Nemzetpolitikai
sajtószemle
2014. november 11.

Vezető hírek

Orbán Viktor az ukrán parlament magyar képviselőjével egyeztetett
2014. november 10. – MTI, Kormány.hu, mno.hu, hirek.sk, Magyar Hírlap, hirado.hu
Az ukrajnai gázszállításokról, infrastrukturális fejlesztésekről és intézményfelújításokról is
tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Brenzovics László megválasztott ukrajnai parlamenti
képviselővel, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökével hétfő délután az
Országházban. Orbán Viktor és Brenzovics László fontosnak nevezte a magyar-ukrán
határátkelők és a térség úthálózatának fejlesztését. Megállapodtak, hogy a magyar
kormányzat eddig is kiválóan működő Keleti Partnerség programját folytatják, és így
lehetőség nyílik további kárpátaljai magyar kulturális és szociális intézmények felújítására.

Potápi: újra kell gondolni az oktatási-nevelési támogatásokat

Erdély

2014. november 10. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Nemzet
A külhoni magyarság támogatását célzó oktatási-nevelési támogatások újragondolását
szorgalmazta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár az Országgyűlés szakbizottságának
hétfői budapesti ülésén. Potápi Árpád János kiemelte: a támogatások rendszerét meg kell
tartani, de szükséges áttekinteni, hogyan lehet átalakítani annak érdekében, hogy a
juttatások oda érkezzenek ahová a magyar kormány és Országgyűlés tagjai szánják. Az
elkövetkező időszak feladatairól szólva jelezte: folytatódnak a tematikus évek, és ha a
Magyar Állandó Értekezlet következő heti ülésén jóváhagyja, 2015 a szakoktatás éve lesz.
Az ülésen a képviselők tájékoztatót hallgattak meg a szerbiai és ukrán választásokról
Kántor Zoltántól, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetőjétől.

Lemondott Titus Corlățean külügyminiszter
2014. november 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro,
Szabadság
Titus Corlăţean külügyminiszter állásába került, hogy az államfőválasztás múlt vasárnapi,
első fordulója botrányba fulladt a külképviseleteken. A tárcavezető hétfőn bejelentette:
lemondott tisztségéről. Lemondását a külügyi tárca és a Központ Választási Iroda (BEC)
között a külföldi szavazókörök számának bővítése kapcsán kirobbant vitával indokolta. A
BEC ugyanis korábban azt közölte: nincs akadálya a szavazókörök száma növelésének.
Corlăţean viszont hétfőn azt állította: a külügy megvizsgálta a vonatkozó törvényeket,
amelyek ezt tiltják.

Băsescu Meleșcanunak: nem érdemled meg, hogy kinevezzelek
2014. november 10. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság
Titus Corlățeannak már az elnökválasztás másnapján le kellett volna mondania azok után,
ami a külföldi szavazókörzetekben történt. Az Ön kinevezését sem írtam volna alá a
Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) élén eltöltött egy éves mandátuma alatt tapasztaltak
miatt – mondta Traian Băsescu államfő annak a ceremóniának a kezdetén, amelyen
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Teodor Meleșcanu külügyminiszter letette a hivatali esküt. Az államfő hozzátette, nem
akart intézményi konfliktust az elnökválasztás második fordulója előtt, ezért hitelt ad
Meleșcanu azon kijelentésének, hogy nem fordulhattak volna elő az első fordulóban
tapasztalt visszásságok a külföldi szavazókörzetekben, amennyiben ő lett volna a román
diplomácia vezetője.

Furcsa magyar kampánnyal hódít Ponta
2014. november 10. – maszol.ro
Bákó megyében, Gyímesbükkön különleges magyar kampánnyal hódít Victor Ponta egy
facebookos fotó alapján. A kerítésekre ragasztott kampányplakát magyar nyelvű, üzenetét
azonban nem biztos, hogy könnyen értelmezhetjük. Hogy az "érte vagyunk, rá szavazunk!"
szöveg a kifizetett aktivisták gondolata-e, vagy úgy képzelnék, hogy a magyar társadalom
Victor Pontáért van, dilemmás.

Tovább késik a vásárhelyi táblák kétnyelvűsítése
2014. november 10. – Krónika, szekelyhon.ro
A nyári ígéretek és derűlátó kijelentések ellenére az ősz és az elnökválasztási láz beálltával
megfenekleni látszik a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák ügye. Az utóbbi két
hónapban az önkormányzat mindössze a Liszt Ferenc utca nevét magyarosította vissza az
1986 óta Franz Liszt feliratot viselő táblán. Bár a szeptemberi tanácsülésen elfogadott
költségvetés-kiegészítés az utcanévtáblák cseréjét is számításba vette, az önkormányzat
most pénzhiányra hivatkozik. Időközben Dorin Florea polgármester újból hadat üzent a
kétnyelvűségnek, és megfellebbezte az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD)
döntését, mely kimondja, hogy az egynyelvű táblák sértik a marosvásárhelyi magyarság
jogait. A kétnyelvű táblákat az épületek tulajdonosai sem tolerálják, javítási munkálatokkal
indokolva azok leszerelését.

Miért szavazott Erdély Klaus Johannisra? Interjú
2014. november 10. – maszol.ro
Nem igaz az, hogy Erdély általában a jobboldallal, a Regát pedig a baloldallal szavaz.
Történelmi gyökerű jelenség Klaus Johannis nagy erdélyi támogatottsága – mondta a
maszol.ro-nak adott interjúban Cristian Pârvulescu politológus, akit az első forduló
tanulságairól és a második fordulóról is kérdeztek.

Csáky: 1989 negatív folyamatokat is elindított a felvidéki magyarság körében
2014. november 10. – hirek.sk
Az 1989-es rendszerváltoztatás történései nemcsak pozitív, hanem negatív folyamatokat is
elindítottak a felvidéki magyarság körében, s az egyik ilyen a nemzeti elbizonytalanodás
volt - jelentette ki Csáky Pál európai parlamenti képviselő hétfőn Nyitrán. Csáky Pál

3

Felvidék

rámutatott: a szlovákiai magyar közélet liberális vonulata máig kritikátlan
együttműködésre szólít fel a szlovákok irányában, holott a szlovák értelmiség és a szlovák
politika nem állt és nem áll elő olyan kínálattal, amely a felvidéki magyarság gondjainak
megoldását célozná. Ez a "túlzott és félreértett lojalitás káros volt" - szögezte le az MKP
politikusa, aki szerint ez is oka annak, hogy a felvidéki magyarok nemzettudata negyed
évszázaddal a rendszerváltoztatást követően rosszabb állapotban van mint a diktatúra
végén. A Magyar Közösség Pártjának (MKP) EP-képviselője erről a "25 szabad év" nevet
viselő konferencián beszélt, amelyet az 1989-es rendszerváltoztatás negyed évszázados
évfordulója alkalmából rendeztek a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen hétfőn.

Berényi: Ipolyság stratégiai jelentőségű város
2014. november 10. – Felvidék Ma
Az MKP ipolysági polgármesterjelöltje és 12 képviselőjelöltje mutatkozott be november 9én a városháza dísztermében megrendezett találkozón. Az esemény díszvendége Berényi
József volt. Beszédében kiemelte: „Ipolyság stratégiai jelentőségű város a térségben, ezért
is nagyon fontos magyarok számára a választások eredménye. Helyi önkormányzatok
azok, ahol meg tudjuk mutatni, hogy képesek vagyunk kormányozni.”

Megjelent A (cseh)szlovákiai magyarok lexikona
2014. november 10. – hirek.sk
Bemutatták hétfőn A (cseh)szlovákiai magyarok lexikonát Somorján. A kötet szerzői arra
vállalkoztak, hogy összegyűjtik a felvidéki közösség sorsával kapcsolatos ismereteket
Csehszlovákia megalakulásától napjainkig. A lexikon a Szlovák Pedagógiai Könyvkiadó és
a Fórum Intézet közös gondozásában jelent meg. Több mint 3 600 szócikket, 500
fényképet, térképet és táblázatot tartalmaz 480 oldalon.

A komáromi civilek és a kampány
2014. november 10. – bumm.sk
Több civilszervezet bejelentette távozását a Komáromi Polgári Társulások Szövetségéből.
Ennek az ernyőszervezetnek az elnöke, a Híd és az MKP közös komáromi
polgármesterjelöltje, Czíria Attila. A kilépő szervezetek vezetői Stubendek László független
polgármesterjelölt támogatói.

Indul a Felsőoktatási Tájékoztató Körút
2014. november 10. – hirek.sk
A Diákhálózat aktivistái idén november 10-14. között 34 szlovákiai magyar gimnáziumba,
illetve szakközépiskolába látogatnak el, hogy informálják a 2015-ben érettségiző,
felsőoktatásba készülő tanulókat.
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Pásztor: Szerbia és Magyarország közötti vasútvonalak felújítása új fejlődési
perspektívát jelent a térségben
2014. november 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó
November végéig elkészül Szeged–Röszke–Horgos–Szabadka vasútvonal műszaki
dokumentációja és a Szabadka–Csikéria–Bácsalmás–Baja vasútvonal további műszaki
tervdokumentációja – jelentette be Juhász Bálint, a Tartományi Gazdasági Titkárság
titkárhelyettese. A két ország közötti vasútvonal felújításának ötlete már 1996-ban, a
miloševići rendszer bukása után esedékes tervek megfogalmazása során felmerült –
mondta Pásztor István, a tartományi parlament elnöke. „E nélkül a térség nem tud
lendületet kapni” – tette hozzá.

Délvidéki golgota 1944-45
2014. november 10. – Magyar Szó
Szombaton Verbászon a második világháborút követő megtorlások ártatlan német és
magyar áldozataira emlékeztek, a Német Népi Szövetség és a Keskenyúton Délvidéki
Tragédiánk 1944-45 Alapítvány szervezésében. A kegyeletadás szentmisével kezdődött a
katolikus templomban, majd a régi német temetőben lévő emlékkereszt
megkoszorúzásával folytatódott. Az emlékkeresztnél Cseresnyésné Kiss Magdolna, a
Keskenyúton alapítvány kuratóriumi elnöke üdvözölte az egybegyűlteket, majd Weiss
Rudolf, az NNP elnöke, Kovács László, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt topolyai és
kishegyesi körzeti szervezetének elnöke és Tari István, a Vajdasági Magyarok
Demokratikus Közösségének alelnöke beszélt a 45-ben történt tragédia kapcsán.

Elsöprő győzelmet aratott az Együtt Gombosért
2014. november 10. – Pannon RTV
Elsöprő győzelmet aratott a VMSZ által támogatott Együtt Gombosért polgárok csoportja a
gombosi helyi közösségi választásokon. Hódság Község nyolc településén tartottak
tanácsválasztást vasárnap. A nyugat-bácskai Hódság Község 9 településéből nyolcban
tartottak helyi közösségi választásokat. A Szerb Haladó Párt szerezte meg a többséget 7
településen a vasárnapi voksoláson. Az egyedüli kivétel Gomboson volt, ahol a magyar
közösség listája, az Együtt Gombosért polgárok csoportja fölényes győzelmet aratott.

A magyarellenes atrocitások áldozataira emlékeztek Zentán
2014. november 10. – Pannon RTV
Minden ártatlan zentainak jár a rehabilitáció, hangsúlyozták az 1944 őszén Zentán
elkövetett magyarellenes atrocitások áldozatainak tiszteletére tartott megemlékezés
résztvevői vasárnap este a Tisza-parti településen. Szentmisével és gyertyás felvonulással
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emlékeztek az ártatlan áldozatokra. A Szent István-templomban gyászmisével emlékeztek
az 1944 őszén Zentán elkövetett magyarellenes atrocitások áldozataira. Az emlékező
gyülekezet a Tisza-hídnál elhelyezett emlékkopjafához vonult.

Még négy év, és kész lesz a Szabadkai Népszínház

Kárpátalja

2014. november 10. – Pannon RTV
150 nap alatt kell elvégezni a kiszabott munkát a Szabadkai Népszínházon a megbízott
vállalkozóknak. Szabadka Város és a helyi SMB gradnja Konzorcium képviselői szerződést
írtak alá a munkálatok negyedik szakaszának elvégzéséről. A megállapodás szerint
november 17-én folytatják az építkezést. A Szabadkai Népszínház felújítása 2007-ben
kezdődött. Akkor azt tervezték, hogy négy éven belül, 2011-re elkészül az épület. A színház
azóta sem épült fel.

Európa felé nyitnának a kárpátaljai magyarok is

Diaszpóra

2014. november 11. - Metropol – Tar Zsuzsanna
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a
Metropolnak adott interjújában elmondta: az ukrán államfő, Petro Porosenko blokkjára a
választásokon részt vevő magyarok 44 százaléka szavazott, ami valószínűleg annak is
köszönhető, hogy volt egy magyar képviselő is a listán, illetve annak, hogy a kárpátaljai
magyarok egyetértenek az államfő európai irányultságával. Hozzátette: a parlamenti
többség és a kárpátaljai magyarok érdekei egybeesnek: ide tartozik többek között a béke
megteremtése az országban, az európai integráció, továbbá a jogállamiság megteremtése.
Brenzovics László kiemelte: a jelenlegi helyzetben az elvándorlás jelenti a legnagyobb
veszélyt a kárpátaljai magyarság számára.

Első Bécsi Magyarbál
2014. november 10. – Nemzeti Regiszter
2014. október 18-án, szombaton este első alkalommal került megrendezésre Bécsben az I.
Bécsi Magyar Bál az Eschenbach Palotában. A bált a Délibáb Bécsi Kultúregyesület Palotás
tánca nyitotta meg, majd az est folyamán több fergeteges néptáncbemutatóval alapozták
meg a bál hangulatát.
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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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