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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szilágyi Péter: fontos újra és újra megerősítenünk, hogy a magyar kormány kiáll 
a határon túli magyarság mellett 
2018. július 05. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu, Orientpress.hu, Kárpátinfo, 

magyarhirlap.hu, hir.ma, Pesisracok.hu, Magyar Demokrata, Webrádió, lokal.hu 

Mind a legutóbbi romániai magyarellenes jogsértések, mind a kárpátaljai magyarság esetében 

a jogtipró ukrán oktatási törvény és készülő nyelvtörvény kapcsán fontos újra és újra 

megerősítenünk, hogy kiállunk a határon túli magyarság mellett, és napirenden tartjuk, 

közvetítjük ezeket az ügyeket a többségi nemzetek felé is - jelentette ki Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetiségpolitikáért felelős helyettes államtitkára csütörtökön 

Felsőszinevéren, a XXVI. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem megnyitóján elmondott 

beszédében. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szimbolikusnak, 

örök érvényűnek nevezte a kárpátaljai szabadegyetem idei jelmondatát, amely szerint „A 

jövőt magyarul írjuk”. 

 

KMKSZ-alelnök: a kárpátaljai magyarság történelmi küldetést teljesít az ukrán 
oktatási törvény elleni küzdelmével 
2018. július 05. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, magyarhirlap.hu, sonline.hu, zaol.hu 

A kárpátaljai magyarság történelmi küldetést teljesít, amikor szembeszáll az ukrán oktatási 

törvény kisebbségi jogokat csorbító rendelkezéseivel, mert Ukrajnában - a magyarságon kívül 

- egyetlen nemzetiség sem emelte fel olyan határozottan a hangját az oktatási jogszabállyal 

szemben, mint a kárpátaljai magyarok - jelentette ki Barta József, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke csütörtökön Felsőszinevéren, a XXVI. Kárpátaljai 

Nyári Szabadegyetem nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésén. Az alelnök előadásában 

elmondta: a kárpátaljai magyarság életét az ukrán függetlenség 27 éve során az állandó 

küzdelmek jellemezték, de a helyzet korábban nem volt olyan súlyos, mint most. 

 

Terrorvád: az RMDSZ elnöke megbélyegzésről beszél, az EMNP magyar 
egyeztetést sürget 
2018. július 5. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Sorra tiltakoznak az erdélyi magyar politikai alakulatok a székelyföldi terrorperként elhíresült 

ügyben született ítélet miatt. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök csütörtökön közösségi oldalán 

úgy vélekedett, Beke István és Szőcs Zoltán ügyének büntetőjogi besorolását úgy változtatta 

meg a bíróság, hogy nem rendelkezett új bizonyítékokkal. A politikus felháborítónak nevezte, 

hogy az ügyészség ismét egy egész közösség megbélyegzésére használja az 

igazságszolgáltatást. Felháborodásának és tiltakozásának adott hangot az ítélet kapcsán az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is, amely szerint nem kétséges az egész székely terrorvád 

koncepciózus volta, a párt politikusai ugyanis még nem találkoztak olyan erdélyi magyar 
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emberrel, aki ne lenne meggyőződve ennek képtelenségéről. Az alakulat szilárd 

meggyőződése, hogy Bekéék elítélése ürügyén az egész erdélyi magyar közösséget kívánják 

megfélemlíteni, szabadságharcát ellehetetleníteni. Gyalázatnak nevezi az ítéletet a Magyar 

Polgári Párt (MPP). Az alakulat szerint megengedhetetlen, hogy terrorizmus vádjával 

elítéljenek és bebörtönözzenek két magyar embert olyan körülmények között, hogy a bíróság 

figyelmen kívül hagyta a vádlottaknak a bizonyítékokra vonatkozó kérelmét, és az ügy 

besorolását terrorista cselekedetekké változtatta.  

 

Beke-ügy: Tőkés tájékoztatta az Európai Parlamentet a „magyar politikai 
foglyokról” 
2018. július 5. – Krónika 

Eljutott a székelyföldi terrorperben született ítélet híre Strasbourgba is, amelyről Tőkés 

László európai parlamenti képviselő levélben tájékoztatta képviselőtársait, valamint az uniós 

törvényhozás elnökét, Antonio Tajanit. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 

felhívta a figyelmet, hogy a kommunista diktatúra bukása után huszonnyolc évvel 

Romániában tovább él a magyarellenes nacionalizmus. „Ceaușescu diktátor uralmának idejét 

idézve, terrorizmus hamis vádjával börtönbe vetettek két székely magyar fiatalembert. Kérem 

az Elnök urat és a Tisztelt Házat, hogy járjanak közben Beke István Attila és Szőcs Zoltán 

politikai foglyok kiszabadítása érdekében!” – olvasható Tőkés László levelében. Az EP-

képviselő megállapítja, hogy a bukaresti döntés hatalmas felháborodást keltett a romániai 

magyar nemzeti közösség soraiban. Ennek tagjai szerinte szinte egyöntetűen úgy érzékelik, 

hogy a nemzetállami hatóságok mostani lépése nem más, mint nyers és brutális 

erődemonstráció, s mint ilyen a teljes erdélyi magyar közösség ellen irányul. 

 

Tüntetni hívja a magyarokat az EMNT a székelyföldi terrorperben született 
ítélet ellen 
2018. július 5. – Krónika, transindex.ro 

Tüntetést rendez Kézdivásárhelyen az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Beke István és Szőcs 

Zoltán elítélése miatt, egyúttal felhívja a nemzetközi közvélemény figyelmét is a székelyföldi 

terrorperre. Az EMNT felháborítónak tartja, hogy miután korábban gyakorlatilag 

felmentették Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt az ellenük felhozott, a szervezet által 

koncepciózusnak tartott vádak alól, most mégis fejenként 5 évnyi börtönbüntetésre ítélték 

őket. A Tőkés László EP-képviselő vezette szervezet meggyőződése, hogy – különösen a 

román centenárium évében – a hatóságok mostani döntése nem más, mint nyers és brutális 

erődemonstráció, s mint ilyen, a teljes erdélyi magyar közösség ellen irányul. 

 

EMI: a ceaușescui időket idézi Beke István és Szőcs Zoltán elítélése 
2018. július 5. – Krónika 

Megdöbbenéssel vette tudomásul az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), hogy a tavalyi felmentés 

után a román legfelsőbb bíróság jogerősen 5-5 év börtönbüntetésre ítélte Beke Istvánt és 
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Szőcs Zoltánt. A szervezet közönyösséggel vádolja az erdélyi magyar érdekképviseletet. A 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) aktivistái ellen megfogalmazott 

terrorvádat és az ítéletet kommentálva az EMI megállapítja, hogy összeollózott vádak, koholt 

bizonyítékok alapján hurcolták el a két kézdivásárhelyi férfit, és a „legsötétebb ceaușescui 

időket idéző módon lefolytatott koncepciós eljárás során elítélték őket”. Az ifjúsági szervezet 

úgy véli, eddigi egyik legelszomorítóbb állomásához érkezett a román államnak az erdélyi 

magyarsággal és székelységgel szemben folytatott „hadjárata”. 

 

RMDSZ: a kisebbségek nyelvhasználati jogait erősíti az új közigazgatási 
törvénykönyv 
2018. július 5. – maszol.ro, transindex.ro 

Az új közigazgatási törvénykönyv megerősíti a kisebbségek jogainak betartását ott is, ahol a 

számarány kisebb, mint 20 százalék. Így nem csak azokon a településeken kell betartani a 

kisebbségek nyelvhasználati jogait, ahol elérik a húsz százalékos arányt, hanem az 

önkormányzatok döntésétől függően ott is, ahol ez a számarány nem teljesül – hangoztatta 

Korodi Attila frakcióvezető a közigazgatási törvénykönyv csütörtöki képviselőházi vitája után. 

A végszavazást hétfőn tartják a jogszabályról. 

 

Nem módosul a 20 százalékos nyelvhasználati küszöb az új közigazgatási 
törvénykönyvben 
2018. július 5. – maszol.ro 

A 20 százalékos anyanyelv-használati küszöbön nem módosít az új közigazgatási 

törvénykönyv, a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem kezdeményezett vagy hagyott jóvá 

egyetlen olyan módosító javaslatot sem, amely e tekintetben előnyben részesítené valamely 

nemzeti kisebbséget – mondta csütörtökön Marcel Ciolacu, a közigazgatási törvénykönyv 

módosításait előkészítő parlamenti különbizottság szociáldemokrata párti elnöke. Ciolacu 

rámutatott, a törvény 20 százalékos anyanyelv-használati küszöböt szab meg, és ez nem fog 

változni. „Sőt mi több, senki nem akart módosítani ezen a küszöbön. Egyetlen párt sem 

nyújtott be olyan javaslatot, amely a 20 százalékos anyanyelv-használati küszöb csökkentését 

célozta volna. 2018-at írunk, de ugyanazokkal a hamis témákkal foglalkozunk, mint 1990-

ben. 28 év után ez az első olyan közigazgatási törvénykönyv, amely valós autonómiát biztosít 

a helyi hatóságoknak” – nyilatkozta a bizottság elnöke. 

 

Jogerős ítélet: visszaállamosították a Bánffy-birtok egy részét 
2018. július 5. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Visszakerült a román állam tulajdonába több mint 9 300 hektárnyi erdő Ratosnya, 

Gödemesterháza és Palotailva környékén, amelyeket 2007-ben visszaszolgáltattak gróf Bánffy 

Dániel örököseinek. A Giurgiu megyei törvényszék által hozott döntés jogerős. A 9 323 

hektárnyi erdő visszaszolgáltatására vonatkozó 2007-es döntést 2014-ben óvták meg Vasile-

Liviu Oprea volt Maros megyei prefektus kezdeményezésére, a Szekuritáté Levéltárát 

Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS) által kibocsátott dokumentumra hivatkozva. Ebben 
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a dokumentumban az áll ugyanis, hogy Bánffy Dániel vagyonát nem a kommunista rezsim 

kobozta el jogtalanul, hanem egy bírói döntés eredménye, amelyben emberiesség elleni, 1940 

és 1944 között elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el a grófot. A Giurgiu megyei 

törvényszék alaptalannak minősítette és elutasította Bánffy Dániel örökösei (Bethlen Anna, 

Bethlen Zsuzsanna és Szentkuti Éva) fellebbezését, amelyet a visszaszolgáltatási határozatot 

megsemmisítő bírói döntés ellen nyújtottak be. 

 

Románból teljesítettek a legrosszabbul a magyar érettségizők 
2018. július 5. – maszol.ro 

A magyar anyanyelvű vizsgázók mindössze 64,87 százaléka írt átmenő jegyet román nyelv és 

irodalomból – derül ki az oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkárának 

kabinetje által közölt adatokból. A legmagasabb átmenési arány történelemből (a humán 

szakosok kötelező vizsgatantárgya), majd magyar nyelv és irodalomból figyelhető meg (a 

diákok 98,61 százaléka, valamint 95,84 százaléka írt ötös feletti jegyet), a legalacsonyabb 

pedig román nyelv és irodalomból. 

 

Ebben a tíz magyar iskolában a legmagasabb a sikeresen vizsgázók aránya 
2018. július 5. – maszol.ro 

Kolozsvári, csíkszeredai, marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi és négyfalusi iskola is szerepel az 

oktatási minisztérium kisebbségi oktatásért felelős államtitkárának kabinetje által ismertetett 

listán. Az első helyen a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium szerepel, ahol a 

vizsgán megjelent 52 diákból mindenki átmenő átlagot szerzett az érettségin.  A csíkszeredai 

Márton Áron Főgimnázium végzőseinek 94,15 százaléka ment át, itt 171-en érettségiztek. 

Harmadik helyen a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum áll, az összesen 229 

vizsgázó 93,89 százaléka szerzett átmenő átlagot. 

 

Hantz Péter reagált az ügyészség kürtöskalács-ügyben hozott döntésére 
2018. július 5. – transindex.ro 

Hantz Péter sajtóközleményben reagált a Sepsiszentgyörgyi Bíróság mellett működő 

ügyészség keddi döntésére, amelyben megalapozatlannak találták és lezárták a kürtőskalács 

eredetét bemutató honlap ügyében tett feljelentését. Tamás Sándor, Kovászna Megye 

Tanácsának elnöke ellen Hantz Péter 2017 decemberében tett bűnügyi feljelentést, miszerint 

szellemi tulajdonát elsajátították és jogtalanul használják a kürtőskalács népszerűsítésére 

létrehozott honlap tartalmát, amelynek ő a szerzője. Közleményében Hantz Péter kutató azt 

állítja, tételesen tudja cáfolni Tamás Sándor sajtóközleményének kijelentéseit, amellyel 

véleménye szerint egy plágiumügyet próbál meg bagatellizálni.  
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Vincze Lóránt: azt szeretnénk, hogy az Európai Bizottság erős jogszabályokkal 
védje az őshonos kisebbségeket  
2018. július 5. – transindex.ro, Nyugati Jelen  

A Martosi Szabadegyetem nyitónapján tartott kerekasztal-beszélgetésen Vincze Loránt a 

FUEN elnöke elmondta a Minority SafePack kezdeményezéssel kapcsolatban, hogy 

véleménye szerint olyan döntéseket kell hozni, amelyek maximalizálják az elérhető 

eredményeket. „Azt szeretnénk, hogy minél erősebb jogszabályok jöjjenek létre a Minority 

SafePack nyomán, hogy az Európai Bizottság erős jogszabályokkal védje az őshonos 

kisebbségeket. Biztosak akarunk lenni abban, hogy kedvező fogadtatásra találunk” – mondta 

el szerdán Felvidéken Vincze Loránt. A FUEN elnöke úgy fogalmazott, ebben a pillanatban 

úgy érzik, hogy ez az Európai Bizottság a jelenlegi összetételében nem támogatná a 

kezdeményezést, és ha most politikai döntésre viszik a témát az Európai Bizottságban, akkor 

nagy valószínűséggel elutasítják azt. 

 

Szombaton helyezik végső nyugalomra Kányádi Sándort Nagygalambfalván 
2018. július 5. – szekelyhon.ro, Krónika 

Kegyeleti fogadtatással, virrasztással búcsúznak falusfelei, rokonai, tisztelői pénteken 

Kányádi Sándortól szülőfalujában, Nagygalambfalván. A Kossuth-díjas költőt szombaton a 

helyi református templomban tartandó gyászszertartás után a családi sírkertben helyezik 

földi nyughelyre. 

 

Ami tetszene az RMDSZ-nek az új Btk.-ból 
2018. július 5. – szekelyhon.ro 

A jobbközép ellenzék és a korrupcióellenes ügyészség (DNA) tiltakozása ellenére a bukaresti 

kétkamarás parlament szenátusa kedden elfogadta a Btk. módosítását. Noha egyetértenek 

néhány változtatással, az RMDSZ nem szavazta meg a Btk.-módosítást. Bíró Barna Botondot, 

az RMDSZ udvarhelyszéki elnökét ennek okáról, illetve pártjának az ügyhöz való 

viszonyulásáról is kérdezték. 

 

Több mint 527 ezer hiteles aláírás gyűlt össze Magyarországon a Minority 
SafePack-re  
2018. július 5. – MTI, transindex.ro, hirado.hu 

A magyar Nemzeti Választási Bizottság (NVB) csütörtöki ülésén elfogadta az őshonos európai 

kisebbségek jogainak európai uniós - szintű védelmét sürgető Minority SafePack (kisebbségi 

biztonsági csomag) európai polgári kezdeményezés aláírásainak ellenőrzéséről szóló jelentést, 

és igazolást állít ki arról, hogy több mint 527 ezer hiteles aláírás gyűlt össze. A Minority 

SafePack európai polgári kezdeményezést a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) indította el az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójával (FUEN) közösen. A 

kezdeményezők elismerik, hogy a kisebbségvédelem elsősorban a tagállamok hatásköre, de 

úgy vélik, hogy az EU-nak többet kell tennie a nemzeti kisebbségek védelméért, mint 

amennyit jelenleg tesz. Az aláírások gyűjtésére április 3-án éjfélig volt lehetőség.  
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http://vilag.transindex.ro/?hir=33543&Tobb_mint_527_ezer_hiteles_alairas_gyult_ossze_Magyarorszagon_a_Minority_SafePackre
http://vilag.transindex.ro/?hir=33543&Tobb_mint_527_ezer_hiteles_alairas_gyult_ossze_Magyarorszagon_a_Minority_SafePackre
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Dan Tănasă már az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalánál is kutakodik 
2018. július 5. – maszol.ro 

A székelyföldi önkormányzatok ellen indított számtalan székely zászlós per után a magyar 

intézményvezetők munkájáról kér „közérdekű” információt a közismert, hírhedt blogger, Dan 

Tănasă. Csütörtökön tette közzé Laczikó Enikő államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok 

Hivatalának (DRI) vezetője Facebook-oldalán azt a dokumentumot, amelyet a blogger 

„állampolgári minőségben” megfogalmazott, és kormányfőtitkárságon benyújtott kérésére írt 

válaszként. Ebben a kérésben - a közérdekű információkhoz való jogot szabályozó 544-es 

törvény alapján - arról érdeklődik, hogy a május végi bálványosi ET-fórumon résztvevő 

államtitkárnak milyen költségei voltak és miként számolt el ezekkel, továbbá „ki hagyta jóvá” 

a Laczikó Enikő angol nyelvű beszédét, amelyet a fórum keretében megszervezett kisebbségi 

nyelvhasználatról szóló konferencián mondott el a nemzetközi résztvevőknek. 

 

Az ítélet indoklását várja Beke István felesége 
2018. július 5. – szekelyhon.ro 

Nem kapták meg a legfelsőbb bíróságtól a jogerős ítélet hivatalos indoklását, és addig nem 

tehetnek további jogi lépéseket – mondta el a szekelyhon.ro-nak Beke Csilla, a szerdán öt év 

börtönbüntetésre ítélt Beke István felesége. Szerinte legtöbb egy hét alatt kézhez kellene 

kapják az indoklást, de attól tartanak, hogy a bíróság szándékosan húzza majd az időt. A 

család, és a jogi képviselőjük abban bízik, hogy az indoklás ismeretében óvást nyújthatnak be, 

arra hivatkozva, hogy a legutolsó tárgyaláson az ügyészség kérte a vád besorolásának 

megváltoztatását, közösség elleni merényletre tett kísérletről terrorista cselekedetre, és a 

bíróság ezt úgy hagyta jóvá, hogy a védelem nem volt erre felkészülve. 

 

A politikumnak és a szakmának is tennie kell az oktatás minőségének 
javulásáért 
2018. július 6. – Krónika 

A politikumnak, a szakembereknek is tenniük kell azért, hogy javuljon az oktatás, jobbak 

legyenek az érettségi eredmények, értékválsággal küzd a társadalom, a rendszer pedig nem 

ösztönzi tanulásra a fiatalokat – vélekedett a magyar diákok gyenge érettségi eredményeiről 

Magyari Tivadar, az RMDSZ oktatásért felelős ügyvezető alelnöke és Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester. Lukács János magyar szakos tanár Vegyük az adást, ne csak 

az érettségit címmel írt véleményanyagot a magyar nyelv és irodalom érettségi tételeiről. 

 

Batthyáneum: tovább küzd az érsekség 
2018. július 6. – Krónika 

„Nem adjuk fel a harcot” – szögezte le a Krónika megkeresésére Potyó Ferenc pápai prelátus, 

a gyulafehérvári római katolikus érsekség általános helynöke, akit azt követően kérdeztek, 

hogy a gyulafehérvári táblabíróság alapfokon elutasította a főegyházmegye keresetét a 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/98744-dan-t-nas-mar-az-etnikumkozi-kapcsolatok-hivatalanal-is-kutakodik
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-itelet-indoklasat-varja-beke-istvan-felesege
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Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatása ügyében. Az ítélet ellen 15 napon belül lehet 

fellebbezni, Potyó pedig leszögezte, élni fognak a lehetőséggel. 

 

Tényleg így működik egy jogállam? 
2018. július 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Lehet és indokolt tehát aggódni az igazságszolgáltatás 

helyzetéért, azért, hogy a politikum be akar avatkozni a működésébe. De azért amellett sem 

szabad elmenni, hogy egyre gyakrabban tűnik úgy: az igazságszolgáltatás, a bírák, ügyészek 

sem minden esetben végzik megkérdőjelezhetetlen szakmaisággal, csakis a jogállamiság 

normáit szem előtt tartva a feladatukat. Különösen egyes magyar vonatkozású ügyekben”. 

 

Új kétnyelvű mesterképzést indít a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 
2018. július 05. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának 

Idegenforgalmi Tanszéke felvételt hirdet Regionális idegenforgalmi menedzsment magiszteri 

tanulmányi programjára, mely a Regionális idegenforgalom alapképzési szak folytatása. A 

képzés Szlovákiában egyedülálló, ugyanis magyar-szlovák, kétnyelvű elméleti oktatást és 

három-hónapos összefüggő szakmai gyakorlatot biztosít hallgatóinak.  

 

Ismerd meg elődeid hagyományait a XIII. Mátyusföldi Fesztiválon 
2018. július 05. – Ma7.sk 

Csütörtökől a néptáncé, a hagyományoké és a kézműveseké a főszerep a XIII. Mátyusföldi 

Fesztiválon. Pénteken a nosztalgia kap teret Nagyfödémesen, messziföldre szakadt 

honfitársak érkeznek haza, hogy együtt emlékezzenek a kitelepítés időszakára. 

„Tulajdonképpen a falu és a régió apraja-nagyjának szól ez a fesztivál. A programot minden 

évben úgy állítjuk össze, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Próbáljuk az igényesebb 

kultúrát építeni, a képzőművészettől a könyvbemutatóig. A tapasztalat azt mutatja, hogy a 

környéken már több helyen ismerik a fesztivált és várják is“ – mutatja be a rendezvény 

küldetését portálunknak Száraz Erzsike, a Csemadok helyi szervezetének elnöke.  

 

Összenő, ami összetartozik 
2018. július 05. – Felvidék Ma 

„Összenő, ami összetartozik” címmel térségkutató és régiókutató tábort rendeztek Trianon 

centenáriumának árnyékában a VI. Martfeszten. A július 5-én, Martoson szervezett 

találkozón Kulcsár László, a Gödöllői Szent István Egyetem és a Soproni Egyetem professzor 

emeritusa, Duray Miklós docens, nyugalmazott egyetemi tanár, közgondolkodó és Samu 

István doktorandusz, a Soproni Egyetem PhD. hallgatója a Trianon által okozott gazdasági 

problémákról, a régiók összekapcsolásáról és egy új kutatótábor létrejöttéről beszélgettek. 

E
rd

é
ly

 
Fe

lv
id

é
k

 

https://ma7.sk/kozelet/uj-ketnyelvu-mesterkepzest-indit-a-nyitrai-konstantin-filozofus-egyetem
https://ma7.sk/tajaink/ismerd-meg-elodeid-hagyomanyait-a-xiii-matyusfoldi-fesztivalon
http://felvidek.ma/2018/07/osszeno-ami-osszetartozik-4/
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A miniszterelnök Palicson értékelte a szerb kormány egy évét 
2018. július 5. – Pannon RTV 

Eredményes és sikeres a szerb kormány, elégedett a kabinet munkájával - hangsúlyozta Ana 

Brnabić. A szerb kormány elmúlt egy évét Palicson értékelte a szerb miniszterelnök, Ana 

Brnabić. Az elmúlt esztendőben emelték a nyugdíjakat, és egyben bejelentették, hogy még az 

év vége előtt emelik a közszférában dolgozók fizetését és a legidősebbek járandóságát - 

részletezte a miniszterelnök. A szerb kormány további intézkedései között említhető még a 

családtámogatás növelése, a gyermekvállalás ösztönzése, amelyek a társadalom 

szempontjából fontos döntések - szögezte le. Hozzátette, a mostani kormány a kontinuitás 

kabinetje, amely a korábban Aleksandar Vučić által vezetett végrehajtó hatalom megkezdett 

munkáját folytatja. 

 

Sokat jelent, hogy a városunkban értékelték a kormány egy évét 
2018. július 5. - Pannon RTV 

Sokat jelent, hogy az Ana Brnabić által vezetett kormány Szabadkán értékelte működésének 

egy évét - nyilatkozta Bogdan Laban polgármester és Horvát Tímea alpolgármester. Bogdan 

Laban, Szabadka polgármestere szerint az, hogy Ana Brnabić és a kormánya ebben a 

városban értékelte az elmúlt évet az hatalmas elismerés az önkormányzatnak. „Vannak olyan 

projektjeink, amelyek több évtizedesek és most végre sikerült elindítanunk őket, 

természetesen a köztársasági és tartományi kormányok segítségével. Most komoly 

építkezések folynak Y-elágazásánál, új befektetőkkel a színháznál, Palicson is vannak 

beruházások és persze vannak új munkahelyek az ipari zónában is. Ezek olyan dolgok 

amelyek arra minősítenek minket, hogy a vezető önkormányzatok közé tartozzunk 

Szerbiában.” 

 

60 millió dinárral támogatja a köztársasági kormány a szabadkai Városi Stadion 
felújítását 
2018. július 5. - Pannon RTV 

Vanja Udovičić sport- és ifjúságügyi miniszter Bogdan Laban polgármesterrel és a 

munkálatok kivitelezőjével írt alá szerződést erről Szabadkán. Hatvanmillió dinárral 

támogatja a köztársasági kormány a szabadkai Városi Stadion felújítását, a tartomány és a 

város pedig további eszközöket különített el erre a célra. A mintegy 100 millió dináros 

befektetéssel megújul a stadion atlétikai pályája, alkalmas lesz akár nemzetközi 

sportesemények megtartására is. A rendelkezésre álló 105 nap alatt elvégzik a gyepszőnyeg 

cseréjét, egy modern vízelvezető rendszert is kap a pálya, de az öltözők és a tribün alatti 

terület is rendezésre kerül. Udovičić elmondta, a Sportcsarnok légkondicionálása és a stadion 

világítása mellett az elmúlt két éveben számos sportpályát újítottak fel tartományi és 

köztársasági forrásokból. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/palicson-ertekelte-szerb-kormany-egy-evet-miniszterelnok
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/sokat-jelent-hogy-varosunkban-ertekeltek-kormany-egy-evet
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/hatvanmillio-dinar-szabadkai-varosi-stadion-felujitasara
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/hatvanmillio-dinar-szabadkai-varosi-stadion-felujitasara
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A jövőt magyar nyelven írjuk! – Elstartolt a XXVI. Kárpátaljai Nyári 
Szabadegyetem 
2018. július 5. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Nemzetpolitikai kerekasztalok, határmenti és határon átívelő együttműködések, 

gazdaságfejlesztés, magyar─ukrán viszony, oktatási kérdések, kulturális programok… 

Huszonhatodszor szervezi meg a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemet a Kisebbségekért ─ Pro 

Minoritate Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség július 4-8. között 

Felsőszinevéren. 

 

Kárpátaljai kormányzó: nem érdekel Kijev pozíciója 
2018. július 5. – karpatalja.ma 

– Sok probléma van a határokon átívelő együttműködéssel Kárpátalján. Engem kevésbé 

érdekel Kijev pozíciója, Hrinevics, Klimkin diskurzusai, sokkal inkább Kárpátalja a fontos, s 

az, hogy mire van szüksége a megyének – jelentette ki Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai 

Megyei Állami Adminisztráció vezetője július 5-én Felsőszinevéren, a XXVI. Kárpátaljai Nyári 

Szabadegyetemen. A kormányzó a határokon átnyúló együttműködéseket középpontba állító 

kerekasztal beszélgetésen emlékeztetett arra, hogy kiéleződött az ellentét Magyarország és 

Ukrajna között. 

 

Pályázati felhívás az egyesületek részére 
2018. július 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pályázatot hirdet a lendvai 

községben működő, magyar nemzetiségi programokat kivitelező civil szervezetek, egyesületek 

részére. A pályázatok benyújtási határideje 2018. július 12-e. 

 

Beiskolázási csomag és pénzbeli támogatás a magyar iskolát választóknak 
2018. július 5. – kepesujsag.com 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) idén is taneszközcsomaggal és 

egyszeri 600 kúnás összeggel segíti a magyar általános iskolákba iratkozó elsősök, az 

ötödikben magyarul továbbtanulóknak és a magyar középiskolába iratkozó első osztályos 

tanulóknak az iskolakezdését. Pálinkás Krisztián, a HMPF irodavezetője, a program 

koordinátora elmondta, már értesítették az iskolákat a beiskolázási támogatással 

kapcsolatban. Július 15-ig kell a szülőknek benyújtaniuk az igényt. 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-jovot-magyar-nyelven-irjuk-elstartolt-a-xxvi-karpataljai-nyari-szabadegyetem/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-jovot-magyar-nyelven-irjuk-elstartolt-a-xxvi-karpataljai-nyari-szabadegyetem/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/karpataljai-kormanyzo-nem-erdekel-kijev-pozicioja/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174549778
http://www.kepesujsag.com/beiskolazasi-csomag-es-penzbeli-tamogatas-a-magyar-iskolat-valasztoknak/
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„A szentlászlói falunap egy életképes magyar közösségről árulkodik” 
2018. július 5. – kepesujsag.com 

A hétvégén került sor a szentlászlóiak falunapi ünnepségére. A programsorozat, melynek 

halfőzőverseny és futballmeccs is a részét képezte, központi eseménye a szombati felvonulás 

és kultúrműsor volt, melyen a helyi kultúregyesület tánccsoportjain kívül más hazai és 

magyarországi népi táncegyüttesek léptek színpadra. 

 

Magyar búzát arathatnak a gazdák 
2018. július 5. – kepesujsag.com 

A tavalyi év során a magyarországi Földművelésügyi Minisztérium jóvoltából a HMDK 

Gazdakör tagjainak lehetőségük nyílt magyar vetőmagok kipróbálására. Az ezzel bevetett 

földeken a múlt héten aratás előtti szemlét tartottak. A HMDK Gazdaköre igyekszik minden 

lehetőséget kihasználni, hogy a helyi gazdák új, innovatív technológiákat ismerjenek meg.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. július 5. – Kossuth Rádió 

 

Megnyílt a 26. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem 

Ma délelőtt megnyílt a 26. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem Felső-Szinévéren. A jövőt 

magyar nyelven írjuk… Ez a mottója a 3 napos rendezvénynek amelynek különös jelentősége 

van, hiszen Ukrajnában az érvényben lévő oktatási törvény és az új nyelvtörvény tervezet is 

jelentősen szűkíti, vagy szűkítené a kárpátaljai magyarság anyanyelv nyelvhasználat jogát.  

 

Martostól Martosig 

A Martosi Szabadegyetem kiemelt rendezvénye volt a tegnap délutáni Martostól Martosig - 

házelnöki fórum, amelyen Kövér László, az Országgyűlés elnöke áttekintette az elmúlt év fő 

eseményeit és a következő időszak várható fejleményeit. A Martosi Szabadegyetemnek 

megalakulásától Kövér László a fővédnöke, így a tábor lobogóját is a házelnök vonta fel. 

Haják Szabó Mária összeállítása. 
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http://www.kepesujsag.com/a-szentlaszloi-falunap-egy-eletkepes-magyar-kozossegrol-arulkodik/
http://www.kepesujsag.com/magyar-buzat-arathatnak-a-gazdak/
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A fiatalok tanúsítsanak hatékony érdeklődést a közélet iránt 

Gyakran tapasztaljuk, hogy a fiatalok egy része idegenkedik a közélettől és a politikától. A 

most zajló 16. Vajdasági Szabadegyetemen Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség 

szerbiai parlamenti képviselője arra próbálta meg rávenni a fiatalokat, hogy tanúsítsanak 

hatékony érdeklődést a közélet iránt, mivel a politika jelentősen befolyásolja sorsunk 

alakulását.  

 

Nem kap UNESCO védelmet Verespatak 

Nem kap UNESCO védelmet Verespatak, a cianidos aranykitermelésről elhíresült település! A 

román kormány leállította az eljárást, amelynek nyomán Verespatakot felvehették volna az 

UNESCO védett kulturális örökségeinek listájára. arra hivatkoznak, hogy folyamatban van a 

román állam és a Verespatakon aranybányát nyitni szándékozó kanadai vállalt közötti 

kártérítési per, amelyben a cég 4,4 milliárd dollár kártérítést követel. A román állam döntése, 

az, hogy leállítja Verespatak UNESCO védettségének eljárását, megosztotta a román 

közvéleményt is. A kérdésben óvatosan nyilatkozott pár héttel ezelőtt Oláh Gál Elvirának a 

volt környezetvédelmi miniszter, az RMDSZ parlamenti frakciójának vezetője, Korodi Attila. 

Ezek után joggal merül fel a kérdés, ha sokáig húzódik az ügy – lesz még mit védeni 

Verespatakon?  

  

Csíkszentmihály díszpolgára lett Csíkszentmihályi Mihály 

Csíkszentmihály felcsíki nagyközség jeles történelmi családjai között tartják számon a Sándor 

családot. Ennek a településnek a nevét viseli anyai nagyanyja nemesi előnevéből 

Csíkszentmihályi Mihály, világhírű pszichológus, akit szerdán ünnepélyesen fogadott a 

község. Csíkszentmihály díszpolgára lett Csíkszentmihályi Mihály professzor. 

  

Játszanak, és közben a programozás alapjait sajátítják el 

Játszanak, és közben a programozás alapjait sajátítják el a gyerekek a szabadkai Vajdasági 

Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központban. Az intézmény tavasszal kezdte meg a 

működését, a nyáron művelődési programokat szerveznek a felnőtteknek és informatikai 

foglalkozásokat tartanak 10 év körüli gyermekeknek.  

 

 

 

 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. július 6. 
12 

Kitekintő  
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Izraelben több mint kétszázezer honfitársunk él. Ők akarva vagy akaratlanul kerültek az arab 

országokkal körülvett Szentföldre. Mivel a magyarországi zsidóság kultúrája mély gyökereket 

vert Magyarországon és a magyar nyelvű zsidó kultúra jelentős értékeket teremtett, ezért az 

Izraelben élő magyar származású zsidók számára fontos a magyar nyelv és hagyományok 

ápolása. 

 

Dél-kelet Floridában körülbelül ötvenezer magyar származású honfitársunk él. Miamiban 70 

évvel ezelőtt alapították meg a Krisztus Első Egyesült Magyar Egyházat. A reformátusokat, 

evangélikusokat, katolikusokat tömörítő egyesület a Kossuth Polgári Körrel együttműködve 

próbálja összetartani  az oda telepedett magyarokat. 

 

Elkészült és látogatható már Háromszék első medve mozija a Bodoki-hegységben. A reflexiós 

üveggel ellátott zárt medvelesen természetes életterükben lehet megfigyelni a medvéket, de 

más vadon élő állatokat is. 

 

Ásatásokat végeznek Királyhelmecen, a Csonka váron. A bodrogközi város szimbólumaként 

emlegetett várrom régészeti feltárásának a célja, a vártörténeti ismeretek bővítése. A 

szakemberekből álló csapat elsősorban a középkori műemlékekre összepontosít. 

 
 

https://www.echotv.hu/videok/2017/12/21/kitekinto/3398

