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2014. június 10. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, Szabadság, Magyar
Hírlap
Először válaszolt a kormány a Székely Nemzeti Tanács egyik petíciójára, és közölte:
Romániát semmilyen nemzetközi egyezmény nem kötelezi arra, hogy etnikai alapon
területi autonómiát, vagy kollektív jogokat biztosítson a nemzeti kisebbségeknek. A
kormánynak a Székely szabadság napján, ez év március 10-én Marosvásárhelyen
elfogadott petícióra adott válaszát kedden tette közzé az SZNT illetékese. „Romániára nem
hárul semmilyen nemzetközi egyezményből származó kötelezettség, mely szerint etnikai
alapú területi autonómiát kellene biztosítania, vagy bármilyen kollektív jogot a
kisebbségeknek. A nemzetközi jog csupán a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek
egyéni jogait szentesíti, amelyeket másokkal együtt is gyakorolni lehet” - áll a kormány
közkapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatósága által kibocsátott
dokumentumban.

Vezető hírek

Romániát semmi se kötelezi az etnikai autonómiára - mondja a kormány

Kelemen: katasztrófa lenne a PPDD kormányra lépése
2014. június 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság
Ellenzi a kormánykoalícióban részt vevő RMDSZ, hogy a bulvártévé-tulajdonos által
alapított populista Dan Diaconescu Néppárt (PPDD) is belépjen a kormányba. „A PPDD
kormányra lépése imázskatasztrófa lenne" – szögezte le a keddi koalíciós ülést követően
Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke. Kelemen szerint a
legnagyobb kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a PPDD közötti helyi szintű
megállapodások elfogadhatók, a populista párt koalíciós részvétele azonban nem. Frunda
György, Victor Ponta kormányfő RMDSZ-es tanácsadója szerint a PPDD kiszámíthatatlan
párt, a vele kötendő szövetség pedig veszélyes lehet, ugyanakkor az RMDSZ kormányból
való kilépése egyelőre nem merült fel.

A kisebbségi bizottság tagjainak megválasztása: a Kerekasztal levelet írt
Lajčák miniszternek
2014. június 10. – hirek.sk
Tovább csorbulnak a szlovákiai kisebbségek jogai. Míg korábban a kisebbségi civil
szervezetek ajánlásai alapján, a kormányhivatal rostálása nélkül juthattak be a kisebbségi
bizottságba a legtámogatottabb jelöltek, ezentúl állami hivatalnokokból álló
bírálóbizottság – a kormányhivatal érdekeit figyelembe véve - dönt majd a bizottság
összetételéről. A Kerekasztal levélben tiltakozik Miroslav Lajčák külügyminiszternél a
változás ellen, amellyel teljes mértékben csorbul a kisebbségek döntési joga a folyamatban.
Az új kritériumrendszer szerint vélhetően nem olyan szakemberek kerülnek majd be a
bizottságba, akik valóban ismerik, és orvosolni szeretnék a kisebbségek problémáit,
védelmezni kívánják a nyelvi és egyéb jogaikat.
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2014. június 10. – Erdély Ma, Háromszék
A képviselőház – a szocdem-frakció és az RMDSZ szavazataival – elutasította azt a
javaslatot, mely bármilyen megnyilvánulást tiltott volna Románia területén, melyek
lefolyásukban vagy üzeneteikkel sértenék Románia módosított alkotmánya 1. cikkelyének
1. bekezdését – tudósít a Romanian Global News. A Bogdan Diaconu képviselő által
beterjesztett törvénytervezet értelmében nemkívánatos személlyé nyilváníthattak volna
bármilyen olyan külföldi állampolgárságú személyt, aki a Románia alkotmányának 1.
cikkelye 1. bekezdését sértő üzeneteket hirdet.

Erdély

Elbukott Diaconu törvénytervezete

EB: jobb területi szervezésre van szükség Romániában
2014. június 10. – transindex.ro, maszol.ro
Az Európai Bizottság számára is fontos, hogy a 2014–2020-as tervezési időszakban miként
fogja Románia a fejlesztési eszközöket alkalmazni – áll Angela Martinez Sarasola, az
Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatósága vezetőjének
válaszlevelében, amelyet Borboly Csabának, Hargita Megye Tanácsa elnökének írt.

Betiltották a Wass-kötetek árusítását Csíksomlyón
2014. június 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI
Eltávolíttatta a rendőrség a szombati csíksomlyói búcsún portékáikat kínáló árusokkal
Wass Albert köteteit, holott erre több illetékes elmondása szerint nem lett volna jogi alapja
a hatóságnak. A megyei rendőrség gazdasági osztályának munkatársai a szokásos
ellenőrzések nyomán rendelték el, hogy az árusok leszedjék a standokról és a polcokról az
író köteteit, arra hivatkozva, hogy Romániában tilos Wass Albert-irodalmat árulni, ugyanis
az írót jogerős ítélettel háborús bűnösnek nyilvánították az országban. Az árusok egy része
ennek nyomán Nyírő József köteteit is eltette.

Nemsokára kinevezik Maros megye RMDSZ által támogatott prefektusát
2014. június 10. – transindex.ro
Ha jövő hétig Victor Ponta miniszterelnök nem nevezi ki az RMDSZ által támogatott
jelöltet Maros megye prefektusi tisztségére, akkor a koalíciós tárgyaláson napirendre tűzik
a kérdést - nyilatkozta Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. "Fenntartjuk az
álláspontunkat, hogy Maros megye prefektusát az RMDSZ jelöli. Tudják, hogy ki a
jelöltünk, hogyha jövő hétig sem történik semmi az ügyben, akkor fogunk erről tárgyalni a
koalícióban" - mondta el Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke.
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Csáky Pál és Nagy József az Európai Unióról
2014. június 10. – Felvidék Ma
A Pátria Rádió vendége volt Csáky Pál és Nagy József. Csáky elmondta: „Nevetségessé
válnánk, ha egymással szemben lépnénk fel Brüsszelben. A Most-Híd pártnak el kell
dönteni merre akar továbbmenni. Azt látom, hogy olyan változások vannak a pártban,
amik eltávolíthatják a magyarságtól. Mostanra Žitňanská asszony lépett elő, a második
legbefolyásosabb ember a pártban. Ha Bugár Bélával valami történik, akkor Lucia
Žitňanská vezetné a pártot” – vélekedett a helyzetről Csáky. Nagy József szerint az
együttműködésre mindig két félre van szükség. „Továbbra is támogatom az
együttműködést, hiszen a mi munkánk, hogy az EU-ban dolgozzunk. Lehet, hogy Híd
pártja át lett nevezve polgári párttá, ez még nem jelenti azt, hogy nem akar
együttműködni” – magyarázta a Most-Híd képviselője.

Erdély

2014. június 10. – Krónika
Román zászlót kötöttek a nyakába, és sárga festékkel kenték össze Bethlen Gábor
nagyváradi szobrát – hívta fel a figyelmet egy, a Facebook közösségi oldalon közzétett,
hétfőn készült fotó. A szétdobált magyar szalagos koszorúkat egy váradi lakos tette vissza a
helyükre, és a Bethlen-címer egyik madarát is megpróbálta letakarítani a fehér
„csirizszerűségtől”.

Felvidék

Meggyalázták a váradi Bethlen-szobrot

Idén Kulcsár Ferenc kapta a Madách-díjat
2014. június 10. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
A tavalyi év legkimagaslóbb hazai magyar nyelvű irodalmi teljesítményéért Madách-díjban
részesült Kulcsár Ferenc Mindig című verskötete, amely az AB-Art Kiadó gondolzásában
jelent meg. A három idei nívódíjat Csehy Zoltán, Mészáros András és Szunyog Zsuzsa
kapta.

Dárius Rusnák távozik az elnöki hivatalból
2014. június 10. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Több változásra kerül sor június 15-én, vasárnap az elnöki palotában. Elfoglalja posztját
csapatával együtt az új köztársasági elnök, Andrej Kiska, a közönségszolgálati osztály
éléről pedig távozik Dárius Rusnák. Ivan Gašparovič leköszönő államfő a Szlovák Televízió
vasárnapi vitaműsorában azt mondta, Rusnák nem maradhat a posztján, és foglalkozni fog
az üggyel. „Ez nem lesz kellemes dolog számára” – mondta.
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szabadkai

2014. június 10. – Vajdaság Ma
Nyílt levéllel fordult ma Maglai Jenő szabadkai polgármesterhez a Szerbiai Újságírók
Független Egyesülete (NUNS) és a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete (NDNV),
aggodalmukat fejezik ki a Szabadkai Rádióban zajló események miatt. Arra kérték Maglait,
kapcsolódjon be a helyzet megoldásába és ekképpen járuljon hozzá a médiahelyzet
javításához.

Vajdaság

Újságírói szakmai szervezetek
polgármesterhez

Korszerű taneszközök az MNT és a Corvina Könyvesbolt jóvoltából
2014. június 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Bemutatták az i-Doctum interaktív tananyagcsomagot, amely a Magyar Nemzeti Tanács és
a magyarkanizsai Corvina Kft. együttműködésének jóvoltából 10 vajdasági magyar
tannyelvű általános iskolába jutott el térítésmentesen. A 150 ezer dináros felajánlásnak
köszönhetően hét, elsősorban természeti tantárgy tanítását segítő interaktív oktatásra
alkalmas szoftvercsomagot kaptak a modern taneszközökkel rendelkező szabadkai, palicsi,
zentai, adai, óbecsei, újvidéki, nagybecskereki és topolyai általános iskolák.

Mirović: Vajdaság a végét járja
2014. június 10. – Vajdaság Ma
Készen áll arra, hogy a tartomány új kormányfője legyen, jelentette ki Igor Mirović, a Szerb
Haladó Párt (SNS) alelnöke, ám annál a kérdésnél, hogy ki fogja irányítani Vajdaságot,
sokkal fontosabbnak tartja azt, hogy megállapodásra jussanak más pártokkal, hogy
megállíthassák a tartomány további hanyatlását. Arra a kérdésre, lehetségesnek tartja-e a
megállapodást a VMSZ-szel és a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával (LSV), akik ebben a
pillanatban tartományi szinten a Demokrata Párttal (DS) vannak koalícióban, Mirović azt
válaszolta, a VMSZ-szel már minden szinten együttműködnek, de nem így a ligásokkal.

A pártérdekek egyeduralma győzött
2014. június 10. – Magyar Szó
Az állam szintjén, a részarányos elv kizárólagos alkalmazása révén, az elmúlt húsz év
folyamán a 186 községből 117-nek egyszer sem volt képviselője – figyelmeztetett a
részarányos elv bevezetését jóváhagyó parlamenti ülésen a Tartományi Képviselőház
elnöke. Most, hogy a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a tartományi parlamenti ellenzék
támogatásával Vajdaságban is teljes egészében ezt az elvet alkalmazzák, félő, hogy
tartományunkban is egymillió polgár marad saját képviselő nélkül. A vajdasági választási
rendszernek a köztársaságival való kiegyenlítését prof. dr. Jovan Komšić sem tartja
feltétlenül dicséretes ötletnek. A politikai elemzőt a döntés okairól, következményeiről
kérdezte a Magyar Szó.
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2014. június 10. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfó
Ötödik alkalommal szervezték meg június 8-án a Munkácsi Magyarok Találkozóját a
Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola udvarán, hogy a város jelenlegi és egykori
lakói családias és hangulatos délutánt tölthessenek együtt. A rendezvényen Popovics Pál
köszöntötte az egybegyűlteket, többek között Tóth Istvánt, Magyarország Beregszászi
Konzulátusának főkonzulját, Lengyel Zoltánt, Munkács polgármesterét és helyettesét,
Nuszer Ernőt, Gajdos Olgát, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
Munkácsi Alapszervezetének elnökét, Gulácsy Gézát, a KMKSZ Munkácsi Középszintű
Szervezetének elnökét, az egyházak képviseletében Taracközi Gerzson református és
Pogány István római katolikus lelkészeket.

Kárpátalja

V. Munkácsi Magyarok Találkozója

Tettekkel az ukrán–magyar jószomszédi viszonyért

Ellátogatott a vukovári magyarokhoz Andrej Plenković
2014. június 10. – Új Magyar Képes Újság
A Vukovári Magyarok Egyesülete június 7-én nyílt napot tartott székházában. Körülbelül
harminc vendége volt a rendezvénynek, melyen magyaros ételeket és italokat szolgáltak
föl, valamint kézimunka-kiállítást tartottak. A nyílt napot Andrej Plenković európai
parlamenti képviselő is megtisztelte jelenlétével. Jakumetović Rozália lapunknak
elmondta, Plenković elismerését fejezte ki a vukovári magyaroknak tevékenységük és
összetartásuk miatt. Az európai parlamenti képviselő harcol a kisebbségek jogaiért, és
támogatásáról biztosította a vukovári magyarokat.

Újbezdán a 150. évfordulóját ünnepelte

Horvátország

2014. június 10. - Kárpátinfo.net
Jóllehet, idén nem tartották meg a hagyományos ukrán–magyar jószomszédi napokat
Kárpátalján, ez mégsem jelenti azt, hogy a két ország közötti jó kapcsolat megszakadt
volna – hívta fel a figyelmet Bacskai József, Magyarország Ungvári Főkonzulátusának
főkonzulja. Bacskai József közölte, a jó kapcsolatot nemcsak szóban erősítik, hanem
tesznek is érte többek között a Keleti Partnerség Program keretein belül vagy
humanitárius segélyek révén.

2014. június 10. – Új Magyar Képes Újság
Újbezdán idén ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját, melynek alkalmából a település
helyi választmánya, a járási magyar kisebbségi önkormányzat, valamint a faluban működő
egyesületek összefogásával kétnapos, programokban gazdag rendezvényre került sor.
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Magyar fesztivál New Brunswickban
2014. június 10. – Nemzeti Regiszter
A Manhattantól 42 km-re található, New Jersey állambéli New Brunswick, az amerikai
magyar diaszpóra egyik jelentős központja adott otthont a 39. Magyar Fesztiválnak. A
Magyar Fesztiválra minden év június első szombatján kerül sor. Az egész napos
programsorozat szervezője a Magyar Civil Közösség, az Amerikai Magyar Alapítvány
támogatásával. A Magyar Fesztivál helyszíne a Somerset Street és környéke. A fesztivál
főutcája mentén felállított sátrakban magyar kereskedők, iparművészek portékáit
vásárolhatjuk meg és természetesen nem is lenne igazi magyar lelkületű összejövetel, ha
nem lenne hatalmas választék jóféle ételből, italból.

Diaszpóra

Labdarúgás, horgászverseny, halfőző verseny, tűzoltó bemutató, koszorúzás, májusfakitáncolás, kultúrműsor - a szervezők minden újbezdáni egyesületet bevontak a munkába.

Pódiumbeszélgetés a Club Pannoniában
2014. június 10. – Nemzeti Regiszter
A bécsi Club Pannonia rendezvényt tartott ‘Kultúra a gazdaságért, gazdaság a kultúráért’
címmel. A beszélgetés június 2-án, 19 órakor volt az Eschenbach Palotában. A neves
meghívottak ( Dipl.Inf. Peter OROS, Dkfm. Peter Püspök, DDr. Christoph ThunHohenstein, Dr. Thomas Trabitsch, Mercedes Echerer, Mag. Gabriele Proy, Alexei
Kornienko) egy dologban egyetértettek: a kultúra összeköti a közép-európai régiókat és
elősegíti a kommunikációt gazdasági tekintetben.
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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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