltatására vonatkozik. 
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http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulturalis-es-tudomanydiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/kulturalis-diplomaciai-munkamuhely-a-kulgazdasagi-es-kulugyminiszteriumban
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulturalis-es-tudomanydiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/kulturalis-diplomaciai-munkamuhely-a-kulgazdasagi-es-kulugyminiszteriumban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/tetoter-az-unirea-fogimnaziumban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/az-allame-maradnak-a-maros-megyei-elteto-erdok


 

 

 

 

 

 
4 

 

Várják Sepsiszentgyörgyre a leendő agrármérnököket 
2015. július 9. – Krónika, maszol.ro 

Elkészültek a munkálatok, a termeket is felszerelték, hétfőn pedig az iratkozás is 

megkezdődik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) sepsiszentgyörgyi 

oktatási központjában. Székely Gyula, az intézmény vezetője elmondta, hogy a 

felsőoktatási intézmény, valamint a sepsiszentgyörgyi önkormányzat együttműködése 

eredményeként elkészült a Csíki utca 50. szám alatti épület korszerűsítése, amely a 

jelenlegi egyetemi oktatás követelményeinek megfelelően lett kialakítva. A Sapientia 

EMTE sepsiszentgyörgyi tagozata évfolyamonként 30 diák taníttatását tudja biztosítani, a 

nyári felvételi időszakban jelentkezők számára 25 tandíjmentes és öt tandíjas helyet 

hirdetnek meg. A fizetős helyeken évenként 400 eurót kell lepengetnie a diákoknak. 

 

Pártot alapít az Új Jobboldal 
2015. július 9. – Krónika 

Pártalapítási kérvényt nyújtott be a bukaresti bíróságon a magyarellenes 

megnyilvánulásairól elhíresült Új Jobboldal (Noua Dreaptă) nevű szélsőjobboldali ifjúsági 

szervezet elnöke, Tudor Ionescu ügyvéd – adta hírül honlapján a Rise Project román 

oknyomozó portál. A beadvány szerint az új párt felvenné az ifjúsági szervezet nevét – 

Partidul Noua Dreaptă néven működne –, Ionescu mellett pedig Alexandru Năstase, az 

ifjúsági szervezet egyik atyja és Dorin George Lala, a bukaresti második kerületi szervezet 

elnöke szerepel alapítóként. 

 

Közhangulat-felméréssel készül az MPP a választásokra 
2015. július 9. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Egy évvel a helyhatósági választások előtt elkezdi a felkészülést a megmérettetésre a 

Magyar Polgári Párt (MPP) – derült ki az alakulat csütörtöki csíkszeredai 

sajtótájékoztatóján. „Kezdésként szeptember végéig lezajlik a tisztújítás a párt helyi 

szervezeteiben, év végére pedig megtörténik a jelöltállítás is” – vágott a dolgok közepébe 

Salamon Zoltán, az MPP Hargita megyei elnöke. Mint kiderült, a párt célja, hogy 

polgármester-jelöltet állítson minden olyan településen, ahol helyi szervezettel 

rendelkeznek. „Ahol lehetséges, ott egyéni jelöltön gondolkodunk, de nem zárjuk ki a 

koalíciót sem” – fogalmazott Salamon. 

 

Kelemen: Amerika számára össze kell kapcsolni a kisebbségi kérdéseket a 
biztonságpolitikával 
2015. július 9. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Az EU és a NATO tagjává vált Románia a csatlakozási folyamat lezárulása után sokkal 

lazábban kezeli az emberjogi és a kisebbségjogi, valamint a magántulajdonnal kapcsolatos 

kérdéseket, ezért Romániában sokszor az alapvető emberi jogok betartásával is probléma 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/varjak-a-hallgatokat-az-uj-szakra
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/partot-alapit-az-uj-jobboldal
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/kozhangulat-felmeressel-keszulnek-a-valasztasokra
http://itthon.transindex.ro/?hir=40218
http://itthon.transindex.ro/?hir=40218
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van – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a 12. EU Tábor csütörtöki napján tartott 

előadásában, amelyen az amerikai útjáról számolt be. Kelemen elmondta, hogy egy 

nagyobb tájékoztató körút részeként járt Washingtonban is, ahol kongresszusi 

képviselőkkel valamint politikai think tankek vezetőivel találkozott. A cél az volt, hogy az 

Amerikai Egyesült Államokban napirenden tarthassák a kisebbségjogi és emberi jogi 

kérdéseket, amelyekkel a romániai magyarság szembesül. 

 

Elítélte Kelemen Csibi Barna zászlószaggatását 
2015. július 9. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro 

Elítélte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azt, hogy Csibi Barna széttépett egy román nemzeti 

színekre festett papírlapot egy nyíregyházai tiltakozáson. Ez utóbbiról Csibi július 4-én 

töltött fel egy videót a YouTube-ra, amit később többen is átvettek. "A gesztus elítélendő. 

Minden szimbólum meggyalázása szánalmas és elítélendő, legyen szó Románia, 

Magyarország vagy bármely más ország zászlajáról, és tegye azt bárki, bárhol, bármilyen 

céllal. Ez ugyanis felerősíti a feszültségeket nemzetek, népek, etnikai csoportok között" - 

idézi Kelement az Agerpres. 

 

Kiss Sándor is részt vett a megyei tanácsülésen 
2015. július 9. – maszol.ro 

Kiss Sándor alelnök is jelen volt Bihar megye önkormányzati képviselőtestületének 

rendkívüli ülésén csütörtökön. Mint ismeretes, a Nagyváradi Táblabíróság július 25-én 

hagyta jóvá Kiss Sándor fellebbezését, kimondva, hogy az érintett visszatérhet hivatali 

hatásköre gyakorlásához. Az elöljáró egy június 19-i bírósági határozatot óvott meg. Kiss 

Sándort június 2-án, több órás kihallgatás után vette őrizetbe a korrupcióellenes 

ügyészség, Kiss vagyonát 16-án zárolták, ügye pedig június közepén került bíróság elé. 

 

Magyarul is tájékozódhattak a nagyváradiak a korrupcióról 
2015. július 9. – maszol.ro, Bihari Napló 

Az országban először a nagyváradiak olvashattak magyar nyelvű tájékoztatást a korrupció 

jelenségéről a korrupcióellenes ügyészség és a Pro Democratia Egyesület szervezésében 

tartott országos felvilágosító kampány keretében. Csütörtökön a Fő utcán a Ne fizess azért, 

ami jár neked (Plăteşte Zero pentru ce ţi se cuvine) mottójú kampány részeként 

önkéntesek osztogattak szórólapokat. Más városokban, például Nagybányán, Kolozsváron, 

Bukarestben és Konstancán „labirintus” is épült, amelyen végigmenve az emberek többet 

megtudhattak a korrupcióról, illetve arról, hogy hova fordulhatnak, ha a jelenséggel 

találkoznak. 

 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=40219
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/50100-kiss-sandor-is-reszt-vett-a-megyei-tanacsulesen
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/50112-magyarul-is-tajekozodhattak-a-nagyvaradiak-a-korrupciorol
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„Nincs olyan pillanat a kisebbségvédelemben, amikor azt mondhatnánk, 
hogy minden rendben van” 
2015. július 9. – Nyugati Jelen 

Csütörtökön folytatódtak a Nemzeti kisebbségek Európában – kihívások és perspektívák 

című temesvári kisebbségügyi konferencia munkálatai. Az európai etnikai kisebbségek 

helyzetéről szóló, a sajtó kizárásával lezajlott vita bevezetőjében Vincze Lóránt FUEN-

alelnök mutatta be az általa képviselt szervezetet, ismertetve ugyanakkor az erdélyi 

magyar kisebbség problémáit is a konferencia résztvevőivel.   

 

A folytonosság biztosítását tűzte ki célul Szabó Árpád 
2015. július 9. – szekelyhon.ro 

Nem az RMDSZ határozatlanságára vall, hogy három év alatt három alelnököt cserélt a 

Maros megyei önkormányzat élén – állítja a tisztség legújabb elfoglalója, Szabó Árpád. A 

szövetség politikusa úgy érzi, eddigi tanácsosi tevékenysége által korrekt és jól működő 

kapcsolatot sikerült kialakítania Ciprian Dobre liberális megyeelnökkel. Arról, hogy jövőre 

versenybe szállna-e az elnöki tisztségért, a 64 esztendős Szabó még nem tudott 

nyilatkozni. 

 

Sapientia: „felnőtté váló” egyetem 
2015. július 9. – szekelyhon.ro 

A budapesti Corvinus Egyetemmel írt alá együttműködési szerződést a Sapientia EMTE, 

amely értelmében közgazdaságtan mesterképző szak indul, a sikeres végzősök pedig 

mindkét egyetemtől oklevelet kapnak – mondta Dávid László rektor. A legnagyobb 

változás az idén, hogy sikerült felújítani egy régi épületet és jól felszerelni a 

sepsiszentgyörgyi agrármérnöki kar számára. Az új szakra 30 helyet hirdetett meg az 

egyetem. Ezen kívül 490 hely várja a diákokat Marosvásárhelyen a 11 alapképzésben és 105 

a négy mesterképzőn. 

 

Kerüljön Esterházy János szellemi hagyatéka a nemzeti értéktárba! 
2015. július 9. – Felvidék Ma, hirek.sk 

"Mi, felvidéki magyar fiatalok, Gróf Esterházy Jánost erkölcsi és politikai példaképünkként 

tisztelve kezdeményezzük a mártír gróf szellemi hagyatékának felvételét a nemzeti értéktár 

értékeinek sorába" - írják a Via Nova Ics által kezdeményezett deklarációban, melyet július 

8-án láttak el kézjegyükkel. A deklarációt elsőként a III. Martosi Szabadegyetem fővédnöki 

fórumának résztvevői, Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, a rendezvény 

fővédnöke; Berényi József MKP-elnöke; Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár és Gubík László, a Via Nova Ics elnöke írták alá."Esterházy János erkölcsi 

nagyságával, emberségével, politikai bölcsességével olyan életművet hagyott ránk, melyre 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nincs_olyan_pillanat_a_kisebbsegvedelemben_amikor_azt_mondhatnank_hogy_minden_rendben_van.php
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/nincs_olyan_pillanat_a_kisebbsegvedelemben_amikor_azt_mondhatnank_hogy_minden_rendben_van.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-folytonossag-biztositasat-tuzte-ki-celul-szabo-arpad
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/sapientia-afelnotte-valoa-egyetem
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/54862-keruljon-esterhazy-janos-szellemi-hagyateka-a-nemzeti-ertektarba
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nem csak a felvidéki magyarok, hanem a szlovákok is példaként tekinthetnek" – mondta 

Berényi József. 

  

Tóásó Előd: megtapasztaltam a magyar összefogást 
2015. július 9. – Felvidék Ma 

A Martosi Szabadegyetem második napjának programja is gazdag és változatos volt. 

Elhangzott beszélgetés a külhoni magyar értéktárról, több előadás is foglalkozott a fiatalok 

gazdasági lehetőségeivel. A legtöbb nézőt azonban a Tóásó Előd és Lukács Csaba újságíró 

Dikta-túrák címmel meghirdetett közönségtalálkozója vonzotta. Tóásó Bolíviából való 

kiszabadulása meglehetősen kalandos volt, ebben a magyar külügyminisztérium mellett, 

amely útlevelet adott neki, ugyancsak a Baptista Szeretetszolgálat, illetve Lukács Csaba 

vállalt oroszlánrészt. Az öt év alatt egyik lelki támasza a felvidéki Lőrinc barát volt, aki 

szerzetesként folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot, bátorította és biztatta, hitében 

erősítette. Előd ma őt tartja példaképének. „Megtapasztaltam, hogy van magyar 

összefogás” – mondta története végén Tóásó Előd.  

  

Csemadok Új Hajtás Kulturális Napok Kalászon 
2015. július 9. – Felvidék Ma 

Harmadik alkalommal rendezték meg a Csemadok Új Hajtás Kulturális Napokat a Nyitra-

vidéki Kalász községben július első hétvégéjén. A rendezvény első napján utcabálon 

vehettek részt az érdeklődők. A szentmisét követően az 1956 áldozatainak emlékművénél 

koszorúztak a Csemadok és Magyar Közösség Pártja helyi szervezetének képviselői. A 

Kalászi Közösségi Központ a rendezvény egész ideje alatt várta a látogatókat.  

 

Varga László: Erőteljes a közösségi igény arra, hogy sok minden alapjaiban 
változzon meg 
2015. július 9. – Hét Nap, Vajdaság Ma 

A VMSZ volt alelnöke szerint a párt ellene irányuló rágalmai túllépnek azon a határon, 

amelyet az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata szerint egy közszereplőnek, egy 

parlamenti képviselőnek jogkövetkezmények nélkül el kell tűrnie. Minden olyan kísérlet, 

amely azt célozta meg, hogy az írásomban kiemelt jelenségekre megoldást találjunk, 

kudarcot vallott. Az alelnöki tisztségemből való felmentéssel bebizonyosodott, hogy az 

előző hónapok gyakorlata folytatódik, nincs szándék arra, hogy bármi megváltozzon –

Varga László, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) parlamenti képviselője, a párt volt 

alelnöke. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20150709194241/Toaso-Elod-megtapasztaltam-a-magyar-osszefogast.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/54858-csemadok-uj-hajtas-kulturalis-napok-kalaszon
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18820/Varga-Laszlo-Eroteljes-a-kozossegi-igeny-arra--hogy-sok-minden-alapjaiban-valtozzon-meg.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18820/Varga-Laszlo-Eroteljes-a-kozossegi-igeny-arra--hogy-sok-minden-alapjaiban-valtozzon-meg.html


 

 

 

 

 

 
8 

Kasza József: A VMSZ irányvonala ellentétes az elveimmel 
2015. július 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ha a Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) tekintek, azt látom, hogy a irányultsága 

ellentétben áll az elveimmel. Nem fogadom el azt, hogy harcolok egy rendszer 

megváltozásáért, másnap pedig megcsókolom és megölelem a megdöntött rendszer 

képviselőit – jelentette ki Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség egyik alapítója és 

sokévi elnöke. „A Magyar Nemzeti Tanácsban egy csomó tanácsadói testületet alkotnak, 

most kezdődik a kidolgozása valamilyen stratégiának a foglalkoztatás és iskoláztatás 

problémájának megoldására, egyszóval a magyarságnak a szülőföldön való 

megmaradására. Számos egyetemet végzett fiatalunk van, nagyszerű ifjúságunk van, de 

őket sehol nem kapcsolják be a vezetésbe, a VMSZ és az MNT szerveiben szinte nincs 

iskolázott káder, tudományok doktora, és ez probléma” – fejtette ki a volt elnök. 

  

Nyilas Mihály: Az oktatási törvény módosítása sérti a kisebbségek jogait 
2015. július 9. – Vajdaság Ma 

Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár szerint az oktatás és nevelés alapvető rendszeréről 

szóló törvény módosításjavaslata sérti a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelvi oktatásra 

való jogát. A módosításjavaslatban a kiegyenlítik a kétnyelvű oktatást a nemzeti 

kisebbségeknek azzal a jogával, amelynek értelmében anyanyelvükön tanulhatnak. Mindez 

ellentétben áll a szerbiai alkotmánnyal, valamint a nemzeti kisebbségek jogainak 

védelméről szóló törvénnyel. „A fentiek alapján javasoljuk a meglévő törvényes megoldás 

megtartását, amely összhangban van az alkotmánnyal és a nemzeti kisebbségek jogainak 

meg szabadságának védelméről szóló törvénnyel” – szögezte le a tartományi oktatási 

titkár. 

  

Heti 19 óra magyar műsor megy veszendőbe? 
2015. július 9. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete közleményben hívja fel a figyelmet, hogy 

üdvözlendőnek tartják a magánosítás október 31. való kitolását, azonban azok a médiumok 

továbbra is veszélyben vannak, amelyek nem kerültek bele a privatizációs folyamatba. A 

törökbecsei NB Rádió esetében a magánosítást a községi testület nem szavazta meg, ezért 

nem jogosult az önkormányzati támogatásokra. Jelen állás szerint két hónapra elegendő 

forrással rendelkeznek. Félő, hogy ha nem találnak megoldást a kérdésre akkor a 

Törökbecse környéki magyarság magyar nyelvű tájékoztatás nélkül maradhat. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18818/Kasza-Jozsef-A-VMSZ-iranyvonala-ellentetes-az-elveimmel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18817/Nyilas-Mihaly-Az-oktatasi-torveny-modositasa-serti-a-kisebbsegek-jogait.html
http://www.magyarszo.com/hu/2761/kozelet_media/129908/Heti-19-%C3%B3ra-magyar-m%C5%B1sor-megy-veszend%C5%91be.htm
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Boldogasszony kortárs művészek ábrázolásában 
2015. július 9. – Kárpátinfo 

Ungvár után Beregszászra érkezett a Kárpát-haza Galéria által életre hívott 

Boldogasszony-vándorkiállítás. Az 55 kortárs magyar művész Mária-ábrázolását bemutató 

tárlat megnyitójára kedden délután került sor a Rákóczi Főiskolán. Kárpát-medence 

valamennyi szegletéből jelen vannak most alkotások egy térben, s ez is a nemzetegyesítést 

szimbolizálja, hangsúlyozta Szász Jenő, a vándorkiállítást szervező Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet elnöke. 

 

A HMIK képviselői a Vajdasági Szabadegyetemen 
2015. július 9. – Huncro.hr 

Július 1-5. között zajlott a Vajdasági Szabadegyetem Kishegyesen, amelyen Sipos Krisztina 

és Horvát Lídia képviselték a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közösségét. Idén a két 

legnagyobb vajdasági magyar ifjúsági szervezet, a Vajdasági Ifjúsági Fórum és a Vajdasági 

Magyar Diákszövetség közösen szervezték a szabadegyetemet, melyre az egész Kárpát-

medencéből érkeztek résztvevők és rangos előadók. A Horvátországi Magyarok Ifjúsági 

Közösségét Sipos Krisztina alelnök és Horvát Lídia egyesületi tag képviselték. 

 

Pedagógus-továbbképzés Vörösmarton 
2015. július 9. – Huncro.hr 

Múlt csütörtökön pedagógusok számára szervezett továbbképzést az eszéki Pedagógiai 

Intézet a Vörösmarti Általános Iskolában, melynek fő témája a „leépítő” és építő jellegű 

kritika volt. Az eszéki Pedagógiai Intézet évente több alkalommal szervez továbbképzést, 

múlt héten a Vörösmarti Általános Iskolában került sor egy olyanra, amelyen a magyarul 

oktató pedagógusok vettek részt. Varga Erna magyar tanügyi főtanácsos lapunknak 

elmondta, a képzések témáit általában a pedagógus kollégákkal közösen választják ki, 

rendszerint módszertani témákat boncolgatnak, melyek minden nevelő számára 

hasznosak, bármilyen szakosak is. 

 

Sorra alakulnak meg a magyar kisebbségi önkormányzatok 
2015. július 9. – Huncro.hr 

A Vukovár-Szerém megyei magyar kisebbségi önkormányzatot követően a múlt héten 

sorra alakultak meg a május 31-én megválasztott magyar kisebbségi önkormányzatok. Ami 

a magyar kisebbséget illeti, idén összesen 11 megyei szintű önkormányzatot vagy 

képviselőt (ombudsmant), négy városi szintű önkormányzatot, öt városban kisebbségi 

képviselőt választhattunk. A járások esetében kilencben volt jogunk testületet választani. 
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http://www.karpatinfo.net/hetilap/kultura/boldogasszony-kortars-muveszek-abrazolasaban
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6407-2015-07-09-09-04-02
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6408-2015-07-09-09-05-17
http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6409-2015-07-09-09-10-17
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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www.mti.hu   

www.nepszava.hu   
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www.origo.hu   
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www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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Hírvivő   
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