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Kisebbségi jogokkal foglalkozó nyári egyetem nyílt meg Piliscsabán 
2014. július 7. – MTI, Kormány.hu 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet (KJI) és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) által 

szervezett képzéssorozat ünnepélyes megnyitóján Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára azt mondta, hogy a nyári egyetem egyik 

legfőbb feladata az ismeretek átadása, a fiatal jogászok szemléletének formálása. A nyári 

egyetem széles körű tudást kíván átadni a fiatal jogászoknak, akikre a jövőben jelentős 

szerep vár a kisebbségvédelemben - emelte ki a helyettes államtitkár. Hozzátette: fel kell 

hívni a figyelmet azokra a létező jogokra, amelyek a magyar kisebbségekre vonatkoznak, 

mert nagyon sok esetben még azokkal a jogokkal sem tudnak élni, amelyek 

rendelkezésükre állnak az adott országban vagy nemzetközi jogi norma alapján. 

 

Kárpát-medencei magyar osztályfőnököket képeznek Balatonőszödön 
2014. július 7. – MTI, hirado.hu, hvg.hu, hirek.sk, MAgyar Hírlap  

A külhoni magyar felsősök éve keretében egyhetes osztályfőnökképzést szervezett a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Balatonőszödön, amelyre százöt 

külföldön élő magyar pedagógus érkezett. Milován Orsolya, az államtitkárság 

főosztályvezetője elmondta, a külhoni magyarlakta területek többségén jó a 

szakemberképzés, de van ahol hiányzik vagy nem olyan erős az osztályfőnökképzés, mint 

Magyarországon, ezért hirdették meg a továbbképzést. Balatonőszödön a pedagógusok 

egyebek közt az osztályfőnökök közösségszervező, értékrend-teremtő, pályaorientáló 

feladatainak minél hatékonyabb ellátásával ismerkednek. 

 

Ponta marasztalná az RMDSZ-t, de nem alkudozik 
2014. július 7. – Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, transindex.ro, Magyar Hírlap, 

Háromszék 

Victor Ponta miniszterelnök bízik abban, hogy a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) nem lép ki a kormányból, ugyanakkor leszögezte, hogy a román állam politikája 

nem lehet alku tárgya. A kormányfő a B1 hírtelevízió hétfő esti műsorában beszélt arról a 

koalíciós feszültségről, amely azután alakult ki, hogy Románia az RMDSZ-szel szemben 

lépett be a Minority SafePack nevű, kisebbségvédelmi polgári kezdeményezésről szóló 

luxemburgi perbe. Ponta azt mondta, kész bármilyen megoldásra, hogy folytassa az 

RMDSZ-szel való „korrekt együttműködést". Ugyanakkor rámutatott: míg egy koalícióban 

bármi alku tárgya lehet, amikor a román állam politikájáról van szó, nincs helye 

alkudozásnak. 

 

Corlăţean bírálja az RMDSZ-t 
2014. július 7. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro, Szabadság, 

Háromszék 

A román külügyminisztérium a román állam álláspontját képviseli, amiért senkinek nincs 

joga bírálni, az RMDSZ pedig szerencsétlen módon nyilatkozott, amikor ezt ostorozta – 
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jelentette ki Titus Corlăţean. „Azt hiszem, az RMDSZ ehhez fűzött nyilvános kommentárja 

szerencsétlen volt, mivel az ügyet egymás között kellett volna megvitatnunk. Remélem, 

lenyugszanak a dolgok, és a hét során korrekt módin tárgyalhatunk a koalícióban. 

Senkinek sincs joga megharagudni a romám állam egy intézményére, amely az állami 

álláspontját képviseli” – mondta Corlăţean egy, az igazságszolgáltatás napja alkalmából 

szervezett fórumon.  

 

A FUEN kiáll az RMDSZ mellett 
2014. július 7. – Erdély Ma, transindex.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, Háromszék 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) ma közzétett állásfoglalásában teljes 

szolidaritásáról biztosítja a Romániai Magyar Demokrata Szövetséget és elnökét, Kelemen 

Hunort, Románia kormányának miniszterelnök-helyettesét a Minority SafePack 

kisebbségi európai polgári kezdeményezés ügyében kialakult kormányzati szintű 

nézeteltérésben. „Az RMDSZ javaslatára útjára indított kisebbségi polgári kezdeményezés 

európai szintű együttműködést, párbeszédet és európai megoldásokat szorgalmaz, arra 

vonatkozóan tartalmaz javaslatokat, hogy az Európai Unió a legjobb intézkedésekkel védje 

és vigyázza a nemzeti kisebbségek által jelentett értéket”– áll a Hans Heinrich Hansen 

FUEN elnök által aláírt dokumentumban. 

 

Király: pár év múlva javulhat a román nyelv oktatása  
2014. július 7. – maszol.ro 

A román vizsgák a mai napig gondot okoznak a magyar diákoknak – ismerte el Király 

András. Mint mondta, sajnos a mai napig nem találtak partnert abban, hogy a kisebbségek 

számára eltervezett román oktatási módszert gyakorlatba ültessék, holott 2012-ig első 

osztálytól a végzősökig kidolgozták a magyar kisebbség számára tervezett programot. 

„Általános elképzelése a minisztériumnak, hogy 2015-2016-tól, amikor megváltoznak a 

programok és a tankönyvek, bevezetik a román nyelv oktatásának a kisebbségekre szabott 

módszerét. Addig nem marad más, mint ezt a tényleg nehéz programot legalább ötösre 

elsajátítani, ami nem volna hiábavaló törekvés, mert az ember nem mindig csak 

Székelyföldön tartózkodik” – mondta.  

 

Román előjelű multikulturalitás 
2014. július 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

Nincs szükség önálló magyar tagozatra a MOGYE-n – így vélekednek Marosvásárhely és 

Maros megye román elöljárói. Szabó Béla, a magyar tagozat vezetője viszont úgy látja, a 

jelenlegi helyzetben egyre inkább háttérbe szorulnak. Dorin Florea beszédében 

nyomatékosította, hogy mennyire fontos a román-magyar orvosképzés megtartása, és 

semmi jó nem származna abból, ha a magyar tagozat önállósulna. Egyetértett a 

polgármesterrel Ciprian Dobre, Maros Megye Tanácsának elnöke is. Elmondása szerint a 

MOGYE miatt már megbukott egy kormány, tehát különös figyelmet szentelnek rá. Több 
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nyelv ismerete csak javára válik a diákoknak, a multikulturalitás pedig az egyetemnek – 

vélte a megyei önkormányzat elnöke. 

 

Összerdélyi gyűjtőkönyvtár létesül Sepsiszentgyörgyön 
2014. július 7. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

A romániai magyar kiadványok egységes gyűjtésének elméleti és gyakorlati kérdései 

kapcsán tanácskoztak Sepsiszentgyörgyön, hétvégén, az ország különböző régióiból érkező 

könyvtáros szakemberek. Az RMDSZ Kulturális Autonómia Tanácsa és a Bod Péter Megyei 

Könyvtár kezdeményezésére sorra kerülő egyeztetés központi témáját a romániai magyar 

gyűjtőkönyvtár létrehozása képezte.  

 

Peres ügyek 
2014. július 8. – Lukács Csaba – Magyar Nemzet 

Megeshet, hogy fél évet sem ér meg az RMDSZ legújabb kormányzati szerepvállalása. A 

párt elnöke, Kelemen Hunor ugyanis eléggé fura helyzetbe került: egy nemzetközi perben 

egyszerre lett al- és felperes. Az Romániában nem kérdés, hogy a kormány miért léphetett 

koalíciós egyeztetés nélkül ebben a fontos kérdésben – arrafelé így mennek a dolgok. 

Mindenki mindenkivel volt már koalícióban, és buktatta is meg már jelenlegi cimboráját. 

Egy dolog örök: a magyarellenesség. A román diplomácia vezetője szerint a kisebbségek 

ügyének kezelése minden állam nemzeti hatásköre, ezért az EB elutasító döntését 

korrektnek tartja. 

 

A diplomácia diszkrét bája 
2014. július 8. – Kuti János – Háromszék 

A diplomáciában sok esetben a talán nemet jelent, ennek ellenére a román külügy jobban 

járt volna, ha talánt mond az újabb magyar konzuli irodák nyitásával kapcsolatban. 

Románia minden nemzetközi szerződést betart természetesen ezért is hívja segítségül a 

Bécsi Egyezményt, amely szerint szuverén joguk megtagadni, hogy valamely ország bővítse 

konzuli képviseletét és ha esetleg a magyarok túlságosan is ellenkeznének és meg akarnák 

szüntetni a gyulai és szegedi főkonzulátust akkor kölcsönösségi alapon kérhetik a 

kolozsvári, vagy csíkszeredai konzulátus bezárását. 

 

Lomnici az EP-től teszi függővé a testület elleni keresetének visszavonását 
2014. július 7. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke eláll az Európai 

Parlamenttel (EP) szemben indított keresetétől, ha Csáky Pál, az EP petíciós bizottságának 

(PETI) beiktatásra váró alelnöke el tudja érni, hogy a szlovák állampolgársági törvény 

alapján elkövetett jogsértések miatti beadvány visszakerüljön a bizottság napirendjére. 
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Megnyílt a Pedagógusszövetség három felvidéki nyári egyeteme 
2014. július 7. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Hétfőn délután egyidejűleg kezdődött Révkomáromban a XXIII. Jókai Mór Nyári 

Egyetem, valamint Rimaszombatban és Kassán a II. Rákóczi Ferenc Nyári Egyetem, 

amelyeket a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége több társszervezővel együtt, az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a szlovák 

kormányhivatal támogatásával rendezett meg. Wetzel Tamás helyettes államtitkár 

köszöntője elején Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözletét 

tolmácsolta, aki bár készült Révkomáromba, ám a kormányülés miatt személyesen 

mégsem jelenhetett meg a megnyitó ünnepségen. Helyettese beszédében hangsúlyozta: a 

magyar kormány számára egyértelmű az SZMPSZ támogatása és megerősítése, mert a 

szövetség értékeket közvetít, magyar identitástudatot erősít, és megtanít arra, hogy miként 

válhatunk a magyar nemzeti közösség hasznos tagjaivá. 

 

Elhunyt Neszméri Sándor 
2014. július 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Életének 62. évében - betegség következtében - meghalt Neszméri Sándor felvidéki magyar 

újságíró. Számos felvidéki lapnak volt a munkatársa és vezetője (többek között: Nő, Új 

Ifjúság, Szabad Újság, legutóbb az Önkormányzati Szemle). Neve Magyarországon is jól 

ismert volt, hiszen évekig volt a Duna Televízió pozsonyi tudósítója, valamint a Magyar 

Nemzet napilap szlovákiai főmunkatársa. Jelentős volt közéleti tevékenysége is, a 

Csemadokban évekig meghatározó szerepet töltött be.   

 

Magyar utcanévtáblák lesznek Szencen 
2014. július 8. – Új Szó 

Hamarosan magyar utcanévtáblák segítik a lakosok és a turisták tájékozódását Szencen. A 

járási székhely képviselő-testülete június végi ülésén általános érvényű rendeletet fogadott 

el az utcák és közterek megnevezéséről. Egyelőre várni kell a magyar táblákra. „A fejlesztés 

nem kevés pénzbe kerül, a város költségvetésében forrásokat kell rá találni. Néhány helyen 

a szlovák tábla is hiányzik, azt is pótolni kell. A nevek már megvannak,két–három évig kell 

várni agyártásra és a kihelyezésre” – mondta el Agárdy Gábor MKP-s  önkormányzati 

képviselő. 

 

Saját polgármesterjelöltekkel indul az MKP és a Híd 
2014. július 8. – Új Szó 

November 15-éntartják az önkormányzati választásokat,és az eddigiek szerint a déli, 

jelentős arányban magyarok lakta városokban az MKP és a Híd is külön jelölteket indít. 

Négy éve a legtöbb önkormányzat élére független jelöltkerült, közülük jó néhány idén is 

ringbe száll. 
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Jövőnket közösen építjük 
2014. július 7. – Magyar Szó 

A hétvégén kezdetét vette a németországi Baden-Württemberg tartományban, Ulmban, az 

a tíznapos Nemzetközi Duna-fesztivál, melynek idei jelmondata: Közös erővel közös 

jövőnkért. Ez a Duna-régió egyik legtömegesebb rendezvénye, melyet minden második 

évben tartanak meg. A Tartományi Képviselőház küldöttségének élén Pásztor István 

házelnök a péntek esti megnyitó során kijelentette: a tartalommal megtöltött 

együttműködés az, ami a Duna menti városok, régiók, államok közös jövőjét alakítja. 

Pásztor a Duna-régión belüli fenntartható mobilitással és zöld gazdasággal foglalkozó 

szakkonferencia előtt megbeszéléseket folytatott Peter Friedrichhel, Baden-Württemberg 

európai kérdésekkel és nemzetközi kapcsolatokkal megbízott miniszterével.  

 

Újvidéken megkezdődött az Apáczai Nyári Akadémia  
2014. július 7. – Pannon RTV 

Kéthetes továbbképzés kezdődött meg Újvidéken a pedagógusok részére. A sorrendben 14. 

Apáczai Nyári Akadémián osztályfőnöki, történelem és magyarság, valamint 

természettudományi témában hallhatnak előadásokat az érdeklődők. A történelmi 

továbbképzés egyik témája az első világháború kitörésének 100. évfordulója.  A doberdói 

ütközet volt a hétfői egyik előadás témája, ahol 1915 végéig 110 000 katona volt az 

Osztrák–Magyar Monarchia vesztesége. Doberdót a magyar történelemben kegyetlen 

állóháborúként is emlegetik – hangzott el Molnár Tibor történelemkutató, a zentai 

Történelmi Levéltár munkatársának előadásában.  

 

Nyomtatásban is megjelent a nyelvhasználati jogokat ismertető kiadvány 
2014. július 7. – Kárpátalja Ma 

A Nyelvi jogaink és lehetőségeink c. kiadványt a XXII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen 

mutatták be. A korábban csak digitális formában elérhető útmutatót immár könyv 

formájában is kézbe vehetik az olvasók. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) négyszáz 

darabot adott át a brosúrából a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek. A kiadvány a 

budapesti NPKI, a beregszászi Hodinka Antal Intézet és II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola együttműködésével jelent meg. 

 

Négy alelnököt választott a HMDK 
2014. július 7. – MTI, hirado.hu 

Négy alelnököt választott a hétvégén a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

(HMDK), amelynek ügyvezető elnöke, Jankovics Róbert a sajtónak kijelentette, hogy a 

szervezet továbbra is a kisebbségi jogokért küzd. Az elnökség négy drávaszögi járásból 

választott alelnököket, mégpedig Varga Gábort a Bellyei (Bilje), Andócsi Jánost a 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 
H

o
rv

á
to

rs
zá

g
 

http://www.magyarszo.com/hu/2393/kozelet/113291/J%C3%B6v%C5%91nket-k%C3%B6z%C3%B6sen-%C3%A9p%C3%ADtj%C3%BCk.htm
http://pannonrtv.com/web/?p=139688
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/28002-nyomtatasban-is-megjelent-a-nyelvhasznalati-jogokat-ismerteto-kiadvany
http://www.hirado.hu/2014/07/07/negy-alelnokot-valasztott-a-hmdk/?source=hirkereso


 

 

 

 

 

 
7 

Hercegszőlősi (KnezeviVinogradi), Sipos Sándort a Darázsi (Draz) és Pálinkás Krisztiánt a 

Baranyaszentistváni (Petlovac) járásból. 

 

Megalakultak a helyi választmányok Kiskőszegen, Csúzán és Sepsén 
2014. július 7. – Új Magyar Képes Újság 

Egy hónappal ezelőtt tartottak helyhatósági választásokat a Hercegszőlősi és a Darázsi 

járásban. A két járásban új testületeket választottak a járások polgárai. Az elmúlt hetekben 

pedig megalakultak a helyi választmányok is a járásokhoz tartozó településeken. A 

kiskőszegiek június 16-án, hétfőn ültek össze a Darázsi járás székhelyén. A helyi 

választmány elnökének Labrović Sandrát (HDSSB) választották meg, az elnökhelyettesi 

tisztséget pedig Farkas Ibolya kapta meg, aki a HMDK kiskőszegi alapszervezete 

elnökségének a tagja.  

 

„ …a békét várták, de magyarságuk miatt kerültek a …büntetőtáborba” 
2014. július 7. – Népújság 

Az 1945-ben Hrastovecre internált muravidéki magyarok tiszteletére tavaly tavasszal a 

hrastoveci várudvaron ünnepélyes keretek közt emlékművet avattak. Hétfőn délelőtt – az 

internálás évfordulója alkalmából – az emlékműnél ünnepi megemlékezést tartottak. 

 

Modern cserkész mese 
2014. július 7. – Nemzeti Regiszter 

Egyszer régen, közel harminc évvel ezelőtt találkozott két fiatal anyuka az ausztráliai 

Perthben. Mindketten épp gyermeküket vitték az óvodába, az egyikük, magyar emigráns 

szülők lánya (Sackettné Csaba Mária), a kisfiát, a másik, vérbeli ausztrál (Maree Kowald), 

a kislányát. 

 

Kis uruguayi magyar rádiótörténet 

2014. július 7. – Nemzeti Regiszter 

Uruguayban 1920-ra tekint vissza a rádiózás története, akkorra, amikor az Egyesült 

Államokban is először szólalt meg a rádió, amikor Magyarországon még a Puskás Tivadar-

féle telefonhírmondó működött. Az Uruguayi Magyar Otthon tagjaiban először 1946. 

szeptember 5-én egy választmányi ülésen merült fel az a gondolat, hogy műsorközlési 

lehetőség után nézzenek egy rádiónál. Az ötletet az sugallta, hogy szerettek volna nagyobb 

publicitást adni a magyar kolónia hirdetéseinek. A magyar közösség tagjainak 

nyitottságára utal az a tény, hogy a hagyományos újság és az akkor modern híradási 

eszköznek számító rádió lehetősége közül a többség egyértelműen a rádióra szavazott. 
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http://huncro.hr/magyarsagunk/5640-megalakultak-a-helyi-valasztmanyok-kiskszegen-csuzan-es-sepsen
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/8954
http://www.nemzetiregiszter.hu/modern-cserkesz-mese
http://www.nemzetiregiszter.hu/kis-uruguayi-magyar-radiotortenet
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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/

