Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. június 16.

2014. június 13. – MTI, hirado.hu, Duna TV
Potápi Árpád, nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Duna Televízió Közbeszéd című
műsorában elmondta: a nemzetpolitika sikeres területe volt a kormány tevékenységének.
Példaként említette a kettős állampolgárság kérdéskörét. Aláhúzta: több mint 630 ezren
igényelték már az állampolgárságot, több mint 580 ezren letették az esküt, azonban
számos olyan terület van, ami „nem ennyire látványos”, nem közérthető, például a civil
szervezetek támogatása, különböző programok, a határon túli magyar színházak kérdése, a
határon túli felsősök támogatása. Potápi Árpád hozzáfűzte, egyik feladata lesz, hogy ezeket
a programokat koordinálja.

Vezető hírek

Potápi: Kárpát-medencei szinten segíteni a nemzet összekapcsolását

Répás: Kulcsfontosságú feladat az oktatás és a tehetséggondozás
2014. június 13. – MTI, Kormány.hu
A magyar nemzetpolitika kulcsfontosságú feladatának nevezte az oktatást és kiemelten a
tehetséggondozást a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken Tatabányán.
Répás Zsuzsanna az Edutus Főiskola Collegium Talentum tehetséggondozó programjának
évzáró rendezvényén kifejtette: a szellemileg gyarapodó közösségnek erős az identitása,
szilárd és egészséges a nemzettudata, ismeri és tiszteli múltját, történelmét, ápolja a közös
kultúrkincset. Tagjai igyekeznek a nemzet hasznos és építő tagjai lenni, és azon dolgozni,
hogy a magyarság minél nagyobb megbecsültségnek örvendjen a világban. A program célja
a külhoni magyar értelmiség utánpótlásának, a magyar nyelvű felsőoktatás tudományos
fokozattal rendelkező fiatal oktatói bázisának erősítése és a határon túli tudományos,
oktatói elit segítése.

Az MKP azt várja az új államfőtől, hogy segít az asszimiláció megállításában

Magyarország

2014. június 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Andrej Kiska azzal segíthetne leginkább a magyar közösségnek, ha elismerné a felvidéki
magyarság megmaradását célzó lépések legitimitását és maga is felhívná azokra a
figyelmet - jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke, a párt
Országos Tanácsának ülése után tartott sajtótájékoztatón. „Ha egy köztársasági elnök azt
mondaná, hogy vegyük figyelembe, hogy a magyarok igényei legitimek, mert nem az
ország szétverését szolgálják, hanem önmaguk megmaradását, akkor nagyon
sokat segítene” - fejtette ki Berényi József.

Hungarikumok a határon túl
2014. június 16. – Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
A Hungarikum Bizottság kötelessége, hogy elsősorban a helyi értékeket hívja elő és
mozgósítsa. E munka részeként a határon túli értékek feltérképezésére kollégiumokat hoz
létre – mondta Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja a
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Lakiteleki Népfőiskola hétvégi rendezvényén. A hungarikum szakmai napot záró
előadásában a politikus arról beszélt, hogy a Horvátország drávaszögi részén élőkkel
együttműködésben hamarosan létrejövő első kollégium munkájában mintegy 120 főiskolás
és egyetemista, friss diplomás fiatal vesz részt, emellett elindult a szerveződés a
Délvidéken, Szabadka térségében is. Jelezte, hogy a következő években Kárpátaljától a
Csallóközig a Kárpát-medence minden határon túli, magyarlakta területén tervezik ilyen
programok megvalósítását.

Erdély

Perel az EMNP és az EMNT a Wass-könyvek és -szobor miatt
2014. június 13. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika
A Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt határozottan elítéli a
Csíksomlyón, Pünkösd szombatján tapasztalt hatósági visszaéléseket és a Pünkösdkor
Szovátán állított Wass Albert-szobor elhurcolását - közölték az EMNP és az EMNT
Székelyföld régióért felelős alelnökei. "Nem tudjuk és nem is akarjuk elfogadni Wass
Albert törvényesen megjelentetett műveinek, könyveinek betiltását, illetve árusításának
bárminemű korlátozását, szobrainak tiltását" - írták.

Tőkés kitüntetése: elkezdődött a becsületbíróság határozata ellen indított
per
2014. június 13. – transindex.ro, Krónika, MTI, Erdély Ma, maszol.ro
Elkezdődött pénteken Bukarestben az a közigazgatási per, amelyet Tőkés László európai
parlamenti képviselő indított román állami kitüntetésének visszavonásáról szóló
becsületbírósági határozat ellen. Az első tárgyaláson a becsületbíróságot védő Lucian
Bolcaş ügyvéd azzal érvelt, hogy a határozat nem minősül közigazgatási jellegűnek, ezért
szerinte a felperes panasza elfogadhatatlan - tájékoztatta az MTI-t Kincses Előd, az EPképviselő ügyvédje. A bíróságnak először a panasszal kapcsolatos kifogásról kell döntenie,
és ezt követően kezdődhet el érdemben a tárgyalás.

Elmondta a TVR, miért nem fogható Romániában az MTVA vb-közvetítése
2014. június 13. – transindex.ro
"Több mint nyomósak" az okok, "verhetetlen érvek" szóltak amellett, hogy a Román
Közszolgálati Televízió nem egyezhet ki a Magyar Közszolgálati Televízióval (MTVA) arról,
hogy a Brazíliai Labdarúgó Világbajnokságnak az M1 és M2 magyarországi közszolgálati
televízióadókon történő sugárzásának Romániában teret biztosítson - mondta el Costi
Serbu, a TVR kommunikációs munkatársa.
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Kovács: rossz célpontot
autonómiaügyben

lőnek

2014. június 13. – maszol.ro
Az MPP háromszéki politikusai elégedetlenek az RMDSZ-el való partnerséggel, és
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát kérik a polgári párt országos vezetőségétől.
Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára a maszol.ro-nak leszögezte: rossz célpontot választottak
azok, akik az RMDSZ-re lövöldöznek, mint az autonómia kerékkötőjére.

Bepanaszolták a magyarsértegető szenátort
2014. június 15. – Krónika, maszol.ro
Az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál panaszolta be Cristian Bodea szenátort
Szabó Ödön képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke, amiért a
liberális politikus a magyarokra sértő nyilatkozatokkal reagált, amikor a szövetség
bemutatta az anyanyelvhasználatra vonatkozó rendeletmódosító javaslatait. A liberális
Bodea a múlt héten azt mondta, pszichiátriai kezelésre kellene küldeni mindazokat,
akiknek problémájuk van a román nyelv használatával. Bodea az állam nyelvét
elutasítóknak azt javasolta, költözzenek Magyarországra.

Ismét rossz lóra tehet az RMDSZ

Felvidék

2014. június 16. – Magyar Nemzet
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) koalíciós partnerét, Victor Pontát
támogatja az őszi államfőválasztáson, ha a miniszterelnök elindul a megmérettetésen –
jelentette ki a hétvégén Kelemen Hunor. Az alakulat a kormányfő-helyettesi tisztséget
betöltő elnöke a bukaresti DCnews hírportálnak elmondta: ez a támogatás nem lesz
érvényes, ha a román szociáldemokraták nem az elnöküket küldik versenybe. Kelemen
szerint az RMDSZ minden bizonnyal önálló államfőjelöltet indít, és ő kész vállalni a
feladatot. Ponta nem örvend népszerűségének az erdélyi magyarok körében, a szövetség
pedig az előző két államfőválasztáson is „rossz lóra tett”: az általa preferált Adrian Nastase
2004-ben, Mircea Geoana pedig 2009-ben maradt alul a magyar voksokat begyűjtő Traian
Basescuval szemben.

Milyen államfő volt Ivan Gašparovič, és mit várunk el Andrej Kiskától?
2014. június 13. – hirek.sk
„Gašparovič nem azt tartotta a saját elsőrendű céljának, hogy a legkülönfélébb
kisebbségeket védje, a meghurcoltak mellett kiálljon, és felemelje hangját a végrehajtó
vagy más hatalommal szemben. Így gyakorlatilag tényleg láthatatlan elnök volt, akinek
csak néhány kiszólása marad meg az emlékezetünkben“ – véli Öllös László. A politológus
szerint Kiska „Gašparovičhoz viszonyítva minden bizonnyal jobb lesz”. „Véleményem
szerint az lenne szerencsés dolog, ha az új köztársasági elnök felismerné, hogy ez elmúlt 25
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év a szlovák-magyar viszony szempontjából jobbára semmiféle érdemi áttörést nem
hozott, s annak érdekében kezdene el munkálkodni” – tette hozzá Öllös László.

Magyarországra vezet Kiska első hivatalos útja
2014. június 14. – Magyar Nemzet, Felvidék Ma,hirek.sk
Az új szlovák államfő, Andrej Kiska első hivatalos útja Magyarországra vezet, aki Áder
János köztársasági elnök meghívására, a magyarországi demokratikus változások 25.
évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségekre utazik a magyar fővárosba. Az államfők
részt vesznek az 1956-os forradalom áldozatainak sírjánál rendezett megemlékezésen,
majd meglátogatják a 20. századi diktatúra emlékét idéző Terror Háza Múzeum kiállítását.

Már 830 személyt fosztottak meg állampolgárságától
2014. június 14. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Négy év leforgása alatt 830 személyt fosztottak meg szlovák állampolgárságától azért, mert
felvette egy másik ország állampolgárságát. A legtöbben - összesen 320-an - a cseh
állampolgárság felvétele nyomán veszítették el a szlovákot – derül ki a belügyminisztérium
adataiból. A magyar felvétele miatt 53-an bűnhődnek.

Halálának 100. évfordulóján Feszty Árpádra emlékeztek Révkomáromban
2014. június 14. – hirek.sk
A Duna Menti Múzeum, a Nyitrai Kerületi Önkormányzat, valamint a Jókai
Közművelődési és Múzeum Egyesület szervezésében az ógyallai származású Feszty Árpád
festőművész halálának centenáriuma alkalmából kiállítás nyílt és ünnepi emlékműsor volt
június 13-án a Kultúrpalota dísztermében, amelynek éke A bánhidai csata című híres
Feszty-mű.

Nagyobb érdeklődést várnak az új államfőtől a kisebbségek
2014. június 15. – Felvidék Ma, hirek.sk
Az új köztársasági elnöknek nagyobb figyelmet kellene tanúsítania a nemzeti kisebbségek
érdekei és tevékenysége iránt – vélik a kisebbségek képviselői. „Bízom benne, hogy a
nemzeti kisebbségek iránti érdeklődése nem merül ki az eddigi gyakorlat szerinti formális
újévi találkozókban“ – mondta Hana Husenicová, aki a cseheket képviseli a Nemzeti és
Etnikai Kisebbségek Bizottságában (VNMES). Kiskának világosan jeleznie kellene, hogy
Szlovákia multikulturális ország, a kisebbségek pedig Szlovákia egyenrangú polgárai –
vélekedett Agnes Horváthová, a romák képviselője.

Andrej Kiska letette esküjét
2014. június 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap
Andrej Kiska vasárnap letette államfői esküjét és elfoglalta Szlovákia köztársasági
elnökének tisztségét. Beszédében hangsúlyozta: Szlovákia minden polgárának elnöke akar
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lenni politikai és nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül, ám egyetlen szót sem ejtett
az országban élő nemzeti kisebbségekről, így a magyarok helyzetéről sem.

A Híd értékeli, hogy Andrej Kiska minden polgár államfője kíván lenni
2014. június 15. – bumm.sk, Új Szó
A Híd üdvözölte azokat az ígéreteket, amelyek az új szlovák államfő, Andrej Kiska
beiktatási beszédében hangzottak el. „Polgári párt vagyunk, így különösen értékeljük azt
a tényt, hogy Andrej Kiska úr - mai ígérete szerint - minden polgár államfője kíván lenni
nemzetiségtől és politikai meggyőződéstől függetlenül“ – mondta Bugár Béla, a Híd párt
elnöke.

Az autonómia
2014. június 16. – Lovász Attila – Új Szó
„A felvetésről, hogy Szlovákia most már nemcsak nemzetiségileg, hanem gazdaságilag is
problémás területei számára az autonómia a regionalizmus egyik legprogresszívabb
megjelenése lenne, annak korántsem nemzetiségi hozadékaival együtt, eddig senki
értelmesen nem beszélt. Kiska elutasító magatartása tapasztalati – senkitől soha nem
hallotta, hogy az autonómia nem nemzetiségi, hanem regionális megoldás. És ha az, akkor
olyan közjogi méltóságnak kell elmagyarázni, akinek egyébként semmi baja azzal, ha az
autonómiából esetleg egy nemzetiségnek is haszna lehet. Ma Kiska ilyennek látszik.”

Štěch: a Beneš-dekrétumoknak
jogrendjében

helyük

van

egy

európai

jogállam

Vajdaság

2014. június 15. – MTI, Magyar Hírlap, Felvidék Ma
A Beneš-dekrétumoknak helyük van egy európai jogállam jogrendjében, és hiba, ha az
ellenkező véleményekre Prága nem reagál - állítja Milan Štěch, a cseh parlament
felsőházának szociáldemokrata elnöke. Milan Štěch a bajor tartományi szociális miniszter,
Emilie Müller kijelentésére reagált, aki a közelmúltban azt mondta, hogy a Benešdekrétumoknak nincs helyük egy európai jogállam jogrendjében.

Képviselői fogadóirodát nyit Szabadkán a Jobbik országgyűlési képviselője
2014. június 13. – Vajdaság Ma
Szávay István, a Jobbik Magyarországért Mozgalom országgyűlési képviselője
szeptemberben képviselői fogadóirodát nyit Szabadkán – jelentette be pénteki
sajtótájékoztatóján a magyarországi párt parlamenti képviselője. Szávay elmondta, hogy a
néhány hónappal ezelőtt megnyílt szabadkai irodát botrányos körülmények között bezárni
kényszerült a Jobbik Délvidéki Csoportja, ezért döntött úgy, hogy első külhoni képviselői
fogadóirodáját az ősz elején Szabadkán nyitja meg.
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A tartományi kormány átalakítását sürgetik
2014. június 14. – Magyar Szó
A Vajdasági Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt az eddiginél is szorosabban
együtt fog majd működni a tartományi és a köztársasági parlamentben is – derült ki a két
pártelnök közösen megtartott újvidéki sajtótájékoztatóján, melyet egyeztetések előztek
meg. Nenad Čanak, a liga vezetője elmondta, hogy a tartományi kormánynak a jelenlegi
felállásban nincs jövője, így az annak átalakításáról szóló megbeszélések elindítása vagy a
választások kiírása jelentik az alternatívákat. A két párt együttesen vesz részt majd azokon
a tárgyalásokon is, melyekre hamarosan meghívják a többi pártot a tartományi kormány
átalakítása, illetve egy hatékonyabb szerbiai ellenzéki fellépés kialakítása érdekében.

Bonyolult stratégiák és egyszerű életproblémák
2014. június 14. – Magyar Szó
Két hónappal ezelőtt, április 16-án alakult meg a Köztársasági Képviselőház új összetétele.
A parlamenti többség definiálása, a kormány megválasztása az első feladatok közé
tartozott. A Vajdasági Magyar Szövetség a kormány megalakítása előtt koalíciós
tárgyalásokat folytatott a választások győztesével, a Szerb Haladó Párttal, ennek
eredményeképp végül a hatalmi többség tagjává vált. Pásztor Bálint frakcióvezetőt az
elmúlt két hónap munkájáról, legjelentősebb feladatairól, eredményeiről kérdezte a
Magyar Szó.

„Érthető előadásokat kell színre vinni” – A szabadkai Népszínház Magyar
Társulata nem ért egyet a programmal
2014. június 14. – Pannon RTV
A héten kinevezték a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának új művészeti vezetőjét.
Mezei Zoltán eddigi társulatvezető megbízatási ideje lejárt. A négy jelölt közül Andrási
Attilát támogatta a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális Bizottsága. A társulat azonban nem
ért egyet a döntéssel. Mezei Zoltán: „Hogy miben fogja megváltoztatni ez a társulat életét,
azt a jövő mutatja majd meg, amikor ez elkezd működni, mármint Andrási Attila a
társulattal. A mi részünkről nagyon fontosnak tartom elmondani azt, hogy a társulat és
jómagam nem ért egyet az MNT kulturális bizottsága által javasolt Andrási Attila
pályázatával. Hangsúlyozom, pályázatával.”

Megtartotta első közgyűlését a Nagybecskereki Magyar Vállalkozók
Egyesülete
2014. június 15. – Vajdaság Ma
Az év elején, március 12-én alakult meg a Nagybecskereki Magyar Vállalkozók Egyesülete,
amelynek az a célja, hogy egyesítsék a környékbeli magyar vállalkozókat, új
munkalehetőségeket, illetve új befektetéseket keressenek, valamint, hogy a nemzetközi
pályázatokon közösen vegyenek részt, hogy nagyobb méretű kiállításokon együtt
mutatkozzanak be. Az első közgyűlésen az alapító tagokat választották be az elnökség
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soraiba, így Meleghy Zoltán, Mészáros Violetta, Mészáros István, Simon Ferenc, Gabona
Ferenc, Tóth Szakáll Gabriella és Tóth Tünde vállalták az elnökségi teendőket.

A szerbiai községek több mint felének nincs parlamenti képviselője
2014. június 15. – Vajdaság Ma
A szerbiai városok több mint felének, s így számos vajdasági községnek sincs képviselője a
köztársasági parlamentben, írja a Novosti. Szerbiában összesen 174 község van, ezek közül
több mint 100-nak, azaz mintegy 1 millió polgárnak nincs parlamenti képviselője, így
többek között az óbecsei, apatini, topolyai, krupanji, žitorađei lakosoknak sincs. Minden
harmadik képviselői helyet belgrádiak foglaltak el, a vajdasági községek közül pedig
Újvidéknek van több, összesen 18 képviselője. Nagyjából 50 községnek egy képviselői hely
jutott a parlamentben, így például Nagykikindának is, de többek között Krupanj, Žitorađa,
Apatin, Óbecse, Topolya, Kladovo, Paraćin, Negotin, Medveđa, Bosilegrad, Arilje, Bela
Palanka egyetlen képviselővel sem rendelkezik.

Díjeső hullott az Újvidéki Színházra
2014. június 16. – Magyar Hírlap
Az Újvidéki Színház Opera Ultima című előadása kapta a 14. Pécsi Országos Színházi
Találkozó legjobb előadásának járó díjat, a legjobb rendező A Fényévek című darabért
Ascher Tamás lett. Elor Emina (Opera Ultima) és Fodor Tamás (I. Erzsébet) vihette haza a
legjobb főszereplőnek járó díjat.

Tanévzáró Edmontonban

Diaszpóra

2014. június 13. – Nemzeti Regiszter
A 2013/2014-es tanév sikeres befejezésének lehettek szemtanúi június 7-én azok a szülők,
tanárok és más érdeklődők, akik délelőtt 10 órakor ellátogattak a Szent Imre Magyar
Iskolába. A tanulók műsorral búcsúztatták a lezárult tanévet, és kitörő lelkesedéssel
fogadták a beköszöntő nyári szünetet.

Hatalmas siker és érdeklődés a diaszpóra legnagyobb Magyar Fesztiválján
2014. június 15. – Nemzeti Regiszter
Óriási sorok, teltházas bemutatók és minden bizonnyal rekord érdeklődés mellett zajlott le
június 7-én a magyar diaszpóra egyik kiemelkedő, de biztosan legnagyobb szabású Magyar
Fesztiválja New Brunswickban (New Jersey állam), az Egyesült Államokban.
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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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