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Erdélyi románokat fosztottak meg magyar állampolgárságuktól 
2015. július 29. – Krónika 

Tizenhárom személytől, köztük négy erdélyi romántól vonta vissza a magyar 

állampolgárságot Áder János. A Magyar Közlöny legfrissebb, július 27-én közzétett 

számából kiderül, hogy a köztársasági elnök a magyar állampolgárságról szóló törvény 

alapján, a belügyminiszter előterjesztésére hozta meg döntését. A Magyar Közlönyben 

megjelent határozatokban meg is nevezik az érintetteket. Eszerint elveszítette magyar 

állampolgárságát a Máramaros megyei Szinérváralján született Liviu Daniel Virlics, a 

máramarorszigeti Radu Saplontaí, a szamosborhidi Georgeta Ster, valamint a lugosi 

születésű Constantin Leonescu. 

 

Megrongálták a Mátyás-szobrot Kolozsváron 
2015. július 29. – Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Bihari 

Napló, Magyar Hírlap 

Barna festékkel öntöttek le ismeretlen tettesek a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport 

talapzatát. A feltételezhetően szerdára virradóra végrehajtott vandál akció elkövetői 

Fadrusz János alkotásának hátsó, a Szent Mihály-templom felé néző részét rongálták meg. 

Horváth Anna alpolgármester a Főtér portálnak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy amint 

tudomást szereztek a rongálásról, azonnal riasztották a városi és megyei rendőrséget. A 

helyi rendőrség elvégezte a helyszínelést, majd a kriminalisztikai osztály is kijött, hogy 

megvizsgálja a vandálok által használt festékanyagot. Az elöljáró azt is közölte, hogy a 

városháza műemlékvédő osztálya büntetőjogi feljelentést tesz az ügyben. 

 

A Hedvig-ügy folytatódik 
2015. július 30. – Ludwig Emil – Magyar Hírlap 

Az ügyek halála, ha unalomba fulladnak. A maguk idejében nagy port felvert régi esetek, 

bűnügyek csak hosszú idő múltán jutnak el a megoldásig. Vagy a jogerős ítéletig. Altatni az 

ügyet jól bevált taktika, mindenféle létező (és nem létező) jogászi trükkel, az idő meg 

haladjon a maga járásán. Kilenc éve, 2006. augusztus 24-én történt Nyitrán a szlovákiai 

magyar diáklány, Malina Hedvig etnikai indíttatású bántalmazása. Amit az önérzetes 

szlovák hatóságok azóta is következetesen letagadnak, a pozsonyi politika pedig kitartóan 

direkt ellenséges provokációnak tulajdonít. Lapunk is tudatta: 2015. szeptember 8-ra 

újabb tárgyalást tűztek ki – az időközben férjhez ment és két gyermeket szült – Zsák-

Malina Hedvig ügyében a nyitrai járásbíróságon. A helyzetet bonyolulttá teheti, hogy a 

csallóközi születésű asszony – megelégelve a hatósági vegzálást, az alattomos hatalmi 

politikát és a megaláztatásokat – tavaly áttelepült a családjával Győrbe, magyar 

állampolgárságért folyamodott, és meg is kapta.  
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http://www.kronika.ro/kulfold/negy-erdelyit-fosztottak-meg-magyar-allampolgarsaguktol
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megrongaltak-a-matyas-szobrot
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Lássuk a medvét! 
2015. július 30. – Ablonczy Bálint – Heti Válasz 

Múlt szombaton ért véget Erdélyben a 26. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, 

ami még mindig fontos politikai találkahely. Azonban a magyar-magyar párbeszéd 

kapcsán fogalmazódtak meg kritikus hangok. Tőkés László a nemzetpolitika 

elbizonytalanodásáról beszélt, míg a Krónika írta meg, hogy a külhoniak fájlalják a 

tárgyalások hangemét, a kiszámíthatóság elillanását és az emberi viszonyok kiürülését.  

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2015. július 30-i számában olvasható.) 

 

Horváth Anna: a Mátyás-szobor restaurátora holnap vizsgálja meg a 
műalkotást 
2015. július 29. – transindex.ro 

„A” kategóriás műemlék megrongálása miatt ismeretlen tettes ellen tesz büntetőjogi 

feljelentést a rendőrségen a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal, a feljelentést most 

szövegezik, mondta el a Transindexnek Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere. 

"Kolozsi Tibor restaurátor jelenleg nincs a városban, holnap reggel érkezik vissza, és arra 

kért, hogy addig ne kezdjük el letakarítani az anyagot, mert nem tudni, hogy mennyire 

ivódott be a talapzat kövébe, és milyen hatóanyaggal lehet eltávolítani. Jelenleg a 

rendőrség kriminalisztikai szakértői a helyszínen vizsgálják, hogy például a festéket 

honnan dobták, illetve vizsgálják a térfigyelő kamerák által rögzítetteket is" - mondta el 

Horváth Anna. 

 

RMDSZ: állítsák elő a Mátyás-szoborcsoport meggyalázóit! 
2015. július 29. – transindex.ro 

A magyar kulturális örökség meggyalázásának tekinti az RMDSZ a kolozsvári Mátyás-

szoborcsoportot érő újabb rongálást. "Megengedhetetlennek tartjuk, hogy Európa Ifjúsági 

Fővárosában, az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó Kolozsváron ma védtelen 

célpont lehet egy olyan érték, amelynek restaurálása a román és magyar állam közös ügye 

és munkája volt" - írta Kelemen Hunor szövetségi elnök közleményében. A Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség ezért az illetékes hatóságok mielőbbi fellépését kéri az 

„ismeretlen tettesek” előállítása, cselekedetének számonkérése érdekében. A 

rendfenntartó szervek a két évvel korábbi hasonló tettek elkövetőit sem állították elő, bár 

akkor is nyomatékosan kérték az esetek kivizsgálását - írja a közlemény. 

 

Kelemen: azonosítani kell Európa gyökereit 
2015. július 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Európának önmaga számára is tisztáznia kell identitásának alapjait, amelyek között a 

keresztény hagyományok is fontos helyet foglalnak el – jelentette ki Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök a gyimesközéploki II. erdélyi lutheránus ifjúsági találkozón. A szövetség 

tegnapi hírlevele szerint a csaknem négyszáz, részben az ország határain túlról érkezett 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40350
http://itthon.transindex.ro/?hir=40350
http://itthon.transindex.ro/?hir=40352
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magyar fiatal részvételével kedden kezdődött rendezvény központi témája idén a határok 

kérdése. Kelemen Hunor az esemény megnyitóján beszélt az európai identitásról. Adorjáni 

Dezső Zoltán evangélikus-lutheránus püspök beszédében úgy fogalmazott: a 

gyimesközéploki keresztény ifjúsági találkozó az evangélikus egyházi munka „lelki 

olimpiája”, hiszen a fiatalok ebben a szellemiségben próbálnak maradandót alkotni, 

kincset átadni. A gyimesközéploki eseményen a fiatalokat köszöntötte Szemerei János, a 

Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke és Wetzel Tamás 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is. 

 

Színesebb lesz a Vásárhelyi Forgatag 
2015. július 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Tizenöt fős szervezőcsapat és ugyanennyi önkéntes dolgozik azon, hogy augusztus utolsó 

hétvégéjén a Vásárhelyi Forgatag keretében színvonalas, tartalmas rendezvénysorozat 

várja a Marosvásárhelyiek 3. Világtalálkozójának résztvevőit – számolt be az 

előkészületekről Kirsch Attila főszervező.  

 

A testvérkapcsolat felbontását kérik a gyergyószentmiklósiak 
2015. július 29. – Krónika 

A gyergyószentmiklósi és a budapesti V. kerületi önkormányzat által megkötött 

testvérvárosi szerződés azonnali felbontását kéri huszonhat helyi lakó, akik erre 

vonatkozóan egy dokumentumot is iktattak a városházán. Rámutatnak: a szerződésre azért 

nincs már szükség, mert a Monturist Kft. kapcsán felmerült problémák kezelése során 

„Budapest V. kerülete testvérvároshoz méltatlan módon járt el, ennek következtében 

súlyos károkat szenvedett Gyergyószentmiklós városa, illetve Mezei János polgármester”. 

 

Szülőföldön magyarul: ősszel várható döntés 
2015. július 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Összesen 155 426-an vennék igénybe a Szülőföldön magyarul program támogatásait ebben 

az évben. Az elmúlt évhez képest 2,1 százalékkal csökkent a támogatást kérők száma: ez 

3273 gyermekkel jelent kevesebbet. Egyébként végéhez közeledik a benyújtott igénylések 

feldolgozása, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) csíkszeredai 

központjából nemsokára döntésre terjesztik elő a támogatást kérők jegyzékét – közölte 

Bartolf Hedvig, a Szülőföldön magyarul program romániai lebonyolítását végző illetékese. 

Kifejtette, van még néhány tisztázandó kérdés, ezek megoldása után viszont lezárják a 

program támogatásait igénylők listáját, és előterjesztik ezt támogatási vagy elutasítási 

javaslataikkal együtt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek. A magyar kormány támogatását 

folyósító alapkezelő várhatóan az ősz folyamán hoz döntést, az igénylők ezt követően 

kaphatják meg banki átutalással a támogatásokat. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szinesebb-lesz-a-vasarhelyi-forgatag
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-testverkapcsolat-felbontasat-kerik-a-gyergyoszentmiklosiak
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szulofoldon-magyarul-osszel-varhato-dontes
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Miért csak egy vasúti kocsit hozott a mozdony a tusványosozóknak? 
2015. július 29. – transindex.ro 

Nagy hullámokat vert a Facebookon az, hogy a vasárnap, július 26-án a tusnádfürdői 

vonatállomásról hazafele indulók nem fértek fel a Tusnádfürdőről Csíkszereda irányába 

tartó menetrendszeri járatra, annak ellenére, hogy a jegypénztárnál jegyet váltottak rá.  

Végül elfogadták a személyvonatra vásárolt jegyeiket a megközelítőleg egy órával később 

induló gyorsra, de az a tény, hogy egyetlen vasúti kocsit csatoltak a mozdonyhoz, 

miközben általában kettőt szoktak, nagyfokú felháborodást váltott ki a tusványosozókból. 

A vasútállomásban ragadtak közül többen is román állami összeesküvést láttak az ügy 

mögött. A Transindex utánajárt, hogy miért csak egy vasúti kocsit csatoltak a mozdonyhoz. 

 

Az RMDSZ kész a párbeszédre 
2015. július 29. – Erdély Ma, Háromszék 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök azzal kapcsolatban, hogy a Nemzeti Liberális Párt (NLP) 

párbeszédre hívná a pártokat az adótörvény kapcsán, azt nyilatkozta, a szövetség vezetői 

részt vesznek majd a találkozókon, mert úgy vélik, a hatalom és az ellenzék között helye 

van a párbeszédnek. Kelemen Hunor elmondta: beszélt Alina Gorghiu NLP-társelnökkel, 

akivel abban egyezett meg, hogy a találkozóra augusztus 15-e után kerülhetne sor. „A 

román társadalom számára általában nagy fontossággal bíró témákban szerintem 

helyénvaló a hatalom és az ellenzék közötti politikai párbeszéd. Jó volna, ha sikerülne 

hosszú távon is felfüggesztenünk a politikai harcokat, amikor fontos témákról van szó, 

mint amilyen az adótörvény, a közigazgatási átszervezés vagy egyebek. Üdvözlöm az NLP 

kezdeményezését, a válaszunk igen, részt veszünk az ilyen találkozókon, és szakértőink 

bevonásával megtárgyaljuk mindezeket a kérdéseket” – jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Felavatták Magyarország tiszteletbeli konzuli irodáját Temesváron 
2015. július 29. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Temesváron felavatták Magyarország tiszteletbeli konzuli irodáját az Új Ezredév 

Református Központ épületében, Csulák Péter kolozsvári konzul jelenlétében.Tamás Péter 

tiszteletbeli konzult még tavasszal beiktatták. A megnyitón Csulák Péter kolozsvári konzul 

elmondta: segíteni kívánják a magyar állampolgárokat, de azokat is, akik az itt élő 

magyarság részei, és kitartanak magyarságuk mellett. Szeretnék, ha ez a központ egy olyan 

hely lenne, ahol a magyarok egyesíthetik soraikat – hangsúlyozta a konzul. 

 

Idén is megünneplik Marosvásárhelyen augusztus huszadikát 
2015. július 29. – maszol.ro 

A napokban jóváhagyták az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács kérését az augusztus 

huszadikai Új kenyér és Szent István király megünneplésére a Színház-téren. Cseh Gábor, 

az EMNT Maros megyei elnöke elmondta, idén az összefogás jegyében szervezik az 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=25377
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=189760&cim=az_rmdsz_kesz_a_parbeszedre
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=189783&cim=felavattak_magyarorszag_tiszteletbeli_konzuli_irodajat_temesvaron_audio
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/50891-iden-is-megunneplik-marosvasarhelyen-augusztus-huszadikat
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ünnepséget, ennek érdekében már szóltak az RMDSZ helyi és megyei szervezetének is, 

ahonnan jelezték, hogy jönnek. 

 

Makfalva önkormányzata kitart a közösség igaza mellett 
2015. július 29. – szekelyhon.ro 

Tavaly a székely zászló, idén a Hármasfaluban kihelyezett, a települések hagyományos 

neveivel feliratozott táblák miatt indított közigazgatási pert a Maros megyei 

kormányhivatal a makfalvi önkormányzat ellen. A Kis-Küküllő mentiek azonban 

kifogásolják ezek törvényességét, mi több, az európai ellenőrző fórumokat is értesítették az 

ellenük irányuló prefektusi intézkedésekről. A Vásárhelyi Hírlap áttekintette az ügyek 

eddigi fejleményeit. 

 

Magyar állampolgársági ügyintézés a háromszéki falvakban 
2015. július 29. – szekelyhon.ro 

Málnáson és a közigazgatásilag a településhez tartozó Málnásfürdőn csütörtökön délután 

várják a helyieket a honosítási kérelmeik összeállításáért az RMDSZ Háromszéki Területi 

Szervezetének munkatársai.  

 

Óvatoskodnak a névadással Kovásznán 
2015. július 29. – szekelyhon.ro, Krónika 

Két névadásra vonatkozó határozattervezetet halasztott el szerdai ülésén a kovásznai 

városi tanács, így egyelőre sem a vajnafalvi sportcsarnok nem veheti fel Iordan Popică 

testnevelő tanár nevét, sem a városi művelődési központ Ignácz Rózsa színésznőét. A két 

fürdővárosi intézmény névadásáról még a szívkórház átnevezése körüli botrány előtt 

közvitára bocsátották a határozattervezeteket, ám azóta nem tudnak előbbre jutni az 

ügyben. A szívkórház átnevezését javasoló Iustinian Teculescu Egyesület – miután 

meghiúsult a kísérlete, hogy a Benedek Géza Szív- és Érrendszeri Rehabilitációs Kórház 

nevéhez hozzátoldják a Teculescu nevet – újra akcióba lendült, és megtorpedózta a 

javaslatot, hogy a művelődési központot Ignácz Rózsáról, a Kovásznán született színésznő, 

író és műfordítóról nevezzék el. 

 

Továbbra is az anyanyelvükön tanácskoznak a révkomáromi képviselők 
2015. július 29. – hirek.sk 

Július 30-án, csütörtökön ismét ülésezik a révkomáromi képviselő-testület. Stubendek 

László polgármester elmondta: két nyelven nyitja meg és vezeti a testületi ülést. Az 

önkormányzati képviselők pedig továbbra is a saját anyanyelvüket használhatják, 

miközben tolmács jelenlétét is biztosítják az államnyelvre történő fordítást igénylőknek. 

Az ügy előzménye, hogy egy – a nyelvhasználat miatt tett – feljelentés alapján a kulturális 

tárca vizsgálódott a komáromi önkormányzatnál. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/makfalva-onkormanyzata-kitart-a-kozosseg-igaza-mellett
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/magyar-allampolgarsagi-ugyintezes-a-haromszeki-falvakban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ovatoskodnak-a-nevadassal-kovasznan
http://www.hirek.sk/itthon/20150729172840/Tovabbra-is-az-anyanyelvukon-tanacskoznak-a-revkomaromi-kepviselok.html
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Az MKP kiáll a megvert dunaszerdahelyi szurkolók mellett 
2015. július 29. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja gyalázatos tettnek minősíti a DAC–Nagyszombat mérkőzés után 

történt szurkolóverést, és kiáll a nyílt utcán megvert dunaszerdahelyi szurkolók mellett. A 

vasárnapi DAC–Spartak futballmérkőzést követően a késő esti órákban csuklyát viselő 

személyek támadtak rá nagyszombati rendszámú autóból a mérkőzésről hazafelé tartó 

dunaszerdahelyi szurkolókra. Közülük ketten sérüléseket szenvedtek és orvosi ellátásra 

szorultak. Mindketten a DAC ismert szurkolói, egyikük ráadásul a Magyar Közösség 

Pártjának dunaszerdahelyi városi képviselője. 

 

Menekültügy: Kotleba nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz 
2015. július 29. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Besztercebánya megye elnöke, Marian Kotleba nyílt levélben fordult Orbán Viktor magyar 

miniszterelnökhöz kedden, július 28-án. Fontosnak tartotta ugyanis támogatásáról 

biztosítani az európai országoknak a menekültáradat elleni védelme érdekében tett bátor 

és hatékony lépéseivel kapcsolatosan. Ilyen lépésnek tartja a védőfal felhúzását is a 

magyar-szerb határon. 

 

SaS: Fico csődje a bősi népszavazás 
2015. július 29. – Új Szó 

A Robert Fico vezette kormány csődje a hétvégi bősi népszavazás arról, hogy a településen 

létesüljön-e újabb menekülttábor – véli az ellenzéki Szabadság és Szoliadritás 

(SaS). Bősön a Szlovák Műszaki Egyetem létesítményében 500 személyt helyeznének el 

ideiglenesen. Olyan menekültekről van szó, akik az osztrák hatóságoknál folyamodtak 

menedékjogért, s amíg kérelmüket elbírálják, Bősön lesznek. Martin Klus, az SaS 

politikusa szerint elvárható volt a kormánytól, hogy a helyieket megpróbálja megnyerni, 

vagyis elérni, hogy empátiával viszonyuljanak azokhoz az idegenekhez, akiknek segítségre 

van szükségük, de a sajtón keresztüli kaotikus és fokozatos tájékoztatása csak 

bizonytalanságot szült. 

 

Tokár Géza a felvidéki magyarság ördögi köréről 
2015. július 29. – Felvidék Ma 

Létezik-e hatékony szlovákiai magyar politika, tette fel a kérdést Tokár Géza, a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztalának szóvivője nemrégiben. A válasza: nem túlságosan. Passzivitás, 

megosztottság jellemez bennünket, így Szlovákiában az akaratunk érvényesítése komoly 

akadályokba ütközik. Nemcsak a szlovákiai magyarok országos kérdéseit, hanem helyi 

problémáit is jellemzi az érdekérvényesítés gyengesége: gyakran akkora az értetlenség és 

az ellenállás, hogy a nyomásgyakorlás rövidtávon hatástalannak bizonyul, majd pedig 

elhal. Ebből fakad a szlovákiai magyarság általános frusztrációja: országos és helyi szinten 

a kulturális, oktatási és gazdasági jogok gyenge érvényesítése érezteti a hatását, helyi 
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http://www.hirek.sk/belfold/20150729121308/Az-MKP-kiall-a-megvert-dunaszerdahelyi-szurkolok-mellett.html
http://felvidek.ma/nezopont/velemeny/55264-menekultugy-kotleba-nyilt-levelben-fordult-orban-viktorhoz
http://ujszo.com/online/kozelet/2015/07/29/sas-fico-csodje-a-bosi-nepszavazas
http://felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/55242-tokar-geza-a-felvideki-magyarsag-ordogi-korerol
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szinten pedig gyakran a kezdeményezőkedv sincs meg – fogalmazott korábban Tokár 

Géza. 

 

Varga László a VMSZ-ből való esetleges kizárása esetén sem mond le 
képviselői mandátumáról 
2015. július 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

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

akkor sem mond le a mandátumáról, ha a párton belül ellene folyó fegyelmi eljárás végén 

kizárják a VMSZ-ből. Varga az Újvidéki Rádiónak nyilatkozva közölte: ha kizárják a párt 

jelenleg öttagú frakciójából, akkor független képviselőként tevékenykedik majd a 

megbízatása végéig. Varga László elmondása szerint ügyét tegnap tárgyalta a VMSZ 

fegyelmi bizottsága, ő csak az ülés elején volt jelen, amikor is megkérdőjelezte az eljárás 

jogszerűségét, s nem tudja, mikor kapja kézhez a döntést. Véleménye szerint mindennek a 

célja a megfélemlítés, mivel a VMSZ-ben előtérbe került az izomból való politizálás, s 

általában nem kérik ki az intézményvezetők meg a szakemberek véleményét. Mint mondta, 

olyan közvélemény alakult ki, amely ráerősít a negatív tendenciákra. 

  

Mezei Erzsébet kapta a Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat 
2015. július 29. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Mezei Erzsébet székelykevei származású zentai grafikusművész, pedagógus és 

művésztelepszervező kapta a 2015. évi Nagyapáti Kukac Péter Képzőművészeti Díjat. A 

bírólóbizottság (Ninkov Kovačev Olga, Csernik Attila elnök, Náray Éva) indoklása szerint 

„Mezei Erzsébet a képzőművészetet több irányból, több megfontolásból közelíti meg. 

Grafikával 1989 óta foglalkozik, több mint két és fél évtizedet felölelő ópusza a vajdasági 

grafikusművészet megkerülhetetlen fejezete. Mély átéltségről tanúskodó grafikáival 

rámutat az őt foglalkoztató kérdésekre, olykor irányt is ad a megnyugvás felé. 

Kompozícióiban ott rejlik a megoldás, a kapaszkodó, a kivezetés szándéka.” 

  

Az évszázad közepére eltűnhet a magyarság a Vajdaságból 
2015. július 29. – Magyar Szó 

Az évszázad közepére eltűnhet a magyarság a Vajdaságból - figyelmeztet a Kárpát-

medencei Családszervezetek Szövetsége. A 2002-es és a 2011-es népszámlálások közötti 

időben 31 ezer fővel, 251 ezerre csökkent a magyar népesség lélekszáma Szerbiában. Az 

éves természetes népességfogyatkozás jelenleg valamivel 1 százalék fölött mozog, azonban 

az utóbbi három évben a magyarságot is érintő, rendkívüli kivándorlási hullám indult el 

Szerbiából. A 30 ezresre tehető szabadkai magyar közösségből például, csupán az idei 

második negyedévben ötszáznál is többen költöztek külföldre.  Ha a folyamat nem 

fékeződik, a születések száma a fiatalok távozása miatt az eddigieknél is radikálisabban 
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csökken majd, és megtörténhet, hogy a magyarságot 2050-ben már csak pár ezer, 

külföldről hazatért nyugdíjas képviseli a Vajdaságban – állítja a szervezet. 

 

Hamarosan kereskedőházat nyitnak Ungváron és Beregszászban 
2015. július 30. – Kárpátalja 

A magyar állam által létrehozott Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. arra törekszik, hogy 

tevékenységével új piacokat, új lehetőségeket nyisson meg a magyar vállalkozások előtt. 

Céljuk az is, hogy a magyarországi és külpiaci partnerek egymásra találjanak, valamint a 

határon túli magyarok által lakott régiókban az ott élő magyar vállalkozások áruit is 

igyekeznek eljutattni az anyaországi piacra. Őrhidi László a „Pro agricultura Carpathica” 

Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke képviselte a legutóbbi egyeztető 

fórumon Kárpátalját, aki az újonnan megnyitásra kerülő kereskedőházak kapcsán 

lapunknak elmondta: „Kárpátalján két kereskedőház nyílik, az egyik Ungváron, amely az 

ukrajnai kereskedelmet fogja szervezni, a másik Beregszászban, amelynek a Kárpátaljával 

lebonyolítandó kereskedelem elősegítése lesz a feladata. 

 

Kárpátaljai gazdákat támogatott a Földművelésügyi Minisztérium 
2015. július 30. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

Négy kárpátaljai civilszervezeten keresztül támogatja Magyarország Földművelésügyi 

Minisztériuma a kárpátaljai magyar gazdákat, ezek a „Pro agricultura Carpathica” 

Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége, 

a Terra Dei Alapítvány és a Viski Zöldturizmus Egyesület. Közülük a „Pro agricultura 

Carpathica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány hétmillió forint támogatást 

kapott, amiért ammónium-nitrát műtrágyát vásárolt, és július 23-án azt szét is osztották 

egy nagydobronyi és egy karácsfalvai telephelyről. Nagydobronyban Őrhidi László, az 

alapítvány elnöke elmondta: a támogatást azok a gazdák kapják, akik tavaly részt vettek a 

Magyarok kenyere akcióban, illetve azok, akik a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai 

Megyei Jótékonysági Alapítvány kapcsolati hálójába tartoznak. 

 

Már a vonatokon is kézbesítik a behívókat 
2015. július 30. – kárpátalja.ma  

Olekszandr Pereszoljak, az Ungvári Városi Tanács munkatársa egy videofelvételt rögzített 

július 28-án, melyen az látható, hogy egy egyenruhás és egy civilbe öltözött katona bement 

a Kijev–Ungvár vonat egyik kupéjába, és a katonai behívó átvételére, valamint 

egészségügyi kivizsgáláson való részvételre szólította fel az utasokat. Az átvétel 

megtagadása esetén a katonák az eset jegyzőkönyvbe vételével fenyegetőztek. A videó is jól 

példázza, hogy mennyire igazodnak a törvényességhez a rendvédelmi szervek 

munkatársai. 
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Az amerikai nagykövet szerint Kárpátalján nincs mitől tartani 
2015. július 30. – Kárpátalja 

Bandaháború lehetett a munkácsi lövöldözés, de a Jobb Szektor szerepét nem szabad 

alábecsülni a kárpátaljai régióban. Az Európai Unió és az Egyesült Államok ukrajnai 

nagykövetei arra is figyelmeztettek, hogy a csempészethez két ország kell. Az orosz média 

eltúlozza a Jobb Szektor szerepét, és a szeparatizmus erősödése is a propagandájuk része – 

jelentette ki az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete. Geoffrey Pyatt európai újságíróknak 

adott telefonos interjújában megerősítette: a múlt héten Kárpátalján járt és stabilnak 

érzékelte a régiót. Sokan már akkor is bandaháborút sejtettek a történtek hátterében, és 

ezt erősítette most meg az amerikai nagykövet is. 

 

Cigarettacsempészek nyomában az Origo: hiba volt fegyvert használni 
2015. július 30. – origo.hu 

Szóbeszédek, személyes érdekek által motivált magyarázatok, átláthatatlanság. Nagyjából 

ennyi kristályosodik ki az emberben, amikor Kárpátalján annak próbál utánajárni, hogy ki 

és miért fogott fegyvert néhány hete az egyébként békés Munkácson. Hamar felmértük: az 

igazságot nem fogjuk kideríteni, néhány érintettel viszont tudtunk beszélni. Köztük az 

események főszereplőjével, a Jobb Szektorral is. Cigarettacsempészek nyomában az Origo, 

1. rész.  

 

A magyar/olasz nyelv következetesebb használatáért 
2015. július 29. – Muravidéki Magyar Rádió 

A szlovén kormány megerősítette – igaz, csaknem egyéves késéssel – a kétnyelvűség 

gyakorlati megvalósításának akciótervét, amit az országgyűlés nemzetiségi bizottságához 

továbbított. A kormány azzal bízta meg az illetékes minisztériumokat, hogy az 

intézkedéseket a tervezett határidőn belül, 2018-ig valósítsák meg. A dokumentumot a 

nemzetiségi bizottság a szeptember 10-re tervezett ülésén tárgyalja meg. 

 

Felsőszölnökön megnyílt a Szlovén Mintagazdaság 
2015. július 29. - Népújság 

Felsőszölnökön, a rábavidéki szlovének legnagyobb településén július 22-én ünnepélyesen 

megnyitották a Szlovén Mintagazdaságot. A magyarországi szlovén közösség gazdasági 

fejlődését szolgáló létesítmény Szlovénia segítségével épült fel: a mintegy 835 ezer eurós 

beruházás kétharmadát (555 ezer euró) a Szlovén Mezőgazdasági, Erdészeti és 

Élelmezésügyi Minisztérium, egyharmadát (280 ezer euró) a Határon Túli Szlovének 

Hivatala finanszírozta. 
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Egyetemista munkásbrigád Dobronakon 
2015. július 29. - Népújság 

A Maribori Egyetemisták Szervezete 17. alkalommal rendezte meg a már hagyományos 

Egyetemista munkabrigád-akciót. A körülbelül 40 fiatal önkéntes idén július 17-e és 26-a 

között Dobronak Községben segédkezett: utakat, hidakat, faházakat építettek, újítottak. 

 

Burgenland-Magyarország - közös útépítési projektek 
2015. július 29. - Volksgruppen 

Zöld jelzést kapott Burgenland és Magyarország első közös EU-s közlekedési projektje. 

Locsmánd/Lutzmannsburg és Zsira között egy a termálfürdőt és a szállodákat megkerülő 

út épül, továbbá elkészülhet a Rattersdorf-i határnál a B61-es út utolsó kilométere is. 

Októberben nyújtják be az EU felé az anyagi támogatáshoz szükséges pályázatokat. 

 
  

Ő
rv

id
é

k
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/11285-2015-07-29-15-53-11
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2723874/


 

 

 

 

 

 
12 

 

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 
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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   
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Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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