Nemzetpolitikai
sajtószemle
2015. június 2.

2015. június 1. – MTI, Kormany.hu
Mintegy 100 millió forint értékű segélyszállítmány indul kedden Magyarországról
Kárpátaljára nyolc jótékonysági szervezet összefogásának eredményeként. Balog Zoltán, az
emberi erőforrások minisztere a szállítmány hétfői csomagolásakor az M1 aktuális
csatornának elmondta: fontos, hogy minden ilyen szállítmánynak legyen üzenete is.
Magyarország kötelessége, hogy támogassa a kárpátaljai magyarságot, ennek a
szállítmánynak azonban az az üzenete, hogy jut belőle Ukrajna Kárpátokon túli területeire
is - hangsúlyozta a miniszter. Az ukrán nagykövetséggel és ukrán szervezetekkel
együttműködésben elsősorban tartós élelmiszereket, és gyógyászati segédeszközöket
juttatnak el nyolc kamionnal a szomszédos országba - ismertette. "Az alaptörvényünkben
megfogalmaztuk, hogy a nemzeti összetartozás örömben és bánatban, sikerben és bajban
is érvényes" - emelte ki a miniszter.

Vezető hírek

Fontos, hogy minden segélyszállítmánynak legyen üzenete

Berényi: az összetartozás a gyökerekhez való ragaszkodásról szól
2015. június 1. – MTI
Az összetartozás egyaránt szól a gyökerekhez való ragaszkodásról és a kölcsönös
segítségnyújtásról - jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP)
elnöke hétfőn Királyhelmecen, a felvidéki magyar pártnak a nemzeti összetartozás napja
alkalmából megrendezett központi megemlékezésén. A felvidéki magyar párt elnöke
beszédében a nemzeti összetartozás napjának létrehozását a magyar parlament egyik
legjobb nemzetpolitikai döntésének nevezte, rámutatva arra, hogy azáltal Trianon
fájdalmas napját sikerült „hangulatilag megfordítani”, aminek következtében június
negyedike a sajnálkozásnál távolabbra mutató üzenetet kapott.

Nagyon sokat vártak a visszafogadásra
2015. június 2. – Szilléry Éva – Magyar Hírlap
Kiemelt vendége lesz az idén Madéfalva és Őrvidék a nemzeti összetartozás napjának,
amelyet a Magyarság Házában tartanak meg. Az intézmény igazgatója, Csibi Krisztina a
Magyar Hírlapnak arról beszélt, mostanra érzi, hogy szorosabbá vált a viszony a
madéfalviakkal. Csibi Krisztina hangsúlyozta: egész Magyarország, a Kárpát-medence és a
diaszpórában élők számára is ugyanazt jelenti a madéfalvi veszedelem: a szabadságért való
küzdelmet. Ennek a szimbolikája még ma is nagyon erős. A Magyarság Házában nemrég
megnyílt Mi, Magyarok című tárlattal kapcsolatban kiemelte: „Ezzel a tárlattal teljesedett
ki a küldetésünk, vagyis szakmai, módszertani látogatóközponttá alakultunk, amely így
még inkább szolgálhatja az eredeti célkitűzést: legyen ez a ház a világ magyarságának
találkozóhelye.”
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2015. június 1. – MTI, Kormany.hu, Nemzeti Regiszter, Népszabadság
Magyarország öt új nagykövetséget nyit másfél éven belül Latin-Amerikában, illetve
Fekete-Afrikában. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a
kapcsolatok fellendítéséért növelni kell a magyar jelenlétet ebben a két régióban. A
következő másfél évben ezért Magyarország két új nagykövetséget nyit Latin-Amerikában Kolumbiában és Peruban -, és hármat Afrikában - Angolában, Etiópiában és Ghánában.

Csorbítaná a kisebbségi oktatási jogokat a készülő tanügyi törvény
2015. június 1. – transindex.ro
A szenátus oktatási bizottsága elé került az új tanügyi törvénytervezet, amely Markó Béla,
a bizottság tagja és Király András oktatásügyi államtitkár szerint a jelenlegi formájában
olyan paragrafusokat tartalmaz, ami egyértelműen visszavenne a kisebbségi oktatás
számára kiharcolt, a jelenleg érvényben levő oktatási törvényben szereplő jogokból: „a
tanügyi törvénynek ez a változata számunkra, a magyar anyanyelvű oktatás számára
elfogadhatatlan. Ez a tervezet számos pontban módosítaná a kisebbségi oktatásra
vonatkozó fejezetet, pont azokban a pontokban, amelyekért az RMDSZ kiállt az elfogadott
törvénytervezet mellett”. Kifejtette: a törvénytervezet a specifikus román oktatást csak az
1-4 osztályban engedi meg, illetve 8. osztálytól visszatérnének a történelem és a földrajz
román nyelven történő tanításához.

Erdély Magyarország

A józan ész azt diktálja, hogy a hagyományos piacaink mellett újakat is
keressünk a világpiacon

Közadakozásból építenék újra a gyimesbükki Rákóczi-várat
2015. június 1. – transindex.ro, MTI, maszol.ro
Gyimesbükkön közadakozásból készülnek újraépíteni azt a Rákóczi-vár néven ismert
őrtornyot, amely mintegy háromszáz éven át szolgálta a történelmi Erdély és Moldva
határán a gyimesi kereskedelmi útvonal felügyeletét - közölte hétfőn az MTI-vel Deáky
András, a Gyimesbükkért Egyesület elnöke. Hozzátette, a Rákóczi-vár újraépítéséhez
mintegy 220 ezer euróra van szükség, melynek összegyűjtésére a gyimesbükki
önkormányzat, a Gyimesbükkért Egyesület és a Budakeszi Kultúra Alapítvány vállalkozott.

Vélt lejáratási kampány miatt tett feljelentést az SZNT egyik vezetője
2015. június 1. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma,
Háromszék
Vélt titkosszolgálati lejárató és megfélemlítő kampány miatt tett feljelentést ismeretlen
tettes ellen a romániai főügyésznél Árus Zsolt gyergyószentmiklósi vállalkozó, a
Gyergyószéki Székely Tanács alelnöke. Az MTI-hez eljuttatott ügyészségi beadványban
Árus Zsolt közölte, március eleje óta módszeres lejáratási kampány folyik ellene.
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Erdély

Különböző címekről küldött internetes levelekben, illetve Gyergyószentmiklós utcáin
elszórt nyomtatott anyagokban róla és vállalkozásáról valótlan állításokat terjesztenek.
Árus Zsolt szerint a lejárató levelek - melyek Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) elnökét és Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós tisztségéből felfüggesztett
polgármesterét is említik - voltaképpen a Székely Nemzeti Tanács ellen irányulnak.

Székelyföldre érkezett Károly herceg
2015. június 1. – Magyar Hírlap, MTI, Háromszék, szekelyhon.ro
Klaus Johannissal való bukaresti találkozóját követően zalánpataki birtokára érkezett
Károly herceg. A brit trónörökös évek óta jár erdélyi birtokaira a május végi, június eleji
időszakban. Károly herceg Zalánpatakon töltötte a tegnapi napot. Gróf Kálnoky Tibor
családjával és a Londonból érkezett társaságával kétórás sétán vett részt, majd
kaszálóversenyt zsűrizett, végezetül a helybeli gyermekek előadását tekintette meg. Ma
Szászfehéregyházára látogat, ahol elindítja új, Prince Charles Romanian Foundation nevet
viselő alapítványát, majd Miklósvárt látogatja meg.

Ortodox pünkösdöt ünnepeltetnek a magyar diákokkal
2015. június 1. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika
A Maros megyei tanfelügyelőség utasítása ellenére egyes iskolaigazgatók az ortodox
pünkösdöt ünnepeltették meg több vásárhelyi tanintézet magyar nemzetiségű tanulójával
és pedagógusával. A diszkriminatív és cinikus intézkedést több katolikus és református
tanár is jelezte, olyan, akit az iskola vezetősége arra kötelezett, hogy pünkösd hétfőjét ne
május 25-én, hanem június elsején ünnepelje. A névtelenségbe burkolózó pedagógusok
mellett Kerekes Szilárd, a Liviu Rebreanu Általános Iskola történelemtanára és egyben az
Iskola a Dombon Egyesület elnöke közleményben szóvá is tette, hogy a gyermeke
iskolájában, a Bernády György Általános Iskolában valamint az Elektromaros
szakközépiskolában csak az ortodox ünnep számít szabadnapnak. A legtöbb etnikailag és
felekezetileg vegyes iskolában mindenki a saját pünkösdjét ünnepelhette, míg a Művészeti
Gimnázium vezetősége mindkét hétfőt szabaddá tette.

Szórványhalászat
2015. június 2. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a kérdés most az, hogy a szórványvidékeken létesített és
létesítendő szórványkollégiumok mellett milyen egyéb eszközöket sikerül kitalálni arra,
hogy megállítsák az asszimilációt. Maga a magyar nyelvű oktatás ugyanis elengedhetetlen
feltétele a nemzeti önazonosság megőrzésének, de nem elegendő. A magyar diákok
számára valós perspektívákat kell felvázolni, nem elég csak azt hangoztatni, hogy megéri
magyarul tanulni, de meg kell teremteni a feltételeit annak, hogy valóban a szülőföldön,
román többségi környezetben tudjanak boldogulni az anyanyelven szerzett tudással”.
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Simon Attila könyvbemutatója Zselízen
2015. június 1. – Felvidék Ma
Nagy népszerűségnek örvend az elismert felvidéki történész, Simon Attila tavaly megjelent
könyve, a Magyar idők a Felvidéken c. kötet. A hiánypótló mű annak a bő hat évnek az
eseményeit tárja fel, amikor Felvidék magyar lakta részét visszacsatolták az
anyaországhoz. Ez ugyan történelmi igazságtételként hatott, ám a II. világháború
kimenetele miatt tabu téma lett a szovjet érdekszférába besorakozó II. Csehszlovákiában.

Ada: Oktatási intézményekben tett látogatást Nyilas Mihály
2015. június 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Az adai és a moholi oktatási intézményekben tett látogatást ma délután munkatársaival
Nyilas Mihály tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi–
nemzeti közösségi titkár, aki megismerkedett az intézmények működésével és terveivel is.
A tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi–nemzeti közösségi
titkár hangsúlyozta, szeretnének minél nagyobb mértékben hozzájárulni az intézmények
fejlesztéséhez, akár önállóan, akár a helyi önkormányzattal vagy az illetékes
minisztériummal közösen.

Erdély
Felvidék

2015. június 2. – Krónika
Továbbra sem lehet tudni, hogy a bukaresti ítélőtábla elutasította vagy elfogadta a
tisztségéből felfüggesztett Ráduly Róbert csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos
alpolgármester házi őrizetének feloldása érdekében benyújtott fellebbezést. Információ
hiányában az alapfokú döntés érvényes, Ráduly és Szőke otthon marad.

Vajdaság

Nem ismeri a fellebbezés eredményét Ráduly és Szőke

Konferencia a Duna menti régióban lévő vallási toleranciáról
2015. június 1. – Pannon RTV
A Duna menti régióban lévő vallási toleranciáról tartottak konferenciát hétfőn Karlócán.
Az eseményt a Kék Duna Alapítvány szervezte, a tanácskozást pedig Bojan Pajtić a
tartományi kormány elnöke nyitotta meg. Európa egyik legnagyobb értéke a vallási
tolerancia, fogalmazott Peter Langer, a Duna menti Városok és Régiók Tanácsának
koordinátora. Szerinte a vallási konfliktusok alapjai sok esetben nem kötődnek magukhoz
a vallásokhoz, a problémák más forrásokból erednek.
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Beregszászon zárult a Magyar Állami Népi Együttes ukrajnai turnéja
2015. június 1. – MTI
Beregszászi előadással zárta hétfőn a Magyar Állami Népi Együttes nagy közönségsikert
aratott ukrajnai jótékonysági koncertkörútját, amelyen a Kárpátalján élő népek zenei és
táncörökségéből összeállított, Megidézett Kárpátalja – Hágókon innen és túl című műsorát
mutatta be. A beregszászi művelődési házban bemutatott műsort megnyitó beszédében
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta: "Együtt érzünk az áldozatok
hozzátartozóival, és szolidárisak vagyunk a hozzánk oly sok történelmi és kulturális szállal
kötődő Kárpátalja és egész Ukrajna népével, és Magyarország minden tőle telhető
segítséget megadott és megad a nehéz időszakon való túljutáshoz"

Kárpátalja

2015. május 31. – Kormany.hu
A magyarság megmaradásában, a gyermekek nevelésében a határon túl kiemelt szerep
hárul az egyházakra. A nemzeti azonosságtudat megőrzésében sokszor egyetlen hely az
egyházi közösség – mondta Soltész Miklós államtitkár Kárpátalján, a karácsfalvai Sztojka
Sándor Görögkatolikus Líceum ünnepségén. A magyar kormány az elmúlt évben és 2015ben összesen 200 millió forinttal támogatta a kárpátaljai a görögkatolikus Líceum
kollégiumának, tornateremének és tanuszodájának építését – jelentette be az államtitkár,
amikor bokrétaünnepség keretében az épület tartószerkezetén elhelyezte a bokrétát. Az
ünnepségen részt vett Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita, Dr. Orosz Ildikó a
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke és Demkó Ferenc esperes.

Kárpátalja

A kormány 200 milliós támogatásával kollégium, tornaterem és tanuszoda is
épül a kárpátaljai Karácsfalván

Jóváhagyták Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye együttműködési
programját
2015. június 1. – Kárpátalja Ma, mukachevo.net
A Kárpátalja Megyei Tanács képviselői 2015–2016-ra is jóváhagyták a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Közgyűléssel való együttműködési programot, melyet május 22-én írt alá
Volodimir Csubirko, a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke és Seszták Oszkár, a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnöke Beregdarócon – közölte a mukachevo.net
hírportál. A megyei közigazgatási hivatalnak egy hónapon belül konkrét intézkedéseket
kell kidolgoznia az említett programmal kapcsolatban, valamint ezeket egyeztetnie kell a
megyei tanács határon átnyúló együttműködésért, turizmusfejlesztésért és rekreációs
kérdésekért felelős állandó bizottságával. A dokumentum szerint a jövőben a két fél
kezdeményezi a magyar–ukrán határátkelő-hálózat kiépítését illető tervek és projektek
jóváhagyását.
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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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