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2014. június 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap
A szlovák-magyar kapcsolatok kitűnően működnek a mindennapokban, ami nem jelenti
azt, hogy nincsenek viták, ám azok esetében a cél nem az, hogy ne legyenek ilyenek, hanem
az, hogy sikerüljön megoldani azokat - szögezte le Navracsics Tibor magyar
külügyminiszter hétfőn Pozsonyban. Rámutatott: óriási jelentősége van a két ország között
a parlamenti bizottságok szintjén történő együttműködésnek is, mert az nagyban
hozzájárul az esetleges bizalmatlanság leépüléséhez, valamint a két fél látásmódjának
kölcsönös megismeréséhez is.

Vezető hírek

Navracsics: kitűnően működnek a szlovák-magyar kapcsolatok

Berényi: aktualizálni kellene a magyar-szlovák alapszerződést
2014. június 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet, Magyar
Hírlap
Felül kellene vizsgálni és a megváltozott körülményekhez igazítani a magyar-szlovák
alapszerződést, amelynek megkötésére csaknem húsz éve került sor - jelentette ki Berényi
József az MKP elnöke Pozsonyban. Az MKP politikusa ezt azután mondta, hogy egyeztetést
folytatott Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszterrel. Az MKP elnöke szerint az
alapszerződés aktualizálására leginkább amiatt lenne szükség, mert a megkötése óta eltelt
időszakban - amely a helyi magyarság 110 ezres lélekszámcsökkenését hozta magával megváltoztak a felvidéki magyarság megmaradásának alapfeltételei, s ma a közösségnek
megmaradásához intézményi és pénzügyi keretei bővítésére van szüksége.

Lemondott Gajdos István az UMDSZ elnöki tisztségéről

Váradnak szüksége van a Szent László Napokra
2014. június 30. – Krónika
Nagyváradnak szüksége és igénye van egy olyan ünnepségre, mint a Szent László Napok –
jelentette ki a Krónikának Zatykó Gyula főszervező az idén második alkalommal
megszervezett rendezvénysorozat vasárnapi lezárását követően. „Fel vagyok dobódva,
mert szerintem jól sikerült. A három nap alatt boldog családokat láttam az ünnepségen, a

Erdély

2014. június 30. – MTI, Kárpátalja, Kárpátinfo, Magyar Hírlap
Lemondott az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöki tisztségéről Gajdos
István, az ukrán parlament képviselője, aki azt reméli, hogy e lépésével lehetővé teszi a
szervezet megállapodását az anyaországgal, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel
(KMKSZ), és elősegíti a kárpátaljai magyar közösség összefogását. Gajdos szerint a magyar
egység kialakítása a mostani ukrajnai helyzetben mindennél fontosabb, hiszen a közösség
megosztottsága erősen rányomja bélyegét a kárpátaljai magyarság érdekérvényesítő
képességére, gyengíti képviseletét az önkormányzatokban, illetve alkupozícióit az ukrajnai
politikai színtéren.
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Erdély

Rhédey-kert igazi családi szigetté alakult, és ez mindent megér” – értékelte a többnapos
ünnepséget a főszervező. Mint mondta, úgy tapasztalta, hogy a látogatók száma a
tavalyihoz hasonlóan alakult, és bár még a kiértékelést nem készítették el, úgy érzi, sikerült
megvalósítani, amit elterveztek. A visszajelzések alapján az együttesek kiválasztásával is
elégedett volt a közönség – tette hozzá.

Az európai kulturális főváros ügyével megbízott államtitkárságot hoznak létre
2014. június 30. – transindex.ro, Nyugati Jelen
Jövőre új államtitkári tisztséget hoznak létre a kulturális minisztérium keretében, amelyet
az európai kulturális főváros ügyével fognak megbízni - jelentette be Kelemen Hunor
kulturális
miniszter
vasárnap,
Magyarfenesen
Bartha
Ernő
képzőművész
szénaszoborparkjának megnyitóján. Az államtitkári tisztség egy kormányrendelet révén
lesz létrehozva, a kormányrendeletről ezen a héten egyeztet a kabinet. Kelemen elmondta,
az államtitkár politikai szempontok alapján nevezik ki.

Az SZNT folytatja együttműködését az Európa Tanács magyar delegációjával
2014. június 30. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, MNO
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) folytatja együttműködését az új összetételű
magyarországi európai tanácsi (ET) delegációval - mondta az MTI-nek Izsák Balázs SZNTelnök hétfőn, miután hazatért Strasbourgból, az ET parlamenti közgyűlésének múlt heti
ülésszakáról. Az SZNT háromtagú delegációja lobbitevékenységet próbált folytatni az
Európa Tanács intézményeiben a székelyföldi területi autonómia ügyében. Izsák Balázs
úgy értékelte, hogy az új összetételű magyar ET-delegációval gyümölcsöző lehet az
együttműködés, hiszen megnőtt a magyar képviselők mozgástere. Szerinte ez abban is
megnyilvánul, hogy Németh Zsolt magyar delegációvezetőt az ET parlamenti közgyűlése
néppárti frakciójának helyettes vezetőjévé választották.

Petíciót írtak a román kormánynak a Fidelitas szabadegyetemén
2014. június 30. – Erdély Ma
A hétvégén tartotta nyári szabadegyetemét a Fidelitas, a Fidesz ifjúsági partnerszervezete,
a mátrafüredi Sástón. Az eseményen részt vett az Erdélyi Magyar Néppárt ifjúsági
szervezete, a Minta küldöttsége is. A szabadegyetemen felolvasták és megvitatták az SZNT
által szorgalmazott és több székelyföldi önkormányzat által elfogadott autonómiapárti
határozatot, majd egy petíciót fogalmaztak meg Románia parlamentjéhez és kormányához.

Izsák: elfogadhatatlan, hogy a székely zászlót községi zászlóvá minősítsék
2014. június 30. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A jelenlegi romániai közigazgatási rendszert szabályozó közel 50 éves jogszabályok szerint
az etnikai arányokat, a kulturális hagyományokat is figyelembe kell venni a megyehatárok
kialakításakor. Ezt a kitételt akarja a jelenlegi román hatalom megszüntetni a
közigazgatási reformra hivatkozva, és ezt a szándékot hivatottak leplezni a megyei
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Beszélgetés Király András államtitkárral

Erdély

prefektusok autonómiaellenes székely zászlót üldöző magyarellenes kirohanásai is. A
Kossuth Rádió munkatársa, Sükösd Levente mindezekről Izsák Balázzsal, az SZNT
elnökével beszélgetett, aki a héten Strasbourgban az Európa Tanácsban ezekkel a
gondolatokkal érvelt a székely autonómiatörekvések mellett.

2014. június 30. – Nyugati Jelen
Túl vagyunk egy tanéven, megtörténtek az ünnepélyes kicsengetések, a ballagások minden
szinten. Azon viszont érdemes elgondolkozni, hogy anyanyelvű oktatásunkban előrelépést,
stagnálást, netalán leépülést hozott-e a mögöttünk lévő időszak. A mérlegeléshez a Nyugati
Jelen felkérte Király András oktatási államtitkárt.

Visszakéri Kolozsvár a Mátyás-házat

Klenovics Gábor a délvidéki Deli Andor asszisztense lesz Brüsszelben
2014. június 30. – Felvidék Ma
Klenovics Gábor az elmúlt tíz évben Bauer Edit MKP-s EP-képviselő asszisztenseként
dolgozott, július 2-tól Deli Andor segítője lesz. Klenovics megjegyezte, a felvidéki
politikával sem szűnik meg a kapcsolata, a Fidesz EP-képviselőinek hagyományosan
szoros a kapcsolata a felvidéki magyar képviselőkkel is. „Lehetőségeimhez mérten
továbbra is szeretném segíteni a felvidéki magyarságot és Brüsszelből továbbra is hozzá
szeretnék járulni az MKP sikereihez. Ebben az is segíthet, hogy mindkét képviselő
munkatársai eddigi kollégáim sorából kerültek ki” – nyilatkozta Klenovics, utalva arra,
hogy Csáky Pál asszisztense Bauer Edit, illetve Mészáros Alajos egy-egy asszisztense lesz,
vagyis Száraz Krisztina, ill. Mészáros Anikó.

Felvidék

2014. július 1. – Krónika
Átvenné Mátyás király szülőházát a képzőművészeti egyetemtől a kolozsvári
önkormányzat, az épülettel az idegenforgalmi kínálatot bővítené a 2021-es Európa
kulturális főváros címre pályázó városvezetés. Horváth Anna, a kincses város
alpolgármestere elmondta, már három hónapja folytatnak tárgyalásokat az ingatlant
jelenleg birtokló Képzőművészeti és Formatervezői Egyetem vezetőségével, az
önkormányzat ingatlancserével szerezné meg a tulajdonjogot. Az elöljáró szerint az
épületben turisztikai információs központot terveznek működtetni, a tervek között
díszőrség állítása is szerepel, Mátyás korabeli ruhákban.

Pfundtnert is meghívták
2014. július 1. – Új Szó
Pfundtner Edit is részt vett Navracsics Tibor külügyminiszter és az MKP vezetése közt
lezajlott találkozón. „A szervezők jelezték, hogy a külügyminiszter úr találkozna velem is,
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Čanak, Tadić, Pásztor: Gyökeres változásokra van szükség Vajdaságban
2014. június 30. – Vajdaság Ma
Változtatni kell Vajdaság Autonóm Tartomány alkotmányos helyzetén, valamint a
tartományi adminisztrációban is változtatásokra van szükség a hatékonyság érdekében,
értékelt Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke, Boris Tadić, az Új
Demokrata Párt (NDS) vezetője és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ)
első embere. A három pártvezetőnek a tartományi hatalmi többség átalakításával
kapcsolatban Újvidéken megtartott tárgyalását követően Čanak újságíróknak elmondta,
beszéltek Vajdaság politikai helyzetéről és azokról a lépésekről, amelyeket a tartományi
hatalomnak mindenképp meg kell tennie a hatékonyságának növelése érdekében.

Vajdaság

mint független magyar parlamenti képviselővel” – mondta az Új Szónak a Híd volt
képviselője. Egyben hangsúlyozta, továbbra sem tagja semmilyen pártnak és frakciónak.

Pásztor István: Csak októberben alakulhat át a vajdasági kormány
2014. június 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Szeptember vagy október előtt nem történik meg a vajdasági kormány átalakítása, addig
azonban nem módosul a hatalmi többség, jelentette ki Pásztor István tartományi házelnök,
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. „Úgy vélem, a VMSZ-nek a nemzeti egységkormány
létrehozására vonatkozó ötlete addig érvényesülni fog” – mondta Pásztor a Danas napilap
hétfői számának nyilatkozva. Pásztor elmondta, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV)
és az Új Demokrata Párt (NDS) vezetőivel vasárnap folytatott tárgyaláson „csak
véleménycsere történt”. Hozzátette, reális az, hogy a Demokrata Párt (DS) köré tömörülő
jelenlegi többség hatalmon maradjon Vajdaságban.

A magyar-szerb stratégiai partnerség az energiabiztonságot is erősíti
2014. június 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV
Szerbia és Magyarország stratégiai partnerségét további közös fejlesztések erősítik,
amelyek növelik az energiabiztonságot is - mondta Szijjártó Péter, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Szegeden. Szijjártó Péter a Belgrádban
tartandó keddi szerb-magyar csúcstalálkozót megelőzően fogadta a gazdasági vegyes
bizottság szerb társelnökét, Snežana Bogosavljević Bošković mezőgazdasági és
környezetvédelmi minisztert. Az államtitkár az eseményt követően elmondta:
Magyarország és Szerbia stratégiai partnerségét bizonyítja, hogy tavaly minden idők
legnagyobb kereskedelmi forgalmát érték el, amely meghaladta az 1,6 milliárd eurót.

Kedden magyar-szerb csúcs lesz Belgrádban
2014. június 30. – MTI, Vajdaság Ma, Pannon RTV
Magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozót tartanak kedden Belgrádban. Orbán Viktor
miniszterelnök mellett Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter, Pintér Sándor
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Cooling Cubes: Lezárult a fürdőfejlesztési stratégia kialakítása irányuló IPAprojektum
2014. július 1. – Vajdaság Ma
Hétfőn zárult a Cooling Cubes elnevezésű Magyarországot és Szerbiát érintő, határon
átnyúló IPA együttműködési program, amelynek fő célja egy közös fürdőfejlesztési
stratégia kialakítása volt a magyar–szerb határrégióban, a Budapest–Belgrád közlekedési
útvonal mentén és annak 50-60 kilométer széles sávjában elhelyezkedő mintegy 30
fürdőhely számára.

Vajdaság

belügyminiszter, Hende Csaba honvédelmi miniszter és Seszták Miklós nemzeti fejlesztési
miniszter vesz részt a megbeszéléseken. Orbán Viktor tárgyalást folytat Tomislav Nikolić
köztársasági elnökkel, Aleksandar Vučić miniszterelnökkel, és a szerbiai program során
ünnepélyesen megnyitják a Belgrádi Magyar Kulturális Intézetet is.

Egy régi álom teljesül - Kedden adják át a belgrádi Collegium Hungaricum
épületét

Beregszászba látogatott a magyar nagykövet
2014. július 1. – Kárpátalja Ma
Bayer Mihály, Magyarország ukrajnai nagykövete június 27-én Beregszászba látogatott,
ahol a város és a járás vezetőivel találkozott, megtekintette a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskolát, valamint találkozott a helyi újságírókkal. A diplomata köszöntötte a
kárpátaljai lakosokat Ukrajna Európai Unióval kötött társulási megállapodása aláírásának
alkalmából. Bayer Mihály kifejtette, az egyezmény aláírásának ténye jelenleg csak politikai
szinten érzékelhető, mert ahhoz, hogy Ukrajna az EU teljes értékű tagjává váljon, akár 5-15
évre is szükség van. Hozzátette, hogy az egyezmény aláírása nem jelenti az azonnali
vízummentességet Ukrajna és az Európai Unió között.

Kárpátalja

2014. július 1. – Magyar Szó
Kedden kormányközi egyeztetést tart Belgrádban Szerbia és Magyarország vezetősége, a
magyar küldöttséget Orbán Viktor miniszterelnök vezeti. Belgrádi látogatása során
Tomislav Nikolić államfővel is találkozik, akivel átadják Magyarország belgrádi
nagykövetségének kulturális szolgálatát, a Collegium Hungaricum épületét, a sajtóban
kulturális intézetként emlegetett intézményt. Az esemény kapcsán Dezső János, a
Collegium Hungaricum igazgatója lapunknak adott nyilatkozatában közölte, több
hozadéka is van annak, hogy mostantól Szerbiában is létezik egy ilyen művelődési
létesítmény. – Gazdagodik a magyar kulturális diplomácia, mely saját hálózatával sok
helyütt jelen van világszerte. Régi álom, hogy délre, Szerbiába is megérkezzünk. Az első
elképzelések erre vonatkozóan még 1940-ben jelentek meg – fogalmazott az igazgató.
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2014. június 30. – Nemzeti Regiszter
Az idei néptáncefsztivál, amely immáron hatodik alkalommal, és ezúttal Dobronakon
került megrendezésre azért is különleges, mert első ízben került sor gyermekek
részvételére. Nyolc felvidéki, magyarországi és muravidéki gyermekcsoport közel 150
táncosa, és hat felnőtt tánccsoport szórakoztatta a szép számú közönséget.

Muravidék

Határon innen és túl VI. nemzetközi néptáncfesztivál Dobronakon

2014. június 30. – Nemzeti Regiszter
Száznegyven éves göttingeni hagyományt folytatva állítottak emléktáblát Wigner Jenő
Nobel-díjas magyar fizikusnak, az első atomreaktor megalkotójának, annak a háznak a
falán, amelyben egykor – 1927 és 1928 között – lakott.

Emléktábla a lengyel felkelőket segítő magyaroknak
2014. június 30. – Nemzeti Regiszter
A Varsó melletti Kampinosi-erdőben, a mai Kampinosi Nemzeti Park területén fekvő
Wiersze településen vasárnap állami és egyházi ünnepség keretében, katonai tiszteletadás
mellett emléktáblát állítottak azoknak a magyar katonáknak, akik a második világháború
idején ott állomásozva segítették a németek ellen harcoló lengyel felkelőket – tájékoztatott
a varsói magyar nagykövetség.

Diaszpóra

Göttingenben, magyarul
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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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