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2014. augusztus 6. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika, Szabadság
Az RMDSZ-MPP autonómia munkacsoport befejezte munkáját, elkészült a konszenzusos
autonómia-statútum – jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Kulcsár Terza József. Az
MPP Kovászna megyei elnöke, a munkacsoport tagja elmondta, az RMDSZ-es partnereik
ígérete szerint napokon belül, augusztus 10-15-e között nyilvánosságra hozzák a
dokumentumot. Annak végleges formája a közvita során alakul ki, lehetőség lesz
véleményezni és javaslatokat megfogalmazni. Kulcsár Terza József szerint az RMDSZ az
ígérte, hogy szeptemberben benyújtják a parlamentbe Székelyföld autonómiájáról szóló
törvénytervezetet. A polgári párti politikus elmondta, a dokumentum az SZNT korábbi
autonómia-statútumát veszi alapul, de annak jobb, javított és bővített változata. Az
RMDSZ statútumában ugyanis olyan fejezetek is szerepelnek, amelyeket korábban nem
tartalmazott az SZNT dokumentuma, így Székelyföld gazdaságára vonatkozó és a térség
román közösség jogairól szóló részek is bekerültek.

Vezető hírek

Elkészült a székelyföldi autonómia tervezete

Klaus Johannis nem híve az etnikai autonómiának
2014. augusztus 6. – maszol.ro, Krónika, Szabadság
A szász származású Klaus Johannis, a román jobboldal egyik lehetséges államelnök-jelöltje
nem híve az etnikai alapú autonómiának. Erről maga beszélt szerdán egy interjúban,
amelyet az Adevărul című napilap közölt. Kifejtette, hogy ő soha nem volt híve az etnikai
autonómiának, és most sem támogatja, hogy a régiókat etnikai határok mentén alakítsák
ki. „Ha valaha lesznek régiók Romániában, akkor ezeket nem etnikai szempontok szerint
kell kialakítani" - mondta Johannis, aki szerint a decentralizációt csak „bizonyos
mértékben" kell etnikai kritériumok szerint végrehajtani. A politikust a román
kisebbségpolitikáról is kérdezték. Kijelentette, hogy a nemzeti kisebbségekkel szembeni
bánásmód területén mindig lehet javítani, de korrektnek kell lenni a román állammal
szemben, és el kell ismerni, hogy Románia pozitív modell Európában abban, ahogyan
bánik nemzeti kisebbségeivel - vélte Johannis.

Tőkés László: üres szavazatvadászat Ponta nyergestetői látogatása
2014. augusztus 6. – szekelyhon.ro, Krónika, MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap
Üres szavazatvadász gesztusnak nevezte Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
(EMNT) elnöke Victor Ponta román miniszterelnöknek a hétvégi nyergestetői látogatását.
Az EMNT elnökének szerdai közleménye szerint a marosvásárhelyi orvosi egyetem
„végleges elrománosítási kísérlete”, valamint a székely szimbólumok ügyében
„folyamatban lévő hajtóvadászat” teljes mértékben hiteltelenné teszik a román
kormánykoalíciós partnerek „nyergestetői mutatványát”. Tőkés élesen bírálta az RMDSZ
elnökét, úgy vélte, „Kelemen Hunor és elvtársai szégyentelenségét tanúsítja az a
körülmény, hogy a román utódkommunista miniszterelnökkel szívélyes módon
együttműködnek a székely történelmi örökség politikai manipulációra való
felhasználásában, valamint a magyar- és székelyellenes nacionalista román politika
legitimálásában.”
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2014. augusztus 6. – transindex.ro, Krónika
Továbbra sem neveznek meg más jelöltet a kulturális minisztérium élére, miután Biró
Rozália kinevezését nem hivatalosan, egy tévéműsorban elutasította Traian Băsescu
államfő - mondta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az RFI rádiónak. Kelemen kijelentette,
meggyőződése, hogy Biró év végéig teljesen megfelelő személy lenne a tárca élén, és
továbbra is várja, mi lesz az államfő hivatalos döntése. A sokat idézett „bipedes” átverésről
azt mondta, Biró jelöléséig nem volt tudomása róla, viszont olyan esetnek tartja, amely
bárkivel megtörténhet.

Erdély

Kelemen: továbbra sincs más jelölt Biró helyett

Nem lesznek meg szeptemberre a magyar kisiskolások román tankönyvei
2014. augusztus 6. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen
Nem készülnek el szeptemberre az új román tankönyvek a magyar első és második
osztályosok számára - tudósít az Erdély FM. Az oktatási minisztérium a hét elején közölte,
hogy melyik kiadók nyerték az új tankönyvek kiadására hirdetett versenytárgyalást. Egyes
kisebbségek számára készülő tankönyvekre egyáltalán nem pályáztak a kiadók, más
esetekben azonban több tankönyvtervezetet is benyújtottak, de a tanügyminisztérium
szakbizottsága elutasította ezeket. Ez történt a magyar kisiskolások számára készített
román tankönyvekkel is, illetve a másodikosok számára összeállított magyar
nyelvtankönyvvel. Király András oktatási államtitkár szerint meglepő a szakbizottság
döntése, mivel a tanterveket korábban minden szakfórum elfogadta. Megjegyezte, hogy a
szakbizottság döntését a következő egy hétben még megtámadhatják a könyvkiadók, illetve
az oktatási minisztérium ki fog írni egy újabb versenytárgyalást azoknak a tankönyveknek
a kiadására, amelyeket mostanáig nem sikerült lefedni. Király András szerint ősszel
mindenképpen meg kell oldani a kisebbségi tankönyvek problémáját.

Mihai Seplecan a Kolozs megyei ideiglenes tanácselnök
2014. augusztus 6. – transindex.ro
Jelenleg Mihai Seplecan a Kolozs megyei ideiglenes tanácselnök, míg Vákár István újra
alelnöke a megyei önkormányzatnak. „Tegnap délután írtam alá a tanácshatározatot,
amellyel leváltották Ioan Oleleu szociáldemokrata alelnököt, kinevezték Seplecant a
helyére, és megbízták az ideiglenes tanácselnöki feladatkörök ellátásával. A prefektus még
nem kapta meg a jegyzőkönyvet, szerintem holnap, holnapután fogja megkapni. A
prefektusnak öt napja van megvizsgálni, hogy törvényes volt-e a határozat” – mondta a
Transindex megkeresésére Vákár István.
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2014. augusztus 6. – Erdély Ma, Háromszék
A Román Hírszerző Szolgálat igazgatójának múlt heti kijelentése és Victor Ponta
miniszterelnök nyergestetői látogatása kapcsán fogalmazta meg az Erdélyi Magyar
Néppárt (EMNP) álláspontját Bedő Zoltán sepsiszéki ügyvezető elnök. George Maior
kijelentéseit mélységesen elítélik, úgy értékelik ez titkosszolgálati eszközökkel történő
beavatkozás a demokratikus folyamatokba, megfélemlítési kísérlet és fenyegetés –
értékelte. Egy titkosszolgálat igazgatója nem árulja el az egész világnak, hogy mivel
foglalkoznak, akkor ugyanis már nem lenne titkosszolgálat. „Éppen ezért azt üzenjük, hogy
nem félünk, és tovább folytatjuk ezt a küzdelmet” – jelentette ki. Maior a múlt héten
közölte, az általa irányított szolgálat feladatának tekinti, hogy megakadályozza a területi
autonómia megvalósulását Románia területén.

Erdély

Bizalmatlan a Néppárt

Biró Rozália: bárki hibázhat, de a közéleti személyiséget az eredményei
alapján kell megítélni
2014. augusztus 6. – Erdély Ma, Kossuth Rádió
Traian Basescu kedden egy interjúban kihangsúlyozta: nem nevezi ki kulturális
miniszterré és miniszterelnök-helyettessé Biró Rozáliát. Biró Rozáliát a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) javasolta a kulturális miniszteri és miniszterelnökhelyettesi tisztségre azt követően, hogy Kelemen Hunor RMDSZ-elnök augusztus elsejei
hatállyal lemondott e tisztségekről. A Bihar megyei szenátor amiatt vált irónia tárgyává a
román sajtóban, mert egy rádiós interjúban – a köznyelvben nem használt román szót
nem ismervén – nem megfelelő választ adott egy beugratósnak szánt kérdésre. A kialakult
helyzetről Biró Rozália szenátorral Ionescu Nikolett beszélgetett. A szenátor azt mondta,
hogy ő semmilyen módon nem tudja kommentálni Basescu állásfoglalását, de
tulajdonképpen nem is tiszta az államfő állásfoglalása, mivel még nem világos, végül
elutasítja, vagy mégis elfogadja az ő jelölését.

Szabó Ödön: politikai játszma Biró kinevezésének halogatása
2014. augusztus 6. – maszol.ro, Krónika
Több oldalas dokumentumban foglalta össze a Bihar megyei RMDSZ Biró Rozália
műemlékvédelemmel,
hagyományápolással
és
kulturális
élettel
kapcsolatos
kezdeményezéseit. Ezt a szervezet ügyvezető elnöke, Szabó Ödön képviselő ismertette
szerdai sajtótájékoztatóján annak kapcsán, hogy az államfő vonakodik kinevezni kulturális
miniszternek a nagyváradi szenátort. „Politikai játszma folyik az elnök és a kormányfő
között a novemberi elnökválasztás kapcsán, ebbe csöppentek bele az RMDSZ” –
fogalmazott Szabó Ödön, aki az esetleges államfői visszautasítás esetén az ő lehetséges
miniszter- és kormányjelöltségét firtató újságíró kérdésre azt válaszolta, szerinte Biró
Rozália az alkalmas jelölt a tisztségekre.
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2014. augusztus 6. – szekelyhon.ro
Az egyház tíz évvel ezelőtt visszakapott épületében indulna újra ősszel a II. Rákóczi Ferenc
Római Katolikus Gimnázium Marosvásárhelyen. Hosszas huzavona után a helyi
önkormányzat által megszavazott határozat értelmében a katolikus egyház saját épületeit
az Unirea Gimnázium román osztályaival kénytelen megosztani a következő húsz
esztendőben.

Erdély

Új magyar egyházi iskola marosvásárhelyi ellenszélben

Esetleges a többnyelvű feliratozás a műemlék épületeken
2014. augusztus 6. – Krónika
Miniszteri rendelettel szabályoznák a műemlék épületek többnyelvű feliratozását azokon a
településeken, ahol kisebbségben élnek nemzeti közösségek – Kelemen Hunor leköszönt
művelődési miniszter még távozása előtt írta alá az erre vonatkozó dokumentumot. Bár az
erdélyi városok zömében már most is többnyelvű szöveg ismerteti a látogatókkal a helyi
látnivalókat, ezek nem egységesek, és a megjelölés is esetleges.

Kelemen Hunor: Románia még távol áll a normalitástól

Javában készül a Nyárbúcsúztatóra a dunaszerdahelyi MKP
2014. augusztus 6. – hirek.sk
A Magyar Közösség Pártja (MKP) dunaszerdahelyi alapszervezete civil segítőtársakkal
együtt immár második éve rendezi meg a Nyárbúcsúztatót. Az ingyenes rendezvényen arra
is lehetőségük nyílik a látogatóknak, hogy magyarosítsák nevüket. E célból Horony Ákos
jogász áll majd a jelenlevők rendelkezésére az MKP sátrában: segít a hivatalos kérvények
kitöltésében, amelyeket aztán az illetékes hivatalban kell leadni.

Felvidék

2014. augusztus 7. – Szabadság
Kelemen Hunor szerint Románia nagyon távol áll még a normális európai országoktól a
kisebbségi személyeknek vezetői tisztségbe való elfogadottságát illetően. Szerinte Románia
akkor válik ilyen országgá, amikor a külügy- és a belügyminiszteri tisztségbe elfogad a
román társadalom és politikum egy nem román nemzetiségű személyt.

Negyedszázad a Palóc Társasággal
2014. augusztus 6. – Felvidék Ma
1989. augusztus 6-án a szklabonyai Mikszáth Kálmán Emlékházban alakult meg a Palóc
Társaság. A civil szervezet ápolja Balassi Bálint, Madách Imre, Mikszáth Kálmán és a
palócföldön élt és élő, itt tevékenykedett és alkotó, innen származó vagy itt élt művészek
emlékét és műveit. A kezdetektől megszervezik az Örökség Népfőiskolai Tábort (ÖNT),
ahol a magyarság őstörténetének, származásának megismerését, nemzeti önismeretünk és
önbecsülésünk elmélyítését tűzik ki célul.
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2014. augusztus 6. – Vajdaság Ma
Korsós Tamás rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, főkonzul augusztus 15-én hagyja
el szabadkai állomáshelyét. A főkonzul négy és fél évet töltött Vajdaságban. A Vajdaság Ma
hírportálnak adott interjújában elmondta: „Arra a kérdésre, hogy milyen az itteni
magyarság lelkülete, úgy tudnék felelni, hogy az egyik legéletrevalóbb közösségnek
tekintem itt a Kárpát-medencében, amely a lélekszámát figyelembe véve az egyik
legaktívabb is egyben.”

Vajdaság

Korsós Tamás: Az itteni közösség szolgálatának tekintem azt a munkát, amit
a főkonzulátus végez

Az önkormányzatok közigazgatási hivatalában lehet feliratkozni a választói
névjegyzékre
2014. augusztus 6. – Pannon RTV
Folyamatosan iratkozhatnak fel a külön választói névjegyzékbe azok, akik részt kívánnak
venni az október 26-i nemzeti tanácsi választásokon és ezt korábban nem tették meg.
Mindenki a saját önkormányzatának közigazgatási hivatalában iratkozhat fel. Ugyanitt
ellenőrizhetik a nyilvántartásban szereplő adataik pontosságát is.

Megoldott és megoldandó kérdések

Mobilizáció, tüntetések, közbiztonság - A Beregszászi Járási Tanács ülésén
2014. augusztus 6. – Kovács Elemér – Kárpátinfo.net
A Beregszászi Járási Tanács legutóbbi ülésén néhány folyamatban lévő ügy mellett a
katonai mozgósítással, illetve a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket tárgyalták a
képviselők. Oleg Parada, a járási hadkiegészítő parancsnokság vezetője arról tájékoztatott,
hogy a részleges mozgósítás harmadik szakaszában a beregvidéki településekről összesen

Kárpátalja

2014. augusztus 7. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó
A Vajdaság pénzeléséről szóló törvény egyike az örökzöld témáknak a tartomány
vonatkozásában. A jogszabályt még 2008. december 31-ig meg kellett volna hozni, ez
azonban nem történt meg. A Vajdasági Magyar Szövetség egyik kikötése a Szerb Haladó
Párttal idén aláírt koalíciós szerződésben az, hogy a jogszabály 2014. végéig elfogadásra
kerüljön, azzal a céllal, hogy a jövő évi köztársasági büdzsé és a tartományi költségvetés az
új törvény alapján kerülhessen kidolgozásra. Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági
parlamenti frakcióvezetője a napokban erre emlékeztette a kormányt, illetve az új
pénzügyminisztert. Lapunknak nyilatkozva Pásztor a kormány, valamint a VMSZ száz
napos munkáját is értékelte.
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2014. augusztus 6. - Kárpátinfo.net
Augusztus 1-jén lezárult a 2014. évi felvételi első nagy szakasza: a jelentkezések és a
felvételi vizsgák időszaka. Ennek kapcsán kértük rövid helyzetértékelésre a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felvételi bizottságát. Idén a főiskola különböző
képzéseire (felsőfokú szakképzés, alap- és egyetemi szintű képzés) összesen 735-en
jelentkeztek. Ez a tavalyi évhez viszonyítva jóval nagyobb szám: 2013-ban 564 kérelem
futott be a felvételi bizottsághoz.

Jakab István, a magyar parlament alelnöke Lendván
2014. augusztus 6. – Népújság
A Magyar Országgyűlés alelnöke, Jakab István Lendván találkozott a Muravidéki Magyar
Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnökével, Balaskó Józseffel és az egyesület néhány
tagjával. A megbeszélésen szó volt az I. Kárpát-medencei Borászok és Borrendek
Találkozójáról, melyet a csopakiakkal közösen kívánnak megszervezni a jövő év elején
Lendván. A másik felvetett program egy olyan bemutató lenne, melynek keretében
lehetőség nyílna a székely termékek Muravidéken történő bemutatására, illetve a
székelyföldiek is megismerkedhetnének jellegzetes muravidéki portékákkal.

Kárpátalja

Véget értek a felvételik a Rákóczi Főiskolán

Muravidék

380 személyt kell mozgósítani. Mivel sokakat a behívók kézbesítésekor nem tudtak elérni,
a meghatározott keretlétszám fölött jóval több egyént értesítenek. Törekednek arra is,
hogy a települések között arányos legyen a mozgósítottak száma.

Muravidéki országgyűlési képviselők
2014. augusztus 6. – Népújság
Augusztus 1-jén megtartotta alakuló ülését a szlovén Országgyűlés, és még az alakuló ülés
előtt létrejött a Muravidéki Képviselők Klubja is. A hattagú csoportnak két magyar tagja is
van: Laj Ferenc és Göncz László. A klub elsődleges feladata a régió érdekeinek
érvényesítése.
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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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