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2014. július 29. – MTI, hirado.hu
A magyarság megmaradása a határon túli pedagógusokon múlik, azon, hogy mennyire
tudják a szülőket megszólítani és a gyerekeket motiválni - mondta az Országgyűlés Külügyi
Bizottságának elnöke a Kárpát-medencei magyartanárok találkozóján tartott előadásán
kedden Gödöllőn. Németh Zsolt elmondta, az oktatási ágazatnak - akárcsak a
nemzetpolitika egészének - egyszerre kell elhelyeznie magát saját közösségének
rendszerében, az állami intézményrendszerben és az anyaországgal való kapcsolat
rendszerében. Az első területet illetően Németh Zsolt fontosnak nevezte az autonómia
építését az oktatási területen, a magyar egyesületek, magyar szakmai dialóguscsatornák
meglétét, valamint azt, hogy minél több közjogi elem épüljön be ebbe az autonómiába.
Szintén lényeges elemként említette az adott állammal való kapcsolatok ápolását,
amelyben jelentős feladat jut az oktatási érdekképviseletnek.

Vezető hírek

Németh Zsolt: a nemzetpolitika legfontosabb ágazata az oktatás

Jóváhagyták a vásárhelyi katolikus gimnáziumot
2014. július 29. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Magyar Nemzet
Megszavazta kedden a marosvásárhelyi tanács a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus
Gimnázium létrehozásáról szóló határozattervezetet, ugyanakkor 1,5 millió lejt különített
el az ingatlan felújítására. A képviselő-testület keddi ülésén Claudiu Maior alpolgármester
ülésvezetőként rekordidő alatt vezényelte le a napirend megszavazását. Határozottan
elutasította az Unirea Főgimnázium igazgatónőjének azon kérését, hogy a szavazás előtt
felszólalhasson. Azt sem vette figyelembe, hogy többen kérték, pontonként szavazzák meg
a polgármesteri hivatal és a Státus Alapítvány között kötendő bérleti szerződést. De azon
kérvényeknek sem hagyott kibontakozási teret, amelyekben közvita szervezését kérték a
kérdésről. Mindezeket mellőzve a szavazás hamar lezajlott, bár az ülés során az
iskolaalapítást ellenzők vissza-vissza tértek kifogásaikra. Peti András alpolgármester
elmondta: a szerződés egyik legfontosabb és leglényegesebb pontja az időtartama, hiszen
húsz évre szól. Emellett azt is kimondja, hogy a felújítandó épületben két iskola kap majd
helyet.

A KMKSZ és a történelmi egyházak aggódnak az ukrán katonai mozgósítás
miatt
2014. július 29. – MTI, Kárpátalja, hirado.hu
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a három történelmi egyház kedden
Ungváron kiadott nyilatkozatában aggodalmát fejezi ki a kelet-ukrajnai helyzet és a
részleges katonai mozgósítás elindítása miatt, felszólítva az illetékes hatóságokat, hogy a
Kárpátaljáról behívott tartalékosokat ne vigyék a háborús övezetbe. Az aláírók
érthetetlennek nevezik, hogy amíg a kárpátaljai fiatalokat behívják a hadseregbe, addig
kelet-ukrajnai hadköteles férfiak a megyében menekült státuszt élveznek és mentesülnek a
behívás alól.
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2014. július 29. – MTI, hirado.hu
Pánczél Károly, az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke adott
áttekintést a nemzetpolitika oktatási vonatkozásiról a Kárpát-medencei magyar nyelv és
irodalom szakos tanárok gödöllői találkozóján. A Rákóczi Szövetség által rendezett
ötnapos programsorozaton Pánczél Károly előadásában kiemelte: a nemzet
felemelkedésének, erőssé válásának legfontosabb záloga a jó színvonalú és szilárd
értékrendű köznevelés.

Washington: problémás Romániában a restitúció
2014. július 29. – Krónika
A román alkotmány óvja a vallásszabadságot, a kormány pedig általában véve tiszteletben
tartja azt, azonban akadnak vallási alapú diszkriminációs esetek is – áll abban a
jelentésben, amelyet az Egyesült Államok külügyminisztériuma állított össze a
vallásszabadság romániai helyzetéről 2013-ban, és amely külön kitér a restitúciós
problémákra is. A jelentés rámutat: a helyi hatóságok sok esetben még mindig nem
reagálnak a vallási kisebbségek diszkriminációs panaszaira. Azt is kifejti: továbbra is
problémát jelent, hogy nem történt előrelépés a kommunisták által 1948-ban a görög
katolikus egyháztól elkobzott, és az ortodox egyháznak átadott ingatlanok
visszaszolgáltatási folyamatában.

Erdély Magyarország

Oktatás és nemzetpolitika volt a téma Gödöllőn

Odázzák a sajátos románoktatást
2014. július 29. – Krónika
Csak a 2015–2016-os tanévtől reménykedhetnek abban a magyar diákok, hogy a
kisebbségek sajátos módszerrel tanulhatják a román nyelvet – jelentette ki a Krónikának
Király András. Az oktatási minisztérium államtitkára úgy fogalmazott, ebben a
témakörben már az is örömére szolgál, ha nincs visszalépés. „Mi az új előírások alapján az
előkészítőtől a tizenkettedik osztályig kidolgoztuk a magyar iskolák, a magyar diákok
számára a román oktatás specifikus tanterveit, ám nem találtunk partnert, hogy ezt
gyakorlatba is ültessük. Az oktatási minisztérium elképzelése szerint a román nyelv
oktatásának kisebbségekre szabott módszerét párhuzamosan vezetnék be a román
oktatásban végbement tantervcserékkel” – nyilatkozta az RMDSZ szakpolitikusa.

Ponta 2015-ben folytatná a decentralizációt
2014. július 29. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika
Folytatni akarja 2015-ben a decentralizációt a kormány, amelynek erre vonatkozó tervei
egy alkotmánybírósági döntés miatt első nekifutásra meghiúsultak - derült ki kedden
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Erdély

Victor Ponta miniszterelnök nyilatkozatából. A kormányfő Craiovában találkozott
polgármesterekkel, akik előtt kijelentette: a kedvezőtlen alkotmánybírósági döntés
ellenére nem adta fel a harcot, és 2015-ben folytatni akarja a decentralizációt, figyelembe
véve az alkotmánybíróság megállapításait. "Továbbra is hiszem, hogy a decentralizáció a
legjobb megoldás Románia számára" - mondta a miniszterelnök, akit az Agerpres
hírügynökség idézett.

Magyar szinkrontolmácsot keresnek
2014. július 30. – Krónika
Magyar szinkrontolmácsot keres a holnapján közzétett hirdetésben a marosvásárhelyi
polgármesteri hivatal. Peti András alpolgármester elmondta: ennek oka, hogy rövidesen
hivatásos fordító közvetítésével, a valós kétnyelvűség jegyében zajlanak majd a
tanácsülések. „Régi igényünk ez” – mondta az alpolgármester, aki szerint a szeptemberi
tanácsülésig minden feltétel adott lesz.

Románia: a katonai mozgósítás ne etnikai alapon történjen

2014. július 29. – Surovec Róbert – Felvidék Ma
A Tornai Római Katolikus Plébánia, Torna Község Önkormányzata és a Csemadok helyi
alapszervezete közös szervezésében július 27-én a tornai régi temető mellett létrehozott
emlékparkban emlékeztek meg a száz esztendeje kirobbant első világháború hősi
halottairól.

Felújítják a csantavéri színháztermet
2014. július 29. – Pannon RTV
Az évek óta használhatatlan állapotban lévő épületet a szabadkai önkormányzat
támogatásával hozzák rendbe. A csantavéri színház állapotának felméréséhez szükséges
pénzeszközöket a Magyar Nemzeti Tanács biztosította. A cél, hogy a 2015-ben

Vajdaság

Tornán megemlékeztek az első világháború áldozatairól

Felvidék

2014. július 29. – MTI, Kárpátalja Ma, Krónika, transindex.ro, hirado.hu, Erdély Ma
Románia elvárja az ukrán hatóságoktól, hogy a lakosság körében végzett katonai
mozgósítás során ne alkalmazzanak szelektív szempontokat, amelyek etnikai
diszkriminációhoz vezethetnek. A román diplomácia azután adott ki közleményt, hogy
múlt pénteken az ukrajnai román kisebbség tagjai tiltakoztak a mozgósítás ellen. A román
külügyminisztérium leszögezte: figyelemmel kíséri a folyamatot, és a tüntetések kezdete
óta kapcsolatban áll mind a románok képviselőivel, mind az ukrán civil és katonai
hatóságokkal.
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2014. július 30. – Magyar Szó
Több, határon inneni és túli civil szervezet összefogásával az eddiginél látványosabb
ünnepséggel készülnek Zomborban államalapító szent királyunk, Árpád-házi Szent István
emléknapjára, amely során utcai népviseletes fölvonulással nyújthatnak ízelítőt
nemzetünk ünnepnapján népünk kultúrájából a velünk élő többi nemzethez tartozó
helybélieknek. Az idei rendezvényt a Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Fejlesztéséért
egyesület kezdeményezte, a megvalósításban pedig részt vállalt a zombori Magyar Polgári
Kaszinó és Magyarországról a bajai székhelyű Bácskai Civil Szervezetek Szövetsége. A
három szervezet vezetői már egyeztettek a szervezési kérdésekről.

Tüntetnek és útlezárásokkal tiltakoznak a mozgósítás ellen Kárpátalján
2014. július 29. – MTI, bumm.sk, mno.hu, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpátalja Ma
Az ukrán hadseregben elrendelt részleges mozgósítás ellen kezdődött több száz fős
tüntetés kedden Munkácson, miközben a közeli Beregrákoson második napja tarják
lezárva a Csap–Kijev főútvonalat a tüntetők; a Huszti és a Beregszászi járás több
településén is volt útlezárásos tiltakozás. Valerij Luncsenko, Kárpátalja megye
kormányzója a mozgósítás elleni tiltakozási hullámra reagálva azt mondta, hogy abban
ellenséges titkosszolgálatok keze is benne lehet, így próbálva destabilizálni a helyzetet
Kárpátalján.

Vajdaság

Dunatáji Szent István-ünnepség

Kárpátalja

megrendezendő Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiválnak már méltó helyszíne legyen az
épület.

Ideiglenesen felfüggesztették a mozgósítást a Munkácsi járásban
2014. július 29. – Kárpátalja Ma
A mobilizációellenes tüntetések és útlezárások hatására Lengyel Zoltán munkácsi
polgármester videóüzenetben fordult a kárpátaljai lakossághoz. A Munkácsi Városi Tanács
soros ülésén egy felhívással kívánnak fordulni Ukrajna elnökéhez, a Legfelsőbb Tanácshoz
és a Miniszteri Kabinethez, melyben a részleges mozgósításról szóló törvény módosítását
kérik. A felhívásban kitérnek a mozgósítottak arányának átcsoportosítására, ezenkívül
elvárják a kelet-ukrajnai betelepült férfiak mozgósítását is. Olekszandr Moskovszkij városi
hadbiztos tájékoztatása szerint a részleges mozgósítás harmadik fázisának életbelépése óta
egyetlen személyt sem vezényeltek Kelet-Ukrajnába a Munkácsi járásból.
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Sporttábor az AMAPED-ben
2014. július 29. – Nemzeti Regiszter
Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) második éve indított
sporttábort, mely a nagy érdeklődésre való tekintettel idén két hétre lett meghirdetve. A
tábor helyszíne Bécsben volt, így az estét mindenki otthon töltötte, a programok viszont
napközben az AMAPED Schwedenplatz-i tantermeiben zajlottak valamint időjárástól
függően szabadtéren, a játszótéren, illetve a strandon.

Muravidék

2014. július 29. – RTV Slovenija Hidak
Az ügyvezető kormány rendeletbe foglalta a földrajzi nevek használatát a nemzetiségileg
vegyesen lakott területen. A július 25-én elfogadott rendelkezés a Hivatalos Közlönyben
jelent meg. Tény azonban, hogy a rendelet tartalmilag figyelmen kívül hagyja a szlovén
alkotmányban foglaltakat, a nemzeti kisebbségek védelméről és nyelvhasználatáról szóló
hitelesített dokumentumokat, az olasz és a magyar nemzeti közösség jogaira vonatkozó
törvényeket. Ezért a két őshonos nemzetiség képviselőcsoportja tiltakozó levelet küldött
Alenka Bratušek kormányfőnek.

Diaszpóra

Tiltakozás a földrajzi nevek használatáról szóló kormányrendelet miatt

Tartományi konferencia Chacóban
2014. július 29. – Nemzeti Regiszter
A konferenciát egy hónappal ezelőtt kezdtük el szervezni, egy korábbi ötletem alapján. A
cél(om) az volt, hogy képet kapjunk arról, milyen is lehet a 3-4. generációs emigránsleszármazott fiatalok jövője itt Chacóban. Fontos e még az európai hagyomány, annak
megőrzése, gyakorlása, elmaradása milyen hatással van a fiatalok közösségeire. Minden a
tartományban fellelhető egyesületet, konzult meghívtunk.
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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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