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2014. június 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro
Elkobozták a román hatóságok csütörtökön reggel azt a Wass Albert-szobrot, amelyet
pünkösdvasárnap a saját háza udvarán állított fel egy lakos a Maros megyei Szovátán. A
rendőrségi akcióról a szovátai Tóth Ferenc elektronikus levélben tájékoztatta a Krónika
szerkesztőségét, hozzátéve: házkutatást is folytattak nála, június 17-re, keddre pedig
gyanúsítottként kihallgatásra idézték Marosvásárhelyre.

Szeptemberben döntenek az állampolgársági törvényről
2014. június 12. – bumm.sk, hirek.sk
Szeptemberben hirdeti ki az Alkotmánybíróság, hogy összhangban van-e az
állampolgárságról szóló törvény az alkotmánnyal. A nyilvános tárgyalás szeptember 17-én
lesz majd – döntött az Iveta Macejková elnök vezette Alkotmánybíróság plénuma szerdai
zárt ülésén. A belügyminisztérium is foglalkozik az állampolgársági törvénnyel, egy
módosítást készít elő, mely előreláthatóan a nyár folyamán kerülhet a törvényhozás elé. A
készülő törvény lényege, hogy az tarthatja meg szlovák állampolgárságát, aki egy olyan
országét veszi fel, ahol állandó lakhellyel rendelkezik.

Vezető hírek

Elkobozták a magánterületen felállított szovátai Wass-szobrot

Most kiderülhet, mennyit ér az RMDSZ

Palat administrativ lett a háromszéki Megyeháza
2014. június 12. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Kovászna Megye Tanácsának épületén a Palat administrativ/Megyeháza felirat olvasható
mától, azaz június 12-től - közölte az intézmény. Az intézkedéssel a megyei tanács a
prefektúra többszöri felszólításának tett eleget, miszerint a Casa Județului/ Megyeháza
nem felel meg a törvényes előírásoknak. A törvényszék megállapította, hogy a megyei
tanács épületét megnevező helyes kifejezés a palat administrativ, ami szó szerinti

Erdély

2014. június 12. – Kovács András – MNO
A román jobboldal esetleges összefogása a szocdemekkel együtt kormányzó RMDSZ
számára is új helyzetet teremthet, mivel így számon kérheti a magyar kisebbséget érintő
lépéseket Victor Pontáéktól, ráadásul a magyar szervezeten múlhat a kormánytöbbség is.
Ebben a helyzetben jelentős mértékben felértékelődik az RMDSZ szerepe koalíciós
partnerként. A PSD parlamenti többsége jelenlegi állás szerint az RMDSZ-en múlik, és
nemigen néz ki alternatív, a kormánytöbbség biztosítására alkalmas szövetséges. Most
alkalma nyílhat az RMDSZ-nek arra, hogy számon kérjen minden, a kormányra lépése
fejében a PSD által tett ígéretet, és egyben megpróbálja rábírni szövetségesét, hogy fogja
vissza soviniszta indulatait, amelyek a magyar és a székely nemzeti jelképek elleni
folytatódó hadjáratban, Tőkés László kitüntetésügyében, legutóbb pedig Bogdan Diaconu
PSD-s képviselő törvényjavaslatában nyilvánultak meg, amelyben büntetendő
cselekménnyé nyilvánítaná az autonómia propagálását – tették hozzá.
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Román író: nem kell Erdély Romániának!
2014. június 12. – Krónika
Erdélynek el kellene szakadnia Romániától – ez az üzenete egy caracali születésű,
Bukarestben élő román írónak, Liviu Andreinek. Andrei Facebook-oldalán osztotta meg a
nyílt levélként meghatározható írást, amelyben gyakran nyomdafestéket nem tűrő
kifejezésekkel illeti az erdélyieket. Leszögezi: azt akarja, hogy Románia fejedelemség
legyen, a „mocskos Erdély” nélkül. Szerinte Erdélyben cigányok, illetve a kolozsvári Sora
nagyáruházban zabáló bozgorok élnek, az erdélyi nők pedig mind csúnyák, és
prostituáltak. „Erdély csak rosszat hozott nekünk! Vinnék el, zabálnák meg az ördögök,
meg Sabin Gherman démonai, mert végül is ezért végezte el a craiovai szekus iskolát!” –
írja.

Erdély

fordításban közigazgatási palotát jelent, értelem szerint pedig megyeházát, mivel az a
megyei tanács székháza, a magyar értelmező szótár szerint.

Hungarikum helyett romániai különlegességgé válhat a kürtőskalács
2014. június 12. – Krónika, MTI
A Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület székelyföldi tagjai azt mérlegelik, hogy romániai
hagyományos különleges termékként jegyeztessék be a kürtőskalácsot az Európai Unióban
– tudatta az MTI-hez eljuttatott közleményében a Nemzetközi Kürtőskalács Szaktestület
elnöksége. A szaktestület azért mérlegeli ezt a lehetőséget, mert – mint közölte – a
magyarországi Vidékfejlesztési Minisztérium elutasította a székely magyar
ételkülönlegesség hungarikumként történő bejegyzésének a támogatását.

A foci-vb-t sem nézhetik magyarul az erdélyiek
2014. június 12. – transindex.ro, maszol.ro
Nem sikerült megállapodnia az MTVA-nak a román közszolgálati televízióval, így a téli
olimpiához hasonlóan a brazíliai labdarúgó világbajnokság mérkőzései sem lesznek
elérhetőek az M1 illetve M2 közvetítésében Románia területén. Az MTVA csütörtöki
közleménye szerint a környező országok közül Szlovéniával és Romániával nem sikerült
megállapodniuk, miután tárgyalófelük általános kereskedelmi érdekre hivatkozva nem
tette lehetővé a magyar adások kódolás nélküli sugárzását.

Elégedetlen az MPP az RMDSZ-es együttműködéssel – Szakítanak?
2014. június 12. – Erdély Ma, Krónika, szekelyhon
Az MPP háromszéki politikusai elégedetlenek az RMDSZ-el való partnerséggel, és
együttműködési megállapodás felülvizsgálatát kérik a polgári párt országos vezetőségétől.
A polgári párti politikusok ugyanakkor szorgalmazzák, hogy jövő héten üljön össze a két
párt országos vezetősége, és tárgyaljanak nemzetpolitikai témákról, pontosabban arról,
hogy mit lépnek a kormány által az SZNT-nek adott válaszra az autonómia témában,
illetve egyeztessenek Székelyföld autonómia törvénytervezetéről.
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2014. június 12. – maszol.ro, Erdély Ma
Ismeretlen tettes ellen tett feljelentést az Erdélyi Magyar Néppárt, miután a napokban
sárga festékkel öntötték le Bethlen Gábor erdélyi fejedelem nagyváradi szobrát és román
zászlót akasztottak rá – számolt be a hirado.hu. Az önkormányzat azt ígéri, hogy
megtalálják és megbüntetik a tetteseket. A város magyar köztéri szobrait, emléktábláit 3
évvel ezelőtt már meggyalázták, a rongálók azóta sem kerültek elő.

Erdély

Bethlen Gábor szobrát gyalázták meg Nagyváradon

Fenyegetőzik Dan Diaconescu Kelemen Hunor nyilatkozatára
2014. június 12. – Erdély Ma. agenda.ro
Fenyegetőzéssel reagált Dan Diaconescu arra, hogy az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor
közölte: ellenzi a Dan Diaconescu Néppártnak a kormányba való bevonását. Az üzletember
az egyik hírcsatornának nyilatkozva azt mondta: előfordulhat, hogy pártja kormányra
lépéséhez az RMDSZ ellenzékbe taszítását szabja feltételül. Szerinte a magyar alakulat
azért ellenzi pártja kormányra lépését, mert néhány hónappal ezelőtt azt mondta: a Dan
Diaconescu féle Néppárt csak abban az esetben lép be a kormányba, ha az RMDSZ
ellenzékbe kerül.

Székelykeresztúr is a Székelyföld nevű, autonóm közigazgatási egységbe akar
tartozni
2014. június 12. – Erdély Ma
Székelykeresztúr önkormányzata elfogadta azt a határozatot, amelyben kinyilvánítja
akaratát, hogy Székelyföld nevű, autonóm közigazgatási egységbe akar tartozni. A Székely
Nemzeti Tanács felhívása nyomán az udvarhelyszéki kisváros sorrendben immár a tizedik,
amely egyhangú szavazással fogadja el a határozatot, Gyergyószentmiklós, Gyergyóújfalu,
Gyergyószárhegy, Makfalva, Uzon, Székelyderzs, Kápolnásfalu, Gyergyóditró és Kökös
után.

Miért háborog az RMDSZ?
2014. június 13. – Farkas Réka – Háromszék, Erdély Ma
Hangos szóval tiltakozott az RMDSZ az ellen, hogy Victor Ponta bevonja a kormányzásba
Dan Diaconescu zsebpártját, a román hírközlésekből már-már azt lehetett érteni, hogy
választás elé állították a szociáldemokratákat: vagy ők maradnak, vagy Diaconescuék
jönnek, ilyen párttal nem hajlandóak közösködni. Más, magyar szempontból fontos ügyek
még csak megszólalásra is alig késztették az RMDSZ korifeusait. Jó másfél hetes késéssel
kikelt Bogdan Diaconescu magyarellenes törvénykezdeményezései ellen Kovács Péter
főtitkár, de senki nem ejtett szót az SZNT petíciójára adott kormányválaszról, és nem
hallottunk felháborodott nyilatkozatokat a székely zászlók levetetése miatt sem.
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2014. június 12. – hirek.sk
Magyar segítséggel restaurálják azokat a műtárgyakat, amelyek a krasznahorkai várat
2012-ben sújtó tűzvész során sérültek meg. A tűzvész napján több mint 4200 műtárgy volt
elhelyezve a vár falai között, ezek nagy része megsérült, illetve jelentősebben
megrongálódott.

Felvidék

Magyar segítséggel restaurálják a krasznahorkai műtárgyakat

Pfundtner nem megy vissza a Hídba
2014. június 13. – Új Szó
Függetlenként tér vissza a parlamentbe Pfundtner Edit, a Híd egykori képviselője. A párt
szerint ez nem lesz akadálya az esetleges együttműködésnek. Pfundtner kisebbségi és jogi
témákkal foglalkozott a Radičová-kormány idején. Elmondása szerint a következő
időszakban is ez lesz a profilja. Vörös Péter szintén pótképviselőként tér vissza a
parlamentbe és a Híd-frakcióba. Ő Andrej Hrnčiar helyére érkezik majd, utóbbi ugyanis
Radoslav Procházkával távozik a törvényhozásból.

Kormányhivatal: nincs probléma

A Szerb Haladó Párt választásokat követel Vajdaságban
2014. június 12. – Pannon RTV
Júliusban lehetséges tartományi kormány átalakítása, új parlamenti, hatalmi többség
azonban ősz előtt aligha születik. Így vélekedik ebben a pillanatban a tartományi
kormánypárti és ellenzéki politikusok többsége. Legutóbb, a választási törvény
módosításakor kialakult többség egyelőre nem jelent hatalomváltást. A hatalmat egyelőre
még magának tudó Demokrata Pártban viszont úgy vélik, hogy a pillanatnyi válságot, a
párton belüli és a pártok közötti villongásokat a kormány átalakításával lehet áthidalni.
Fontos az, hogy a mostani kormánykoalíció pártjai azonos nézeteket vallanak az
autonómiáról és a vajdasági értékekről – mondta Miroslav Vasin, a Demokrata Párt
Tartományi Bizottságának elnöke.

Vajdaság

2014. június 13. – Új Szó
Nem érti a kormányhivatal, hogy mi a probléma a kisebbségi bizottság tagjelöltjeinek új,
általa meghatározott kiválasztási módjával. Azt állítják, hogy az új módszer sokkal
átláthatóbb a 2011-esnél, amikor szerintük gyakorlatilag egy ember, a kormányhivatal
nemzeti kisebbségi ügyi főosztályának igazgatója döntött a jelöltekről.
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2014. június 12. – Vajdaság Ma
A nagybecskereki képviselő-testület ülésén a legfontosabb napirendi pontok között
szerepelt az új polgármester és alpolgármester, valamint a városi tanács tagjainak
kinevezése. Az ellenzéki tagok közül a Demokrata Párt képviselői elhagyták az ülést, a
Vajdasági Szociáldemokrata Liga képviselői viszont az ülésteremben maradtak, de nem
vettek részt a szavazásban. Vass Tibor, az LSV képviselője elmondta, sajnálatosnak tartják,
hogy amikor a városban nincsenek megoldva a legalapvetőbb kérdések, akkor
leváltásokról, kinevezésekről döntenek, de egyetlenegy beszámoló sem hangzik el az
elvégzett munkákról, a gondok orvoslása tovább várat magára. Vass szerint a város
polgárok nem ezt választották, és nem is ezt érdemlik.

Vajdaság

Új polgármestere, alpolgármestere van Nagybecskereknek

Szabadka: Szombat délelőtt a játéké a főszerep

Összefogás a nemzeti összetartozás napján
2014. június 12. - Badó Zsolt - Kárpátalja
Az ungvári járási Ráton működő Szent Mihály Gyermekotthon egy családi típusú árvaház,
ahol három családban összesen harminc gyerek él három családi házban, egy nagy
udvaron. A példaértékű gyermekotthon anyagi támogatása érdekében szervezett
jótékonysági rendezvényt a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezete. A rendezvényen
ingyen vállalta a fellépést Berecz András ismert mesemondó és a moldvai magyar zenét
játszó Zurgó együttes Nagy Bercel vezetésével, továbbá festmények felajánlásával
csatlakoztak a támogatókhoz a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre
Társaságának tagjai.

Kárpátalja

2014. június 12. – Vajdaság Ma
A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hallgatói önkormányzata, immáron harmadik
alkalommal, idén is megszervezi a Gyereknap elnevezésű rendezvényét. Az eseményre
szombat délelőtt 9 és 12 óra között a zöld szökőkútnál várják a szórakozni vágyó
gyermekeket. A idei program fő témakörei az egészséges életmód, a sport, a
környezetvédelem és az újrahasznosítás. A diákok számára különböző bázisokat
készítettek a szervezők (egészség-, sport-, kommunikációs-, alkotó- és környezetvédelmi
bázis), ahol rengeteg játék, kézművesség, arcfestés valamint idén először trambulin is várja
őket.

Tudás, sokoldalúság és bátorság
2014. június 13. - Kárpátinfo.net
Alapos tudás, sokoldalúság és bátorság – elsősorban e három dolog szükséges ahhoz, hogy
az ember, kikerülve az iskolapadból, érvényesülni tudjon az életben, hangzott el a
Kárpátalján harmadik alkalommal megrendezett tehetségnapon. Ez az esemény
lényegében egyfajta évzáró ünnepség, hisz itt összegzik az elmúlt tanévben a Kárpátaljai
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2014. június 12. – Új Magyar Képes Újság
A drávaszögi és szlavóniai magyar településeken, valamint Zágrábban hetek óta tart a
kérdőíves vizsgálat, amelyet az eszéki magyar tanszék négy hallgatója és a zágrábi
hungarológiai tanszék két hallgatója végez. A kérdőívek A magyar nyelv a Kárpátmedencében a XX. század végén című kutatáshoz készülnek, amellyel a horvátországi
magyarok nyelvhasználatát elemzik.

Magyarország segítségét
Jankovics Pélmonostoron

megköszönő

emléktábla

állítását

javasolta

2014. június 12. – Új Magyar Képes Újság
Jankovics Róbert, Pélmonostor városi tanácsának tagja a tanács múlt heti ülésen
javaslatot tett egy emléktábla állítására Pélmonostor városában abból az alkalomból, hogy
a honvédő háború befejezésének huszadik évfordulójára emlékezünk jövőre. Ily módon a
baranyaiak megköszönnék a magyaroknak és Magyarországnak mindazt a segítséget,
támogatást, amelyet a horvátországi honvédő háborúban nyújtottak a horvátországi
baranyaiaknak. A városi tanács támogatta a javaslatot, az indítványozó bízik benne, hogy
az összes baranyai járás részt vállal az elgondolás megvalósításából.

Állampolgársági fogadalomtétel Brazíliában
2014. június 12. – Nemzeti Regiszter
Békesség! - A magyar állampolgársági eskütétel ünnepélyes eseménye ezzel a köszöntéssel
kezdődött el Brazíliában. Dr. Szíjjártó Csaba nagykövet úr ünnepélyes beszédében
elmondta, hogy anno így köszöntek neki a széki falvakban, amikor az 1970-es években
először ott járt. A köszöntés apropóját nem csupán a széki viseletbe öltözött, eskütételre
váró asszony adta, hanem a szertartás bensőséges és emelkedett hangulata is megkívánta.

Mikes Kelemen Program az Egyesült Államokban

Diaszpóra

Kérdőívvel a magyar nyelv kutatásáért

Horvátország

Magyar Pedagógusszövetség és a Genius Jótékonysági Alapítvány által a
tehetségpontokban végzett munkát, illetve átvehetik jól megérdemelt jutalmukat azok a
tanulók, akik a legaktívabbaknak, és a tantárgyi vetélkedőkön a legeredményesebbeknek
bizonyultak.

2014. június 12. – Nemzeti Regiszter
A Mikes Kelemen Program, a jelenlegi magyar kormányzat olyan kezdeményezése, amely
mindenképp komoly figyelmet érdemel. A program a Nemzetpolitikai Államtitkárság
koordinálása, és az Országos Széchényi Könyvtár szakmai felügyelet alatt működik,
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raktárai a világ több pontján találhatóak. Az alábbiakban a New Brunswick-i gyűjtőpontot
mutatjuk be.
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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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