Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. május 27.

2015. május 26. – transindex.ro
A kétnyelvű utcanévtáblákra vonatkozó legutóbbi határozattervezet is szerepel a
marosvásárhelyi tanács csütörtöki ülésének napirendi pontjai között - tudósít az Erdély
FM. Az RMDSZ által benyújtott, az eddigi negyedik tervezetnek az az újdonsága, hogy a
köztudatban élő utcaneveket is bevezették a marosvásárhelyi utcák névjegyzékébe Az
Aurel Filimon utcát például mindenki Iskola utcaként emlegeti, sokan románul is str.
Şcolii-nak - mondta Peti András alpolgármester. Peti azt is elmondta, hogy az utcanévlistán elsőként szerepel a Kossuth Lajos utcanév, és ez szimbolikus értékű amiatt, hogy
korábban évtizedes bírósági per során sem sikerült elérni, hogy a Călărașilor utca nevét
ismét Kossuth Lajosra változtassák. Az alpolgármester azt nyilatkozta, hogy az RMDSZfrakció mindaddig kitart a tanácsülés bojkottja mellett, amíg előrelépés nem lesz a
kétnyelvű utcanévtáblák ügyében.

Vezető hírek

Napirenden a kétnyelvű utcanévtáblák ügye Marosvásárhelyen

RMDSZ: ne lehessen visszaélni a levélben való szavazással!

Szijjártó Péter újranyitotta Magyarország malajziai nagykövetségét
2015. május 26. – MTI, Kormany.hu, NemzetiRegiszter.hu
Szijártó Péter újranyitotta kedden Kuala Lumpurban hazánk malajziai nagykövetségét, és
megnyitotta a regionális kereskedelmi képviseletünket is. A külgazdasági és
külügyminiszter az MTI-nek telefonon elmondta: erre azért van szükség, hogy a magyar
gazdaság számára a lehető legtöbbet ki lehessen hozni a malajziai gazdasági fellendülésből.

Magyarország

2015. május 26. – hirado.hu, MTI, maszol.ro, Krónika
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem vitatja a külföldön lakó román
állampolgárok választójogát, de fontosnak tartja, hogy ne lehessen visszaélni a levélben
való szavazás lehetőségével - mutatott rá Márton Árpád képviselőházi frakcióvezetőhelyettes kedden. Márton Árpád az MTI kérdésére azt is tisztázta: a magyar
érdekképviselet parlamenti súlya szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy hányan
szavaznak külföldön. Ha hirtelen megjelenik egymillió, külföldön leadott voks, az
lényegesen megemeli a parlamenti bejutási küszöb eléréséhez szükséges szavazatszámot is
- magyarázta.
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2015. május 26. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro
Elmarasztalta a Legfelsőbb Bírói Tanács Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt kongresszusi
beszéde miatt, amelyben kiállt Markó Attila és Nagy Zsolt ártatlansága mellett. A testület
állásfoglalásának nincs jogi következménye. „Kelemen Hunor kijelentéseivel az a képzetet
keltette, hogy az ügyészek, bírók önkényesen, politikai megrendelésre cselekednek” közölte állásfoglalását a Legfelsőbb Bírói Tanács, aki elfogadta a Bírósági Felügyelet az
ügyben készített jelentését.

Erdély

CSM: Kelemen Hunor azt sugallta, hogy az ügyészek politikai megrendelésre
cselekednek

Mégsem szabad a székely? – Márton: ez a törvény valóban nem szól a
regionális zászlókról
2015. május 26. – Erdély Ma
„Én soha nem mondtam azt, hogy a most elfogadott zászlótörvény a székely zászlóról szól”
– jelentette ki Márton Árpád. Az RMDSZ parlamenti képviselője szerint viszont a
jogszabály kedvezően rendezi a közigazgatási egységek szimbólumainak a helyzetét. A
perek és a bírósági ítéletek jelentős része a közigazgatási egységek és az ezek
alárendeltségébe tartozó intézmények épületeire kitűzött saját zászlókra vonatkozik, elég
csak Kovászna megye vagy Sepsiszentgyörgy zászlóira utalni, amelyeket levetetett a
prefektus. Ez a jogszabály ezt a gondot orvosolja – mondta Márton Árpád. Ez a törvény
tehát valóban nem szól a regionális zászlókról. A kisebbségi és nemzeti közösségek
jelképeit, azok elfogadási módját és használatát a kisebbségi törvény tartalmazza.
Ugyanakkor figyelemre méltó az a felvetés, hogy talán érdemes lenne egy külön, a
regionális jelképhasználatra vonatkozó törvényt kidolgozni, amelyben végre rendezni
lehetne a székely zászló ügyét is – állapította meg az RMDSZ erdővidéki parlamenti
képviselője.

Ernyőszervezet a székelyföldi turizmusért
2015. május 26. – Krónika, szekelyhon.ro
Ernyőszervezetet hoznak létre a székelyföldi turizmusban érdekelt egyesületek és
alapítványok a helyi idegenforgalom felvirágoztatása érdekében. Az érintettek
Székelyudvarhelyen, a Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján (MÜTF) tartottak kedden
sajtótájékoztatót, ahol kiderült: a résztvevő tagok már egy szándéknyilatkozatot is aláírtak
a szövetség létrehozásáról, amelyet még ebben az évben hivatalosan is megalapítanának.

Német támogatás a marosvásárhelyi szakoktatásnak
2015. május 26. – Krónika
A marosvásárhelyi szakoktatás felélesztése érdekében nyújtana támogatást a
megyeszékhely németországi testvérvárosa, Ilmenau önkormányzata – jelentette be
kedden Dorin Florea polgármester. Mint mondta, a két település kapcsolata a
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Erdély

továbbiakban az egyetemek közötti együttműködésre is kiterjedhet. Dorin Florea
elmondta, a város önkormányzata áldozni is hajlandó a szakoktatás fellendítésére:
iskolaépületet, bentlakást, korszerűen felszerelt műhelyeket bocsátana az érdeklődők
rendelkezésére. A polgármester elárulta, csak azon bosszankodik, hogy az oktatásügyi
tárca nem pontosította, miként szállhat be egy önkormányzat az oktatás megszervezésébe.
„Nem baj, mi elkezdjük, megpróbálunk uniós forrásokat is lehívni, majd csak felfigyelnek
ránk a minisztériumi illetékesek is” – fogalmazott az elöljáró. Tervei véghezviteléhez
Florea tárgyalásokat folyatott az ilmenaui egyetem rektorával, és bevonta a
marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem vezetőségét is.

Magyar nyelvű közösségi lap és honlap miatt bírságoltak Madéfalván és
Gyergyóalfaluban

Jókai Tibor: Aggályos, hogy szűkül a magyar iskolák mozgástere
2015. május 26. – hirek.sk
Bár az elmúlt időszak nem attól volt hangos, hogy a pozsonyi politika különösen
kényeztette volna a kisiskolákat, most mégis megenyhülni látszanak a törvényalkotók. „Az
eredetihez képest nemcsak két osztályt, hanem négyet lehetne összevonni, tehát
pontosabban négy évfolyamot lehetne összevonni egy osztályba. Ez kisegíti a
veszélyeztetett kisiskolákat, tehát azoknak a településeknek a kisiskoláit, ahol az alsó
tagozat működik csak” – mondta el Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke, aki szerint ez a
megoldás csak tüneti kezelés. Véleménye szerint egyszerűen törölni kellene a minimális
osztálylétszámokra vonatkozó megkötést. Továbbá aggályosnak tartja azt, hogy szűkül a
magyar iskolák mozgástere.

Felvidék

2015. május 26. – Hargita Népe
Két ezer lej pénzbírságot rótt ki Szentes Csaba madéfalvi polgármesterre az Országos
Diszkriminációellenes Tanács, mivel a Mozaik című helyi lap kizárólag csak magyar
nyelven jelenik meg – adta hírül blogján maga a feljelentő, Dan Tanasa. Tanasa arról is
hírt ad, hogy Szentes Csaba a marosvásárhelyi ítélőtáblánál fellebbezett. A Hargita Népe
megkereste a polgármester, de Szentes Csaba nem kívánt nyilatkozni az ügyről. Ez év
februárjában Gáll Szabolcsot Gyergyóalfalu polgármesterét bírságolta már második
alkalommal ezer lejre a diszkriminációellenes tanács a község magyar nyelven működtetett
honlapjáért szintén Dan Tanasa feljelentése nyomán. Gáll Szabolcs hangsúlyozta, hogy egy
olyan honlapról van szó, amelyet egy alfalvi polgár készített, de nem a falu hivatalos
honlapja. Az első bírságot – amely 600 lejről szólt - bíróságon támadta meg, de vesztett.

4

2015. május 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Sokadik nyílt konzuli fogadónapját tartotta ma délelőtt Magyarkanizsán a szabadkai
Magyar Főkonzulátus. A fogadónap alkalmával bemutatkozó látogatást tett az
önkormányzatban Buhajla József, a főkonzulátus újonnan kinevezett vezető konzulja, aki
megbeszéléseket folytatott dr. Bimbó Mihály polgármesterrel, Huzsvár Ervin
polgármester-helyettessel és Fejsztámer Róberttel, a Gazdasági, fejlesztési és pénzügyi
főosztály vezetőjével. A fogadónapon Menyhárt Attila konzul és munkatársai mintegy 100
honosítási kérelmet vettek át a község polgáraitól. Ezúttal is akadtak olyanok, akik nem
beszélik középfokú szinten sem a magyar nyelvet. A közelgő nyári időszakra való
tekintettel a Tisza-parti városban legközelebb két hónap múlva tartanak újabb konzuli
fogadónapot.

Vajdaság

A magyarkanizsai fogadónapon járt Magyarország új vezető konzulja

A VMDK a magyarittabéi Kossuth-szobor visszaállítását kezdeményezi
2015. május 26. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV
A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének értesülései szerint nullával egyenlő az
esélye a magyarittabéi Kossuth-szobor visszaszolgáltatásának. Ennek okán felkérjük
Hajnal Jenő urat, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, hogy a soron következő Magyar
Nemzeti Tanács ülésén tűzze napirendre javaslatunkat a szobor visszaállítására, amelyet a
hatodik rendes ülésen „formai okokra” hivatkozva elutasított. A Vajdasági Magyarok
Demokratikus Közösségének véleménye szerint a Magyar Nemzeti Tanácsnak kötelessége
lépni ebben az ügyben, hiszen a magyarittabéi Kossuth-szobor a délvidéki magyarság
identitásának egyik fontos jelképe.

Márton Attila a VRTV2, Öreg Dezső az Újvidéki Rádió főszerkesztője
2015. május 26. – Vajdasági RTV, Vajdaság Ma
A Vajdasági Rádió és Televízió igazgatóbizottsága tegnap megválasztotta a ház fő- és
felelős szerkesztőit. Az Újvidéki Rádió magyar szerkesztőségének az élén Öreg Dezső, a
televízió kisebbségi nyelvű, kettes csatornájának az élén pedig Márton Attila áll. A
médiaház programigazgatója Slobodan Arežina, a tévé eddigi igazgatója. A több kisebbségi
nyelven műsort sugárzó hármas rádióadás élére nem választottak meg egyet sem a jelöltek
közül. Az igazgatóbizottság következő ülésén megbízott főszerkesztőt neveznek majd ki.

Górcső alatt a szórványlét
2015. május 26. – Magyar Szó
Szórványban lenni küldetés, s egy nemzetet és közösséget a határain kell megvédeni, nem
pedig a fővárosban, illetve magában a tömbben – tömören talán így lehetne összefoglalni a
Zen klub nyolcadik, egyelőre utolsó nyitott fórumán elhangzott beszélgetésnek a lényegét.
Az est vendégeit: Dulka Andor ürményházi történelemtanárt, művelődésszervezőt és
Halász Dániel maradéki lelkészt Laskovity Ervin, a Press Szó szerkesztője faggatta a
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Nyolckamionnyi segélyszállítmány indul Ukrajnába
2015. május 26. – MTI, Kárpátalja Ma, Magyar Nemzet
Nyolckamionnyi, nagyságrendileg százmillió forint értékű segélyszállítmány indul jövő
kedden Kárpátaljára és a Kárpátokon túlra – jelentette be az Emberi Erőforrások
Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős
államtitkára kedden Budapesten. Soltész Miklós a sajtótájékoztatón elmondta: a
segélyszállítmányban gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és tartósélelmiszercsomagok vannak. A segélyszállítmány fele Kárpátaljára, a másik fele pedig a Kárpátokon
túlra indul.

Kárpátalja

szórványlétben való megmaradás lehetőségeiről, a tömb- és a szórványmagyarság
viszonyáról.

A Fokos zenekar jótékonysági estje a kárpátaljai magyarok megsegítésére

2015. május 26. – Muravidéki Magyar Rádió
Az AJPES az összegyűjtött adatok alapján közzétette a 2014-es ügyviteli évre vonatkozó
adatokat. A korábbi időszakhoz viszonyítva a muravidéki gazdasági társaságok jelentősen
javítottak a végleges ügyviteli eredményen. A Muravidék a szlovén régiók sorában a nettó
tiszta jövedelmet nézve a nyolcadik helyen áll.

Államfői találkozó a Hármashatárnál
2015. május 26. - Volksgruppen
Három államelnök találkozott kedd délelőtt a Rába-Őrség-Goricko Hármashatár
Natúrparkban. Heinz Fischer szövetségi elnök, Áder János Magyarország köztársasági

Őrvidék

2014-ben nettó 20,9 millió euró tiszta jövedelmet termelt a muravidéki
gazdaság

Muravidék

2015. május 26. – Kárpátalja Ma
Magyarságunkkal a magyarságért! mottóval péntek este jótékonysági táncházat szervezett
az óbecsei Fokos zenekar. Helyszínül a Caffe Club Floyd szolgált, melyet a tulajdonosa
önként ajánlott fel a nemes cél érdekében. Az eseménnyel a kárpátaljaiak megsegítésére
gyűjtöttek adományokat. A 100 dináros belépőkből befolyt összeget a kárpátaljai
magyaroknak ajánlják fel. Emellett a helyszínen tartós élelmiszert, tésztát, lisztet,
ruhaneműt is gyűjtöttek.
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Teltházas Operett Gála Felsőőrött
2015. május 26. - Volksgruppen
Pünkösd hétfőn egy operett gálát szervezett a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület
Felsőőrött. A Református Gyülekezet díszterme színültig megtelt a hungaricumnak
számító operettdallamok iránt érdeklődő vendégekkel. Az Őrségi Fantázia zenei együttes
és neves magyar vendégművészek előadására 180 jegyet értékesítettek.

Őrvidék

elnöke és Borut Pahor Szlovénia elnöke a natúrparkok napja alkalmából vettek részt a
programon.
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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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