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2014. július 30. – Pannon RTV
Két szempontból lehet vizsgálni az új médiatörvényt – nyilatkozta Kókai Péter. A Magyar
Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának az alelnöke szerint a jogszabályt az országos
médiapiac és a nemzeti közösségi médiumok szempontjából is értékelni kell. Kókai szerint
Szerbiát tekintve indokolt a módosítás, néhány törvény az internet térhódítása miatt is
elavulttá vált. Az új jogszabály pontosítja a közszolgálati média feladatait és a pénzelését is.
A nemzeti közösségek számára, így a vajdasági magyar média tekintetében a törvény nem
hoz jelentős változásokat, ez a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői csoportjának is
köszönhető – mondta Kókai Péter.

Vezető hírek

„A vajdasági magyar média számára az új törvény nem hoz jelentős
változásokat”

KMKSZ-elnök: a tartalékos katona nem alkalmas a kelet-ukrajnai harci
feladatokra
2014. július 30. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Az ukrán hadseregben tíz-húsz éve szolgált, jelenleg tartalékos állományban lévő katona
nem alkalmas arra, hogy a modern hadviselés körében ellássa feladatát Kelet-Ukrajnában
- jelentette ki Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke
Nyíregyházán. A KMKSZ elnöke a sajtótájékoztatón az ukrán hatóságok által a napokban
elrendelt részleges mozgósításra utalva hangsúlyozta: a behívásban érintett tartalékosok
nincsenek megfelelően kiképezve és felszerelve ahhoz, hogy bevessék őket a kelet-ukrajnai
szakadárok ellen.

2014. július 30. – bumm.sk
A közelmúltban végzett értékelés alapján Nagyszombat és Nyitra megyében is a két legjobb
alapiskola magyar tanítási nyelvű. Az értékeléshez felhasználták a tanulmányi versenyeken
elért eredményeket és a munkaerőpiacon való elhelyezkedési esélyeket is. Nyitra
megyében az első helyezett az érsekújvári Czuczor Gergely Általános Iskola, a második a
lévai Juhász Gyula Alapiskola, de a komáromi Eötvös Utcai Alapiskola is az előkelő, 10.
helyen végzett. Nagyszombat megyében két dunaszerdahelyi intézmény végzett az élen. Az
első a Szabó Gyula Alapiskola a második a Vámbéry Ármin Alapiskola lett.

Konferencia a tehetségről külhoni pedagógusok részére
2014. július 30. – Felvidék Ma, OrientPress, Echo TV
Több mint száz külhoni magyar pedagógus vesz részt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága által szervezett, július 30. és augusztus 1. között megrendezésre kerülő
konferencián a Magyarság Házában. A konferencia a tehetség felismerése, a
tehetséggondozás valamint a tehetség-tanácsadás témakör köré fonódik. A 2014 a külhoni

Magyarország

Magyar tannyelvű iskolák az élvonalban
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Románul tanul Mile Lajos leendő kolozsvári főkonzul
2014. július 30. – Krónika, maszol.ro, Szabadság, Népszabadság, Magyar Hírlap
Megerősítette a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium is az először lapunk által
közölt információt, miszerint Mile Lajos, a Lehet Más a Politika (LMP) korábbi
frakcióvezető-helyettese lesz Magyarország kolozsvári főkonzulja szeptembertől. A
Krónika július 17-i számában számolt be arról, hogy az ellenzéki politikus válthatja a
külügyi tárcánál új megbízást, a Közép-Európával foglalkozó főosztály irányítását kapó
Magdó Jánost a kincses városi diplomáciai kirendeltség élén.

Erdély

magyar felsősök éve program keretei között megvalósuló konferenciát július 30-án,
szerdán Milován Orsolya, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője nyitotta meg.

Elkezdték a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését Marosvásárhelyen
2014. július 30. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen
A Marosvásárhelyi RMDSZ frakció kezdeményezésére, a polgármesteri hivatal elkezdte a
valós kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését. Első körben azon utcák névtábláit cserélik ki,
amelyeket magyar történelmi személyiségről neveztek el. A mai napon a Dózsa György,
Kinizsi Pál utcát illetve a Mátyás király teret jelző táblákat helyezték ki kétnyelvű
feliratozással - olvasható az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének Facebook-oldalán.

Még sokan rá kell bólintsanak a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium
létrehozására
2014. július 30. – transindex.ro
A prefektúra minden egyes tanácsi határozatot ellenőriz érvényességi szempontból, így a
marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium létrehozásáról szóló
tanácshatározatot is fogja. Ezután a tanfelügyelőségen egy igazgatói tanács jóváhagyása
után terjeszthetik fel az oktatási minisztériumhoz. Ha az oktatási minisztérium is
jóváhagyja, akkor létrejön az iskola jogi személyként. A marosvásárhelyi Római Katolikus
Státus kuratóriumának tagja, Tamási Zsolt ehhez köti az Unirea Nemzeti Kollégiumnak
otthont adó épület helyzetét rendező szerződés aláírását a polgármesteri hivatallal. A már
említett, a római katolikus gimnáziumot létrehozó városi tanácshatározat emellett
felhatalmazta a polgármestert arra, hogy szerződést kössön az Unirea Nemzeti Kollégium
épületének tulajdonosával, a Római-Katolikus Egyházzal, illetve a Státussal a
Kollégiumnak az épületben való működéséről. Tamási elmondta, hogy jelenleg is folynak
az egyeztetések a marosvásárhelyi polgármesteri hivatallal és addig fognak tartani, amíg
minden részletben megegyeznek, kompromisszumra jutnak.
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2014. július 30. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság
Magyarország a második legellenszenvesebb ország a románok számára Oroszország után
– derült ki egy szerdán közölt közvélemény-kutatásból, amelyet az Agerpres hírügynökség
ismertetett. Az INSCOP közvélemény-kutató intézet által július első hetében készített
felmérés szerint a románok leginkább Németországgal szimpatizálnak, a megkérdezettek
84,3 százaléka válaszolt úgy, hogy kedvező érzelmeket táplál Németország iránt. Második
helyen Nagy Britannia áll 83,5 százalékos szimpátiaindexszel, majd Spanyolország,
Olaszország és Hollandia következik. A románok leginkább Oroszországhoz viszonyulnak a
legellenszenvesebben. A megkérdezettek több mint 51 százaléka válaszolta azt, hogy
inkább negatív érzelmeket táplál Oroszország iránt. Magyarországot is majdnem a
megkérdezettek fele ítélte meg kedvezőtlenül, 40 százalék válaszolt úgy, hogy pozitív
érzelmei vannak Magyarország iránt, 10 százalék pedig nem válaszolt.

Erdély

Magyarország az egyik legellenszenvesebb ország a románok számára

Fizetős lesz jövőre Tusványos?
2014. július 30. – transindex.ro
Szigorúbb biztonsági intézkedések bevezetését fontolgatják a Bálványosi Nyári Egyetem és
Diáktábor szervezői jövőre, akár fizetőssé is válhat a rendezvény. Idén ugyanis a tavalyihoz
képest megnövekedett a testi sérülések és az alkoholmérgezéses esetek gyakorisága is. Egy
korondi fiatalt július 24-e óta keresnek, egy 16 éves fiatal öngyilkos lett, a DIICOT négy
fiatal ellen büntetőeljárást indított kábítószer-birtoklás miatt, egy másik táborozónak
pedig egy verekedés során betört a feje.

Székelyföldön biciklizik az EMI-tábor népszerűsítéséért
2014. július 30. – szekelyhon.ro
Közel ezer kilométeres táv megtételére vállalkozott Kocsis Andor, a csíkszentmihályi EMI
elnöke, aki azért kerekezik, hogy népszerűsítse és Székelyföld vidékein való biciklizéssel
felejthetetlenné tegye magának az EMI-tábort. Két célja is volt, mikor eldöntötte, hogy a
Székelyföld határaihoz legközelebb eső településeket érintve fog elbiciklizni az EMItáborba: az első az említett fesztivál népszerűsítése, ugyanakkor – mivel első alkalommal
vesz részt az eseményen – felejthetetlen emlékké szerette volna tenni önmaga számára.
Kocsis Andornak nyolc vagy kilenc nap alatt kell megérkeznie a végcélhoz, ennek
érdekében pedig július 26-án indult Csíkszeredából.

Autonómiastatútum: megérkezett az ellenszél
2014. július 30. – szekelyhon.ro
Alkotmányellenesnek minősíti, ezért felfüggeszti a székelyföldi autonómiastatútumra
vonatkozó, a székelyudvarhelyi képviselő-testület által is elfogadott tanácsi határozatot
Hargita megye prefektusa. A prefektúra ugyanakkor a székely zászló köztéren való
kifüggesztését is megfellebbezi, arra hivatkozva, hogy a határozat nem felel meg a nemzeti

4

Tusványos törékeny egyensúlya
2014. július 30. – szekelyhon.ro
Szakmai beszélgetések, „súlyos” témákat körüljáró előadások és vérbeli fesztivál-lét
kölcsönzött sajátos jellemzőket a 25. Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábornak,
amelynek törékeny egyensúlyát tartani nem kis kihívás a mindenkori táborszervezők
számára.

Erdély

jelképek használatát szabályozó hatályos törvénynek. A városatyák előreláthatólag a soros
önkormányzati ülésen tárgyalják az ügyet.

Túlkapással vádolják a román hírszerzést a magyar politikusok
2014. július 30. – Krónika
Hevesen bírálják a Krónika által megszólaltatott erdélyi magyar politikusok a Román
Hírszerző Szolgálat (SRI) igazgatójának minapi kijelentését, miszerint a titkosszolgálat
mindent elkövet a székelyföldi önrendelkezés megakadályozásáért. Borbély László az
autonómiatörekvések elutasítása kapcsán a román társadalomban tetten érhető
konszenzus ellenére is meglepőnek tartja az állásfoglalást. „Nem a SRI igazgatójának kell
minősítenie a különböző politikai törekvéseket, hisz ez nem tartozik a titkosszolgálatok
hatáskörébe” – vélekedett a Krónikának az RMDSZ politikai alelnöke, aki szerint Maior
kijelentése társadalmi mentalitást tükröz.

Enklávénak vélt autonómia – Interjú Izsák Balázzsal
2014. július 30. – Szucher Ervin – Krónika
Ha a román állam a Székelyföldben egy esetleges enklávét lát, az azt jelenti, hogy még
mindig nincs tisztában az autonómia fogalmával – véli Izsák Balázs. A Székely Nemzeti
Tanács elnökét a szervezet polgári kezdeményezésével kapcsolatos luxemburgi perről
kérdezték.

Orient-expressz
2014. július 31. – Riba István – HVG
A HVG szerint Semjén Zsolt kijelentése miszerint Magyarországnak hasonló szerepet kell
vállalnia, mint Izraelnek a zsidók tekintetében, nem volt túl szerencsés a jelenlegi
helyzetben, még ha a fegyveres konfliktus vállalása egyelőre hivatalosan nem is része a
magyar nemzetpolitikának. Az ilyen típusú nyilatkozatok azt is sejtetik, hogy Kövér László
házelnöknek továbbra is nagy a befolyása a nemzetpolitika irányítására és a korábbi
Németh Zsolt vezette vonal a háttérbe szorult.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2014. július 31-i számában olvasható.)
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2014. július 31. – Stumpf András – Heti Válasz
Kilenc év után újra olyan beszédet mondott Orbán Viktor a székelyföldi Tusnádfürdőn,
amellyel sikeresen akasztotta ki politikai ellenfeleit. Az illiberális demokráciáról,
munkaalapú társadalomról vallott nézetek ugyanakkor korántsem újak, és nem is ördögtől
valók. Orbán nemhogy nem most temette először a liberalizmust, de a Fidesz közösségelvű
szövetséggé szervezését is épp ennek a gondolatnak a jegyében indította el 2003-ban,
pártja 17. kongresszusán. Már akkor arról beszélt, hogy a liberalizmus „betöltötte
történelmi küldetéseit”. Beszédében arra a kérdésre próbált válaszolni, hogy az általa
tételezett három eddig ismert forma, a nemzetállam, liberális állam, jóléti állam után mi
következik, az új, versenyképessé tevő magyar modell kialakításához pedig az általa
említett országok – Törökország, India, Kína, Szingapúr és Oroszország – rendszereinek
megértéséről, és nem másolásáról beszélt.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. július 31-i számában olvasható.)

Erdély

A liberalizmus alkonya? Orbán Viktor szellemi alapvetése a 25. Tusványoson

Magas feszültség

Csáky: Senkinek sem kell félnie a magyarságát
2014. július 30. – Echo TV, Felvidék Ma
Senkinek sem kell félnie felvidéki magyarságát – jelentette ki Csáky Pál, az MKP EPképviselője az Echo TV-ben. A beszélgetés során Csáky kifejtette, jelenleg sokkal
hatékonyabb európai védelem nyújtható a kisebbségben élő magyaroknak, mint eddig, bár
abbéli reményének is hangot adott, hogy ilyen vonatkozásban kevés munkája lesz, azaz
sem Szlovákiából, sem Romániából, sem esetleg más országból nem lesz olyan beadvány,
amelyet ki kellene vizsgálni, ergo nem leszek kisebbségi jogsértések, nyugalom lesz, és a
többségi hatalom békén hagyja a kisebbségeket.

Felvidék

2014. július 31. – Heti Válasz
A jobboldali seregszemleként is működő tusványosi nyári táborban idén elsősorban a
tanácstalanság és néhol az idegesség érződött. A tusványosi alapító atya Németh Zsolttal
szemben most Kövér László házelnök ereje nőtt meg, aminek köszönhetően zavar
keletkezett az amúgy is kusza erdélyi erőtérben. Ami azonban ennek ellenkezőjét
mutathatja, hogy a házelnök körébe tartozó MPP-s Biró Zsolt nem kapott meghívót a
miniszterelnökkel közös péntek esti vacsorára, amin Toró T. Tibor és Kelemen Hunor is
részt vett. Kövér erősödésének ellent mond az is, hogy kegyeltje Szász Jenő nem kapta meg
a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkári posztot, helyette kompromisszumos
megoldásként Wetzel Tamást nevezték ki.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2014. július 31-i számában olvasható.)
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2014. július 30. – Pannon RTV
Néhány éven belül sűrűsödhetnek a határátkelők a két ország között. A VMSZ
kezdeményezésére erről a szerb és a magyar kormány egyezett meg. Szijjártó Péter, a
magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára a Pannon RTV-nek
elmondta, új határokat adnak át a torlódás csökkenése érdekében. „A jövő esztendő első
felében megnyitjuk az ötös számú főútvonal, régi röszkei határátkelőhelyet Röszke és
Horgos között. Készítjük már elő a Kübekháza-Rábé, valamint a Katymár és Hadikkisfalu
közötti átjárókat, amelyek a 2014-2020-as Magyarország-Szerbia határon átnyúló
együttműködési program keretében, Uniós forrásból valósulnak meg.”

Vajdaság

Néhány éven belül megsokszorozódhat a határátkelők száma Szerbia és
Magyarország között

Kár, hogy csak egy hétig tart
2014. július 30. – Magyar Szó
Egyetlen táborukat immár hatodik éve szervezte meg a múlt hét során a kispiaci Jókai Mór
Magyar Művelődési Egyesület 6–11 év közötti gyermekek számára, ahol a kézművesfoglalkozások mellett játék és népdaltanulás is volt bőven. A Fénykút hagyományápoló
élménytábor elsősorban olyan programokkal készül a gyerekeknek, amelyek valamilyen
módon kapcsolódnak a magyar népi kultúrához, jeles ünnepekhez, étkezéshez,
népmeséket, népdalokat elevenítenek föl.

Cserkésztábor a Topolyai-tó partján
2014. július 30. – Magyar Szó
A topolyai Petőfi Sándor Cserkészcsapat nyári táborának az idén július 19-e és 27-e között
a Topolyai-tó partján lévő Kiss Lajos-kastély melletti zöld terület adott otthont. A tábor
teljes létszáma 56 fő volt, de nem mindenki tudott folyamatosan részt venni az eseményen.
A topolyaiakon kívül két bácskossuthfalvi cserkész is részt vett a táborban.

Napirenden a médiatörvény-csomag
2014. július 31. – Magyar Szó
Kezdetét vette szerdán a köztársasági képviselőházban a médiatörvény-csomagról szóló
vita. Három új jogszabály javaslata került a ház napirendjére: a tájékoztatásról és
médiumokról szóló, az elektronikus médiumokról szóló, illetve a közszolgálati
médiumokról szóló törvény. Az új előírások kivonnák az államot a médiumok tulajdonjogi
viszonyaiból 2015. július 1-ig, projektumalapú finanszírozási rendszert teremtenének,
beszüntetnék a tévé-előfizetést, s 2016-tól egy új illetéket vezetnének be, mely nem
haladhatná meg a havi 500 dinárt. A javaslatokat bemutatva Ivan Tasovac művelődési és
tájékoztatási miniszter elmondta, hogy az új médiatörvény-csomag reformtörvénynek
számít, mely nagyban hozzá fog járulni a társadalom modernizálásához és fejlődéséhez.
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2014. július 30. – MTI, Napi Gazdaság, Magyar Hírlap
Gajdos István, az ukrán parlament egyetlen magyar nemzetiségű képviselője Petro
Porosenko ukrán elnökhöz intézett írásos beadványt, amelyben kérte a kelet-ukrajnai
harcok miatt meghirdetett újabb mozgósításról szóló rendelet módosítását. Gajdos István
rámutatott az elnöknek arra, hogy a kárpátaljaiak, közöttük a magyarok körében komoly
aggodalmat váltott ki a mozgósítás újabb hullámáról szóló rendelete.

Kárpátalja

A kárpátaljai magyarok a mozgósításról szóló rendelet módosítását kérik

2014. július 30. – RTV Slovenija Hidak
Tájékoztató jellegű, első megbeszélésen fogadta Miro Cerar, az előrehozott parlamenti
választások győztes pártjának elnöke, lehetséges kormányfőjelölt a két őshonos nemzetiség
képviselőjét, Göncz Lászlót és Roberto Battellit. A megbeszélésen a nemzetiségeket érintő
legfontosabb tartalmi kérdéseket érintették, valamint a nemzetiségi képviselők
tájékoztatták Cerar urat arról, hogy specifikus státusukból eredően nem tudnak sem a
koalíció, sem az ellenzék része lenni, de a kormánykoalíció összes jó törekvését
támogatják.

25. Bálványosi
törekvésekről

Szabadegyetem:

nemzetpolitikáról

és

autonómia-

Muravidék

Miro Cerar fogadta a két nemzetiségi képviselőt

2014. július 30. – Népújság
A legnagyobb és legjelentősebb határon túli nemzetpolitikai-gazdasági művészeti
fórumon, az erdélyi Bálványosi Szabadegyetemen első alkalommal mutatkozott be a
Muravidék külön panelben, a Puskás Ferenc sátorban pedig muravidéki ízeket
kóstolhattak a meghívott vendégek – hangzott el a hétfői sajtótájékoztató fölvezetésében
az MMÖNK székhelyén, melyen Horváth Ferenc (MMÖNK) és Balaskó József (MMGVE)
elnökök számoltak be a látottakról.

A földrajzi nevek írása a térképeken – tiltakozik a nemzetiség
2014. július 30. – Népújság
A szlovén kormány július 24-i ülésén elfogadta a rendeletet a földrajzi nevek írásáról a
nemzetiségileg vegyesen lakott területeken Szlovénia állami térképein – mellyel viszont
sérti a nemzetiségi jogokat. A rendelet 3. cikkelyének második bekezdésében ugyanis az a
megfogalmazás áll, hogy az úgynevezett egyéb földrajzi nevek (például településrészek,
fontosabb épületek, vízterületek, térségek és közlekedési adottságok) „a Szlovén
Köztársaság állami térképein a nemzetiségileg vegyesen lakott területeken szlovén nyelven
szerepelnek, olasz és magyar nyelven pedig csak abban az esetben, ha a Szlovén
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A 21. Rákóczi Magyarságismereti Mozgótábor
2014. július 30. – Nemzeti Regiszter
A kanadai Rákóczi Ferenc Alapítvány idén immáron 21. alkalommal rendezte meg a
Rákóczi Magyarságismereti mozgótábort köszönhetően minden nagylelkű kanadai,
amerikai, európai és izraeli adakozónak. A tábort sokan nemes egyszerűséggel csak
csodaként emlegetik. De mitől válik csodává egy tábor majd száz fiatallal?

Finom gulyás főtt Chicagóban

Diaszpóra

Köztársaság Kormányának a földrajzi nevek standardizálásában illetékes munkatestülete
standardizálta a térképre írandó földrajzi nevet olasz vagy magyar nyelven.” Ez a
megfogalmazás sérti az Alkotmány rendelkezéseit, az önállósulási dokumentumokat, a
nemzetközi kisebbségvédelmi jogrendeleteket, az olasz és a magyar őshonos kisebbségek
védelméről szóló törvényrendeleteket, illetve a kisebbségi nyelvek használatáról szóló
rendeletet, valamint lehetőséget biztosít a földrajzi fogalmak különböző kétnyelvű
interpretációjára.

2014. július 30. – Nemzeti Regiszter
Az idén is megtartották a református fiatalok – immár hetedszer – a gulyás kétnapos
ünnepét Chicagóban. Igaz, a kánikula még nem tört ki, de városszerte „kitört” a kultúra az
utcára; nemcsak Shakespeare-rel találkozhatunk a parkban; nemcsak zenét hallgathatunk,
de különböző nemzetiségek táplálkozási hagyományait is megismerhetjük.

9

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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