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2014. június 1. – Felvidék Ma
A nyáron mutatja be autonómiakoncepcióját a Magyar Közösség Pártja. Berényi József
elnök szerint, megmaradásunk és Dél-Szlovákia gazdasági fejlődésének záloga egy erősebb
jogi, pénzügyi és intézményi háttérrel rendelkező, az önkormányzatiság szellemében
megalkotott modell. Az idei két választás után megnyílt annak is a lehetősége, hogy az
MKP nyilvánosságra hozza autonómiatervezetét. A dokumentum már kész, nyilvánosságra
hozatalát azért halogatták, mert nem szerették volna, ha ez tematizálja az államfő- vagy az
EP-választást. Berényi József az MKP elnöke az autonómiakoncepcióval kapcsolatban
elmondta, hogy nyilvánvalóvá kell tenni, ez nem az ország szétverésére irányuló kísérlet,
hanem a magyarság és a többi kisebbség megmaradását megcélzó intézményrendszer vagy
intézkedéssorozat lehetne.

Vezető hírek

Berényi József: Az autonómia eszköz megmaradásunk és fejlődésünk
érdekében

Betiltaná az autonómiatüntetéseket is Bogdan Diaconu
2014. június 2. – maszol.ro, transindex.ro, MTI, Krónika, Erdély Ma, Népszabadság, MNO
Még az autonómia szó nyilvános emlegetését is börtönnel büntetné legújabb
törvényjavaslatában Bogdan Diaconu. A Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselője hétfőn
mutatta be tervezetét, amely egytől öt évig terjedő börtönnel büntetné a területi autonómia
mellett nyíltan kiálló magánszemélyeket és feloszlatással a területi autonómiát felkaroló
szervezeteket. A magyarellenes kezdeményezéseiről elhíresült politikus javaslatát azzal
indokolta, hogy Romániára máris veszélyt jelentenek „a Budapestről pénzelt magyar
szélsőségesek”. Diaconu hangsúlyozta, hogy tervezetét egyénileg terjeszti a parlament elé,
nem pedig a PSD frakciója nevében. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője
tűrhetetlennek nevezte, hogy a szövetséggel együtt kormányzó PSD politikusai ilyen
törvénytervezetekkel állnak elő. „A szociáldemokratáknak el kellene dönteniük, hogy
koalícióban akarnak-e maradni velünk, vagy sem” – mondta a maszol.ro-nak Máté
András.

Marosvásárhelyen és
Összetartozás Napját

Sepsiszentgyörgyön

is

ünneplik

a

Nemzeti

2014. június 2. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
Magyarország Kulturális Központja és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala közösen
szervezi meg június 4-én, szerdán, 16 órától a Turul téren, a Kőrösi Csoma Sándor utca és
Templom utca kereszteződésénél található téren, a Nemzeti Összetartozás Napját.
Marosvásárhelyen 17 órától szervez megemlékezést az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a
Bolyai téri unitárius templom udvarán. A rendezvényen dr. Zsigmond Barna Pál,
Magyarország csíkszeredai főkonzulja is jelen lesz.
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2014. június 2. – transindex.ro
Az RMDSZ volt az egyetlen, amely európai témákkal jelentkezett a választási kampányban
– hívta fel a figyelmet Winkler Gyula EP-képviselő vasárnapi, dévai sajtótájékoztatóján. "A
harminc napos kampány ideje alatt mi voltunk az egyetlenek, akik európai témákkal
foglalkoztak, többek között az EU jövőjéről, közösségünk uniós szerepéről és jövőjéről
beszéltünk, de arról is, hogy milyen előnyökkel jár az európai források jobb felhasználása a
modernizációt tekintve, aktualizáltuk az Erdély 2020 fejlesztési tervet, amely a következő
hét év prioritásait tartalmazza. Ez alapján bocsátottuk közvitára a Hunyad 2020 fejlesztési
stratégiát is, amely a megyei elképzeléseket tartalmazza” – fogalmazott Winkler Gyula. Az
EP-képviselő sajnálattal állapította meg, hogy a fontos európai témákat teljesen elnyomta
a belpolitikai csörte, ugyanis a május 25-ei választást teljes mértékben a hazai őszi
elnökválasztás főpróbájának tartották.

Erdély

Winkler: a belpolitikai csörte elterelte az európai témákról a figyelmet a
kampányban

A magyar nyelvi jogok bővítését sérelmezik a román tanácsosok
Sepsiszentgyörgyön
2014. június 2. – Erdély Ma
A magyar nyelvi jogok érvényesítésével elégedetlenek egyes sepsiszentgyörgyi román
tanácstagok. A Szociáldemokrata Párt (PSD) két tanácstagja sérelmezi, hogy az RMDSZ
frakció javaslatára ezentúl az önkormányzat bizottsági ülései is magyar nyelven zajlanak,
az elhangzottakat tolmács fordítja románra.

Az MPP átdobta az autonómia „forró labdáját” az RMDSZ-nek
2014. június 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Háromszék
A Székely Nemzeti Tanács autonómia statútumához ragaszkodik a Magyar Polgári Párt.
Kulcsár Terza József, a polgári párt háromszéki elnöke, az autonómia törvénytervezetről
egyeztető bizottság MPP-s tagja hétfői sajtótájékoztatóján elmondta: „a labda most az
RMDSZ térfelén pattog”. Az MPP készen áll, hogy akár hetente összeüljön a közös
bizottság és véglegesítsék az autonómia tervezetet. Kulcsár Terza József elmondta, hogy a
közös RMDSZ és MPP munkacsoport május közepén ült össze. Ezen a találkozón a polgári
pártiak átnyújtották az SZNT autonómia statútumát, és közölték, hogy ragaszkodnak
ahhoz, persze egyetértenek azzal, hogy módosítani, jobbítani lehet a dokumentum
szövegét, hiszen ahogyan az RMDSZ is javasolta, abba bele kell kerüljön például a
Székelyföldön élő románok jogait szavatoló fejezet is.

Novemberig tankönyv nélkül
2014. június 2. – szekelyhon.ro
Az eredeti időbeosztás alapján sem lettek volna készen szeptember 15-re az első és a
második osztályosoknak szánt tankönyvek, ám időpontbeli csúszások miatt megtörténhet,
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Trianon évfordulója a nemzeti összetartozás napja
2014. június 2. – szekelyhon.ro, Krónika
Az előző évekhez hasonlóan is ünnepséget tervez az MPP a trianoni békediktátum
évfordulójára, továbbá a nemzeti összetartozás napjára a Sepsiszentgyörgyön. Az
eseményre mind az RMDSZ, mind az EMNP, mind pedig két civil szervezet: az EMI és a
HVIM is meghívást kapott.

Erdély

hogy csak novemberben kaphatják kézhez ezeket a diákok. A folyamat késleltetését a
kiadóknak készült versenykiírás törvényellenessége okozta.

Nem mondanak le a referendumról
2014. június 2. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro
A Kovászna megyei önkormányzat újabb határozattervezetet fogadna el, amely a
székelyföldi fejlesztési régió létrehozását szorgalmazó népszavazás kiírásáról rendelkezik –
jelentette be Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke. A Magyar Polgári Párt
frakciójának az érdeklődésére az elöljáró közölte: a tavaly novemberben elfogadott
határozatot a brassói táblabíróság formai okokra hivatkozva érvénytelenítette, így nem
lehetett kiírni népszavazást, melynek keretében a szavazatra jogosultak eldönthették
volna, egyetértenek-e azzal, hogy Kovászna megye Hargita és Maros megyével együtt egy
fejlesztési régiót alkosson, Marosvásárhely központtal.

Megyénkénti RMDSZ-eredmények, meglepetésekkel

A hazai magyar középiskolák végzősei idén a tavalyinál gyengébb
teljesítményt nyújtottak
2014. június 2. – bumm.sk, hirek.sk
A hazai magyar tanítási nyelvű középiskolák idei érettségizői tavaly vizsgázó társaiknál
rosszabbul írták meg az írásbeli tesztjeiket – derül ki a külső érettségi vizsgák
eredményeiből, amelyeket május 30-án hozott nyilvánosságra a Certifikált Mérésekkel
Foglalkozó Nemzeti Intézet. Míg a tavaly érettségizők magyar nyelvi tesztjeinek átlagos
végeredménye 60,9 százalék volt, idén már csak 51,8 százalékot értek el. Szlovák nyelvből
és irodalomból a tavalyi közel 55 százalék után idén még gyengébb, csupán 47,9 százalékos
eredmény született.

Felvidék

2014. június 2. – szekelyhon.ro
Ha azt nézzük meg, hogy száz magyarból hány szavazott az RMDSZ-re az európai
parlamenti választásokon, messze Szilágy megye teljesített a legjobban – közölte az
Erdélyi Riportnak adott interjúban Székely István. A politológus az RMDSZ választási
eredményeit elemezte.
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2014. június 2. – hirek.sk
A Certifikált Mérésekkel Foglalkozó Nemzeti Intézet adatai szerint a magyar középiskolák
végzősei idén magyarból és szlovákból is rosszabbul teljesítettek, mint tavaly. HrbácsekNoszek Magdaléna, a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok
Karának adjunktusa szerint több szempontból is helytelen az efféle összehasonlítgatás, bár
azt elismeri, hogy akad javítanivaló az eredményeken.

Felvidék

Középiskolai írásbelik: szövegértés terén fejlesztésre van szükség!

Megemlékezés Nánán a Hősök emlékművénél

Hatalomváltást kezdeményezne a Szerb Haladó Párt tartományi szinten
2014. június 2. – Pannon RTV
Hatalomváltást kezdeményezne a Szerb Haladó Párt tartományi szinten. A haladók
minden párttal párbeszédet szeretnének folytatni erről a lehetőségről. A megbeszélésekre
nyitott a Nenad Čanak vezette Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a Vajdasági Magyar
Szövetség is – írja a Szerbiai RTV. A jelenlegi tartományi hatalom legitimitását az
ellenzéken kívül a Vajdasági Szociáldemokrata Liga kérdőjelezi meg. Nenad Čanak úgy
véli, jelenleg a hatalom rekonstrukciója a megfelelő megoldás, de pártja nem zárkózik el az
esetleges tartományi választásoktól sem.

Vajdaság

2014. június 2. – Dániel Erzsébet – Felvidék Ma
Nánán a Csemadok és a Szülőföldért Polgári Társulás nevében tartottak emlékünnepséget
június 1-én a Hősök emlékművénél, amelyet a két világháború között állítottak. Egyben
Trianonra is emlékeztek. Világháborús emlékmű csaknem minden településen van, mert
elődeink fontosnak tartották kőbe vésni őseik nevét, akik a vérüket áldozták a Hazáért, a
Nemzetért és a Szabadságért. A két világháború kerek évfordulós évében remélhetőleg sok
helyen tisztelegnek őseink, példaképeink emléke előtt.

Eredményes az MNT ösztöndíjprogramja
2014. június 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács immár negyedik éve támogatja a Szerbiában élő, magyar ajkú
diákokat ösztöndíjprogramja keretében. Jelenleg mintegy ezer diák kap anyagi támogatást
tanulmányaihoz. Az elmúlt három év kiértékeléseként végeztek el a diákok körében egy
online kutatást, amelynek eredményeit Ágyas Réka szociológus ismertette. A kimutatások
szerint a programban lévő diákoknak mintegy 65 százaléka nyilatkozta azt, hogy nem
tudod volna felsőoktatású intézménybe iratkozni - családjának anyagi helyzete miatt amennyiben nem kerül be a rendszerbe.
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2014. június 2. – Vajdaság Ma
Bojan Kostreš, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnökhelyettese ma kijelentette, a
párt a tartományi parlamentben 64 képviselő aláírását gyűjtötte össze, akik támogatják a
tartomány választási rendszerének módosítására vonatkozó kezdeményezést, s ezzel
biztosították a javaslathoz szükséges többséget. Kostreš kifejtette, a Vajdasági Magyar
Szövetség döntését várják, hangsúlyozva, hogy az LSV már biztosította a többséget a
vajdasági parlamentben, de mindenképp érdekli koalíciós partnere álláspontja.

Vajdaság

Kostreš: Biztosítottuk a többséget a választási rendszer módosításához

XV. nyári újságíró-iskola
2014. június 3. – Magyar Szó
A Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör, a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete, a Hét
Nap szerkesztősége és a Bánáti Újság értesíti az érdeklődőket, hogy az idén is megszervezi
a már hagyományos nyári újságíró-iskoláját. A tanfolyam 2014. július 14-én kezdődik
Tiszaszentmiklóson, a katolikus plébánia épületében. A rendezvényre, amely sorrendben
immár a tizenötödik, a szervezők elsősorban középiskolások, egyetemi hallgatók
jelentkezésére számítanak.

Köztársasági anyanyelvi versenyre fel!

Kettős könyvbemutató a Rákóczi-főiskolán
2014. június 1. – Kárpátalja Ma
Bocskor Andrea és Szamborovszkyné Nagy Ibolya könyveit mutatták be 2014. május 29-én
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF). A Történelem és
Társadalomtudományi Tanszék által szervezett eseményt az intézmény olvasótermében
tartották. A rendezvény elején Tóth István, Magyarország Beregszászi Konzulátusának
főkonzulja mondott köszöntő beszédet. Elmondta, hogy a főiskola tanárai és előadói
helytörténeti szempontból is kiemelkedő, hiánypótló művekkel gazdagítják a kárpátaljai
tudományos irodalmat már évek óta. Orosz Ildikó, a II. RF KMF elnöke megnyitó

Kárpátalja

2014. június 3. – Magyar Szó
A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztériuma,
valamint az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke az idén is
megszervezi a köztársasági szintű magyar anyanyelvi versenyt, amely abból a szempontból
is fontos, hogy mentesíti a győzteseket a felvételi alól a Magyar Tanszéken. A Magyar
Nyelv és Irodalom Tanszék az 1994–95-ös tanévben indította el a szerbiai oktatási
minisztériummal közösen a magyar nyelvi és nyelvhelyességi versenyt. A következő
iskolaévben lesz 20 éves a verseny, amelynek célja a diákok anyanyelvi műveltségének
gyarapítása, a magyar nyelv ápolása, a nyelv felelősségteljes használatának ösztönzése, az
anyanyelv megbecsülésének és szeretetének az erősítése.
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2014. június 3. – Poór Csaba – Népszabadság
Natalia Galibarenko ukrán külügyminiszter-helyettes szerint nem volt hiba a kisebbségi
nyelvhasználati törvényhez nyúlni, hiszen az alapvetően csak papíron létezett, a
megvalósításhoz komoly befektetésekre lett volna szükség, amivel az előző kormányzat
nem törődött. Ukrajna egységes állam ezért óvatosan kell bánni az autonómia fogalmával.
Orbán Viktor kijelentésével kapcsolatban kiemelte, hogy egy jószomszédi viszonyt
fenntartó partner tartózkodjon hasonló kijelentésektől, mivel azok Oroszország kezére
játszanak.

Főkonzuli találkozó és KCSP workshop Los Angelesben
2014. június 2. – Nemzeti Regiszter
2014. május 23-24-én, az Egyesült Államok nyugati államaiban tevékenykedő Kőrösi
Csoma Sándor Program ösztöndíjasok főkonzuli találkozón és workshopon vettek részt
Los Angelesben. A találkozó célja az ösztöndíjasok munkájának, tapasztalatainak
megismertetése és a magyar szervezetek között megvalósuló együttműködési lehetőségek,
valamint a KCSP Program e folyamatokban betöltött szerepének megvitatása volt.

Kárpátalja

„Nincs szó autonómiáról”

Diaszpóra

beszédében felhívta a jelenlévők figyelmét a most bemutatott könyvek aktualitására és
jelentőségére.

Nyárköszöntő szombat Lyonban
2014. június 2. – Nemzeti Regiszter
Habár a sokunk által kedvelt évszaknak még csak a naptárban bukkanhatunk nyomára, a
Rhȏne Alpes-i Francia Magyar Baráti Társaság május 31-ére egész napos programot
szervezett, hátha az együttlét, a finom ételek és a jókedv előcsalogatják a napsugarakat.
Ezúttal egy napra esett tehát a barátköri ebéd valamint a táncház, mely események
egyébéként is rendszeres szereplői az egyesület életének.
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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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