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2014. június 6. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu, Infó Rádió, Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap
A magyar diplomácia legfontosabb feladata a következő évtizedekben is a térségpolitika
lesz, hiszen a magyar külpolitikának mindig az a leglényegesebb, hogy a határon túli
magyar közösségek helyzete miként alakul - mondta Martonyi János. A miniszter
kiemelte: akkor lehet javítani a határon túli magyarok helyzetén, ha ó együttműködést,
erős kapcsolatrendszert, kölcsönös bizalmat épít ki Magyarország a szomszédos
országokkal, és ez a mindenkori magyar külpolitika kardinális tétele marad.

A KMKSZ elnökével tárgyalt Orbán Viktor Kijevben

Vezető hírek

Martonyi: a térségpolitika a magyar diplomácia legfontosabb feladata

2014. június 7. – MTI, Kárpátalja, Kárpáinfo, Kárpátalja Ma, hirek.sk, hirado.hu, mno.hu
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével, Brenzovics Lászlóval
folytatott megbeszélést szombaton Kijevben Orbán Viktor miniszterelnök, Petro
Porosenko ukrán elnök beiktatása alkalmával. A tárgyaláson szóba került, hogy az ukrajnai
magyarság közel kétharmada támogatta az ukrán elnökválasztáson győzelmet aratott
jelöltet. Orbán Viktor és Brenzovics László szerint az Ukrajnában élő magyarok és ukránok
érdeke egybeesik: béke kell az országban. A jelenlegi ukrajnai helyzetből a kiutat egy
európai demokratikus ukrán állam jelenti, amely tiszteletben tartja a területén élő nemzeti
kisebbségek jogait.

Izsák: Ceausescu sem mert volna egy ilyen törvényt megfogalmazni
2014. június 7. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A területi autonómia és minden más szakadár törekvés betiltásáról és büntetéséről
terjesztett törvénytervezetet a parlament elé Bogdan Diaconu, a kormány levő
Szociáldemokrata Párt parlamenti képviselője. A tervezet szerint tilos lenne az autonómia
eszméit gyűléseken, rendezvényeken, vitákon, politikai vagy civil kezdeményezések révén
népszerűsíteni. Erdei Edit Zsuzsanna mikrofonja előtt a kezdeményezéssel kapcsolatosan
Izsák Balázs az SZNT álláspontját ismertette. Európa legkegyetlenebb diktatúrájában, a
Ceausescu diktatúrájában nem mertek volna egy ilyen törvényt megfogalmazni, mert
Románia már akkor egy olyan sor nemzetközi egyezmény aláírója volt, amelyekkel nem
lehet „szembemenni” – jelentette ki Izsák Balázs.

KDH: megengedhetetlen a területi autonómiáról való vita
2014. június 8. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó
A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) számára megengedhetetlen a területi
autonómiáról szóló vita – jelentette ki Pavol Abrhan, a párt parlamenti képviselője. Pavol
Abrhan szerint nincs etnikailag egységes terület Szlovákiában. „Nincs olyan területe az
országnak, ahol kizárólag egy nemzeti kisebbség élne. Ha valaki ilyen vitát nyitna, azzal
csak az arányokat fordítaná meg, tehát az adott terült szlovák polgárai lennének
kisebbségben. Egy ilyen jellegű vitát mi megengedhetetlennek tartunk“ – közölte.
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2014. június 10. – Magyar Nemzet
Úgynevezett koszorútanácsot hoz létre a főváros XVIII. kerületének önkormányzata a
határon túli magyarlakta testvérvárosi települések vezetői részvételével. Ughy Attila, a
XVIII. kerület fideszes polgármestere kezdeményezésének fő célja, hogy a hagyományos
települések – az egymás közötti kulturális, oktatási és identitáserősítő programok
szervezésén túl – minél több európai uniós forráshoz jussanak a következő hét évben.

Magyarország

Koszorútanács a magyarlakta városok uniós forrásaiért

2014. június 6. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro
Az Erdélyi Magyar Nemnzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt szervezésében
Nagyváradon és Érmihályfalván is fogadták pénteken a csíksomlyói búcsúra tartó
zarándokvonatokat. A Csíksomlyó Express és a Történelmi Székely Gyors egy-egy 30
perces szünet erejéig Kolozsváron is megállt, ahol örömmel köszöntötték a zarándokokat.
Az RMDSZ Kolozs megyei nőszervezete és a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum szervezésében
az Ördögtérgye Néptáncegyüttes tartott rövid néptáncbemutatót, amelyen kivételesen nem
csak a helyi, hanem a székely gyorssal érkező muzsikusok is kísérték a táncosokat.

Erdély

Örömmel fogadták Erdélyben a zarándokvonatokat

Dózsa György nevének visszamagyarosítását kezdeményezték
2014. június 6. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, MNO
Dózsa György neve magyar változatának használatát kezdeményezte a parasztvezér
szülőfalujában, a székelyföldi Dálnokon Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke.
A parasztvezér kivégzésének az ötszázadik évfordulója alkalmából tartott dálnoki
megemlékezésen Tamás Sándor elmondta, az elmúlt évszázadok során sokan vitatták
Dózsa György eredetét, nevét, társadalmi szerepét. „Egy viszont biztos: Dózsa György a
miénk! Székely-magyar ember volt, nemesi család sarja. Ragaszkodunk az egykori dálnoki
szülött magyar nevéhez, ezért az emlékévvel kapcsolatban a belügyminiszterhez fogok
levélben fordulni, arra kérve, hogy a Kovászna megyei csendőrség nevét Gheorghe Dojáról
változtassák Dózsa Györgyre” – idézte a Kovászna megyei önkormányzat sajtóirodája
Tamás Sándort.

Káromkodó, pesszimista népből imádkozó néppé válni
2014. június 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro,
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap
A boldog élet titka abban rejlik, milyen a viszonyunk Isten igéjéhez – mondta Oláh Dénes
marosvásárhelyi főesperes, plébános, a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi
szentmiséjének főszónoka több százezer zarándok előtt. A pünkösdszombati szentmise
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Erdély

prédikációjában a Maros-Küküllő kerületi főesperes kifejtette, hogy a boldog élet titka az
ige figyelmes hallgatásában, majd az életben történő aprópénzre váltásában ölt testet.
Elmondta, hogy az idei búcsú középpontjában álló Szűz Mária valóban boldog volt, mert
szívébe véste ezeket a szavakat.

Székelyföld autonómiastatútuma – Nincs határidő
2014. június 7. – Erdély Ma, Háromszék
Előbb szervezeten belül kell egyeztetnie a két pártnak az autonómiastatútumról, és ha
kialakult végleges álláspontjuk, akkor lesz értelme ismét tárgyalóasztalhoz ülni – véli
Márton Árpád, a Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezetek egyik kidolgozója, az
RMDSZ-es küldöttség tagja. Elmondta, az RMDSZ-en belül is különböznek a vélemények
bizonyos kérdésekről, az MPP-vel folytatott tárgyaláson kiderült, sok mindent hasonlóan
gondolnak, a májusi találkozón elsősorban azt vették számba, mit látnak másképp, miről
kell tárgyalniuk, és milyen formában. Márton Árpád kifejtette, négy autonómiatervezetet
dolgoztak ki, ezek közül egyet adtak át a Magyar Polgári Pártnak, és az került a
nyilvánosság elé, amely a jelenlegi jogi keretek között megvalósítható autonómiáról szól.

Anyanyelvükön hallgattak szentmisét a csángók
2014. június 7. – szekelyhon.ro
Több éves hagyománya van a pünkösdi „csángó misének”. A csíksomlyói Szent Péter és Pál
plébánia Betlehem- kápolnájában tartott szentmisén idén is szép számban vettek részt a
moldvai csángók. Számukra különleges alkalom, hogy anyanyelvükön, magyarul
hallgathatták a Berszán atya által celebrált szentmisét.

Tizenkét tábla a történelemhamisítás jegyében
2014. június 7. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet
Az elmúlt napokban ritkán látott vehemenciával avatták a román hatóságok a holokauszt
áldozataira emlékező kétnyelvű táblákat észak-erdélyi vasútállomásokon. „A magyar
csendőrség a Horthy-rezsim fasiszta jellegű uralma alatt” deportálta a zsidókat, olvasható
a magyarellenes gyűlöletkeltésre is alkalmas táblákon, melyeknek szövegét nem
egyeztették a helyi zsidó szervezetekkel. Az eseményeken olyan bukaresti politikusok
pózoltak, akik nemrég még azt mondták, Romániában nem volt holokauszt. Pedig volt:
1937-től 1944 végéig a román fennhatóságú területeken többen haltak meg, mint ÉszakErdélyben, de erre Bukarest nem szívesen emlékezik.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. június 7-i számában olvasható.)

Antal Árpád nem akarja, hogy a szélsőségesekkel társítsák
2014. június 9. – Erdély Ma
A sepsiszentgyörgyi polgármester sajtótájékoztatón, újságírói kérdésre kifejtette, kerüli az
olyan rendezvényeket, ahol szélsőséges szervezetek is részt vesznek, mert nem akarja, hogy
ezekkel társítsák. Nem ért egyet azokkal, akik a Székelyföld nem Románia, vagy vesszen
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Megtisztították a lefestett érsekújvári táblákat
2014. június 6. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma
A Gombaszögi Nyári Tábor aktivistái péntek éjjel megtisztították a csütörtökön reggelre
lemázolt magyar helységnévtáblákat. Ezzel párhuzamosan a Gombaszögi Nyári Tábort
hirdető plakátokat is rongálja valaki.

Nincs új a nap alatt: Slota az MKP feloszlatását sürgeti

Erdély
Felvidék

Trianon jelszavakat skandálják, mert ez nem segít a területi autonómia kivívásában, és
nem szolgálja a magyar közösség érdekeit, céljainak megvalósítását. „Nem titok, hogy én
Székelyföld autonómiáját szorgalmazom, az autonómia biztonságot jelent a magyar
közösségnek, stabilitását Romániának, Közép- és Kelet- Európának. Viszont a
szélsőségesek nem segítik az autonómia- mozgalmat. Én azt mondom, hogy Székelyföld
Románia, és területi autonómiát kell kapnia Romániában, nem akarunk elmenni
Romániából Székelyfölddel”, mondta Antal Árpád.

2014. június 7. – Felvidék Ma, Új Szó
Ján Slota, a Keresztény Szlovák Nemzeti Párt EP-választási listájának vezetője, azóta
egyhangúlag megválasztott elnöke azzal a kérelemmel fordult a főügyészhez, hogy a
kezdeményezze az MKP feloszlatását. A nacionalista politikus szerint a magyar párt
tevékenysége ellenkezik a szlovák alkotmánnyal.

Rusnák nem gyalázkodott a rendőrség szerint
2014. június 7. – hirek.sk, Új Szó, MNO
A rendőrség szerint Dárius Rusnák, az elnöki hivatal kommunikációs osztályának vezetője
nem követte el gyalázkodás vétségét, mikor két magyarul beszélgető fiatal nőt szidalmazott
egy pozsonyi bárban. A rendőrég azzal indokolja az eljárás leállítását, hogy gyalázkodás és
uszítás bűncselekményének elkövetéséhez nem elegendő, ha az elkövető „kimondott egy, a
kisebbség elnevezéséből és vulgáris jelzőből álló szókapcsolatot”. Az elnöki hivatal
kommunikációs osztályának vezetője ellen ugyanakkor folytatódik a garázdaság miatti
vizsgálat. Emiatt bíróság elé is kerülhet, s akár hat hónaptól három évig terjedő
szabadságvesztésre is ítélhetik.

Ülésezett a kormány emberi jogi, kisebbségi és nemi egyenlőségi tanácsa
2014. június 7. – hirek.sk
Újabb ülését tartotta pénteken a kormány emberi jogi, kisebbségi és nemi egyenlőségi
tanácsa. A kisebbségi kormánybiztos kinevezése továbbra is csak ígéret, arról nem esett
szó a tanácskozáson. Petőcz Kálmán nem tartaná jó megoldásnak, ha ezt a tisztséget egy
felvidéki magyar vagy más kisebbség képviselője vállalná el, lévén a kormánybiztos a
kormány embere.
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2014. június 9. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap
Nagy József, a Most-Híd párt színeiben megválasztott európai parlamenti (EP-) képviselő
olyan szlovák-magyar kormányközi párbeszédet javasol a Beneš-dekrétumok ügyében,
amelynek a végén a két parlament közös nyilatkozattal megkövetné azokat, akik
sérelmeket szenvedtek el. A megválasztott EP-képviselő felhívta a figyelmet arra: a csehek
részéről az elmúlt időszakban több magas rangú politikus nyilatkozatban ismerte el, hogy
a dekrétumok súlyos jogtipráshoz vezettek a németeket illetően. Nagy József szerint a
„biztató cseh példa alapján bátran el kell indulni a kérdés rendezésében, és előítéletek
nélkül le kell azt zárni”.

Felvidék

Nagy József szlovák-magyar párbeszédet javasol a Beneš-dekrétumok
ügyében

Nyilatkozat a felvidéki holokauszt 70. évfordulója kapcsán
2014. június 9. – hirek.sk
A Szlovák Köztársaság Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Tanácsa
nyilatkozatot fogadott el a felvidéki holokauszt 70. évfordulója kapcsán. A Tanács kifejezi
szolidaritását a holokauszt túlélőivel, azok családtagjaival és leszármazottaikkal,
mindazokkal, akik most Dél-Szlovákia szerte kegyeletei megemlékezéseken találkoznak.

Magyar Kulturális Hét kezdődik Pozsonyban
2014. június 9. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap
A Szent Márton-dómban, ismertebb nevén a koronázó templomban tartott pünkösdi
orgonahangversennyel veszi kezdetét hétfőn este a „Több mint szomszéd” - Magyar
Kulturális Hét Pozsonyban című rendezvénysorozat.

Hivatalnokok döntik el, ki a jó kisebbségi képviselő
2014. június 9. – bumm.sk, Új Szó
Lejár a kisebbségi bizottság jelenlegi tagjainak mandátuma, ezért új jelentkezőket vár a
testületbe a kormányhivatal. Idén azonban újdonság várható: alaposan megrostálják, és
letesztelik a jelentkezőket, így tulajdonképpen a kormányhivatal dönti el, ki a jó kisebbségi
képviselő. Eddig a kisebbségek képviselőit civil szervezetek jelölték, a magyarok öt
képviselőjét például a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. Tokár Géza, a Kerekasztal
szóvivője elmondta, felháborítónak tartja, hogy a megbízott kormánybiztos beiktatott a
rendszerbe egy olyan elemet, aminek a segítségével minden probléma nélkül
megrostálhatja a jelölteket. A folyamatban így a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nem is
vesz részt.

Rosszabb, mint egy éve
2014. június 10. – Új Szó
Egy év alatt sokat, hat százalékpontnyit romlott a végzős magyar alapiskolások eredménye
a Tesztelés 9 felmérés alapján, legalábbis magyar nyelv és irodalomból. Tavaly az elért
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Pásztor: A vajdasági magyarok nem árulók
2014. június 6. – Vajdaság Ma
A vajdasági magyarok nem árulók - mondta Pásztor a tartományi képviselőházban
újságíróknak, reagálva Nenad Čanaknak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV)
elnökének tegnapi kijelentésére, amelyben azzal vádolta a VMSZ-t, hogy az a „jobboldali
Fidesz kihelyezett tagozata”. „A VMSZ európai képviselőt kapott, miközben ezzel
egyidejűleg hatalmon van Szerbiában köztársasági, tartományi és önkormányzati szinten
is. Mi történik, ha szembekerülnek Szerbia és Magyarország érdekei az Európai
Parlamentben, akkor vajon a szerb kormányban is helyet kapó VMSZ képviselői kire
fognak szavazni”, tette fel a kérdést Čanak.

Vajdaság Felvidék

átlag 62,74 százalék volt, idén csak 56,35 százalék. Szlovák nyelv és irodalomból is
rosszabb eredmény született a tavalyinál: 69,72 százalékos szintről romlott a színvonal
67,59 százalékra. Magyarból a legjobb eredményt a Nagyszombat megyében található
iskolák érték el, 62,7 százalékra teljesítettek, megelőzve a 62,1 százalékos Pozsony megyei
iskolákat. A legrosszabb eredményt Kassa megyében érték el a diákok, 49,3 százalékot.

Pásztor: Nem megyek sehova, Čanak neveletlen
2014. június 6. – Vajdaság Ma
A parlament választotta meg, s csak abban az esetben válik meg tisztségétől, ha a
képviselők elégedetlenek lesznek munkájával, jelentette ki Pásztor István, a tartományi
képviselőház elnöke. “Ez a tisztség nem örökség. Ez egy olyan pozíció, amelyre a
képviselők több mint 50 százalékának támogatásával, s javaslatára kerültem és itt is
maradok, amíg másként nem döntenek. Amíg pedig itt leszek, tisztességesen és
hatékonyan végzem a munkámat, még akkor is, ha ez egyeseknek nem tetszik”, jelentette
ki Pásztor Nanad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnökének azon
megjegyzését kommentálva, miszerint ez a hely a ligásokat illetné. Nenad Čanak, a LSV
elnöke korábban azt nyilatkozta, pártját illetné meg a tartományi képviselőház elnöki
széke. Čanak azt is mondta, hogy a VMSZ “a magyar jobboldali párt, a Fidesz kihelyezett
tagozata”, amellyel együtt bekerült az Európai Parlamentbe.

Új választási rendszer Vajdaságban, minimális többséggel törölték el a vegyes
rendszert
2014. június 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
A vajdasági képviselőház jóváhagyta a választási szabályok módosítását, így a jövőben
részarányos rendszer szerint, kizárólag pártlistáról juthatnak be a politikusok a
képviselőházba. A tartományi választási szabályok megváltoztatására a hatalmon levő
Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) mellett több ellenzéki párt képviselői szavaztak
igennel, a kormányzó Demokrata Párt (DS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
azonban ellenezte a javaslatot. Pásztor István házelnök elmondta, a VMSZ azért nem
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Zenta: Riportfilm-bemutató az itthon maradás népszerűsítéséért
2014. június 7. – Vajdaság Ma
Nagy érdeklődés mellett mutatták be pénteken este Zentán, a Zentai Gimnázium
dísztermében Béres Barbara, a Szegedi Tudományegyetem kommunikáció szakos
hallgatója Azért születtünk a világra, hogy valahol otthon legyünk benne című
vizsgafilmjét, amely az itthoni továbbtanulást és az itthon maradást kívánja népszerűsíteni
a középiskolás fiatalok körében. A riportfilm készítője elmondta, igyekezett minél több
oldalról megközelíteni a témát, megszólaltatva mindazokat a személyeket, akik
kompetensek lehetnek ebben a kérdésben.

Vajdaság

támogatja a javaslatot, mert így több mint egymillió vajdasági polgár gyakorlatilag
tartományi képviselő nélkül marad, mint ahogyan a szerbiai polgárok többségének sincs
képviselője az országos parlamentben.

Szigorúbban ellenőrzik a magyar nyelvtudást az állampolgárság igénylésekor
2014. június 7. – Vajdaság Ma
Magyarország szerbiai külképviseletein szigorítottak a magyar nyelvtudás ellenőrzésén a
kettős állampolgárságot igénylők esetében, írja a Tanjug. Magyarország szabadkai
főkonzulátusán ugyanolyan intenzitással dolgoznak a kettős állampolgársági kérelmek
feldolgozásán, mint egy évvel ezelőtt, az egyszerűsített eljárás kérelemátadási feltételei
nem változtak, de az állampolgárság elnyerésének két feltétele közül az egyik, a magyar
nyelvtudás ellenőrzése szigorúbbá vált.

Korhecz: A Magyar Nemzeti Tanács úttörő munkát végez
2014. június 7. – Vajdaság Ma, MTI
A Magyar Nemzeti Tanács (MNT) úttörő munkát végez, ennek a „felfedező” munkának
minden előnyével, veszélyével és buktatójával együtt, hiszen Szerbiában van alkotmányban
rögzített autonómia, míg a Kárpát-medence többi magyar régiójában nincs – hangsúlyozta
Korhecz Tamás, az MNT elnöke Palicson a területi és nem területi autonómiáról rendezett
háromnapos jogi-tudományos konferencia szombati zárónapján. Magyarázata szerint,
amikor Szerbiában, Vajdaságban az autonómiáról beszélnek, akkor az egyrészt azt a
szerencsés helyzetet jelenti, amelyben megvan a lehetőség arra, hogy a hatályos jog
vonatkozásában vizsgálják a kérdést - hiszen „más Kárpát-medencei magyar közösségek
csak az álmok, elképzelések és követelések vonatkozásában tárgyalhatnak erről” -,
másrészt pedig a gyakorlati megvalósítás azt is eredményezi, hogy problémák, kérdések
merülnek fel.

Öt éves a VMHE
2014. június 9. – Magyar Szó
Az idén ötéves fennállását ünneplő Vajdasági Magyar Helytörténeti Egyesület a hétvégén
Szabadkán tartotta meg évi közgyűlését, melynek keretében beszámoltak az elmúlt egy év
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Játszósarkot minél több intézménybe!
2014. június 9. – Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács áprilisban meghirdetett egy pályázatot, amelynek a célja, hogy
játszósarok legyen minél több intézményben. A kiírásnak köszönhetően 8 vajdasági civil
szervezet gazdagodott képességfejlesztő játékokkal. A játékokat az újszülöttektől egészen a
8 éves gyerekekig minden korosztály használhatja. Egy-egy csomag értéke 12 és fél ezer
dinár. A csomagot igyekeztek aszerint összeállítani, ami leginkább megfelel az adott civil
szervezetnek.

Vajdaság

eseményeiről, új elnökségi tagokat választottak, terítékre került a pénzügyi terv és a
munkajavaslat. Ezenkívül bemutatták az évkönyvüket, amit a helyszínen egyéb
kiadványokkal egyetemben meg is lehetett vásárolni, illetve az elmúlt egy évben végzett
kiemelkedő munkásságuk elismeréseként kiosztották a Kalapis Zoltán-díjakat, valamint a
VMHE elismeréseit.

Goran Knežević: Hatalomátalakítás és választások előtt Vajdaság
2014. június 9. – Pannon RTV
Hatalom átalakítás vár Vajdaságra, azután pedig gyorsan következik majd a tartományi
választás is – mondta Goran Knežević, a Szerb Haladó Párt alelnöke. Szerinte
szükségszerű, hogy az év végéig hatalomváltásra kerüljön sor. Knežević a Novostinak azt
nyilatkozta, csakis a választások oldanák meg Vajdaság problémáit. Mivel ez ebben a
pillanatban nem lehetséges, ezért óhatatlan a hatalom rekonstrukciója. A haladó párti
politikus szerint a Demokrata Pártnak kevesebb mint hat százalékos a támogatottsága,
vagyis a DP elvesztette a legitimitását Vajdaságban.

2014. június 6. – Kárpátinfo
Bocskor Andrea a Beregszászi Magyar Konzulátuson tartott sajtótájékoztatón elmondta,
hogy számára felemelő és megtisztelő feladat a brüsszeli küldetés. A képviselőnő kifejtette:
egyrészt fontosnak tartja a Fidesz-KDNP politikájának képviseletét az EP-ben, másrészt,
mint a kárpátaljai magyar közösség képviselője, szükségesnek tartja, hogy megjelenjenek
az európai politikusok előtt az itteni magyarság ügyei, törekvései, különös tekintettel a
jelenlegi nehéz ukrajnai helyzetre.

Az új ukrán elnökkel tárgyalt Orbán Viktor Kijevben

Kárpátalja

Földink az Európai Parlamentben

2014. június 7. – MTI, Kárpátalja, hirado.hu, mno.hu
A kárpátaljai magyarok helyzetéről és Ukrajna európai uniós integrációjáról is tárgyalt
Orbán Viktor miniszterelnök Petro Porosenko új ukrán elnökkel szombaton Kijevben. A
találkozón a magyar kormányfő kifejtette: egy európai perspektívájú Ukrajna
Magyarország érdeke. Hozzátette: Magyarország a jövőben is érvelni fog Ukrajna uniós

9

Keleti front
2014. június 7. – György Zsombor – Magyar Nemzet
Aggodalmat kelt a kárpátaljai magyarok körében, hogy szétküldték a behívókat az ukrán
hadseregbe. Elsősorban felmérés zajlik, és azokat keresik akik rendelkeznek katonai
tapasztalatokkal. Kárpátalján egyelőre nyugalom van, bár Kovács Miklós a KMKSZ volt
elnöke szerint nem különbek a jelenlegi vezetők a Janukovics alatti tisztségviselőktől, sőt.
Alapvető tévedésnek tartja, hogy a kárpátaljai ruszinokat a magyarság természetes
szövetségeseinek tekinti a magyar kormányzat, hiszen beálltak ők már régen a többséghez
és azt nem a magyarok adják. Brenzovics László jelenlegi elnök szerint együtt kell működni
a jelenlegi vezetéssel, ezért is kötöttek az újonnan megválasztott elnökkel Petro
Porosenkóval megállapodást, bár az is kérdés, ha születik a kisebbségek védelme ügyében
egy jogszabály akkor azt végre is tudják-e hajtani.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2014. június 7-i számában olvasható.)

Kárpátalja

integrációja mellett, miután „nemzeti érdekünk, hogy az összes szomszédunk az EU tagja
legyen”. A tájékoztatás szerint Orbán Viktor a tárgyaláson megnyugtató és biztató
tájékoztatást kapott az országban élő magyar kisebbség jogainak elismerése és tiszteletben
tartása tekintetében.

Megalakult a Nemzetiségek Közötti Egyeztető Tanács
2014. június 7. – Kárpátalja Ma
Az Ukrán Miniszteri Kabinet elfogadta a Nemzetiségek Közötti Egyeztető Tanács
megalakulásáról, valamint a nemzetiségpolitikai kérdésekkel megbízott kormánybiztos
kinevezéséről szóló döntést. A kormánybiztosi poszt a kulturális miniszter helyettesi
szerepkörével egyenrangú pozíció lesz, s a kormánybiztos nemzetközi szinten
pártfogolhatja a nemzetségi politikát.

2014. június 9. – Kárpátalja
Jóllehet, idén nem tartották meg a hagyományos ukrán–magyar jószomszédi napokat
Kárpátalján, ez mégsem jelenti azt, hogy a két ország közötti jó kapcsolat megszakadt
volna – hívta fel a figyelmet Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának
főkonzulja. Bacskai József közölte, a jó kapcsolatot nemcsak szóban erősítik, hanem
tesznek is érte többek között a Keleti Partnerség Program keretein belül vagy
humanitárius segélyek révén.

Nemzetiségi kerekasztal tapasztalatcsere céljából
2014. június 6. – RTV Slovenija Hidak
Moravske Toplice Község szervezésében „A kisebbségek helyzete a helyi környezetekben,
az európaizálódás tükrében” című európai uniós projekt keretében pénteken kerekasztal-

Muravidék

Tettekkel az ukrán–magyar jószomszédi viszonyért
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A magyar kolónia újjáéledése Brazíliában
2014. június 6. Nemzeti Regiszter
Mi is magyarok vagyunk! Ezzel a címmel íródott Sidnei Lopes 2013-ban kiadott könyve a
még felfedezetlen magyar kolóniáról. Az elmúlt két évtizedben több kutató is foglalkozott a
Jaragua do Sul-i- magyar közösség identitás keresésével.

A Mikes Program Clevelandben
2014. június 6. – Nemzeti Regiszter
A Mikes Kelemen Program négy raktárat tart fenn az Egyesült Államokban, ezek egyike az
Ohio állambeli Cleveland, amely az egyik legnagyobb magyar diaszpóra ÉszakAmerikában. Clevelandban majdnem 150 éve jelentek meg az első magyarok, akik a mai
napig nagy számban találhatóak meg a városban és környékén. Számos aktív közösség
(civil szervezetek, cserkészcsapatok, templomok) léte bizonyítja az itteni magyar élet
erejét. Talán nem véletlen, hogy a Mikes Kelemen Program Los Angeles, New Brunswick
és Chicago mellett Clevelandet tartotta érdemesnek egy gyűjtőpont létrehozására.

Diaszpóra

beszélgetést tartottak. Szó volt a kisebbségek gondjairól és esélyeiről, valamint a négy
partnerországban uralkodó viszonyok összehasonlításáról.

Kezdetektől magyar tanulás
2014. június 9. Nemzeti Regiszter
Egyre jobban terjed a híre a magyar nyelv tanításának Gold Coast-on és Brisbane-ben
egyaránt. Brisbane központjában, a Roma Street-i vasútállomástól nem messze az óvodás
és iskolás csoport mellett igény szerint egy piciknek, bölcsődéseknek szóló csoportot is
indítottunk.
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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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