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Az
RMDSZ
csomagban
készíti
a
Székelyföld
autonómiáját
célzó
törvénykezdeményezéseket, vagyis az autonómia-statútumhoz alkotmánymódosító
javaslatokat is mellékel, jelentette be Antal Árpád. RMDSZ-MPP bizottság tagja az
álláspontját ismertette a törvényalkotó munkáról. „Az a legfontosabb, hogy végre legyen
egy olyan csomag, amely révén nem tesszük ki magunkat annak, hogy külföldi diplomaták
Sepsiszentgyörgyön egyet hallanak, Csíkszeredában mást hallanak, Marosvásárhelyen
pedig semmit nem hallanak” – fejtette ki Antal Árpád, aki szerint ezt az anyagot
mindenkinek be lehetne mutatni, mint az RMDSZ álláspontját.

Vezető hírek

Törvénycsomag készülne a székelyföldi autonómiáról

Toró felülvizsgáltatná az alapszerződést

Újra lobognak a székely zászlók Kézdivásárhelyen
2014. június 19. – Krónika, szekelyhon.ro
Csütörtök reggel a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) tagjai két székely
zászlót húztak fel a Kézdivásárhelyen a Gábor Áron szobor mellett. Nemrég a város
polgármestere a brassói táblabíróság jogerős döntése miatt volt kénytelen eltávolítani a két
nagyméretű székely zászlót, amit tavaly március 15-én húztak fel a téren. A csütörtöki
akciót követő rögtönzött sajtótájékoztatóján Tóth Bálint, a HVIM szóvivője elmondta:
akciójukkal a döntés ellen próbálnak tiltakozni, ami a székely nemzeti jelképek
eltávolítását írja elő.

Erdély

2014. június 19. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap
Toró T. Tibor szerint a budapesti kormánynak kezdeményeznie kellene az 1996-ban kötött
román–magyar alapszerződés felülvizsgálatát. Csütörtöki kolozsvári sajtótájékoztatón az
Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke emlékeztetett, az alapszerződésnek a bukaresti
parlament által történt elfogadásával a román jogrend részévé vált az Európa Tanács (ET)
1201-es ajánlása, amely a tömbben élő nemzeti kisebbségek önálló közigazgatáshoz és
különleges státushoz való jogát is rögzíti. Toró úgy véli, az ET-ajánláshoz fűzött lábjegyzet
kibúvót biztosít a román kormánynak az autonómia biztosítása alól, Románia pedig 1996
óta folyamatosan megszegi az alapszerződést.

Hagyomány és művészet a Rhédeyben
2014. június 19. – Krónika
Nagyvárad legnagyobb rendezvénye lesz a jövő hétvégi 2. Szent László Napok – vallja
Zatykó Gyula. A háromnapos fesztivál főszervezője a csütörtöki sajtótájékoztatón
hangsúlyozta, immár a helyi önkormányzat is felismerte az esemény jelentőségét, és
örömteli áttörést jelent, hogy ezúttal a polgármesteri hivatal is melléjük állt.
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2014. június 19. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Pénteken akár dönthet is a ploieşti-i táblabíróság a Mikó-ügyben, hacsak nem várja be a
pénzügyminisztériumhoz intézett kérdésére a választ - tudta meg a Transindex Markó
Attilától, a per egyik vádlottjától. A pénzügyminisztériumnak tisztáznia kellene, hogy
milyen minőségben vesz részt a perben, erről több minisztériumot is megkérdeztek már a
per folyamán, több tárca már tisztázta ezt a kérdést. "A fellebbezés fázisában minden
megkeresett minisztérium megindokolta a kérdést, kivételt a pénzügyminisztérium
képezett. Azonban a per megérett a döntésre, a pénzügyminisztérium álláspontja nem
számít perdöntő tényezőnek, azonban a bíróságtól függ, hogy bevárja vagy sem az
indoklást a döntés meghozatala előtt" - nyilatkozta Markó Attila képviselő. A per péntek
délben, vagy kora délután kezdődik.

Erdély

Döntés születhet pénteken a Mikó-perben

Kovács Péter beszól Torónak: nem a jogi zsonglőrködés vezet az
autonómiához
2014. június 19. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen
"Romániában azért lesz kulturális és hosszútávon területi autonómia, mert az RMDSZ nap
mint nap ezért dolgozik a parlamentben, önkormányzatokban, az Európai Parlamentben
és a kormányban. Ehhez Románia jogrendjét kell, és fogjuk módosítani, amelyben
segítségünkre lehetnek az Európai Tanács (ET) ajánlásai, illetve más európai intézmények
kötelező jellegű előírásai. Az ET 1201-es, a területi autonómiára is vonatkozó ajánlásával
kapcsolatban jelenleg zsonglőrködés folyik, mind a román külügyminisztérium és a román
kormány kommunikációs osztálya, mind pedig Toró T. Tibor részéről. Mindkét fél –
akiknek egyébként homlokegyenest ellentmondó állításai vannak – jogi érvekkel akarja
alátámasztani igazát” – reagált Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnökének csütörtöki sajtótájékoztatóján megfogalmazott kijelentésekre,
miszerint a szövetség kormányzati szerepvállalása szükséges rossz, és nem segíti elő a
romániai magyarság érdekérvényesítését.

Az MPP vitatja a Hargita megyei tanácsban lezajlott választásokat
2014. június 19. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Nem ért egyet a Hargita megyei tanácsban lezajlott alelnökválasztással a Magyar Polgári
Párt. Ismételten bebizonyította, az RMDSZ, hogy képtelen a kompromisszumra – írják
közleményükben. Az MPP úgy fogalmaz, hogy a második alelnök megválasztásánál
Salamon Zoltánt beleegyezéssel kellett volna fogadják, ezzel szemben az RMDSZ frakció
továbbra is erőből politizál és a kizárólagosságra törekedik. A Magyar Polgári Párt a felelős
politikát folytatva a nemzeti ügy érdekében kész az együttműködésre, de ellenzéki pártként
nem veheti magára a néma kutyák prófétai vádját és mindig felemeli szavát a közösség
érdekében – áll a közleményben.
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Erdély

A román-magyar barátságért sörözgettek Kolozsváron
2014. június 19. – maszol.ro
Első alkalommal találkoztak szerdán délután Kolozsváron a román-magyar megbékélésért
működtetett MaghiaRomânia blog szerkesztői az olvasókkal, hogy ismerkedjenek,
szabadon beszélgessenek egymással. Az eseményen a blog két szerkesztője jelent meg, az
alapító Sever Miu Olahus és Szilágyi István BurePista. Az eredeti elképzelés szerint az
érkezők sorsot húztak, hogy ki mellé üljenek, ez azonban értelmetlenné vált, hiszen a
mintegy húsz érdeklődő többsége magyar volt.

Ellenőrzik a pályázatokat
2014. június 19. – szekelyhon.ro, Krónika
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt képviselőivel közösen ellenőrzik a napokban az RMPSZ
munkatársai a Szülőföldön magyarul program keretében benyújtott pályázatokat, amelyek
támogatására a közeljövőben teszik meg javaslatukat. Több mint 157 ezer pályázatot
nyújtottak be Romániából a Szülőföldön magyarul program keretében a magyarul tanuló
óvodás gyermekeknek és iskolás diákoknak szóló oktatási, nevelési, valamint tankönyv- és
taneszköz-támogatás igénylésére.

A kolozsvári nyelvhasználatról nyílik kiállítás
2014. június 19. – Krónika
Kincses többnyelvűség címmel szervez a kolozsvári nyelvhasználat történelmét bemutató
tárlatot az Igen, tessék! mozgalom. A város főterén tartandó kiállítást szombattól, június
21-étől csütörtökig, június 26-áig tekinthetik meg az érdeklődők naponta 10 és 18 óra
között, derül ki a kétnyelvűséget népszerűsítő mozgalom közleményéből.

Kétnyelvűség kormánypénzből?
2014. június 19. – Krónika
Fizesse az állam a kétnyelvűség, a nyelvi jogok betartásának költségeit – szorgalmazza
Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere csütörtökön bejelentette, Markó Attila
képviselővel előkészítenek egy törvénytervezetet, amit benyújtanak a parlamentbe. A
jogszabállyal azt szeretnék elérni, hogy a nyelvi jogokat biztosító többletköltségeket az
állam fizesse ki az önkormányzatoknak. Erre két módszert is ajánlanak a tervezetben. Az
egyik értelmében az önkormányzatok félévente elszámolják Bukarestnek a nyelvi jogok
biztosításából fakadó költségeket, amit a kormány a tartalékalapból kifizet. A másik verzió
szerint azok a települések, ahol a kisebbségek aránya meghaladja a 20 százalékot – tehát a
közigazgatási törvény alapján is biztosítani kell a kétnyelvűséget –, az adóból többet
tartanak vissza, és ebből fedezik a nyelvi jellegű kiadásokat.
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2014. június 19. – Krónika, szekelyhon.ro
Az elmúlt időszakban felröppent a hír, miszerint elképzelhető, hogy az idén
Marosvásárhelyre tervezett Félsziget elmaradása miatt a zenei rendezvénynek szánt
pénzalapot a város önkormányzata a Vásárhelyi Forgatagnak adja át. „Marosvásárhely
nem Kolozsvár, a forgatag nem alkuszik” – szögezte le Portik Vilmos főszervező.
Elmondta, a híresztelés miatt olyan lelombozó élményekkel találkoznak, hogy a tavalyi
támogatóik közül is sokan jelezték, idén azért nem adnak pénzt, mert úgyis „csomó pénzt
fognak kapni a polgármesteri hivataltól”.

Erdély

„A Forgatag nem alkuszik”

Tőkés: megbosszulta magát „az RMDSZ pártos kizárólagossága"
2014. június 19. – Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar Hírlap
Tőkés László szerint megbosszulta magát a Romániai Magyar Demokrata Szövetség
(RMDSZ) „pártos kizárólagossága", a szövetség ugyanis sokkal rosszabbul szerepelt az
európai parlamenti (EP) választásokon, mint öt vagy hét évvel korábban, az erdélyi
magyarság pedig eggyel kevesebb képviselőt juttatott a testületbe. A Fidesz listán EPmandátumot szerzett képviselő csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján elmondta, az
RMDSZ annak ellenére „döntött negatív rekordot" a választáson, hogy versenytárs nélkül
pályázott az erdélyi magyarok szavazatára, és olyan politikai személyiségek segítették a
kampányát, mint Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és
Böjte Csaba ferences szerzetes.

Bukarestből is támogatják az autonómia-törekvéseket
2014. június 19. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió
Támogatja a helyi autonómia-törekvéseket Klaus Johannis, a Nemzeti Liberális Párt
ügyvivő elnöke, de nem ért egyet ezek etnikai alapon való megszervezéssel – mondta ma
Marosvásárhelyen. Hozzátette, az etnikai alapon szerveződő autonómia-formák nem
szolgálják az ország érdekeit. A Német Demokrata Fórum elnöki tisztségét 12 évig betöltő
Klaus Johannis elmondta, többször is tárgyalt az RMDSZ-szel a kisebbségi törvényről
illetve a Székelyföldi autonómia kérdéséről, de helyi autonómia csak demokratikus elvek
mentén hozható létre.

Néppárt–RMDSZ-vita Kolozsváron egy ingatlan lebontása miatt
2014. június 20. – Krónika
Az RMDSZ-t is felelősség terheli a Petőfi (Avram Iancu) utca 5. szám alatti kolozsvári
épület lerombolásáért, amely közel állt ahhoz, hogy műemlékké nyilvánítsák – szögezte le
Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs megyei elnöke csütörtöki
közleményében. Soós kifejtette: a kolozsvári városi önkormányzati testület 2010. május
25-ei ülésén jelen volt öt RMDSZ-tanácsos – László Attila, Csoma Botond, Molnos Lajos,
Irsay Miklós, Somogyi Gyula –, és egyhangúlag megszavazták azt a határozatot, amely az
érintett épület lebontására is vonatkozik egy szállodaépítés területrendezési terve kapcsán.
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Erdély
Felvidék

Soós szerint az RMDSZ kommunikációs trükkökkel próbálja elhárítani a felelősség rá eső
részét.

Lomnici: a szlovák vezetés nemzetbiztonsági veszélynek tekinti a magyarokat
2014. június 19. – hirek.sk
A szlovák politikai vezetés érzi, hogy valamit tenni kell a kettős állampolgárság ügyében,
de nem érdemes abban bízni, hogy ez kedvező lehet a magyar kisebbségre – mondta
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. Lomnici a tervezett változtatás
kapcsán elmondta, a szlovák kormány nyilvánvalóan azért választja azt a megoldást, mert
az őshonos magyar kisebbség 99 százaléka nem rendelkezik Magyarországon bejelentett
állandó lakcímmel. A szlovák vezetés tehát rendkívül ravasz és a magyar kisebbséget
háttérbe szorító politikát folytat, ez így volt a kommunizmusban és a rendszerváltást
követően is - jegyezte meg.

Élőlánccal ölelik körbe Krasznahorka várát
2014. június 19. – bumm.sk, Új Szó
Egyedülálló megmozdulásra készülnek a Gombaszögi Nyári Tábor résztvevői. A
zárónapon, július 20-án Krasznahorka várát élőlánccal fogják körbeölelni, hogy
megerősítsék a felvidéki magyarság összetartozását, és felhívják a figyelmet az újjáépítés
alatt álló vár körüli visszásságokra.

Nagy József Surján korábbi asszisztensével dolgozik majd együtt
2014. június 19. – Felvidék Ma
Nagy József, a Most-Híd listáján mandátumot szerző EP-képviselő egyik asszisztense az a
Kotolácsi Mikóczy Ilona lesz, aki korábban a kereszténydemokrata Surján László brüsszeli
munkáját segítette.

Emléktáblát kapott Kassán Berzeviczy Vince
2014. június 19. – hirek.sk
A napokban leplezték le báró Berzeviczy Vince emléktábláját az egykori Berzeviczy-ház, a
kassaiak által Semsei-házként is ismert épület homlokzatán. A 17. században épült barokk
házban lakott Berzeviczy Vince, a kassai színjátszás mecénása, intendánsa. A leleplezésen
Czimbalmosné Molnár Éva, a Magyarország kassai főkonzulja is részt vett, aki elmondta,
„Magyarország főkonzulátusa minden olyan kezdeményezést támogat, ami a közös
történelmi múltunk vagy a magyar múlt megörökítése érdekében történik itt Kassán”.

6

Felvidék

Pótpályázat a kisebbségi kultúra támogatására
2014. június 20. – Új Szó
Újból lehet pályázni a kisebbségi kulturális támogatásokra a kormányhivatalhoz. Mária
Jedličková megbízott kisebbségi kormánybiztos ugyanis pótpályázatot írt ki. A kérvényeket
augusztus 19-ig várják. A kiírás azokra a kisebbségekre vonatkozik, amelyek nem
merítették ki a 2014-ben rendelkezésre álló teljes összeget. A magyarok 108 573 euróra
pályázhatnak.

Kerekasztal: jelöltek vannak, de nem indulnak
2014. június 20. – Új Szó
A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala már tudja, kiket jelölne a kisebbségi
kormánybizottságba, de továbbra sem jelöl senkit. A civil ernyőszervezet koordinációs
bizottságának legutóbbi ülésén az a döntés született, hogy megneveznek tíz személyt,
akiket alkalmasnak tartanak arra, hogy a bizottságban a magyarokat képviselje,
tájékoztatott Tokár Géza. „Folytatjuk a tiltakozást a kormányhivatal diszkriminatív
feltételeivel kapcsolatban, ezért továbbra sem jelölünk senkit” – magyarázta a Kerekasztal
szóvivője.

A liga mégis jelenlegi partnereivel folytatná

Vajdaság

2014. június 19. – Magyar Szó, Pannon RTV
A Tartományi Képviselőház ülésén a polgárok jogvédőjének tavalyi évi jelentése, továbbá a
tartomány hatáskörébe tartozó alapok, vállalatok, intézmények jelentései szerepelnek, de
nem vitás, hogy az újságírókat és a képviselők nagy részét is az aktuális politikai helyzet
foglalkoztatja majd a leginkább, az, hogyan és mikor fog lezajlani a tartományi hatalmi
többség átalakítása. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga, amelyik a legutóbbi ülésen maga
köré toborozta – koalíciós partnerein kívül – az összes parlamenti pártot a választási
rendszer módosításához, közleményt adott ki, melyben kategorikusan kijelentik, hogy nem
hajlandók a kisebbik partner szerepét játszani a tartományi kormány átalakításáról
folytatandó beszélgetések során, s ha nem lesznek hajlandók velük egyenrangú
partnerként tárgyalni, akkor inkább ne is számítsanak a párt támogatására.

Szabadka egyre jelentősebb gazdasági központtá válhat Európában
2014. június 19. – Pannon RTV
Szabadka fontos regionális és gazdasági központ – hangzott el a Wekerle Vállalkozói Kör
szerdai összejövetelén. Mint mindig, most is a vállalkozókat érintő aktuális kérdéseket
vitatták meg. A rendezvény célja a vajdasági magyar vállalkozók gazdasági
együttműködésének megerősítése. A Wekerle Vállalkozói Kör megtartotta a nyári szünet
előtti utolsó összejövetelét. 2013 tavasza óta szerveznek előadásokat a vajdasági
vállalkozókat érintő fontos kérdésekről. Lukács Csaba, a Wekerle Vállalkozói Kör
házigazdája nyilatkozott: „A mostani előadónk a Szerbiai Munkáltatók Szövetségének
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2014. június 19. – MTI, Kárpátalja.ma, Hír.ma
A kelet-ukrajnai harcok kárpátaljai katonaáldozataira emlékeztek a megyei állami
közigazgatási hivatal előtt Ungváron 2014. június 19-én.

Szeptembertől magyar nyelven vezetik az iskolai dokumentációt
2014. június 19. – Kápátalja.ma, Kárpátinfo.net
Beregszászban június 13-án került sor a Beregszászi Járási Tanács soros ülésére, ahol a
megjelent 43 képviselő egyhangúlag támogatta többek között azt a KMKSZ által javasolt
határozatkiegészítést is, melynek értelmében ezentúl a magyar iskolákban magyar nyelven
vezethetik az iskolai dokumentációt. Felszólítják az illetékeseket, hogy a magyar iskolák
végzőseinek kétnyelvű bizonyítványokat állítsanak ki.

Vajdaság
Kárpátalja

A kárpátaljai katonaáldozatokra emlékeztek

Muravidék

igazgatója, dr. Dragoljub Rajić. Azért hívtuk őt el, hogy előadást tartson a szerbiai
munkaügyi törvény változásairól, a gazdasági politika hiányosságairól, valamint arról,
hogy a Szerbiai Munkáltatók Szövetségének milyen szerepe van, milyen feladatai vannak.”

Parlamenti választások 2014: Egy jelölt a magyar nemzetiségi parlamenti
képviselői posztra
2014. június 19. – RTV Slovenija Hidak
A pártoknak a jelöltlistákat, a nemzetiségi országgyűlési képviselőjelölteknek pedig a
jelöléseket éjfélig kellett benyújtaniuk az előrehozott parlamenti választásokra. A magyar
nemzetiségi képviselői posztra egyedül a jelenlegi képviselő, Göncz László jelöltette magát.

A nemzetiségi kérdésekről a nemzetiség nélkül

„Az én apám mindent jobban tud” – Apák Napja Nanaimoban
2014. június 19. – Nemzeti Regiszter
Apák Napját hagyományosan június harmadik vasárnapján ünneplik. A magyar
hagyományokhoz viszonyítva Kanadában jóval elterjedtebb és elfogadott ünnep. Ezt a

Diaszpóra

2014. június 19. – RTV Slovenija Hidak
A szlovén országgyűlés csütörtök délben kezdődött rendkívüli ülésén elfogadták a
regionális és kisebbségi nyelvekről szóló európai okirat ratifikálásáról szóló törvény
módosítását. Hogy ez tartalmi szempontból mit jelent, és az eljárás során milyen hiba
csúszott be, arról a Hidak Göncz László parlamenti képviselőt kérdezte.
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Fordulópontok a magyar életben és történelemben
2014. június 19. – Nemzeti Regiszter
Fordulópontok a magyar életben és történelemben címmel tartotta meg éves
konferenciáját az Amerikai Magyar Tanárok Egyesülete, idén a floridai Gainesville-ben, a
University of Florida gyönyörű környezetben fekvő egyetemi kampuszán.

Diaszpóra

hagyományt éltették – természetesen magyar nyelven, magyar versekkel és zenékkel – a
Nanaimo-i Magyar Házban is, június 15-én.
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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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