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2014. június 25. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, MNO
Magyarország érdeke egy területi szuverenitását élvező, demokratikus és független
Ukrajna – jelentette ki Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter szerda délután
Brüsszelben a NATO-tagállamok külügyminiszteri tanácskozásának alkalmával. A
politikus szavai szerint az ukrajnai magyar kisebbség támogatja a jelenlegi vezetést,
miután Petro Porosenko ukrán elnök még megválasztása előtt kötelezettséget vállalt önálló
járás kialakítására a magyarok lakta településekből, a magyar nyelv szabad használatának
biztosítására és a kulturális autonómia alapfeltételeinek megteremtésére. Navracsics Tibor
az MTI-nek elmondta, ukrán kollégájával folytatott kétoldalú megbeszélésen kérte, ha mód
van rá, Ukrajna tegye lehetővé, hogy állampolgárai kettős állampolgársággal is
rendelkezhessenek.

Vezető hírek

Ukrajnában is jöhet a kettős állampolgárság?

Szerbiába látogat a magyar kormányfő

Vass Levente: nem hagyom, hogy a rendszer bedaráljon!
2014. június 25. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi
Rádió, Krónika
Három kockakővel érkezett Vass Levente mai "taburomboló" sajtótájékoztatójára,
amelyeket szimbolikusan építőanyagként mutatott be a Maros megyei és a
marosvásárhelyi RMDSZ útjának újrakövezéséhez. A kockakövekre három reform témája
volt felírva. Az első kövön Marosvásárhely: szövetségi város felirat szerepelt. A második kő
felirata szerint Vass a korlátozott mandátumszám elvének bevezetést szorgalmazza. A
harmadik kövön a felelősségvállalás szó volt olvasható.

Erdély

2014. június 25. - Magyar Szó
A magyar kormány hivatalos küldöttségét Orbán Viktor miniszterelnök vezeti majd azon a
csúcstalálkozón, melyre július elsején kerül sor Belgrádban a jelenlegi információk
alapján. A tervek szerint a magyar miniszterelnök Aleksandar Vučić szerb kormányfővel és
Tomislav Nikolić államfővel is tárgyal szerbiai látogatása során, illetve a két kormány
delegációi is megbeszéléseket folytatnak. A Vajdasági Magyar Szövetség is vendégül látja
majd a belgrádi csúcstalálkozót követően az anyaországi küldöttséget.

Az ENSZ Környezetvédelmi közgyűlésének alelnöke lett Korodi Attila
2014. június 25. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Krónika
Az ENSZ Nairobiban zajló Környezetvédelmi közgyűlésének alelnökévé nevezték ki Korodi
Attila környezetvédelmi minisztert. A minisztert a kelet-európai államok jelölték a
tisztségre, a jelölést a közgyűlés plénuma egyhangúan elfogadta. „Az alelnöki jelölésem
biztosíték arra, hogy Románia folytatja aktív részvételét a különböző nemzetközi
környezetvédelmi és fenntartható fejlődési fórumokon. Megtiszteltetés, de ugyanakkor a
fenntartható fejlődést biztosító döntések helyi és regionális alkalmazásának tekintetében
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Több magyar szak megszűnik a kolozsvári BBTE-n

Erdély

felelősség is. Kivételes pillanatnak lehetünk tanúi a napokban, és a közgyűlésen hozott
döntések a világ minden táján hatással lesznek a jövőben a különféle környezetvédelmi
politikákra” - nyilatkozta Korodi Attila a jelölést követően.

2014. június 25. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro
Százhúsz szakot javasolt megszüntetésre az oktatási minisztérium a következő tanévre,
köztük több magyar nyelvűt is. A kedden közvitára bocsátott kormányhatározat-tervezet
értelmében a következő magyar oktatási nyelvű szakok szűnnek meg a kolozsvári Babeş–
Bolyai Tudományegyetemen: a Pszichológia és Neveléstudományok Karának pedagógia
szaka, a Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar kereskedelem, turizmus és
szolgáltatás gazdaságtana szaka (nappali és levelező), a sepsiszentgyörgyi kihelyezett
tagozat üzletigazgatási szaka, a pénzügy és bank, valamint a marketing kihelyezett szakok.

Közvetítő szerepet vállal az MPP háromszéki szervezete
2014. június 25. – szekelyhon.ro
Az elkövetkezendő napokban az MPP háromszéki vezetősége felkéri a megye 53 helyi
tanácsának tagjait, hogy nyújtsák be a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott,
autonómiáról szóló határozattervezetet, kérve őket a megszavazására is. Kulcsár-Terza
József, az MPP háromszéki elnöke kijelentette, szerdától kezdve Háromszéken is
elvállalják a közvetítő szerepét, ugyanakkor már elkészültek a kétnyelvű tervezetek és
indoklások is. A Magyar Polgári Párt jelenleg Kovászna megyében összesen tizenkilenc
helyi önkormányzatban ötvennyolc képviselővel van jelen, de az elnök reméli, hogy ahol
nincs képviseletük, ott az RMDSZ elvállalja a partnerséget a nemzeti ügy érdekében.

Benyújtották Sepsiszentgyörgyön az autonómiapárti határozattervezetet
2014. június 25.- maszol.ro, Krónika
A Magyar Polgári Párt (MPP) sepsiszentgyörgyi tanácstagja benyújtotta szerdán az
önkormányzathoz az autonómiapárti határozat tervezetét. Kulcsár Terza József a polgári
párt háromszéki elnöke a sajtótájékoztatón kifejtette: azt várják, hogy a sepsiszentgyörgyi
önkormányzat a következő ülésen tűzze napirendre és fogadja el a tervezetet, amely
kifejezi a székelyföldi autonómia iránti igényt.

Nagykárolyi vita Ferdinánd király szobráról
2014. június 25. – Krónika
Heves, etnikai felhangoktól sem mentes vitába torkollt a nagykárolyi képviselő-testületben
a Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyi szervezetének arra vonatkozó javaslata, hogy Károlyikastély parkjában, a főbejárattal szemben állítsanak szobrot I. Ferdinánd román királynak.
A kezdeményezésre az RMDSZ-es többségű tanács – a szociáldemokraták tartózkodása
mellett – végül rábólintott, azonban a kastélykert helyett a városközpontban levő román
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Olvasással tiltakoztak az író üldözése ellen
2014. június 25. – szekelyhon.ro
Wass Albert-könyvekkel és felolvasással tiltakoztak Marosvásárhelyen a „jogtiprás és a
román hatóság fellépése ellen”. A tiltakozó villámcsődületet az Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács szervezte szerdán a Színház téren, ahol a percekkel azelőtt zuhogó eső ellenére is
összegyűltek az erdélyi magyar író kedvelői.

Erdély

katona emlékműve körüli parkban jelölte ki a büszt helyét. A liberálisok azonban a
monumentális Vida Géza-szobor melletti területet elfogadhatatlannak tartják.

Az UNESCO oltalmába ajánlják Csíksomlyót
2014. június 25. – Krónika, szekelyhon.ro
Újrakezdte a művelődési minisztérium a csíksomlyói búcsú felterjesztésének folyamatát az
Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO)
világörökség-listájára. Hegedüs Csilla művelődési államtitkár a Krónikának elmondta,
kénytelenek voltak újrakezdeni a procedúrát, és ezt meg is tették. Az államtitkár
emlékezetett, két évvel ezelőtt Kelemen Hunor kulturális miniszterként a jelöléshez
szükséges iratcsomót elküldte Párizsba, az UNESCO székhelyére, a bizottság azonban
néhány technikai jellegű kiegészítést kért, ám mivel az RMDSZ már nem volt kormányon,
a kulturális és örökségvédelmi minisztérium hatáskörébe tartozó országos szellemi
örökség-bizottság nem válaszolt a kérésre.

Florea: az RMDSZ ismét feszültséget szít
2014. június 26. – Krónika
Dorin Florea szerint a RMDSZ hasonló politikai nyomásgyakorlással próbálja elérni a
marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium kettéválasztását – és ezáltal a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimnázium újraindítását –, mint ahogyan azt az orvosi és
gyógyszerészeti egyetemen (MOGYE) a magyar karok megalakítása esetében teszi.
Marosvásárhely polgármestere szerint az új magyar tanintézet újraindítása körüli politikai
viták túldimenzionáltak, és fölöslegesen szítják az etnikai feszültséget.

Száz év magány
2014. június 26. – Demeter Szilárd - Heti Válasz
A trianoni békediktátum aláírását követő száz év elteltével elcsatolt területek magyarsága
idegen államok fennhatósága alatt, új hazájukban még mindig idegenek. Ez alatt az
időszak alatt a többségi nemzet kormányzata működésének köszönhetően sikerült éket
verni a különböző nemzetiségek közé, így már az értelmes párbeszéd lehetősége is
kérdésessé vált. A legjobb esetben is az anyaországbeli magyar kormányzati szerepvállalás
abban merül ki, hogy meg kell védeni a magyarság nyelvi jogait, harcolni kell a szabad
jelképhasználatért, ezzel szemben a román kormányzat a székely zászló ellen vezet
hadjáratot, a szlovák kormányzat pedig ellennyelvtörvényt fogad el.
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A civil szféra nem támogatja az emberjogi stratégiát
2014. június 25. – hirek.sk
Elveszítette a zárófázisban széleskörű támogatottságát az „Emberi jogok védelmének és
támogatásának országos stratégiája Szlovákiában“, amely három évig készült. A
dokumentumot csütörtökön kell jóváhagynia a kormány „emberi jogi“ tanácsának. A
tanács polgári társadalmat képviselő 13 tagja nem vesz részt a szavazáson – jelentette be 5
képviselőjük. A felvidéki magyar szervezetek már korábban tiltakoztak az ajánlásokat,
probléma-megoldásra vonatkozó javaslatokat és más konkrétumokat nélkülöző, formális
dokumentum elfogadása ellen.

Felvidék

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. június 26-i számában olvasható.)

Berényi jobbkeze lett Pfundtner asszisztense
2014. június 25. – Új Szó
Király Zsoltot választotta asszisztensének Pfundtner Edit, a Híd pótképviselője, aki a héten
függetlenként tért vissza a szlovák parlamentbe. Király az MKP-nak dolgozik: Berényi
József pártelnök személyes tanácsadója, részt vesz a párt kampányaiban, internetes
blogportálján pedig az MKP-t népszerűsíti. Az MKP elnöke üdvözli az együttműködést.
„Örülnék neki, ha minél több képviselőnek lenne olyan asszisztense, aki MKP-tag. Jobban
be tudunk kapcsolódni a parlament életébe. Többet fogunk látni abból, hogy mi történik
ott” - válaszolta az Új Szónak Berényi József.

Solymos László: „A nemzetiségeknek is legyen joguk a kulturális
önrendelkezésre”
2014. június 25. – bumm.sk
A parlament keddi ülésén a Kulturális Alapról és a Kulturális Minisztérium támogatásairól
szóló törvénymódosítást tárgyalta. Solymos László, a Híd frakcióvezetője üdvözölte, hogy a
beterjesztő azt javasolja, „az alap jogi formája legyen külön törvény alapján létrehozott
közjogi intézmény”, mivel „ez a jogi forma biztosíthatja legmegfelelőbben az alap
függetlenségét”. Solymos László beszédében kiemelte, valóban fontos, hogy az állam
biztosítsa a kultúra függetlenségét, és ezt az alapelvet a kisebbségi kultúra esetében is
alkalmazni kellene.

A Kerekasztal közös fellépést sürget a Kormányhivatal eljárásával szemben
2014. június 25. – Felvidék Ma
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala felhívással fordult a felvidéki magyar civil
szervezetek, egyesületek felé és közös fellépést sürget, mivel véleményük szerint a
Kormányhivatal önkényes és antidemokratikus módon változtatta meg a Kisebbségi
Bizottság összeállításának szabályait.
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„A párt hagyott el bennünket”
2014. június 25. - Magyar Szó
A közelmúltban a Szerbiai Egyesült Régiók zentai szervezetének több tisztségviselője,
köztük Borbély Ferenc, Zenta község polgármester-helyettese és Kosiczky András, a
községi tanács turizmussal, sporttal, civil szervezetekkel és ifjúsági ügyekkel megbízott
tagja is elhagyta a pártot, és a Vajdasági Magyar Szövetségben folytatja tevékenységét. Az
átigazolásuk kapcsán Borbély Ferenc elmondta, hogy ők eddig hittek a pártjukban, és
szolgálták a polgári mozgalmat, s kiemelte azt is, hogy mivel a SZER zentai tagságának az
összetétele tükrözte a községben élők nemzeti összetételét is, ezért függetlenül attól, hogy
egy belgrádi párt tagjai voltak, a magyarságukat sem kellett feladniuk.

Felvidék

2014. június 25. – MTI, hirek.sk
A mezőgazdaságra építve keresik a közös gazdaságfejlesztési lehetőségeket a Nógrád
megyei balassagyarmati kistérségben és a nagykürtösi járásban. Megnyitották már a
balassagyarmati termelői piacot és létrehozták a Palóc Portéka Egyesületet is - nyilatkozta
az Ipoly-Táj Területfejlesztési Társulás elnöke.

Vajdaság

Közös gazdaságfejlesztés Nógrád megyében és Dél-Szlovákiában

Közös szándéknyilatkozatot írt alá a vajdasági képviselőház és BadenWürttemberg parlamentje
2014. június 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Közös szándéknyilatkozatot írt alá Stuttgartban Pásztor István vajdasági házelnök és
Guido Wolf, Baden-Württemberg német tartomány parlamentjének elnöke, olvasható a
vajdasági parlament közleményében. Ezzel a nyilatkozattal a vajdasági parlament és az
egyik legfejlettebb német tartomány az együttműködés elmélyítéséről és fokozásáról
fejezte ki szándékát, s Pásztor szavai szerint az esemény visszaigazolást jelent Vajdaságnak
a több éves kapcsolatépítést követően.

Pályázati felhívás kiemelt jelentőségű kulturális programokra
2014. június 25. – Pannon RTV
Amatőr művelődési egyesületek és kiemelt kulturális intézmények különösen jelentős
programjai számára hirdetett pályázatot a Magyar Nemzeti Tanács. A beadási határidő
július 7-e, hétfő. Az MNT évek óta felkarolja a magyar közösség számára fontos
intézményeket és egyesületeket, és támogatja azok programjait. Ezek egyike a Kosztolányi
Dezső Színház Desiré kortárs nemzetközi színházi fesztivál Szabadkán. „A Desiré fesztivál
lényegesen meghatározott, megindított dolgokat. Hat éve tartó fesztivál. Sokféle művészi
megnyilvánulás megtörténhet ma már az intézményekben, színházakban, ami szerintem
hat évvel ezelőtt még nehezebben volt elképzelhető. Én azt gondolom, hogy ehhez
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Hogy összenőjön, ami összetartozik…
2014. június 26. – Kárpátalja
Hatodszor került sor a máramarosi koronavárosok találkozójára, ahol egybegyűlhetnek a
települések magyar képviselői. Brenzovics László, a KMKSZ kifejtette: az öt koronaváros
mindig is nagy szerepet játszott a máramarosi magyar nemzetrész kultúrájának, gyönyörű
építészeti emlékeinek, hagyományainak megőrzésében. S fontosnak tartotta, hogy minél
több átkelőhely nyíljon a települések között, javuljanak közlekedési lehetőségeik, s
erősödjenek gazdasági, kulturális kapcsolataik.

Kárpátalja

hozzájárult a Desiré fesztivál” – véli Urbán András, a Kosztolányi Dezső Színház
igazgatója.

Mezőgazdaság, turizmus, vállalkozások…

Újabb feladat a Nemzetiségi Hivatalnak
2014. június 25. – Népújság
A szlovén országgyűlés a múlt héten rendkívüli ülésen elfogadta a regionális és kisebbségi
nyelvekről szóló európai okirat ratifikálásáról szóló törvény módosítását. Sajnos a
dokumentumot a kisebbségi képviselőkkel való egyeztetés nélkül fogadták el. Göncz László
képviselő szerint a módosítással önmagában nincs probléma, különösképpen, hogy a
Nemzetiségi Hivatal újra önálló kormányhivatal lett. Tekintettel azonban arra, hogy a
kisebbségi nyelvek használatát illetően, a törvények adta lehetőségek és a gyakorlatban
fellelhető állapotok között nagy különbségek tapasztalhatók, a képviselő szerint meg
kellett volna vizsgálni, hogy az említett kormányhivatal rendelkezik-e elegendő szakmai
tapasztalattal, megfelelően el tudja látni-e a munkát, még akkor is, ha továbbra is köteles
egyeztetni a külüggyel.

Muravidék

2014. június 25. – Kárpátalja
A kárpátaljai magyarság megmaradásához fejleszteni kell a magyarlakta vidékek
gazdaságát, hogy az itt élőknek legyen olyan jövedelemtermelő tevékenységük, munkájuk,
amiből el tudják tartani a családjukat. Ennek a kihívásnak igyekezett eleget tenni két
KMKSZ-hez közel álló társadalmi szervezet, a „Pro agricultura Carpathica” Megyei
Jótékonysági Alapítvány és a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók Szövetsége, amelyek
egymástól függetlenül kidolgozták Kárpátalja gazdaságfejlesztési tervét.

A mezőgazdaságban is egységes térséggé válik a Kárpát-medence
2014. június 25. – Népújság
Egyre inkább egységes gazdasági térséggé kell válnia a mezőgazdaságban is a Kárpátmedencének – jelentette ki Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
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Magyar néptánc Bécsben – Wiener Vielfalt
2014. június 25. – Nemzeti Regiszter
Fergeteges hangulat uralkodott 2014. június 21-én este Bécsben a Haus der Begegnung
(Találkozások Háza) előadótermében, ahol 13 nemzet képviseltette magát népi táncban,
zenében és énekben a Wiener Vielfalt (bécsi sokféleség) rendezvényen. Az est rendezője a
Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület, azonban az ötletgazda Kilyénfalvi Gábor, a Délibáb
Néptáncegyüttes tanára és vezetője, aki elmondta, hogy a tavalyi sikeren felbuzdulva
rendezték meg immáron másodszorra a fesztivált.

Diaszpóra Muravidék

elnöke a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának ülése után. A kétnapos
eseményen 19 magyarországi és határon túli gazdaszervezet képviselője vett részt, köztük a
Muravidékről a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesülete nevében Balaskó
József, a szervezet elnöke. A 42 résztvevőből 35-en 17 határon túli szervezetet képviseltek.
A NAK elnöke felhívta a figyelmet a gazdasági kapcsolatok erősítésének fontosságára,
illetve hogy úgy módosították a NAK alapszabályát, hogy a határon túli gazdaszervezetek
pártoló tagként bekapcsolódhassanak a kamara tevékenységébe.

Három emlékezetes nap Cottbusban
2014. június 25. – Nemzeti Regiszter
A Berlini Magyar Egyesület minden évben egyszer többnapos kirándulást szervez a tagok
számára. Az eddigi úti célok között szerepelt már Erdély, Prága és Hamburg is, idén június
20. és 22. között pedig a Berlintől körülbelül 120 km-re, délkeletre fekvő Cottbus
látogatására került a sor.
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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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