Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. június 5.

2014. június 4. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hirek.sk
A magyar külpolitika csak akkor lehet sikeres, ha megjeleníti a nemzetpolitikai célokat is,
és ezek elérését segíti a maga eszközeivel – mondta Navracsics Tibor külgazdasági és
külügyminiszter-jelölti meghallgatásán az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás
Bizottságának ülésén szerdán. Navracsics kifejtette: a magyar külpolitika hozzájárulhat a
nemzetpolitikai célok eléréséhez az intézményrendszerén, a külképviseleteken keresztül, a
külgazdaságot illetően a határon túli magyarlakta területek gazdasági életének
támogatásával,
továbbá
a
nemzetpolitikai
szempontok
megjelenítésével
a
külkapcsolatokban - a kétoldalú kapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben egyaránt.

Vezető hírek

A magyar külpolitikában meg kell jelennie a nemzetpolitikai céloknak

Johannis nem lát etnikai diszkriminációt

Balog Zoltán: a Miniszterelnökséghez kerül a Nemzetpolitikai Államtitkárság
2014. június 4. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, hvg.hu, nol.hu
A Miniszterelnökséghez kerül a Nemzetpolitikai Államtitkárság - jelentette be korábbi
egyeztetésekre hivatkozva Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a nemzeti
összetartozás bizottságának június 4-i ülésén, miniszterjelölti meghallgatásán. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma élére újrajelölt tárcavezető azt mondta: maga is támogatja ezt,
mert ha a kormányzat koordinációs központja a Miniszterelnökség, akkor onnan számos
ügyre sokkal nagyobb hatással lehet a kormányzat.

Magyarország

2014. június 4. – Krónika
Nem lát etnikai diszkriminációt Romániában Klaus Johannis, a Nemzeti Liberális Párt
(PNL) ügyvivő elnöke. A német politikus, Nagyszeben polgármestere kedden este a román
közszolgálati televízióban arról beszélt: nem hiszi, hogy karrierjét befolyásolta az, hogy a
német kisebbség tagja. „Nem hiszek az etnikai meghatározottságban. nem hiszem, hogy
valaki jobb attól, ha román, német, zsidó, olasz vagy amit akarnak. Egy ember a
teljesítménye alapján ér el oda, ahova elér. Az etnikai tényező jelentéktelen, és nem
hiszem, hogy befolyásolja a karriert. És ha 2014 Romániájáról beszélünk, nem hiszem,
hogy valaha valakitől is azt hallották, hogy diszkriminációt alkalmaztak vele szemben
azért, mert nem egy bizonyos etnikumhoz tartozott” – hangoztatta Johannis. Szerinte
lehetséges, hogy – amennyiben elindul a tisztségért – a románok rá fognak szavazni a
novemberi elnökválasztáson. A politikus amúgy egy, az Adevărul napilapnak adott
interjúban kijelentette: nem híve a magyarok által követelt autonómiának.
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2014. június 4. – Krónika, MTI, Kossuth Rádió, Erdély Ma, hirado.hu, szekelyhon.ro
A magyarok jogaiért folytatott küzdelem során nehéz partnereket találni Romániában, a
nagy áttörés, amiről sokan álmodoznak, nem következik be. Apró munka van, téglát
téglára téve lehet építkezni – mondta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A politikus az
Európa Tanács rasszizmussal és intoleranciával foglalkozó szakértői bizottságának
Romániát bíráló jelentése kapcsán nyilatkozott a Kossuth Rádiónak.

Erdély

Kelemen Hunor a magyarok jogairól: csalódni fog, aki nagy áttörésre számít
Erdélyben

Semjén: Tőkésnek joga van elmondani álláspontját
2014. június 4. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Kossuth Rádió, hirado.hu
A magyar kormánynak mindenképp meg kell védeni Tőkés Lászlót a tekintetben, hogy
joga van elmondania álláspontját, amikor védhatalmi státuszt kér Magyarországtól az
erdélyi magyarok részére. Azt is tisztázni kell azonban, hogy ez az ő álláspontja és nem a
magyar kormányé – mondta Semjén Zsolt tárca nélküli miniszter a 180 percben. A
parlament nemzeti összetartozás bizottságának keddi meghallgatása után Semjén Zsolt a
Kossuth Rádióban hangsúlyozta, Tőkés László román–magyar kettős állampolgárként
sokkal többet mondhat Románia ügyében, mint ő, aki csak magyar állampolgársággal
rendelkezik. Ezen kívül Tőkés László a temesvári forradalom kirobbantója, aki nélkül a
mai román politikai elit vagy a kommunista pártban vagy, jobb esetben, az ellenzéki
szamizdatlétben lenne.

Szeptemberre halasztották Nagy Zsolt perének tárgyalását
2014. június 4. – transindex.ro, Erdély Ma
Szeptember elsejére halasztották a Nagy Zsolt hazaárulási perének fellebbviteli
tárgyalását. A volt távközlési miniszter úgy nyilatkozott, hogy ezúttal sem sikerült beidézni
a per összes vádlottját, ezért történt újabb halasztás. Nagy Zsoltot decemberben első fokon
felmentették a hazaárulás vádja alól, de bűnszövetkezetben való részvételért ötéves
szabadságvesztésre ítélte az RMDSZ volt tisztségviselőjét az ICCJ háromtagú bírói tanácsa.

A MIT elárulta, mi lesz az idei Tusványoson
2014. június 4. – transindex.ro, Krónika, Szabadság
A Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) és tagszervezetei, az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület
(Erdélyi IKE), Erdélyi Magyar Ifjak (EMI), Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE)
és a Magyar Ifjúsági Szervezetek Szövetsége (MISZSZ) tartott szerdán Kolozsváron
sajtóreggelit, amelynek keretében beszámoltak a nyári rendezvényeikről.

3

2014. június 4. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika
Az ActiveWatch civil szervezet tiltakozik a zászlók használatát szabályozó törvény tervezett
szigorítása ellen, emellett ellenzi a kötelező reggeli himnuszéneklést az iskolákban olvasható a szervezet szerdai közleményében. A civil szervezet azt követően tette közzé
állásfoglalását, hogy május végén a szenátus hallgatólagosan elfogadta az 1994/75-ös
számú törvény módosítására irányuló indítványt, amit 35 szociáldemokrata törvényhozó
kezdeményezett. Az ügyben döntő szava a képviselőháznak lesz, amely később határoz az
indítvány sorsáról.

Erdély

Román civilek tiltakoznak a zászlótörvény szigorítása és az iskolai
himnuszéneklés ellen

Nem tesz keresztbe az RMDSZ a PNL-nek
2014. június 4. – maszol.ro
Bár megtehette volna, nem akadályozta meg szerdán az RMDSZ, hogy a Nemzeti Liberális
Párt (PNL) frissen mandátumhoz jutott EP-képviselői testületileg beüljenek az Európai
Néppárt frakciójába. A szövetség várhatóan a PNL EPP-tagfelvételi kérelmét sem fogja
ellenezni.

Jogi tanácsadás csütörtökönként a Demokrácia Központban
2014. június 4. – szekelyhon.ro
A marosvásárhelyi EMNT-iroda vezetője, Kirsch Attila elmondta, régi igénynek tesznek
eleget a tanácsadás elindításával, ugyanis gyakran tértek be az irodába emberek, akik ilyen
vagy olyan jellegű jogi kérdésekre szerettek volna választ kapni. „Eddig továbbküldtük a
tanácsért hozzánk fordulókat, most már nyugodtan felajánlhatjuk számukra a jogi
tanácsadási szolgálatunkat” – mondta Kirsch Attila.

Kétnyelvű lett a sepsiszentgyörgyi vasútállomás
2014. június 4. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika
Felszerelték a román mellé a magyar feliratú táblákat a sepsiszentgyörgyi vasútállomáson
június 4-én, a trianoni békediktátum évfordulójának napján. A sepsiszentgyörgyi
vasútállomás területén, illetve a nemrégen befejezett épületben hiányoztak a kétnyelvű
feliratok. István Zoltán, a Szállításügyi Minisztérium államtitkára lépéseket foganatosított
a sepsiszentgyörgyi vonatállomáson észlelt hiányosságok pótlására. A táblák felszerelését
követően hamarosan a magyar nyelvű tájékoztató rendszer is üzemelni fog, az ehhez
szükséges informatikai program készítése folyamatban van és két hét múlva már az
utazóközönség rendelkezésére áll, legalábbis az illetékesek erre tettek ígéretet az
államtitkárnak.
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2014. június 4. – maszol.ro
„Nem örülnénk annak, ha egy fedél alá kerülnénk Dan Diaconescu pártjával” – jelentette
ki a maszol.ro-nak az RMDSZ egyik, névtelenül nyilatkozó politikusa az OTV alapítója által
létrehozott populista párt, a PP-DD esetleges kormányra kerüléséről. A szövetségi
elnökség tagja lapunknak elmondta, az RMDSZ vezetői a sajtóból értesültek arról, hogy
Victor Ponta miniszterelnök megkörnyékezte Dan Diaconescuékat. „A szövetségi elnökség
kedden ülésezett, akkor még nem is tudtunk erről" – magyarázta.

Erdély

Az RMDSZ nem szívesen kerülne „egy fedél alá” Dan Diaconescuval

Csak az ortodoxokkal kötött megállapodást az oktatási tárca és a vallásügyi
államtitkárság a vallásórákról

2014. június 4. – Pannon RTV
Andrássy Attilát javasolja a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága a Szabadkai
Népszínház Magyar Társulatának művészeti vezetői posztjára. Andrássy jelenleg a Magyar
Kanizsai Udvari Kamaraszínház igazgatója. A bizottság mai ülésén négy jelölt pályázatát
véleményezte, szavazattöbbséggel nyert Andrássy. A döntésnél a felvázolt művészeti
program, illetve a színházvezetői tapasztalatok megléte voltak a fő szempontok. Andrássy
mellett Péter Ferenc, Körmöci Petronella és Antal Attila nyújtotta be pályázatát a poszt
betöltésére. Ljubica Ristovski, a Népszínház igazgatója napokon belül ki fogja nevezni az új
művészeti vezetőt.

Magyar segítség Beregvidék egészségügyének
2014. június 5. – Kárpátalja
Magyarország Külügyminisztériuma a Sürgősségi és alapfokú betegellátás fejlesztése
Kárpátalján és Ivano-Frankivszkban az ukrán válság sürgősségi-rehabilitációs szakaszának
kezelésére elnevezésű projekt keretén belül a közelmúltban 5 millió forinttal támogatta a

Kárpátalja

Szabadka: Andrássy Attilát javasolják a magyar társulat művészeti
vezetőjének

Vajdaság

2014. június 5. – Krónika
Meglepetéssel fogadták az erdélyi magyar történelmi egyházak képviselői, hogy az oktatási
minisztérium és a vallásügyi államtitkárság csupán az ortodox egyházzal kötött
megállapodást az iskolai vallásoktatásról, a hitoktatók kinevezéséről. A napokban
nyilvánosságra került protokollum kimondja, hogy az ortodox vallástanárok kinevezése az
egyház írásos beleegyezésével történik, ez meg is vétózhatja a pedagógusok állásba
helyezését, azonban meg kell indokolnia, miért nem ért egyet a kinevezéssel.
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Könyv az ukrajnai katolikusüldözésről
2014. június 5. – Kárpátalja
A Pro Cultura Subcarpathica civil szervet és a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány
közreműködésével június 2-án a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolán mutatták be Paweł Wyszkowski OMI Katolikusüldözés Ukrajnában és
Kárpátalján 1917–1944-1991 című könyvét.

Kárpátalja

Beregszászi járás egészségügyi intézményeinek, illetve az Ivano-Frankivszki Megyei
Gyermekkórház gyógyszer- és eszköztárát.

1944 „az elhurcolások éve”

Göncz László indul az előrehozott választásokon
2014. június 4. – Népújság
Göncz László nemzetiségi képviselő hétfőn tartotta meg képviselői kollégiumát, amelyen
tájékoztatta a kollégium résztvevőit az előrehozott országgyűlési választásokkal összefüggő
időszerű kérdésekről, főképpen a magyar nemzetiség számára fontos információkról,
többek között arról, hogy a július 13-ai választásokon újraindul a képviselői posztért.

Az alapszabályzat módosításában szerepel a közvetlen elnökválasztás is
2014. június 4. – Népújság
Hodoson tartotta kihelyezett, 17. rendszeres ülését a Muravidéki Magyar Önkormányzati
Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa, amelyen elfogadták a társalapított intézetek
zárszámadását és a csúcsszervezet 2014-es költségvetését is. Az MMÖNK tárgyalta a
csúcsszervezet új alapszabályzatának tervezetét, amit már a mandátum elején tervbe vett.
A legnagyobb változást az elnök közvetlen választásának lehetősége jelenti. Az új
alapszabályzat értelmében az így megválasztott elnök saját maga dönthet majd
tisztségének fő- vagy mellékállásban történő végzéséről. Ez esetben a közösségnek egy
alelnöke, a tanácsnak pedig 22 tagja lesz, az elnök szavazati jog nélkül vesz részt a tanács
munkájában.

Muravidék

2014. június 5. – Kárpátalja
Hetven évvel ezelőtt hurcolták haláltáborokba Kárpátalja zsidó lakosságát. A könyörtelen
népirtás következtében Ungvár és Munkács lakosságának 30-40 százaléka tűnt el
mindössze néhány hónap alatt. Az elhurcoltak közül 1945 után mindössze kb. 1000 fő jött
haza, de egész Kárpátaljára is körülbelül hétezer ember a százezer deportáltból. Ennek az
embertelenségnek a részleteit igyekezett feltárni a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskolán megszervezett Kárpátaljai holokauszt. 1944 „az elhurcolások éve” névre
keresztelt nemzetközi tudományos konferencia.
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2014. június 4. – Népújság
A múlt héten Anton Balažek, Lendva Község polgármesterének meghívására Lendvára
látogatott Tarlós István, Budapest főpolgármestere. A főpolgármester találkozott a
magyarság, a magyar intézmények vezetőivel is. Tarlós István főpolgármester Ljubljana
polgármesterének meghívására érkezett Szlovéniába, ott a város megalapításának 2000.
jubileumán vett részt. A főpolgármester a szlovén fővárosba utazva állt meg Lendván, a
Városházán találkozott Anton Balažek polgármesterrel, Horváth Ferenccel, az MMÖNK
Tanácsának elnökével, Márky Zoltán magyar konzullal, valamint Nógrádi Lászlóval.

Muravidék

Szorosabb kapcsolatok Lendva és Budapest között

Felújított I. világháborús emlékmű az Isonzónál
2014. június 4. – Népújság
A 4. honvéd gyalogezred felújított, korábban már-már elveszettnek hitt emlékművét avatta
fel Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára az elmúlt
csütörtökön a Nova Gorica melletti Škabrijel-hegy (Szent Gabriele-hegy) déli lejtőjén. Az
első világháború hősi halottainak emlékét őrző, gúla alakú emlékmű évtizedekig
ismeretlen volt a nagyközönség előtt. Az építményt két évvel ezelőtt magyar kutatók
találták meg szlovén és olasz barlangászok, természetjárók közreműködésével. A romos
állapotban lévő emlékmű felújítását magyar civilszervezetek kezdeményezték: gyűjtést
szerveztek, majd ehhez csatlakozott a Honvédelmi Minisztérium.

Régi-új felállásban

Elismerés többnyelvű tananyag összeállításáért
2014. június 4. – Volksgruppen
Pásztorháza/Stinatz általános iskolájában került sor arra az ünnepségre, melynek
keretében annak a több mint 30 magyarul illetve horvátul oktató burgenlandi
pedagógusnak a munkáját méltatták, akik közreműködtek a tavaly bemutatott többnyelvű
tananyag - többek között kompetencialeírások és nyelvi portfóliók elkészítésében. A 2013as tanév végén a kismartoni Pedagógiai Főiskolán mutatták be a magyar illetve horvát
nyelven összeállított kompetencialeírásokat, melyek a pedagógusok munkáját hivatott
segíteni. Továbbá a diákok munkáját megkönnyítendő színes, változatos nyelvi
portfóliókat is készítettek a pedagógusok.

Őrvidék

2014. június 4. – RTV Slovenija Hidak
Alakuló ülését tartotta a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorai
Programbizottsága, amelynek egy kivételével ugyanazok a tagjai, akik az előző
mandátumban voltak. Pozsonec Róbert, régi-új elnököt bízták meg a bizottság
irányításával, és elfogadták a rádió- és tévéműsorok program- és gyártási tervének
megvalósítását az év első öthónapos időszakára.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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