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Székelyudvarhelyi igen az autonómiára 
2014. június 26. – Krónika 

A székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő-testület egyöntetűen elfogadta csütörtöki 

ülésén a Magyar Polgári Párt (MPP) frakciója által beterjesztett autonómia-

határozattervezetet, mely szerint a település a székelyföldi önkormányzatokkal együtt 

egyetlen, de különálló közigazgatási egységbe akar tartozni. Az ülésen felszólaló Bodnár 

László jegyző megjegyezte, véleménye szerint a tárgyalt téma meghaladja a helyi 

önkormányzat hatáskörét, hisz a városatyák csak olyan ügyekben dönthetnek, melyeket 

megvalósíthatnak. 

 

Tokár: összefogásunktól is függ, hogy lesznek-e magyar tagjai a kisebbségi 
bizottságnak 
2014. június 26. – hirek.sk 

Hamarosan lejár a kisebbségi bizottság tagjainak a mandátuma, ezért őket újra kell 

választani, immár az új, jogcsorbító, antidemokratikus rendszer szerint. Ezért a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztala felhívással fordul a felvidéki magyar civil szervezetekhez, 

egyesületekhez és alapítványokhoz közös fellépést sürgetve, az illetékes testület ugyanis 

július 4-én tartja jelölőgyűlését. 

 

Elemzők: Növekvőben Magyarország befolyása Szerbiában 
2014. június 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pozitív jelzésként értékeli a magyar és a szerb kormány július elejére bejelentett együttes 

belgrádi ülését Aleksandar Popov, a Regionalizmus Központ igazgatója, míg Miroslav 

Samardžić politológus szerint mindez Magyarország erősödő befolyását jelenti Szerbiában. 

Samardžić a Beta hírügynökségnek elmondta, ez a helyzet azt mutatja, hogy 

Magyarországnak kétségkívül erősödőben van a befolyása a szerbiai belpolitikai 

eseményekre nézve. A radikális autonomisták nem azért követelik Vajdaság Köztársaságot, 

mert erre Vajdaság polgárainak szükségük lenne, hanem azért, mert erre Berlinnek, 

Budapestnek, Zágrábnak lenne szüksége”, véli Samardžić, akik szerint az alkotmányban 

rögzített hatalmi rendszer nem működik és léteznek bizonyos nem formális politikai 

megoldások, amelyek nem alkotmányos és demokratikus folyamatok révén jöttek létre, s 

ennek következménye – ahogy fogalmazott – a “felfordulás”, amelynek következményei jól 

látszanak abból is, hogy Deli Andort, a Vajdasági Magyar Szövetség tisztségviselőjét, 

tartományi titkárt a magyarországi EP-választásokon EP-képviselővé választották. 

 

Tanyaszínház program indul Temes megyében 
2014. június 26. – transindex.ro 

A temesvári Bánsági Közösségért Egyesület és a Temes megyei RMDSZ július elején indítja 

el Tanyaszínház programját, amelynek célja magyar kulturális élményt nyújtani a vidéki E
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szórványközösségeknek. A vajdasági minta alapján megtervezett Tanyaszínház program 

részleteiről Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei parlamenti képviselője, az egyesület 

elnöke, Aszalos Géza színművész, a Tanyaszínház szakmai vezetője és Andrásy Noémi 

projektfelelős sajtótájékoztató keretén belül számolt be ma, június 26-án Temesváron. 

 

Elvesztette mandátumát és perelni készül Nemes Előd  
2014. június 26. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Bíróságon folytatódik az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és volt háromszéki elnöke, 

Nemes Előd közt fél éve zajló vita. A volt pártelnök csütörtökön elveszítette a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzatban betöltött tanácsosi mandátumát, miután az EMNP 

levélben értesítette a testületet, hogy Nemes Előd nem tagja többé a pártnak, és azzal 

együtt megszűnt városi képviselői mandátuma is. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat tagjai 

csütörtöki ülésen tudomásul vették a mandátum megszűnését, és megszavazták, hogy 

Nemes Előd helyét a néppárt jelöltlistáján következő Váncsa Albert nyugalmazott 

tornatanár töltse be.  

 

SZNT: a zászlótörvény nincs tekintettel az ECRI-jelentésre  
2014. június 26. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint a szenátus szakbizottságainak az asztalán levő 

zászlótörvény nincsen tekintettel azokra a bírálatokra, amelyeket az Európa Tanács 

Rasszizmus és Intolerancia elleni Bizottsága (ECRI) fogalmazott meg a Romániáról szóló, 

2014-es országjelentésben. Az SZNT csütörtöki közleményében felidézi, hogy az ECRI-

jelentés kitér a román hatóságoknak a székely jelképeket üldöző magatartására, és 

felszólítja Romániát, hogy alkalmazza az egyenlő bánásmód elvét a jelképhasználatban.  

 

Szent László ünnepe Nagyváradon 
2014. június 26. – Krónika 

Jubileumi kiállítással, koszorúzással, valamint Sebestyén Márta és Andrejszki Judit régi és 

népzenei koncertjével vette kezdetét csütörtökön délután Nagyváradon a vasárnap estig 

tartó Szent László Napok, a partiumi megyeszékhely immár másodjára megszervezett 

magyar rendezvénysorozata.  

 

Folytatnák a vitát a csíkszeredai rendőrséggel 
2014. június 26. – Krónika 

Felháborítónak tartja a Magyar Polgári Párt (MPP) csíkszeredai szervezete azokat az 

anyanyelvhasználattal kapcsolatos kijelentéseket, melyeket Fekete Kászoni Titus helyi 

rendőrparancsnok fogalmazott meg a megyeszékhely önkormányzatának küldött 

válaszlevelében. A rendőr-főfelügyelő levelében azt írta, szerinte a rendőrségre nem 

vonatkoznak azok a törvények, amelyek a kisebbségek anyanyelvhasználatát szabályozzák 

Romániában. A polgári párt csütörtöki közleményében úgy fogalmazott, a rendőrségnek 

nem az a feladata, hogy a törvény által előírt anyanyelvhasználatra szóló kisebbségi jogok 
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gyakorlati alkalmazását értelmezze, hanem az a dolga, hogy „megértse a közösség 

problémáit és megértesse, illetve betartassa a törvény által előírt jogszabályok rájuk 

vonatkozó részét”. 

 

Gyűjtést szerveznek a Szacsvay-szobor felújítására 
2014. június 26. – Krónika 

Civil összefogással szeretnék felújítani Szacsvay Imre nagyváradi szobrát, amelynek 

talapzatán immár repedések jelentek meg. Az RMDSZ Bihar megyei szervezete ezért 

gyűjtést szervez, hogy a több mint százéves, a város számára jelképnek számító 

emlékművet helyreállítsák. Az adománygyűjtéshez már elkészült a téglajegy mintája, 

amelyet hamarosan a nyomdába küldenek, hogy július 15-én elindíthassák a gyűjtést, 

tájékoztatott Szabó Ödön megyei ügyvezető elnök. 

 

Óriási román zászlót avattak Hargita megyében 
2014. június 26. – maszol.ro, MTI, Erdély Ma 

Mircea Dușa védelmi miniszter szerint a román zászlónak a székelyföldi Hargita megyében 

is „otthon kell lennie”. A tárcavezető a román zászló napja alkalmából szervezett 

ünnepségen 24 négyzetméteres piros-sárga-kék zászlót avatott a Hargita megyei román 

többségű Gyergyótölgyes községben. "A nemzeti zászló nemcsak a románoké. Az a 

románoknak és az együtt élő kisebbségeknek is a nemzeti szimbóluma kell hogy legyen. A 

nemzeti szimbólum iránti tiszteletet az ország minden polgárának ki kell fejeznie" - idézte 

az Agerpres hírügynökség a minisztert. A Hargita megyéből származó miniszter - akit 

Victor Ponta miniszterelnök pártja Magyarország-szakértőnek tekint - kijelentette: Hargita 

megyében mást jelent büszkélkedni a románsággal, tisztelni a nemzeti jelképeket.  

 

Kedden magyar nyelvű gazdasági honlap indul Szlovákiában 
2014. június 26. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Gazdasági Bizottsága július 1-jétől www. 

delszlovakia.sk címen egy Dél-Szlovákia gazdaságával foglalkozó, magyar nyelvű honlapot 

indít. 

 

Felavatták Esterházy János emléktábláját Somorján 
2014. június 26. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Nagyboldogasszony Plébániatemplomban az emléktáblát szerda este avatták fel, mivel 

1935. június 25-én volt Prágában Esterházy János első parlamenti felszólalása. A politikus 

már ekkor deklaráltan kiállt a „szlovenszkói magyarság" autonómiatörekvései mellett. Az 

avatón szentmisével emlékeztek a 20. század első felének kiemelkedő alakjára, és 

sürgették Esterházy szentté avatását. 
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Csáky az Alkotmányügyi és a Petíciós bizottságban, Nagy pedig a LIBE-ben 
szeretne dolgozni 
2014. június 26. – Felvidék Ma 

Az Alkotmányügyi bizottságban dolgozik majd rendes tagként Csáky Pál, az MKP európai 

parlamenti képviselője. Nagy József, a Most-Híd EP-képviselője az Európai Parlament 

állampolgári jogokkal, valamint bel- és igazságüggyel foglalkozó bizottságában szeretne 

elsősorban tevékenykedni. 

 

Újságírói szervezetek: a Szabadkai Rádió közvetlen pártbefolyás alatt áll 
2014. június 26. – Vajdaság Ma 

A Szerbiai Újságírók Független Egyesülete (NUNS) és a Vajdasági Újságírók Független 

Egyesülete (NDNV) felszólította a Szabadkai Rádió szerb nyelvű műsorainak 

szerkesztőségét, hogy a szerkesztéspolitikát „egyedül a közérdekkel” egyeztesse össze. Az 

újságírói szervezetek azt követően tették ezt a felszólítást, hogy a Demokrata Párt (DS) 

szabadkai szervezete egy sor közleményt adott ki Maglai Jenő szabadkai polgármester 

viselkedésével kapcsolatban, viszont a Szabadkai Rádió a többi szabadkai médium 

reakciója ellenére sem közölte a DS véleményét. „A NUNS és az NDNV sajnálattal 

konstatálta, hogy a Szabadkai Rádió szerb szerkesztősében zajló legújabb események arra 

mutatnak rá, hogy a médium szerkesztéspolitikája a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

és a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) közvetlen befolyása alá került.” 

 

Topolya: Haladókkal bővült a hatalmi koalíció 
2014. június 26. – Vajdaság Ma 

Új alpolgármestere van Topolyának, a Szerb Haladó Párt a hatalmi koalíció része lett, amit 

a VMSZ képviselővel, a Szerbiai Szocialista Párt képviselőivel, az egyetlen demokrata párti 

képviselővel és egy független képviselővel közösen alkotnak. A testület megalakulása óta 

megfigyelhető képviselő-vándorlás is folytatódik, hiszen Kalapáti Sándor jelezte, hogy 

kilép a dr. Hadzsy János képviselői csoportból és függetlenként folytatja tevékenységét, 

mgr. Jasmina Zimonjić pedig bejelentette, hogy kilép a Demokrata Párt frakciójából és a 

Szerb Haladó Párt (SNS) képviselői csoportjához csatlakozik. A VMSZ-nek most 17 

képviselője van, valamint egy olyan képviselő is a frakcióhoz tartozik, aki a pártnak nem 

tagja. 

 

A gátak szanálásához kér segítséget tartomány a dunai régió EU-
stratégiájának éves fórumán 
2014. június 26. – Vajdaság Ma 

Pásztor István tartományi házelnök Bécsben bemutatta a Duna menti városok és régiók 

tanácsának a Száva folyó gátjainak szanálására vonatkozó projekttervet, amelyet a 

Vajdasági Vizei közvállalat javasolt elsősorban a májusi árvizek okozta károk miatt. A 
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tartományi parlament elnöke a dunai régióra vonatkozó EU-stratégiával kapcsolatban 

megtartott III. éves fórumon vett részt, olvasható a tartományi házelnök kabinetjének 

közleményében. A résztvevőkhöz szólva Pásztor István elmondta, ez a projektum nem a 

szebb jövő víziója nyomán jött létre, hanem egy soha nem látott természeti katasztrófa 

következménye. 

 

Vajdasági előadókkal Vajdaságról 
2014. június 26. – Magyar Szó 

A Vajdasági Szabad Katedra Egyesület és a Vajdasági Ifjúsági Fórum (VIFÓ) július 10-e és 

14-e között rendezi meg a XII. Vajdasági Szabadegyetemet a kishegyesi Kátai-tanyán. A 

szabadegyetemen idén is két munkacsoportban, a gazdasági, valamint a közéleti és média 

munkacsoportban folyik majd a munka. Varga Diósi Viola programfelelőssel elmondta: – 

Az idei szabadegyetemre három központi témát határoztunk meg és igyekeztünk minél 

több vajdasági, vagy Vajdaságból elszármazott előadót bemutatni. Szó lesz a 

választásokról, hiszen az elmúlt időszakban volt az európai parlamenti, a magyarországi és 

a szerbiai választás is, valamint valószínűleg októberben kerül majd sor a nemzeti tanácsi 

választásokra is. 

 

Intézményes hátteret kaptak a kiváló kapcsolatok 
2014. június 26. – Magyar Szó 

Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Baden–Württemberg és Vajdaság 

képviselőháza. A megállapodás ünnepélyes aláírására Stuttgartban, a baden-württembergi 

képviselőházban került sor. A dokumentumot Guido Wolf, a német tartomány 

parlamentjének elnöke és Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke látták el 

kézjegyükkel. A Magyar Szónak adott nyilatkozatában Pásztor kifejtette, hogy e legújabb 

lépés a két tartomány közötti kiváló kapcsolatok folytatásában keretet szavatol ezeknek a 

2002 óta előremutatónak számító viszonyoknak az elmélyítéséhez. Megerősíti a több mint 

tízéves kapcsolatokat és intézményes hátteret is ad azokhoz – tette hozzá. 

 

Az új demokratákkal bővül a hatalmi koalíció Vajdaságban 
2014. június 27. – Magyar Szó 

A NIN hetilapnak adott interjújában dr. Bojan Pajtić tartományi kormányfő, a Demokrata 

Párt elnöke kijelentette, hogy Boris Tadić Új Demokrata Pártja is csatlakozni fog a 

tartományi hatalmi koalícióhoz a kormány kilátásba helyezett átalakítása során. „Tadić 

kilépését követően a DP-nek már nem 59, hanem 49 mandátuma van a vajdasági 

képviselőházban, a kormány átalakítását a parlamenti erőviszonyokkal összhangban 

tudom elképzelni” – mondta Pajtić. Hozzátette, hogy a változások az ÚDP bevonását is 

magukba foglalják, mely így tagja lesz az európai irányultságú pártok alkotta koalíciónak. 

Véleményének adott hangot, hogy a tartományi választások a négyéves mandátum 

lejártakor, vagyis 2016-ban lesznek, annak ellenére, hogy Aleksandar Vučić Szerb Haladó 

Pártja fenyegetésekkel, zsarolásokkal és megvesztegetésekkel kísérletezik folyamatosan a 

hatalom megdöntésével. 
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Ülésezett a KMKSZ gazdaságfejlesztési tervének munkacsoportja 
2014. június 26. – Kárpátinfo 

Az elmúlt hét folyamán ülésezett a KMKSZ gazdaságfejlesztési tervének munkacsoportja. 

A gazdaságfejlesztési terv a kárpátaljai magyarság megmaradását és gazdasági 

felemelkedését hivatott szolgálni, illetve azt, hogy a magyar közösség egy gazdasági 

közösséggé formálódjon. A terv 2014–2020 időintervallumra készült, az Európai Unió 

költségvetési tervéhez igazítva. 

 

Szent Iván napi tűzgyújtás 
2014. június 27. – Nemzeti Regiszter 

Ausztráliát Magyarországgal összehasonlítva meg kell szoknunk, hogy számos dolog 

fordítva van, mint odahaza. Az autók a baloldalon haladnak, sőt az évszakok a hónapokkal 

is fordítva találkoznak. Ebből az is következik, hogy Szent Iván napján nem az év 

legrövidebb éjszakáját vagy leghosszabb nappalát ünneplik az emberek, hanem éppen 

fordítva. 

 

Jancsi és Juliska Székelyföldi kalandjai 
2014. június 26. – Nemzeti Regiszter 

2014. június 22-én, vasárnap délután a torontói Pinocchio gyermekszínház előadására 

vártak minden kedves érdeklődőt a Szent Erzsébet Plébánia dísztermébe. A színházi 

mulatságot megelőzően a Ministráns és Ifjúsági Klub és a konyhán dolgozó hölgyek lelkes 

önkéntes tagjai lángost sütöttek és árusítottak a miséről lelátogató és a gyermekszínház 

iránt érdeklődő kedves vendégeknek. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/ulesezett-kmksz-gazdasagfejlesztesi-tervenek-munkacsoportja
http://www.nemzetiregiszter.hu/szent-ivan-napi-tuzgyujtas
http://www.nemzetiregiszter.hu/jancsi-es-juliska-szekelyfoldi-kalandjai
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
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/

