Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. június 6.

2014. június 5. – MTI, mno.hu, hirado.hu, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Vajdaság Ma,
Pannon RTV, Magyar Hírlap
Az autonómia kérdése most már minden külhoni magyar területen a közbeszéd tárgyát
képezi, és ezzel úgy tűnik, hogy oldódik a fogalom körül kialakult félelem is, már nem
számít tabunak ez a téma állapította meg Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkár a vajdasági Palicson a területi és nem területi autonómiáról rendezett
háromnapos jogi-tudományos konferencia csütörtöki megnyitóján. A Pásztor Istvánnal, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a tartományi képviselőház elnökével, illetve
Korhecz Tamással, a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnökével folytatott
kerekasztal-beszélgetésen elhangzott, a Vajdaságban már a kilencvenes években
megfogalmazódott a perszonális, a területi és a tartományi autonómia kérdése, és itt
sikerült a Kárpát-medencében egyedülálló módon olyan nem területi autonómiát
létrehozni, amelynek következtében megalakulhatott az MNT, és azóta is gyakorolhatja
jogait.

Vezető hírek

Répás Zsuzsanna: az autonómia kérdése már nem tabu

Az autonómiatörekvések nem egyenlőek az elszakadással

Lezsák: Fel kell mérni az elszakított területek magyar értékeit
2014. június 5. – MTI, hirado.hu, hirek.sk
Fontos feladatunk, hogy felmérjük a trianoni békediktátum által elszakított területek
magyar értékeit - mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke csütörtökön
Jánoshalmán, a Hungarikumok, helyi értékek című rendezvényen. Lezsák Sándor, a
hungarikumok helyi értéktárai megalkotásának kezdeményezője elmondta: egy kollégiumi
rendszeren keresztül októberben Horvátországban kezdik meg a településeken még
fellelhető magyar értékek felkutatását.

Magyarország

2014. június 5. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, hirado.hu, hirek.sk, Vajdaság Ma, Pannon
RTV
Aki autonómiát akar, az nem elszakadni akar egy országtól, hiszen az autonómiát nem
valakivel szemben építik ki, hanem valakivel együttműködésben – hangsúlyozta Trócsányi
László leendő magyar igazságügy-miniszter a vajdasági Palicson. Arról is beszélt, hogy az
autonómia politikai és gazdasági kérdés is. „Aki autonómiát akar, az elkezdheti az oktatás
és kultúra területén” - mondta, hozzáfűzve, hogy „nyelvében él a nemzet”. A második
lépésben már lehetőség van bizonyos gazdasági folyamatokra, például a
munkahelyteremtésre. A végső lépés pedig a politikai autonómia, amikor már bizonyos
politikai jogai is vannak a kisebbségnek.
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2014. június 5. – transindex.ro, Erdély FM
Már év végétől összefogásról tárgyalna Peti András és Portik Vilmos, hogy
Marosvásárhelyen a magyarság jelöltjei győzzenek a 2016-os helyhatósági választásokon.
Peti, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke elmondta, az államelnöki
választások után már tárgyalni kellene az együttműködésről az MPP-vel és az Erdélyi
Magyar Néppárttal. Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei
szervezetének elnöke is úgy látja, a magyarságnak csak akkor van esélye leváltani Dorin
Floreát és visszaszerezni a marosvásárhelyi önkormányzatot, ha együttműködés alakul ki.

Erdély

Marosvásárhely: már év végétől összefogásról tárgyalna az RMDSZ és az
EMNP a helyhatósági választások kapcsán

Ismét felbukkant Ráduly Róbert „szekusa”
2014. június 5. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika
Úgy tűnik, újra munkába állt a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) alkalmazottja, Bogdan
Constantin Holircă, akit egy évvel ezelőtt, a Csíkszeredai városnapokon Ráduly Róbert
Kálmán, Csíkszereda polgármestere – megelégelve, hogy több hete követi és fényképezi őt
– elfogta, majd átadta a rendőrségnek. Az említett személy a Dózsa György halálának
ötszázadik évfordulója alkalmából szervezett csütörtöki emlékkonferencia megnyitóján
vett részt. A megnyitóbeszédek után Ráduly észrevette a terem végében helyet foglaló
Holircăt. „Külön üdvözöltem a titkosszolgálat engem figyelő emberét, aki azonnal kirohant
az előadóteremből” – nyilatkozta a polgármester.

Korodi: a PSD magánügye, hogy közeledik a PPDD-hez
2014. június 5. – transindex.ro
„Nem tulajdonítok nagy jelentőséget annak, hogy a PPDD és a PSD közeledik egymáshoz.
Helyi szinten van tétje a közeledésnek és vannak olyan önkormányzatok, ahol a PSD csak
velük tudja megőrizni a többségét” - mondta Korodi Attila, a Ponta-kormány
környezetvédelmi minisztere arra utalva, hogy az önkormányzatokban a PNL
megszakította az együttműködést a PSD-vel és a PDL-vel szövetkezik. Hozzátette, az
RMDSZ-t a tárgyalások nem is érintik, nem is foglalkoztatják, az ugyanis a PSD dolga.
Korodi azt is elmondta, hogy a kormányban nem volt amiatt fennakadás, hogy az RMDSZ
helyi szinten nem mindenhol a PSD-vel kötött egyezséget, hanem a PNL-vel vagy a PDLvel. „Viccesen elmondják, hogy az RMDSZ az egyetlen, amelyik bárkivel tud egyezséget
kötni. Egy kisebbségi érdekvédelmi szervezetnek ez a dolga” - tette hozzá.

Korodi: kérni fogjuk a PSD-től, hogy ne támogassák a kötelező
himnuszéneklést
2014. június 5. – transindex.ro
„Azt fogjuk kérni a PSD-től, hogy ne támogassa a képviselőházban azt a törvénytervezetet,
amely kötelezővé tenné az iskolákban a himnuszéneklést és a jelképhasználatot is
korlátozná. Az elmúlt években a nagyobb pártoknál rengeteg olyan törvénytervezet
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„Egyetemesedik” a Szent László Napok

Erdély

született, amelyik egy kisebb vagy nagyobb csoport döntése volt és nem az egész párté.
Nekünk a PSD-vel volt egy megállapodásunk és aszerint fogjuk kérni azt, hogy a PSD
pártként ne támogassa a törvénytervezetet” – mondta Korodi Attila környezetvédelmi
miniszter a Transindexnek.

2014. június 5. – Krónika
Napról napra bővül az idei Szent László Napok programja, amelynek egy része már most
elérhető a nagyváradi eseménysorozat honlapján – vezette fel a csütörtöki
sajtótájékoztatót Mihálka Melinda, a június 26–29. között sorra kerülő rendezvény
programfelelőse. A szervezők neves előadóművészekkel és változatos eseményekkel
készülnek az ünnepségre, de már most úgy tűnik, hogy érdeklődőkből sem lesz hiány. Az
alig egy hete meghirdetett Sebestyén Márta népzenei koncertre igényelhető ingyenes
jegyek például már mind elfogytak – közölte Horváth István, a szervezésben segédkező
Partiumi Magyar Művelődési Céh igazgatója, de emellett számos más érdekes meghívottal
is készülnek.

Sepsiszentgyörgyé lesz a Bodok Szálló
2014. június 5. – Krónika, szekelyhon.ro
Most már biztosra vehető, hogy a sepsiszentgyörgyi önkormányzat tulajdonába kerül a
megyeszékhely központjában található Bodok Szálló – jelentette be csütörtöki
sajtótájékoztatóján Antal Árpád polgármester. Az elöljáró elmondta: a létesítmény
tulajdonosa, Ioan Neculae brassói üzletember a héten értesítette a városházát, hogy a telek
tulajdonjogát tisztázták, így minden akadály elhárult az adásvétel elől.

„Magyarabb” vásárhelyi színházat szeretnének
2014. június 5. – Krónika, szekelyhon.ro
Hiába próbál érvényt szerezni a valós és teljes kétnyelvűségnek a marosvásárhelyi
származású, Kolozsváron élő Hints Miklós, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
homlokzati feliratával kapcsolatos észrevétele vagy megválaszolatlan maradt, vagy
elutasításban részesült. A nyugalmazott vegyészmérnök arra próbálta felhívni a hatóságok
figyelmét, hogy a marosvásárhelyi magyarok számára nem helyénvaló, hogy az egykori
Székely Színház utódjának számító Nemzeti Színház bejárata fölött csak a Teatrul Naţional
megnevezés jelenik meg. Magyarul csak oldalt és lényegesen kisebb betűkkel tüntették fel
az intézmény, illetve a társulat nevét.

Beiktatták Hargita megye új alprefektusát
2014. június 5. – szekelyhon.ro
Kinevezése után egy héttel alprefektusi tisztségébe iktatták Petres Sándort, Hargita Megye
Tanácsának volt alelnökét. Az új köztisztviselő hivatali esküjét a megyeháza
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Csáky: Senki sem foglalkozik Dél-Szlovákia problémáival
2014. június 5. – Felvidék Ma
Vörös posztó az autonómia kifejezés a szlovákok szemében Peter Bielik, a TA3
kommentátora szerint. Csáky Pált, az MKP megválasztott európai parlamenti képviselőjét
arról kérdezte a Nap témája c. vitaműsor június 5-ei adásában, miért nyitotta meg pártja
az autonómia témáját rögtön az európai parlamenti választás után. Csáky szerint a témát
az újságírók hozták fel, tény viszont, hogy az MKP már megkezdte a 2016-os parlamenti
választásra való felkészülést és a különböző dokumentumok előkészítését. Csáky szerint
előkészületben van például az kisebbségek jogállásáról szóló törvény, az ezzel kapcsolatos
elképzeléseit a párt egy szeptemberre tervezett nemzetközi konferencián mutatná be.

Felvidék

amfiteátrumában tette le csütörtök délután közintézményvezetők, politikusok és
képviselők jelenlétében.

Polis: nő a Háló támogatottsága, az MKP és a Híd is bejutna
2014. június 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, ÚJ Szó
Csökken a Smer támogatottsága, viszont Radoslav Procházka frissen alapított pártja, a
Háló egyre jobb eredményeket ér el - derül ki a Polis legújabb felméréséből. Ha most
hétvégén lett volna a választás, a Híd és az MKP is bejutott volna a parlamentbe, előbbi
7,6, utóbbi 5,7 százalékot szerezne.

Még nincs döntés a Žák-Malina Hedvig elleni vádemelésről
2014. június 5. – bumm.sk, hirek.sk
Egyelőre nem döntött a Nyitrai Járásbíróság a Žák-Malina Hedvig elleni, hamis tanúzás
miatti vádemelésről, amelyet a főügyészség szorgalmaz. Mário Pivarči, a Nyitrai Kerületi
Bíróság szóvivője elmondta, az ügy iratanyaga terjedelmes, ezért az áttanulmányozása
több időt vesz igénybe. Roman Kvasnica, a fiatalasszony ügyvédje azt állítja: nem léteznek
olyan tanúvallomások, amelyek bármilyen módon is kétségbe vonnák a védence által
elmondottakat.

Érsekújvárban lefestették a magyar helységnévtáblákat
2014. június 5. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Ismeretlen tettesek ma reggelre lefestették Érsekújvárban a magyar helységnévtáblákat a
Komáromi úton, az Udvardi úton, és a strandhoz közeli úton. A városban nem először
történt meg, hogy lefestették, illetve megrongálták a magyar feliratokat tartalmazó
helységnévtáblákat és utcatáblákat. A város a rongálás ügyében nem tud lépni, mert a
helységnévtáblák nincsenek a tulajdonában, azok a regionális útkezelő vállalat tulajdonát
képezik. A hivatal ennek ellenére azonnal felszólította az útkezelő vállalatot, hogy mielőbb
távolítsák el a megrongált táblákat, és tegyenek feljelentést ismeretlen elkövető ellen
táblarongálás ügyében.
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Töretlen érdeklődés
2014. június 5. – Vajdaság Ma
Magyarország szabadkai Főkonzulátusa sokadik alkalommal tartott kihelyezet konzuli
fogadónapot Zomborban, a CMH-irodában, illetve a Magyar Polgári Kaszinóban. Gara
Katalin konzulasszony hat ügyintéző közreműködésével százhetvennél több kérelmezőt
fogadott. - Jelenleg is ugyanolyan kapacitással dolgozunk és fogadjuk a kérelmezőket, mint
egy évvel ezelőtt. A kezdetekhez viszonyítva az igénylést tekintve maradtak a feltételek, de
szigorúbban ellenőrizzük a nyelvtudást. Annyi változott, hogy most már olyanok is
benyújthatják a kérelmet, akiknek nincs magyar felmenőjük, de a házastársuk magyar
állampolgár, emellett amennyiben már öt éve házasok és van közös gyermekük, illetve ha
nincs gyermekük akkor tíz év a határ – nyilatkozta a konzul.

Felvidék

2014. június 5. – hirek.sk
A Csallóköz szívében hagyományosan június 4-én a Városi Sport- és Szabadidőparkban
2008-ban felállított Trianon emlékfánál emlékeztek a város és a környék lakosai a magyar
történelem egyik legnagyobb tragédiájáról, valamint közösen emlékeztek a Nemzeti
Összetartozás Napjára is.

Vajdaság

Trianon-megemlékezés Dunaszerdahelyen

Megemlékezés volt Topolyán a nemzeti összetartozás napján
2014. június 5. – Vajdaság Ma
Topolyán, a VMDP szervezésében június 4-én, a trianoni békeszerződés aláírásának
napján Emlékezzünk együtt címmel koszorúzással egybekötött megemlékezést tartottak. A
nemzeti összetartozás napján a nyugati temetőben a Himnusz eléneklése után Kokrehel
Julia verset mondott. A VMDP elnöke, Csorba Béla beszélt az 1920-as eseményekről, majd
Zsúnyi Tibor katolikus káplán, Móricz Árpád református tiszteletes és Dolinszky Márta
evangélikus tiszteletes asszony szólt az egybegyűltekhez.

„Egy életképes közösség vagyunk”
2014. június 5. – Magyar Szó
Immár harmadik alkalommal került megrendezésre a nemzeti összetartozás napja
alkalmából a királyhalmi a Jézus Szíve-plébánia templomkertjében a Vajdasági Magyar
Szövetség központi ünnepsége. Az ünnepség előtt msgr. Miocs József főcelebrálásával
ünnepi szentmisét tartottak, majd a templomkertben alkalmi műsor keretében emlékeztek
meg az egybegyűltek az összetartozás napjáról. Az ünnepségen tiszteletét tette Nikowitz
Oszkár, Magyarország belgrádi nagykövete, Korsós Tamás szabadkai főkonzul, valamint,
dr. Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Á. Fúrús János, Csólyospálos
polgármestere, valamint több más közéleti személyiség is.
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2014. június 5. – Magyar Szó
A köztársasági parlament Európai Integrációs Bizottsága elfogadta az európai uniós
csatlakozási tárgyalások vonatkozásában megfogalmazott eljárási rendről szóló
határozatot. Ez a dokumentum szabályozza az eljárást, hogyan vesz részt a parlament a
csatlakozási tárgyalásokban. Az ország tárgyalási álláspontját a többi országhoz hasonlóan
Szerbiában is a kormány határozza meg, jegyezte meg Varga László, a Vajdasági Magyar
Szövetség képviselője, az integrációs bizottság elnökhelyettese. Ugyanakkor a parlament
tavaly decemberben elfogadott egy határozatot, amelynek értelmében a képviselőháznak is
aktív szereplőjének kell lennie a csatlakozási tárgyalások folyamatának.

Vajdaság

A parlament szerepe a csatlakozási tárgyalásokban

Magyarkanizsa: Merítsünk erőt az összetartozásból!
2014. június 5. – Vajdaság Ma
A Rákóczi Szövetség kispiaci helyi szervezetének meghívására a magyarkanizsai Szent
Őrangyalok katolikus templomban megtartott csütörtök esti ünnepi szentmisét, helyi
paptársai közreműködésével, Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök celebrálta. A
püspök úr szentbeszédében örömtelinek nevezte a nap elnevezését, mert a nemzeti
összetartozás napja azt jelzi, hogy immár nem csak egy tragikus, a magyarság sorsát
nagyban meghatározó eseményre emlékezünk ezen a napon, amire minden okunk meg
van, hanem egyúttal megmaradásunkat is ünnepeljük.

Magyar-szerb-horvát együttműködés a Duna mentén
2014. június 5. – Vajdaság Ma
Határon átnyúló együttműködési megállapodást írt alá Zombor Város önkormányzata
nevében Saša Todorović polgármester és a magyarországi testvérvárosból, Bajáról érkezett
Fábik Zoltán, a Duna Menti Városok Regionális Együttműködése projektum vezetője. A
megállapodás aláírásával megteremtődött a jogi keret arra, hogy Apatin és Zombor,
Magyarországról Baja és Mohács, valamint Horvátországból Eszék és Pélmonostor
önkormányzata közös projektumokkal pályázzon az Európai Közösség régiófejlesztési
pályázatain.

Nem lesz hiány magyar filmekből a palicsi filmfesztiválon
2014. június 5. – Pannon RTV
Legalább hét magyar filmet mutatnak be a 21. Európai Filmek Fesztiválján Palicson július
19. és 25. között – nyilatkozta Siflis Zoltán, a fesztivál magyar programjának válogatója. A
versenyben szereplő 85 filmet tíz csoportba sorolták be a szervezők. Ezek között idén is
szerepel az új magyar filmek válogatása, de a versenyprogramban és más csoportokban is
helyet kapnak a magyar alkotások. Egyebek mellett bemutatják Bodzsár Márk első
nagyjátékfilmjét, az Isteni műszakot, Szász János A nagy füzetét és Mundruczó Kornél
Fehér Isten című alkotását is, amely elnyerte a cannes-i filmfesztivál egyik rangos
szekciójának fődíját.
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2014. június 5. – MTI, Kormány.hu, nol.hu, mno.hu, hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök képviseli Magyarországot Petro Porosenko megválasztott
ukrán államfő szombati beiktatási ünnepségén Kijevben. Petro Porosenkót május 25-én
választották meg. Ő lesz a független Ukrajna ötödik államfője. Porosenko az első, aki egy
választási fordulóban nyerte el az államfői tisztet azáltal, hogy a résztvevők több mint fele
rá szavazott.

Brenzovics László: nem a honfibú, hanem a cselekvés a fontos

Kárpátalja

Orbán Viktor képviseli Magyarországot Porosenko beiktatásán

2014. június 5. – Kárpátalja
Budapesten, Budafok-Tétényben tartott megemlékezésen Brenzovics László, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnöke beszédében azt hangsúlyozta: a nemzeti összetartozás
napja arra int, hogy nem a honfibú, hanem a cselekvés a fontos. A nemzeti összetartozás
nem magától jön létre, azért minden nap munkálkodni kell. Az elnök beszélt arról, hogy
ezen a napon emlékezünk az első világháborúra, az 1944-ben deportált zsidókra és a
sztálini lágerekbe hurcolt kárpátaljai magyarokra is.

„Nemzeti tragédiák után csak erős gyökerek révén lehetséges felemelkedni”
2014. június 5. – Kárpátalja
Június 4-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Magyarország Beregszászi
Konzulátusával, valamint a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezettel közösen szervezett
rendezvényt a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából.

2014. június 5. – Kárpátalja
Több mint hároméves előkészítő munka után avatta fel kedden Töll László ezredes, a HM
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztályának vezetője az Ivano-Frankivszk
megyei Zakrivci községben emelt magyar katonai emlékművet. Az Északkeleti-Kárpátok
előterében 1944 tavaszán és nyarán az 1. magyar hadsereg folytatott hadműveleteket,
amelyek közel akkora emberveszteséggel jártak, mint a Don menti harcok.

Trianonra emlékeztek Csúzán
2014. június 5. – Új Magyar Képes Újság
A csúzai Ács Gedeon Ifjúsági Szervezet idén negyedszer emlékezett meg a magyar
történelem legtragikusabb eseményéről. A rendezvényen az alkalmi műsor mellett idén
először koszorúzták meg az 1. és 2. világháború csúzai hősi halottai emlékére állított
emlékműveket.

Horvátország
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2014. június 5. – Új Magyar Képes Újság
Zágráb Város Magyar Kisebbségi Tanácsa az év elején elfogadott munkatervhez tartva
magát rendezvényeket, programokat szervez az év során, társszervezőként is részt vesz a
zágrábi magyar egyesületek munkájában. A magyar történelem fontos helyszíneinek
megismerése céljából hetedik éve szervez tanulmányi kirándulást. A legutóbbit a hét végén
bonyolították le, ezúttal Budapest nevezetességeivel ismerkedett a zágrábi magyarok 40
fős csoportja.

Gyereknap Garfieldban, New Jerseyben
2014. június 5. – Nemzeti Regiszter
Mi közös a csokoládéban, Gombóc Artúrban, Zsédely Tímea manhattani könyvesboltjának
papírból készült lakóiban, az akadályversenyben, a magyar néptáncban, a homeopátiás
kézművességben, lángosban, kolbászban, és a palacsintában? A válasz egyszerű,
mindannyiukkal találkozni lehetett június első vasárnapján a Garfieldi Magyar Liga által
megrendezett gyereknapon.

Magyar Katonai emlékhelyek Macedóniában
2014. június 5. – Nemzeti Regiszter
Bár a Magyar Honvédség kizárólag magyar katonákból álló egységei önálló
hadműveleteket nem folytattak a mai Macedón Köztársaság területén, a két
világháborúban szórványban minden bizonnyal jelen voltak magyar területekről
mozgósított, magyar származású katonák is. A magyar katonák az első világháborúban az
Osztrák-Magyar Monarchia csapataival kerültek főleg nyugat-macedón területekre. Az
Osztrák-Magyar Monarchia egységei főként az Ohrid-Adriai tenger (a mai Albánia)
vonalon küzdöttek, de kisebb egységek harcolhattak a Szkopje-Velesz-Prilep-Bitola
vonaltól nyugatra fekvő területeken is.

Diaszpóra Horvátország

A horvát fővárosból a magyar fővárosba
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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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