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2014. június 17. – transindex.ro
Nem szeretné, ha ismét újabb autonómia témájú petíciót fogalmaznának meg a
kormányhoz és a parlamenthez Kovászna megyei települések vezetői, ezért küldött
körlevelet a megye összes önkormányzatához Marius Popica, Kovászna megye prefektusa.
A kormány képviselője a Transindex megkeresésére kijelentette: illegális volt az uzoni
önkormányzat memoranduma, amely a település Székelyföld területi egységhez való
tartozását kérte. Popica szerint az említett határozat tulajdonképpen egy petíció, aminek
elfogadására nem terjed ki az önkormányzat hatásköre.

Vezető hírek

A pluszmunkától kímélné a székely önkormányzatokat a kovásznai prefektus

Kincses: Tőkés nem azért kapta az érdemrendet, hogy befogja a száját
2014. június 17. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Bukarestben elkezdődött az a közigazgatási per, amelyet Tőkés László európai parlamenti
képviselő indított a román állami kitüntetésének visszavonásáról hozott becsületbírósági
határozat ellen. Erdei Edit Zsuzsannának Tőkés László ügyvédje, Kincses Előd elmondta: a
becsületbíróság határozata azért volt törvénytelen, mert a vonatkozó jogszabály szerint
olyan személytől vonható meg a kitüntetés, aki tettei révén válik erre méltatlanná, a
nyilatkozatok pedig nem sorolhatók a tettek közé. Ráadásul a védelemhez való jogától is
megfosztották Tőkés Lászlót – tette hozzá Kincses.

Andrej Kiska: remény kérdőjelekkel

Markó: '89 után az RMDSZ szenátusi frakciója volt a fő ellenzéki erő
2014. június 17. – transindex.ro, maszol.ro
Ünnepi parlamenti ülés keretei között emlékeztek meg a szenátorok a felsőház
fennállásának 150. évfordulójáról. Ez alkalomból az RMDSZ szenátusi frakciójának
elnöke, Markó Béla is beszédet mondott, aki saját tapasztalatainak tükrében elemezte a
Szövetségnek a 24 éves, felsőházban kifejtett munkáját. A '89-es eseményeket követően az

Erdély

2014. június 18. – Mózes Szabolcs – Új Szó
Míg Ivan Gašparovičtól sok jót nem várhattak a magyarok, Andrej Kiska valószínűleg
másként fog viszonyulni hozzánk. Már csak azért is, mert ha 2019-ben ismét jelöltetni
akarja magát, a magyarok szavazatai nélkül nehéz lesz sikerrel vennie a választást. Kiska
eddigi megnyilatkozásai alapján nem nacionalista, ám ez önmagában még nem jelent
nagyon sokat – az 1999–2004 között a magyarok szavazataival is győzedelmeskedő Rudolf
Schuster sem volt az, mégsem tudott a magyar ügyekben empátiát mutatni. A fő kérdés az,
kikkel fog kisebbségi ügyekben egyeztetni, milyen gyakran, s milyen viszonyt alakít ki a
magyar pártokkal és a civil szférával. A merészebb kisebbségi elképzelésekhez valószínűleg
nem fogja nevét adni – így az összes magyar szervezet által fontosnak tartott kulturális és
oktatási autonómiát egy interjújában nem tartotta életképes ötletnek –, ám az is fontos
lesz, hogy az aktuális ügyekben milyen hangot üt meg.
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Erdély

RMDSZ szenátusi frakciójának 12 tagja jelentette a legnagyobb ellenzéki erőt - mondta
Markó, aki szerint a rendszerváltás után, a romániai magyarságnak jelentős szerepe volt az
ország sorsának alakulásában, akárcsak a NATO-hoz illetve az Európai Unióhoz való
sikeres csatlakozásban.

Hargita megye prefektusa megtámadta az önkormányzati határozatokat
2014. június 17. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI
Hargita megye prefektusa bejelentette kedden, hogy megtámadta a közigazgatási
bíróságon négy település autonómiapárti határozatát - közölte az Agerpres hírügynökség.
Adrian Jean Andrei prefektus elmondta, Gyergyóditró, Gyergyószárhegy, Gyergyóújfalu és
Gyergyószentmiklós autonómiapárti határozata ellen nyújtott be törvényszéki keresetet.
Álláspontja szerint ezek a határozatok azért érvénytelenek, mert az önkormányzatoknak
nincsen törvényi felhatalmazásuk ilyen döntések meghozatalára.

Német és olasz levéltárak iratai bizonyíthatnák be Wass Albert ártatlanságát
2014. június 17. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
A román hatóságok újabb Wass Albert-allergiája miatt pert indít az EMNT, és az EMNP,
ugyanis a Csíksomlyói búcsú idején a könyvárusoktól a rendőrség összegyűjtötte az író
műveit, a Romániában bejegyzett Mentor Kiadó könyveit, pár nappal később pedig a
rendőrség elvitte egy szovátai magánterületről a házigazda által felállított Wass Albertszobrot is. A történtek mindkét esetben hatósági túlkapásnak minősülnek, mondta Kincses
Előd. A jogász szerint a könyvek esetében túlkapásról van szó, hiszen Wass Albert könyvei
nem szerepelnek tiltólistán, szabadon árusíthatók. A szoborral kapcsolatosan pedig
Kincses azt mondta: mindaddig, amíg nem született egy bírósági ítélet, hogy azt a szobrot
el kell távolítani, a rendőrségnek nem lett volna joga egy ilyen lépés megtételére.

Márton Árpád az RMDSZ autonómiadilemmáiról
2014. június 17. – maszol.ro
Vita van az RMDSZ-ben az autonómiatörvény-tervezetről Márton Árpád képviselő szerint,
például arról, hogy a székelyföldi területi autonómia milyen területre vonatkozzon. A
jogszabályt kidolgozó kétpárti bizottság RMDSZ-es tagját a Magyar Polgári Párt
háromszéki politikusainak bírálataival szembesítette a maszol.ro.

A diszkriminációellenes tanács elé került a „magyarfaló” szenátor ügye
2014. június 17. – maszol.ro
A magyarokat sértő kijelentései miatt bepanaszolt az Országos Diszkriminációellenes
Tanácsnál egy Bihar megyei liberális szenátort Szabó Ödön. A testülethez küldött
beadványában RMDSZ-es képviselő felidézi: Cristian Boldeának az elmúlt hetekben több
olyan nyilatkozata is volt, amely nacionalista uszításnak minősíthető. A román szenátor
többek között kijelentette: szerinte a magyarokat „a hányinger környékezi”, amikor
románul kell beszélniük. Arról is beszélt, hogy Magyarországra költöztetné azokat a
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Izsák Balázs kifogásolja az autonómia-határozatokat ellenző prefektusok
fellépését

Erdély

magyarokat, akik nem akarnak megtanulni románul; azt nyilatkozta, hogy az RMDSZ
politikusainak pszichológusra van szükségük a román nyelvhez fűződő „frusztrációik”
kezeléséhez.

2014. június 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI
Nem tartja alkotmányellenesnek Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke azokat az
önkormányzati határozatokat, amelyek kifejezik azt az igényt, hogy 153 település
ugyanabba a közigazgatási - székelyföldi - egységbe tartozzon. Izsák az erre vonatkozó
önkormányzati határozatok ellen fellépő prefektusok intézkedéseit is kifogásolja. Izsák
szerint a prefektusoknak arra van joguk, hogy az önkormányzati határozatok
törvényességét felülvizsgálják, semmiképpen sem arra, hogy azt véleményezzék, milyen
határozatok fogadhatók el, vagy nem fogadhatók el.

Rágalmazott az RMDSZ az EMNP szerint
2014. június 17. – Krónika
Rágalmazásnak minősítette az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) érő vádakat
Csomortányi István, amelyek az RMDSZ Bihar megyei szervezetének múlt hétvégi
választmányi ülésén elhangzottak. A néppárt megyei vezetője kedden pontról pontra
reagált Biró Rozália szenátor és Szabó Ödön képviselő szavaira, akik a május végi európai
parlamenti választások kiértékelésekor a néppártosok szerepvállalását támadták hétvégi
felszólalásukban. Csomortányi újfent leszögezte: hamis az az állítás, miszerint ők a román
Polgári Erő (FC) pártját támogatták. „Mi soha nem kampányoltunk román pártnak, nem
úgy, mint az RMDSZ, amely már két államelnök-választáson is a PSD-t támogatta, és most
úgy tűnik, ismét meg fogja tenni” – fogalmazta meg.

Barti Tihamér az új alelnök
2014. június 17. – szekelyhon.ro, Erdély Ma
A Hargita megyei önkormányzati képviselő-testület keddi ülésén a gyergyószentmiklósi
Barti Tihamért választották meg alelnöknek. A Petres Sándor korábbi alelnök alprefektusi
kinevezésével megüresedett tisztség betöltésére nemcsak a testületben kétharmados
többséggel rendelkező, Bartit jelölő RMDSZ-frakció, hanem a Magyar Polgári Párt és az
Erdélyi Magyar Néppárt is állított jelöltet, a polgáriak Salamon Zoltánt, a néppárt pedig
Danguly Ervint.

Wass-ügy: az EMNT tüntetést szervez
2014. június 18. – Krónika
A Csíksomlyón, pünkösd szombatján tapasztalt hatósági visszaélésekre és a másnap
Szovátán leleplezett Wass Albert-szobor elhurcolására hívná fel a figyelmet az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Bihar megyei szervezete a ma 18 órára meghirdetett
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Első napján Magyarországon járt Andrej Kiska
2014. június 17. – MTI, hirek.sk
Andrej Kiska újonnan beiktatott szlovák államfő első külföldi útja Magyarországra
vezetett, ahol a V4-es országok és Németország államfőjével találkozott. Áder János
államfővel folytatott megbeszélése során Kiska a Szlovákiában élő magyar nemzeti
kisebbséggel kapcsolatos saját álláspontjáról is szólt. „Megismételtem: annak egyik
alapvető feltétele, hogy a mi viszonyaink nagyon jók és magas szintűek legyenek - az, hogy
úgy az egyik, mint a mások oldalon álló politikusok fölöslegesen művileg a választások
előtti ténykedésük során ne keltsenek feszültséget. Főként nálunk ne, amikor tudjuk, hogy
országunkban a magyar nemzetiségű polgárok nagyon elégedettek. Itt akarják felnevelni a
gyermekeiket, fizetni az adóikat“ – tette hozzá.

Felvidék

nagyváradi rendezvényén. A tiltakozó megmozdulást Tőkés László EP-képviselő váradi
irodája előtt tartják meg.

Ülést tartott az MKP Dunaszerdahelyi járási elnöksége
2014. június 17. – Felvidék Ma, hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja dunaszerdahelyi járási elnöksége hétfőn megtartott ülésén
elemezte az EP választások eredményeit, de az ülés napirendjén elsősorban az őszi
helyhatósági választásokra való felkészülés, az azt megelőző fontos feladatok
meghatározása szerepelt. Részt vett az ülésen Berényi József, a párt országos elnöke is, aki
elmondta, nagyobb részvételi arány esetén ma akár két EP képviselője is lehetne a pártnak,
és ebben nagy szerepe lehetett volna a Dunaszerdahelyi járásnak.

Továbbra is anyagi gondokkal küszködik a kassai Thália Színház
2014. június 17. – hirek.sk
Június 26-án tartja évadzáró társulati ülését az 50 alkalmazottal, illetve 17 színművésszel
működő kassai Thália Színház. Czajlik József igazgató szerint, aki ősszel már negyedik
színházi évadát kezdi az intézmény élén, társulatuk tevékenységét a 2013/14-es évadban,
főként annak első felében leginkább az „Európa Kulturális Fővárosa“-projekt befolyásolta,
miközben továbbra is anyagi gondokkal küszködnek.

Nem igénylik a külföldön élők a szlovák igazolványt
2014. június 17. – bumm.sk, Új Szó
Évről évre kisebb az érdeklődés a szlovák igazolvány iránt. Míg 2011-ben a külföldön élő
szlovákok hivatala (ÚSŽZ) még 856 igazolványt adott ki az előző évi 747-hez képest, addig
tavaly már csak 674 esetben kérték az igazolványt. A tavaly kiállított 674 igazolványból 399
Szerbiába került. Ukrajnába 249 igazolvány érkezett, az USA-ba hét, Horvátországba pedig
csak hat darab.
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2014. június 17. – Vajdaság Ma
Visszatérne a szerbiai politikába Vojislav Šešelj, az ultranacionalista Szerb Radikális Párt
(SRS) háborús bűnökkel vádolt vezetője, akit 11 év után ideiglenesen szabadon engedhet a
hágai Nemzetközi Törvényszék - közölte kedden az SRS. Jean-Claude Antonetti bíró a
múlt héten azt javasolta, hogy átmenetileg engedjék szabadon Šešeljt, mert továbbra is
bizonytalan, hogy perében mikor születhet ítélet. A 2003 óta Hágában raboskodó radikális
politikus viszont csak feltételekkel hajlandó elfogadni a délszláv háború bűncselekményeit
vizsgáló törvényszék (ICTY) ajánlatát, például részt akar venni a szerbiai politikai életben
és nyilvános gyűléseken, valamint bizonyosan interjút fog adni a különböző
sajtóorgánumoknak, amelyekben „kritizálni fogja a hágai törvényszéket mint törvénytelen
nemzetközi bíróságot”.

Vajdaság

Politikai szerepet vállalna Vojislav Šešelj

Magyarországi adományból támogatja az MNT a zsinagóga felújítását
2014. június 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Magyar Nemzeti Tanács 43. ülésén elfogadták a 2014. évi első pótköltségvetést,
amelyben a zsinagóga felújítására és a Kosztolányi Dezső Irodalmi Napok megrendezésére
fordítandó összegek is szerepelnek. A tanácstagok döntöttek a felsőoktatási
ösztöndíjprogramjának lebonyolítására és a kérelmek pontozására változtatásokról.
Emellett szó volt a 15 főnél kevesebb tanuló részére nyitandó magyar nyelvű tagozatok
megnyitásáról és az önkormányzatnak és a példamutató nagycsaládnak odaítélendő díjak
odaítélését végző bizottság összetételéről is.

Tartományi hatalomváltás – két fázisban
2014. június 17. – Magyar Szó
Már mintegy két éve követeli a Szerb Haladó Párt a tartományi kormányfő lemondását, a
rendkívüli választások kiírását. A legújabb elképzelések a tartományi kormány kinézetével
kapcsolatban a legkülönfélébb megoldási módszereket javasolják, a kormány átalakításától
egy új többség létrehozásán át az egységkormány megteremtéséig. Most már nem csupán a
haladók elégedetlenek a tartományi kormány munkájával, az utóbbi két hétben a
leghangosabbnak éppen a Demokrata Párt egyik koalíciós partnere, a Vajdasági
Szociáldemokrata Liga számított. Aleksandar Popovval, a Regionalizmusért Központ
igazgatóját kérdezte a Magyar Szó a Vajdaságban kialakult politikai helyzetről, s annak
várható fejleményeiről.

Magyarként vállalkozni
2014. június 17. – Magyar Szó
A Nagybecskereki Magyar Vállalkozók Egyesülete ez év március 12-én alakult meg, első
közgyűlését pedig – amellyel gyakorlatilag a közvélemény elé léptek – szombaton tartották
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Magyar fiú a kelet-ukrajnai harcok első kárpátaljai áldozata
2014. június 17. – Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo
Katonai tiszteletadás mellett temették el hétfőn Beregszászban Popovics Rolandot, az
ukrán hadsereg 19 éves szerződéses katonáját, aki Kárpátaljáról elsőként vesztette életét a
kelet-ukrajnai harcokban. Magyarország nevében Tóth István beregszászi magyar főkonzul
helyezte el a kegyelet koszorúját a beregszászi hős katona koporsójánál.

Jótékonysági kiállítás és vásár Horváth Anna síremlékéért
2014. június 17. – Kárpátalja
A beregszászi születésű Horváth Anna síremlékének felújításáért szervezett vásárral
egybekötött jótékonysági kiállítást Magyarország Beregszászi Konzulátusa, a Pro ArteMunkács és a Pro Cultura Subcarapthica civil szervezet Beregszászban, a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A kezdeményezés ötletgazdája az egykori tanítvány,
Matl Péter munkácsi szobrászművész.

Kárpátalja Vajdaság

meg a helybeli Petőfi MME székházában. Az eseményen a meghívott negyven vállalkozó
közül harmincan voltak jelen. Köztük nemcsak nagybecskereki, hanem muzslyai
vállalkozók is megjelentek. Az érdeklődésből ítélve a kezdeményezők azt remélik, hogy az
egyesület idővel felöleli az egész Közép-Bánát magyar vállalkozóit. Az eseményen jelen volt
néhány munkanélküli, de vállalkozni vágyó személy is, akik számítanak az egyesület
segítségére.

Porosenko támogatja, hogy előre hozott választásokat tartsanak

„A határ, ami összeköt”
2014. június 17. – Volksgruppen
„A határ, ami összeköt”, címmel kiállítás nyílik szeptemberben a vasfüggöny átvágásnak
negyedszázados évfordulójára a bécsi Collegium Hungaricum kiállítóterében. Főszerepben
a tárgyak, a képek, a filmek, a személyes emlékek lesznek. Arról: mit jelentett a nyolcvanas
években a vasfüggöny két oldalán élni. A Collegium-Hungaricum azt szeretné, hogy az
emberek küldjenek képeket, tárgyakat, filmeket és meséljék el személyes emlékeit a 1989es határnyitásról.

Őrvidék

2014. június 17. – Kárpátalja
Petro Porosenko ukrán elnök támogatja a parlamenti frakcióknak azt a kezdeményezését,
hogy tartsanak előre hozott választásokat az országban – tette közzé az újonnan hivatalba
lépett államfő hivatalos weboldala kedden, a frakcióvezetőkkel tartott találkozó után.
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2014. június 17. – Nemzeti Regiszter
Magyar zászlók jelezték a helyes útvonalat az ausztrál fővárostól, Canberrától mintegy 40
km-re lévő helyszínre, ahol a Canberrai magyar tánccsoport 30 éves jubileumi
összejövetelét tartotta. Szépen feldíszített terem és asztalok várták a vendégeket a
kempingben, ahol nem több, mint 0 fok várta éjjelre a kint éjszakázókat. De ne szaladjunk
ennyire előre!

Diaszpóra

Repül az idő

Ministránsokat jutalmaztak Torontóban
2014. június 17. 13:52
2014. június 8-án, Pünkösd vasárnapján az egyház születésnapját ünnepelték a torontói
Szent Erzsébet templomban is. A szentmise azonban nem csupán e jelentős ünnep miatt
számított rendkívülinek. Ezen a napon ugyanis megjutalmazták a ministránsokat,
kiemelkedő, az egész évben lelkesen folytatott munkájukért.

Szent Istvántól Mátyás királyig – Kincskereső Magyar Gyerektáborok
Denverben
2014. június 17. – Nemzeti Regiszter
Óriási lelkesedéssel és a tavalyihoz képest még több résztvevővel zajlottak az idei
Kincskereső Magyar Gyerektáborok Denverben. A tavaly nyáron elindított táborsorozat
idei első két alkalma a honfoglalás és államalapítás, valamint a Mátyás király korabeli
reneszánsz Magyarország világába kalauzolta a gyerekeket.
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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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