Együtt újra sikeresek leszünk
2019. június 12. – Demokrata – Bándy Péter
Kilencvenkilenc évvel Trianon után mi, magyarok bátram húzhatjuk ki magunkat.
Megmaradtunk. Azt tettük, amit Széchenyi tanácsolt: a ránk dobált kövekből lépcsőt
építettünk. Itt vagyunk Európa közepén a szétszakítottság, a háborúk és a diktatúrák ellenére
is. És nemcsak túléltük ezt az időszakot, de ma mi vagyunk a Kárpát-medence legnépesebb
nemzet- mondta Orbán Viktor Június negyedikén a nemzeti összetartozás napján. A Kossuthtéren tartott ünnepségen Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár arról beszélt:
megmaradásunk nagy kérdése nem az, hogy milyen határköveket gördítenek elénk, hanem
hogy gyermekeinknek is magyar jövőt tervezünk-e. Hozzátette, a nemzet jövője ma sem
nagyhatalmak, tőlünk független erők, hanem a magyar édesanyák és édesapák kezében van.
(A teljes cikk a Demokrata 2019. június 12-i számában olvasható.)

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Lendületben a diaszpóra
2019. június 12. – Demokrata – Nagy Ida
A magyarság mára világnemzetté vált, hiszen 2,5 millió magyar ember él a diaszpórában. A
nemzetpolitika 2010 utáni változásának köszönhetően többségük őrzi magyarságát,
szervezeteik, ha támadás éri az anyaországot, kiállnak hazánk mellett. Szilágyi Péter
miniszteri biztossal a diaszpóraélet változásairól beszélgettünk.
(A teljes interjú a Demokrata 2019. június 12.- i számában olvasható.)

Úzvölgyi katonatemető: Magyarország elvárja az eredeti állapot helyreállítását
2019. június 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Az úzvölgyi katonatemető eredeti állapotának helyreállítását, a kegyeletsértés és a sírgyalázás
felszámolását várja el a magyar kormány a román hatóságoktól – közölte a külgazdasági és
külügyminiszter kedden a budapesti parlamentben. Szijjártó Péter egy napirend előtti
felszólalásra válaszolva elmondta: a kormány egyetért az RMDSZ-szel, amely valós
párbeszédet, valamint a törvényesség, azaz a sírkert eredeti állapotának helyreállítását akarja.
„Mi ezt tekintjük az egyetlenegy elfogadható döntésnek, fejleménynek” – fogalmazott a
tárcavezető. Szijjártó Péter megerősítette: a magyar kormány elfogadhatatlannak tartja a
múlt heti úzvölgyi történéseket, valamint azt a folyamatot, ami a történtekhez vezetett.
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2019. június 11. – MTI, transindex.ro
Lapértesülések szerint Codrin Munteanunak, a védelmi minisztérium jelenlegi főtitkárának
kezdeményezésére kerültek betonkeresztek az úzvölgyi temetőbe. A januártól újraindított
Szabad Európa Rádió pénteken azt közölte honlapján meg nem nevezett forrásokra
hivatkozva, hogy a temetőátalakítás ötlete éppen a védelmi minisztérium főtitkárától
származik, aki még Kovászna megye prefektusaként kilátásba helyezte, foglalkozik majd az
úzvölgyi sírkerttel. A védelmi tárca főtitkári tisztségét 2013 óta az a Codrin Munteanu tölti be,
aki a Ponta-kormány Kovászna megyei megbízottjaként elindította a székely zászló elleni
hadjáratot.

Erdély

Szabad Európa Rádió: a volt Kovászna megyei prefektustól származik az
úzvölgyi betonkeresztek ötlete

Smaranda Enache: "előre kitervelt és gondosan felépített provokációnak látom
az úzvölgyi temetőnél történteket"
2019. június 11. – transindex.ro
„Előre kitervelt és gondosan felépített provokációnak látom az úzvölgyi temetőnél
történteket, annak ellenére, hogy a történelem és hagyomány is szolgáltat az ilyen
incidensekre alapot. Azonban az, hogy egy szélsőséges csoport megjelenik ott és randalírozni
kezd, nem a véletlen műve" - fejtette ki megkeresésünkre Smaranda Enache neves emberjogi
aktivista, a Pro Európa Liga társelnöke az úzvölgyi konfliktus kapcsán. Az emberjogi aktivista
szerint ahhoz a döntéshez, hogy egy polgármester román sírokat hozzon létre egy magyar
temetőben, valakinek biztatnia kellett. Hozzátette, “érdekes lenne megtudni, hogy ki vette rá
egy egyszerű község polgármesterét, hogy ilyen eljárásba kezdjen.” A Pro Európa Liga elnöke
nem tartotta helyesnek azt sem, hogy az RMDSZ és általában a magyar politikusok nem
jöttek rá az első pillanattól kezdve, hogy ez provokáció lehet, és elmentek a helyszínre. Ahogy
fogalmazott “taktikai hibának” tartja mindezt.

Úzvölgyi incidensek: Prahova megyéből buszoztattak román „megemlékezőket”
2019. június 11. – maszol.ro
Egy Facebookon terjedő felvétel tanúsága szerint Prahova megyéből is érkeztek csoportok
június 6-án az úzvölgyi katonatemetőbe részt venni a törvénysértően létesített román
emlékmű felszentelésén. A dormánfalvi polgármesteri hivatal által szervezett eseményen
jelezte részvételét a Frăția Ortodoxă (Ortodox Testvériség) nevű vallásos szervezet is, amelyik
Facebookon mozgósította tagjait.

Lemondott Furó Judit marosvásárhelyi városi tanácsos
2019. június 11. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Szakmai szempontok helyett politikai egyezségeket vesz figyelembe döntései előtt az RMDSZ
marosvásárhelyi frakciója –állítja Furó Judit, a szövetség helyi önkormányzati képviselője,
aki Facebookon jelentette be kedden: lemond mandátumáról. A leköszönő önkormányzati
képviselő a személyes okok mellett azzal indokolja döntését, hogy bár a frakción belül többen
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is kifejezték, nem értenek egyet ezzel, a döntéseket mégis „pillanatnyi politikai szempontok
szerint” hozták meg. Példaként a főtér új arculatának elfogadását, a közszállítást érintő
kérdéseket, illetve a város által felvett bakkölcsönt említette.

Ceaușescu parancsát teljesítik az úzvölgyi temető elrománosításával?
2019. június 11. – szekelyhon.ro
Ismertté váltak mindazok a levéltári dokumentumok a június 6-i úzvölgyi incidenst követően,
amelyekre hivatkozva a dormánfalvi polgármester a temető nemzetközivé alakítását
elhatározta. Amint ezekből kiderül, a temetőben az első világháború idején eltemetett 350
honvéd mellé az 1926-27-ben lezajlott hadisír-összevonás során további 793 katonát
hantoltak el. A temető alaprajzának jelmagyarázatán az újonnan áttelepítetteket és
honvédeket egyaránt ellenséges hősökként tüntették fel – írja a Nethuszár.

Úzvölgyi katonatemető – tovább halogatja Bákó megye prefektusa a
dormánfalvi polgármesteri hivatal beperelését
2019. június 11. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Bákó megye prefektusa – korábbi bejelentésétől eltérően – még mindig nem támadta meg a
közigazgatási bíróságon azt az építési engedélyt, amelyet a dormánfalvi polgármesteri hivatal
állított ki maga számára az úzvölgyi katonatemető átalakítására. A román kormány Bákó
megyei képviseletét ellátó prefektusi hivatal korábban múlt péntekig adott haladékot a
polgármesternek álláspontja megvédésére. Közölte: ha ez a megnevezett határidőig nem
történik meg, a közigazgatási bíróságon támadja meg az okmányt. A prefektus által indított
per az építési engedély hatályának a felfüggesztését jelentené a jogerős ítélet kimondásáig. A
prefektusi hivatal szóvivője kedden az MTI-nek elmondta: június 4-én a Hősök Emléke
Országos Hivatalt (ONCE) is megkérdezték arról, hogy hozzájárult-e a temető átalakításához,
és amíg nem kapnak választ, nem dönthetnek a közigazgatási per elindításáról.

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat újabb panasszal fordult az illetékes
szervekhez az oslói és máltai mérkőzések kapcsán
2019. június 11. – transindex.ro
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panasszal fordult az Országos Diszkriminációellenes
Tanácshoz (CNCD) a román nemzeti válogatott Norvégiában és Máltán játszott
mérkőzéseinek magyarellenes jellege miatt, valamint panaszlevelet küldött a Román
Labdarugó Szövetségnek (FRF), a FIFA-nak, és az UEFA-nak. A jelenleg zajló 2020-as
labdarúgó-Európa-bajnokság selejtező mérkőzéseinek keretein belül a román válogatott
előbb a norvégiai Oslóban lépett pályára június 7-én, majd a máltai Ta’Qali Nemzeti
Stadionban június 10-én. Mindkét mérkőzés alkalmával a válogatott szurkolótábora
folyamatosan magyarellenes rigmusokat skandált, perceken keresztül lehetett hallani a
televíziós közvetítéseken is, hogy "ki a magyarokkal az országból."

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. június 12.

3

Erdély

Miről is szól a Petőfi Irodalmi Múzeum és a külhoni irodalmi műhelyek
megállapodása?
2019. június 11. – transindex.ro
A transindex.ro megkeresésére Karácsonyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Írók Ligájának (EMIL)
elnöke elmondta, hogy a megállapodás aláírói lényegében abban egyeztek meg, hogy együtt
fognak működni abban, hogy „az a magyar irodalom, ami a Kárpát-medencében létrejön és
jelentős értéket képvisel, elsősorban a Balkánon és Közép-Kelet Európában, a súlyának
megfelelő mértékben legyen jelen a különböző kulturális terekben és közegekben.” Az
irodalmi műhely elnöke kiemelte, hogy ez az Erdélyi Magyar Írók Ligája számára is egy fontos
kezdeményezés, „ami az erdélyi magyar szerzőknek is valószínűleg több bemutatkozást ígér,
illetve a különböző határon túli szervezeteket is összekapcsolja, erősíti.”

Erdélystat: a rendszerváltás óta 35 százalékkal csökkent a magyar nyelvű
képzésben résztvevők száma
2019. június 11. – maszol.ro
1990 és 2017 között a romániai közoktatásban tanulók száma 39 százalékkal csökkent, 4,1
millió diákról 2,5 millióra – mutat rá az Erdélystat oktatásról szóló friss statisztikai elemzése.
A magyar tannyelven tanulók esetében a visszaesés enyhén mérsékeltebb: 188 ezerről 122
ezerre, 35 százlékkal csökkent a diákpopuláció. A kedden közzétett elemzés rámutat: a
jelentős mértékű számbeli csökkenéssel párhuzamosan a magyar nyelven tanulók arányainak
változásában részben pozitív trendek figyelhetők meg. A magyar oktatásban résztvevők
aránya a teljes romániai iskolai populációra vetítve az 1996-os, 4,6 százalékos mélypont után
szinte folyamatos növekedést mutatott a 2010-es évek elejéig.

Nagyon nem szereti az RMDSZ mostanában a külügyminisztert
2019. június 11. – maszol.ro, transindex.ro
Elutasította kedden a szenátus a Teodor Meleşcanu ellen benyújtott egyszerű indítványt. Az
indítványt az RMDSZ is megszavazta. Novák Csaba Zoltán felszólalásába elmondta: a román
külügynek kötelessége lett volna az úzvölgyi ügy kapcsán betartatni a katonatemetőkre
vonatkozó két állam közötti egyezményt. „A román külügy mulasztása, hogy az úzvölgyi
katonai temető ügyében nem kérte számon a román kormánytól a Magyarország és Románia
között megkötött, a katonatemetőkre vonatkozó egyezmény betartását. A romániai magyar
közösség felháborodása jogos: a szaktárca nem tett eleget kötelességének, és nem tanúsított
hajlandóságot a konfliktus feloldására, amikor megtagadta a Magyarországról érkező
párbeszédre való felkérést” – mondta el az RMDSZ szenátora.

Pápalátogatás: a román kormányőrség újabb visszaéléseire derült fény
2019. június 12. – Krónika
Nemcsak a pápai miseruha magyar feliratának letakartatásával borzolta a kedélyeket a román
kormányőrség (SPP) a szentatya csíksomlyói látogatása során. Az államelnöki hivatal
fennhatósága alá tartozó rendvédelmi szerv megtiltotta számos anyaországi és erdélyi magyar
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– magas rangú – közméltóságnak, hogy helyet foglaljon a VIP-zónában, ott, ahova a
meghívója szólt. Eközben a román zászlókkal érkezőket az első sorba, a tévékamerák elé
tessékelték.

Csúnya válás a PSD-től

Emléktáblával tisztelegnek Kolár Péter emléke előtt Kassán
2019. június 11. – Ma7.sk
A Csemadok Kassai Városi Választmánya domborművel ellátott emléktáblával kíván
tisztelegni néhai elnöke, Kolár Péter emléke előtt. A bronztábla a kassai Csemadok-székház
belső udvarának falát díszíti majd, és a tervek szerint még az idén elkészül. Kolár Péter (19472017) meghatározó személyisége volt nemcsak a kassai, de az egész felvidéki magyar
közéletnek, évtizedeken át a városi, majd az országos Csemadokban titkári és elnöki
munkakört töltött be, valamint a Thália Színház igazgatójaként tevékenykedett. „Az
emléktábla elkészítéséhez szükséges összeget részben a Bethlen Gábor Alap anyagi
támogatásából, valamint abból az összegből fedezzük, melyet a Csemadok az idén Kassa
Város Díjában részesülve juttatásként kapott.

Felvidék

2019. június 12. – Pataky István – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ és a PSD együttélése taktikai, pontosabban
szavazatnövelő céllal ért villámgyorsan véget néhány nappal az európai parlamenti
választások előtt, amikor a szemeteszsákos, illetve trikolóros provokátorok már tették a
dolgukat az addig kevesek által ismert úzvölgyi haditemető ügyében. Akkor a helyzet még
viszonylag könnyen kezelhetőnek tűnt. A kormánypárt elnöke, bizonyos Liviu Dragnea
nyugalomra intett, a tárgyalásos rendezésről nyilatkozott. Aztán a román politika erős
embere a rácsok mögé, a választási pofontól szédelgő PSD pedig a padlóra került”.

Kárpát-medencei filmversenyt nyertek szepsi diákok
2019. június 11. – Ma7.sk
A szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont csapata Torna kincse című alkotásával
megnyerte a MOBILSZEM című Kárpát-medencei diákfilmversenyt. A magyarországi
Oktatási Hivatal a „Tematikus együttműködés erősítése a köznevelés és felsőoktatás terén a
Kárpát-medence szomszédos országaival” projekt keretében, hagyományteremtő szándékkal
hirdette meg a MOBILSZEM elnevezésű diákfilmversenyt Kárpát-medencei magyar tanítási
nyelvű iskolák diákjai számára.

Bukovszkytól és Érsektől kéri a kétnyelvű táblák elhelyezését a Kétnyelvű DélSzlovákia mozgalom
2019. június 11. – Felvidék Ma
A Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom aktivistái Pozsony és Somorja nevét szlovákul és
magyar is jelölő óriásmatricát helyeztek el a bacsfai közlekedési táblán. A táblát fél évvel
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Kulturális programok a zentai Jézus Szíve plébániatemplomban
2019. június 11. – Pannon RTV
A Románia-Szerbia határon átnyúló együttműködésnek köszönhetően felújították a zentai
Jézus Szíve templom padlózatát, padjait, valamint az orgonát is átépítették. A felújítások
befejeztével a templom számos programnak ad otthon. Az IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében már három helyszínen tartottak koncertet, Zentán,
Nagybecskereken és Versecen. A helyszíneken ünnepi liturgikus alkalmak, hangversenyek,
kántortalálkozók és kórustalálkozók is voltak. Zentán pedig 12 orgonaművész is
bemutatkozott.

Felvidék
Vajdaság

ezelőtt helyi aktivisták már kétnyelvűsítették. Lépésüket akkor Peter Pellegrini
miniszterelnök provokációnak minősítette és személyesen járt közben a magyar
megnevezések eltávolítása érdekében. A miniszterelnök kirekesztő kijelentéseit a kormányzat
magyar nemzetiségű politikusai azóta sem ítélték el. Mi több, a közlekedési táblák
kétnyelvűsítésére továbbra sem került sor, annak ellenére, hogy a Híd politikusai erre a
sajtóban nyilvános vállalást tettek. A Kétnyelvű Dél-Szlovákia legújabb megmozdulásával
arra kívánja felhívni a közvélemény figyelmét, hogy a földrajzi nevek kisebbségi nyelven
történő megjelölését Szlovákia nemzetközi egyezményben vállalta. A többnyelvű közlekedési
táblák használata teljesen bevett megoldás az Európai Unió több tagállamában.

Pénteken kezdődik a Tiszavirág fesztivál Zentán
2019. június 11. – Pannon RTV
A rendezvényt idén is a Tisza-parton tartják és vasárnapig tart. Színes programokkal várják
ezúttal is a kilátogatókat, gyermekprogramok és koncertek is lesznek. A hetedik Tiszavirág
fesztivál péntek este fél hétkor nyitja kapuit a bortérrel és a kézműves kiállítással. A zenei
programot mint minden évben Zenta város fúvószenekara nyitja meg. Emellett a Cultstream,
a Víz új kultúrája című IPA projekt bemutatójára is sok kerül szombaton.

Segítik a munkavállalást Óbecsén
2019. június 11. – Magyar Szó
A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat újvidéki fiókszervezete az óbecsei önkormányzattal
közösen május végén hirdette meg azt a foglalkoztatási pályázatot, amelynek keretében tíz
önfoglalkozást segít majd anyagilag az önkormányzat, 12 személy elhelyezkedését pedig
szakmai gyakorlat megszerzésének a biztosításával könnyítenék meg.
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2019. június 11. – MTI, HVG, Index
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden 15 megye kormányzóját menesztette hivatalából,
köztük Kárpátaljáét - közölte Ruszlan Rjabosapka, az elnöki hivatal helyettes vezetője keddi
kijevi sajtótájékoztatóján. A tisztségviselő megjegyezte, hogy ez csak az első kör, amelyről
elkészült az előterjesztés. Előző nap Julija Mendel elnöki szóvivő közölte, hogy Zelenszkij
minden megyei kormányzót meneszteni szándékozik. Hennagyij Moszkal, a Kárpátalja
megyei állami közigazgatási hivatal vezetője egyébként maga nyújtotta be a lemondását, mint
ahogy több, most menesztett kormányzó is. A jelenlegi dokumentumban Kárpátalján kívül
Csernyihiv, Hmelnickij, Herszon, Ternopil, Szumi, Poltava, Odessza, Mikolajiv, Lviv,
Kirovohrad, Kijev, Ivano-Frankivszk, Zaporizzsja, és Voliny megye kormányzójának
menesztése szerepel.

Kárpátalja

Az ukrán elnök menesztett 15 kormányzót

Népzenei, néptánc- és színjátszó táborok Nagydobronyban
2019. június 11. – Kárpátalja
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2019. június 11–15. között
Nagydobronyban két tábor fogadja a diákokat: a II. Nagydobronyi Népzenei és Néptánc-,
illetve a IV. Színjátszó Tábor. A táborok megszervezését a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
koordinálásáért felelős miniszteri biztos, a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatja.

KISZó-kérdés: Miért fontos a magyar képviselet a kijevi parlamentben?
2019. június 11. – Kárpátalja
Július 21-én előrehozott parlamenti választásokra kerül sor Ukrajnában. Múlt heti KISZókérdésünk is ehhez kapcsolódott. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az emberek szerint fontos-e a
magyar képviselet biztosítása a kijevi parlamentben. A beérkező válaszok természetesen nem
reprezentatív eredményt hoztak, mégis sokat mondó, hogy 96 százalék az igenre kattintott. A
382 válaszadó közül mindössze 4 százalék vélekedett úgy, hogy az eddig tapasztaltak alapján
nincs szükség a magyar képviseletre a kijevi Rádában.
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