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Az RMDSZ nem siet eldönteni, hogy állít-e jelöltet a romániai 
elnökválasztáson 
2014. június 16. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem siet eldönteni, hogy állít-e 

jelöltet, vagy kit támogat az őszi romániai elnökválasztáson – mondta hétfőn az MTI-nek 

Kelemen Hunor, a szövetség elnöke.  A kérdést az tette aktuálissá, hogy a DC News 

bukaresti hírportál Kelemen Hunort idézve közölte: az RMDSZ Victor Ponta 

miniszterelnököt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) lehetséges jelöltjét támogatja a 

választáson. A hírt hétfőn több magyar portál is átvette. Kelemen Hunor az MTI-nek 

cáfolta a neki tulajdonított idézetet. Elmondta: az RMDSZ elnökségében a többség hajlik 

arra, hogy a szövetség állítson saját jelöltet. Döntést azonban a Szövetségi Képviselők 

Tanácsának (SZKT) kell hoznia, a testület pedig megvárja, hogy tisztuljon a helyzet a 

román belpolitikában. 

 

Kovászna megye prefektusa az önkormányzatokhoz: ne fogadjanak el 
autonómiapárti határozatokat 
2014. június 16. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Erdély Ma, Krónika, MNO 

Körlevélben szólította fel Kovászna megye prefektusa a megye polgármestereit és jegyzőit, 

hogy ne fogadjanak el autonómiapárti önkormányzati határozatokat. Amiben Marius 

Popica prefektus az Uzoni önkormányzat Memorandum című határozatára utalt, melyben 

a település a Székelyföld területi egységhez való tartozását kérte. A prefektus a határozatot 

petíciónak tekintette, és közölte, a petícióírás az állampolgárok alapvető joga, nem pedig a 

helyi hatóságoké. Hozzátette, a helyi önkormányzatok jogkörei nem terjednek ki arra, hogy 

programszerű dokumentumokat fogadjanak el az ország területi közigazgatási 

rendszerére, hivatalos nyelvére vonatkozóan. 

 

Júliusban átalakítják a tartományi kormányt? 
2014. június 16. – Vajdaság Ma 

A vajdasági hatalom és annak átalakítása már egy teljes éve téma. A tartományi 

képviselőház csütörtökre bejelentett ülésén nem lesz hatalomátalakítás, állítja Pásztor 

István házelnök, de szerinte július elején mindenképpen napirendre kerül a kérdés. A 

várható hatalmi felállásról pedig csak annyit tudhatunk biztosan, hogy a jelenleg 

tartományi szinten hatalmon levő Demokrata Párt (DS) nem hajlandó koalícióba lépni a 

jelenleg vajdaságban ellenzéki Szerb Haladó Párttal (SNS). 

 

MKP: Az autonómia a megoldás a kisebbségi lét nagy kérdéseire 
2014. június 16. – Felvidék Ma 

Minden eszközt figyelembe akarunk venni, ami az asszimilációs folyamatok 

megállításában segíthet - jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke az 

Országos Tanácsot követő sajtótájékoztatón. Csáky Pál az MKP EP-képviselője elmondta, 

úgy véli, a területi autonómia segítene Dél-Szlovákia szociális és gazdasági gondjainak 
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megoldásában. Ezzel a megoldással összefüggésben a szlovák alkotmányra hivatkozik, 

amely kimondja, hogy „a kisebbségeknek joguk van olyan struktúrákat létrehozniuk, 

amelyek segítenek a problémáik megoldásában". S bár az alkotmány a területi autonómiát 

közvetlenül nem említi, az állam alaptörvényéből ez következik. Csáky egyúttal a 

kisebbségi törvény elfogadását is sürgeti. Említést tett az MKP dokumentumáról, amely a 

nyelvi jogokról, a kulturális és az oktatási önrendelkezésről és a területi önrendelkezési 

megoldásokról is szól. 

 

Magyar okleveleket kaphatnak a diákok 
2014. június 16. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Anyanyelven is ki lehet állítani a törvény értelmében az iskolai évzárón kiosztandó 

érdemokleveleket és a tanulmányi eredményeket elismerő diplomákat – hívta fel a 

figyelmet hétfői közleményében Király András oktatási államtitkár, aki hivatalosan is 

tájékoztatta erről a megyei tanfelügyelőségeket. A hatályos oktatási törvény szerint a 

diákok év végi tanulmányi eredményeinek elismeréséről az iskolák okleveleket állítanak ki, 

a vegyes tannyelvű intézményekben a diákok ezeket a dokumentumokat anyanyelvükön is 

megkaphatják. A törvény rögzíti: az év végi érdemoklevelek nem minősülnek hivatalos 

dokumentumoknak, melyeket kizárólag az állam nyelvén lehet kibocsátani. 

 

Nem igaz, hogy az RMDSZ bejelentette volna, hogy Ponta államelnöki 
jelöltségét támogatja 
2014. június 16. – transindex.ro 

Nem valósak azok a román sajtóban megjelent információk, mely szerint Kelemen Hunor 

bejelentette volna, hogy az RMDSZ Victor Pontának az államelnöki jelöltségét támogatja. 

Az RMDSZ elnöke a DC Newsnak június 11-én adott interjúban mindössze arról beszél, 

hogy Victor Pontának van a legnagyobb esélye, hogy elnyerje az RMDSZ támogatását, 

amennyiben indul az elnökválasztáson, és abban az esetben ha a kormánykoalíció 

fennmarad, és jól működik. Az interjúban Kelemen Hunor elmondta: vállalja az 

államelnök-jelöltséget, amennyiben az RMDSZ úgy dönt, indít jelöltet, és őt támogatja. 

 

Valamennyi „magyarellenes” perét megnyerte a háromszéki prefektúra  
2014. június 16. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Székely Hírmondó 

A háromszéki prefektúra eddig megnyerte a székely szimbólumok és a kétnyelvű feliratok 

ügyében indított összes pert, ami azt bizonyítja, hogy a helyi hatóságok ellen indított 

eljárások minden esetben jogosak voltak, nyilatkozta hétfői sajtótájékoztatóján Marius 

Popica. Kovászna megye prefektusa összesítése szerint elődei az elmúlt években 55 pert 

indítottak a háromszéki önkormányzatok ellen törvénytelen zászlóhasználat vagy nem 

megfelelő feliratozás miatt. Az eddig véglegesített eljárásokban a bíróság minden esetben a 

prefektúrának adott igazat.  
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Pénteken dönt a bíróság, hogy tárgyalja-e Tőkés érdemrend-perét 
2014. június 16. – transindex.ro 

Pénteken derül ki, hogy a bíróság érdemben tárgyalja vagy sem azt a pert, amelyet Tőkés 

László európai parlamenti képviselő indított román állami kitüntetésének visszavonásáról 

szóló becsületbírósági határozat ellen. A bukaresti táblabíróság ugyanis a döntést hétfőn 

elhalasztotta - tudta meg a Transindex Kincses Elődtől, Tőkés védőügyvédétől. 

 

Kincses: nincs döntés a zászlóperben 
2014. június 16. – Krónika 

A marosvásárhelyi bíróság hétfőn tárgyalta azt a zászlópert, mely az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) és a város helyi rendőrsége között folyik. A hatóság 30 ezer lejjel 

büntette a civil szervezetet, mivel annak vezetősége, a többszörös felszólítás ellenére sem 

volt hajlandó eltávolítani Klastrom (Mihai Viteazul) utcai székházáról a székely jelképet. A 

hétfői tárgyalás során a rendőrség egyik tanúja, a magyarellenességéről elhíresült 

szociáldemokrata önkormányzati képviselő, Olimpiu Sabău-Pop azt próbálta igazolni, 

hogy ő is látta a „reklámzászlót”. Az elmúlt hónapokban a tanácsos egyébként több 

fényképet is eljuttatott a rendőrségre olyan épületekről, melyek homlokzatán vagy 

valamelyik ablakában ott lengett a székely lobogó. 

 

Egyre több helyen használható a magyar nyelv Kolozsváron 
2014. június 17. – Szabadság 

Horváth Anna, Erdély fővárosának alpolgármestere a Szabadságnak tegnap adott 

videóinterjúban arról számolt be, hogy közbenjárására a Kolozsvári Közszállítási Vállalat  

(CTP, volt RATUC) vezetősége jóváhagyta, hogy magyar menüsorral is rendelkezzenek 

majd az idén működésbe helyezendő jegyautomaták. az automata biciklikölcsönző 

rendszer tesztelésekor is elvégezték már a magyarra fordítást, így azok igénybevételekor is 

anyanyelvüket használhatják majd közösségünk tagjai vagy az anyaországból érkezők. 

 

Kiska boldog magyarjai és az autonómia, mint idegen elem 
2014. június 16. – Felvidék Ma 

Andrej Kiska megválasztott államfő tapasztalatai szerint a szlovákiai magyarok itt akarnak 

élni, adót fizetni, anyanyelvükön tanítani a gyerekeiket, itt boldogok. A beiktatása előtti 

napon a Pátria Rádióban az autonómiát érintő kérdés kapcsán elmondta, „nem érzem, 

hogy (a dél-szlovákiaiak) autonómiát szeretnének, ezért ez a szó Szlovákia szempontjából 

nagyon idegen”. Úgy véli, ha problémák merülnek fel kisebbségi térfélen, azokat nevükön 

kell nevezni, s a megoldásokat keresni, „de biztosan nem az autonómiával kapcsolatos 

kérdéseket megnyitni”. 
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SNS: az MKP-nak valós problémákkal kellene foglalkoznia 
2014. június 16. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja politikusainak a polgárok valós problémáival kellene 

foglalkozniuk, nem pedig az autonómiáról szóló kijelentéseikkel fokozni a feszültséget – 

jelentette ki Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke. „Az SNS nem engedi, hogy a 

magyar nemzetiségű politikusok nyíltan azonosuljanak a szlovákiai határok 

szétrombolásával, az autonómiával, illetve túlozzanak a magyar állampolgárságot érintő 

dolgokban” – mondta Danko. 

 

Magyar kulturális és gasztrohét Pozsonyban 
2014. június 16. – bumm.sk 

Több, mint szomszéd- Magyar Kulturális Hét elnevezésű programsorozat zajlott az elmúlt 

napokban Pozsonyban. A színes programsorozat gasztrofesztivált, számos kiemelkedő 

magyarországi zenekar koncertjét és szakmai programokat nyújtott a fővárosba látogató 

turistáknak és a pozsonyiaknak. 

 

Meg akarják előzni a komáromi Matica-ház bezárását 
2014. június 17. – Új Szó 

A Matica slovenská komáromi alapszervezete felajánlotta: ideiglenesen átvállalná a helyi 

Matica-székház működtetését a turócszentmártoni központtól. Az ok: a központ anyagi 

nehézségekkel küzd, és már jelezte, országszerte elbocsátásokat tervez. A komáromi 

alapszervezet vezetői szeretnék elkerülni, hogy kezelő hiányában be kelljen zárni a 

székházat. 

 

A tartományi kormány átalakítását sürgetik 

2014. június 16. – Magyar Szó 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt az eddiginél is szorosabban 

együtt fog majd működni a tartományi és a köztársasági parlamentben is – derült ki a két 

pártelnök közösen megtartott újvidéki sajtótájékoztatóján, melyet egyeztetések előztek 

meg. Nenad Čanak, a liga vezetője elmondta, hogy a tartományi kormánynak a jelenlegi 

felállásban nincs jövője, így az annak átalakításáról szóló megbeszélések elindítása vagy a 

választások kiírása jelentik az alternatívákat. A két párt együttesen vesz részt majd azokon 

a tárgyalásokon is, melyekre hamarosan meghívják a többi pártot a tartományi kormány 

átalakítása, illetve egy hatékonyabb szerbiai ellenzéki fellépés kialakítása érdekében. 

Mindkét pártnak az a véleménye, hogy a köztársasági és a tartományi kormány sem végzi 

megfelelően a munkáját. 
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Szabadka: A zsidók deportálásának 70. évfordulójára emlékeztek 
2014. június 16. – Vajdaság Ma 

A szabadkai zsidók deportálásának 70. évfordulója alkalmából Szabadkán a Zsinagógában 

szerveztek megemlékezést, amely során a Szabadkai Népszínház szerb társulatának és a 

zentai Mécsvirág együttesnek a tagjai adtak alkalmi műsort. Nikowitz Oszkár, 

Magyarország szerbiai nagykövete is szólt a megemlékezőkhöz. Elmondta, hogy 

Magyarország hosszú idő után napirendre meri tűzni a holokausztban játszott szerepének 

a felülvizsgálatát. "Magyarország aláhúzva ezzel is népeink kulturális egységét, a Zsinagóga 

épülete belterének a teljes felújítását vállalja"- mondta Nikowitz. 

 

Együttműködési szerződés a német kisebbséggel 
2014. június 16. – Magyar Szó 

Június 13-án a községi képviselő-testület tanácstermében együttműködési szerződést írt 

alá a topolyai önkormányzat nevében Kókai Mernyák Melinda polgármester és a Német 

Nemzeti Tanács képviselőjeként a tanács elnöke, Miodrag Mihailović. A vajdasági német 

kisebbség aktívan részt szeretne venni olyan többnemzetiségű közösségek életében, ahol 

valamikor jelentős szerepet játszottak a németek. A legutóbbi népszámlálás eredményei 

alapján elmondhatjuk, hogy kis közösségről van szó, amely azonban komoly múltra tekint 

vissza Vajdaság szinte minden szegletében. Elsősorban kulturális egyesületekkel, 

iskolákkal működnek együtt, de nem kizárólagosan. A tanácsnak szoros kapcsolatai 

vannak az anyaországgal, valamint külföldi cégekkel, és ezzel gazdaságilag is segíteni 

tudnak partnereiknek. 

 

Nagycsaládosok találkozója Tiszapéterfalván 
2014. június 16. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A tiszapéterfalvai vidámparkban másodszor rendezett gyermeknapot a nagycsaládosok 

számára a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE). A találkozót 

megtisztelte jelenlétével Magyarország Beregszászi Konzulátusa részéről Tóth István 

főkonzul és Bozsik Béla konzul. 

 

Tizenöt éves a pulai Magyar Hét 
2014. június 16. - Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Június 11-e és 14-e között rendezték meg a sorrendben immár 15. Pulai Magyar Kultúra 

Hetét. A rendezvénysorozat iránt érdeklődő isztriai magyarok különböző programok 

között válogathattak. A szombati gálaműsorban szentlászlói, kórógyi és a szlovákiai 

Hódosról érkezett művészeti együttesek mutatkoztak be. Lőcsei József, a HMDK Isztria 

megyei szervezetének elnöke azt mondja, hogy évről évre egyre nehezebb tető alá hozni a 

rendezvényt. „Egy kisszámú magyar közösségről van szó. A szervezés nagy munkát 
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igényelt, minden tagunk igyekezett kivenni a részét belőle. Nagy öröm volt számunka 

vendégül látni a szlavóniai és a szlovákiai művészeti csoportokat, amelyek felejthetetlen 

élményben részesítettek bennünket – nyilatkozta lapunknak Lőcsei József.” 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

