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Hivatalos: Kelemen Hunor lesz az RMDSZ államelnök-jelöltje 
2014. július 17. – transindex.ro, MTI, hirado.hu, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Nyugati 

Jelen, Szabadság 

Az RMDSZ saját jelölttel vesz részt az államelnöki választáson, Kelemen Hunor szövetségi 

elnök a jelölt - döntött csütörtökön a Szövetségi Állandó Tanács. Kelemen Hunor 

elmondta, hogy 2014-ben is államelnök-jelöltet kell állítani, hiszen így lehet 

nyilvánosságra hozni az RMDSZ elképzeléseit. "Meg kell mutatni, hogy léteznek olyan 

magyar politikusok, akiknek van elképzelésük az ország jövőjét illetően. Megtisztelő a 

jelöltségre vonatkozó felkérés. Programom az RMDSZ programja alapján lesz felépítve. Az 

RMDSZ a romániai magyarság érdekeinek a legitim képviselője" - hangsúlyozta a 

szövetségi elnök. Újságírói kérdésre elmondta, nem azzal az illúzióval indul az államelnök-

választáson, hogy bejut a második fordulóba, hanem azért, hogy a szövetség ismét 

lehetőséget kapjon a széles nyilvánosság előtt beszélni a célkitűzésekről. 

 

Biró Rozália a miniszterjelölt 
2014. július 17. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Szabadság 

Kelemen Hunor szövetségi elnök csütörtöki sajtótájékoztatóján közölte, hogy Biró Rozália 

szenátort javasolja utódjául a kormányban. A Szövetségi Képviselők Tanácsának elnöke 

elvállalta a feladatot, a SZÁT pedig rábólintott a jelölésére. "Fontosnak tartom, hogy Biró 

Rozália lévén először lesz Romániának női miniszterelnök-helyettese" – hangsúlyozta 

Kelemen Hunor arra utalva, hogy a szenátor nem csak kulturális miniszter, hanem a 

kormányfő helyettese is lesz a Ponta-kabinetben. A sajtótájékoztatón jelen volt Biró 

Rozália is. Elmondta, hogy kulturális miniszterként folytatja a Kelemen Hunor által 

elkezdett projekteket, miniszterelnök-helyettesként pedig érvényt szerez az RMDSZ és a 

koalíciós partnerei által aláírt együttműködési megállapodásnak.  

 

Navracsics: nem sérülhetnek a kárpátaljai magyarok érdekei 
2014. július 17. – MTI, Kossuth Rádió, Kárpátalja 

Csak olyan rendezés képzelhető el Ukrajnában, amelynek során nem sérülnek a kárpátaljai 

magyarok érdekei – mondta Navracsics Tibor külgazdasági és külügyminiszter a Kossuth 

rádió 180 perc című műsorában csütörtökön. Úgy vélte, az Uniónak óriási szerepe van az 

ukrán helyzet kezelésében, a rendezés előmozdításában, ezért nem szerencsés, hogy most 

éppen egy olyan kényes időszak van, amikor az előző Európai Bizottság mandátuma már 

kifutóban van, a következő bizottság pedig még nem alakult meg. 

 

Kizárhatják a PSD-ből a csíki „autonómiapárti” tanácsost 
2014. július 17. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kizárhatják a Szociáldemokrata Pártból (PSD) Traian Chindea csíkszeredai tanácsost, 

mert megszavazta a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által javasolt autonómiapárti 

határozatot az önkormányzati képviselőtestület június 27-ei ülésen – jelentette be 
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csütörtökön Mircea Duşa, a PSD Hargita megyei szervezetének az elnöke. Traian Chindea 

egyébként csütörtöki sajtóközleményében határozottan cáfolta, hogy igennel szavazott 

volna az autonómiahatározat előterjesztésekor. A tanácsos szerint félreértés történt, mivel 

nem elektronikus formában, hanem kézfelemeléssel szavaztak a június 27-ei tanácsülésen. 

„Beismerem, a decentralizáció híve vagyok, de határozottan ellenzem az etnikai alapú 

régió létrehozását. Hivatásos katona voltam, és az alkotmány első cikkelye számomra 

szent és sérthetetlen: Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam” – fogalmazott 

közleményében Traian Chindea. 

 

Schiffer megerősítette, hogy Mile Lajos lesz a kolozsvári főkonzul 
2014. július 17. – transindex.ro, Index 

Schiffer András LMP-elnök az Indexnek megerősítette: Mile Lajos lehet a kolozsvári 

főkonzul. A várható kinevezés miatt hetekkel ezelőtt felfüggesztette párttagságát az LMP-

ben - mondta.  

 

Európa Tanács: diszkriminálja a magyarokat a román jogrendszer 
2014. július 17. – transindex.ro 

Az Európa Tanács rasszizmus és intolerancia elleni bizottsága (ECRI) számos, a magyar 

kisebbséget érintő hiányosságot állapított meg a román jogrendszerben - közölte az 

Alapjogokért Központ az MTI-vel. A szervezet közleményében hangsúlyozza: az európai 

testület legutóbbi romániai országjelentésében egyebek mellett rámutatott arra, hogy 

egyes esetekben a gyűlöletbeszéd nincs megfelelő módon szankcionálva, az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács nem jut elegendő pénzügyi forráshoz, és a kisebbségek 

önkormányzati képviselete sincs kielégítő módon szabályozva. 

 

Kolozsvár fellebbez a kétnyelvű helységnévtáblát lehetővé tevő ítélet ellen 
2014. július 17. – Erdély Ma 

A kolozsvári polgármesteri hivatal fellebbezést nyújt be a kétnyelvű, román és magyar 

helységnévtáblát lehetővé tevő bírósági ítélet ellen – jelentette ki Emil Boc polgármester. A 

városvezetőt a Monitorul de Cluj című helyi román lap elektronikus kiadása idézte 

csütörtökön. A polgármester elmondta: a városvezetés nem sieti el a bírósági ítélet 

alkalmazását. Kijelentette, hogy a román törvények nem teszik lehetővé Kolozsvár 

helységnevének magyar nyelven való kiírását is, mert a magyar kisebbség a városban nem 

éri el a 20 százalékot. 

 

Horváth Anna a helységnévtábla-ügyről: csalódott vagyok 
2014. július 17. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság 

Csalódottságának adott hangot Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere, amiért Emil 

Boc polgármester úgy döntött, megtámadja azt a Kolozsvári Törvényszéken alapfokon 

született döntést, mely szerint a bejáratoknál magyarul is fel kell tüntetni a város nevét. Az 

alpolgármester a Transindexnek elmondta, sajnálattal vette tudomásul azt, hogy Emil Boc 
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ennek a döntésnek a kapcsán nem tudott felülemelkedni politikusi mivoltán, nem tudott 

eltekinteni attól, hogy 2014 választási év. A kulturális főváros címre pályázó város 

elöljárójaként elmulasztotta a véleményformálásra kapott lehetőségét; a 

szavazatmaximalizálásra összpontosítva olyan véleményt formált meg, amit szerinte 

hallani akar a közösség - fogalmazott Horváth. 

 

Mégsem lehet magyar prefektusa Maros megyének? 
2014. július 17. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

„Nagyon remélem, hogy Victor Ponta van annyira gerinces, hogy tartja magát a Kelemen 

Hunorral kötött egyezséghez” – jelentette ki a Székelyhonnak Brassai Zsombor, az RMDSZ 

Maros megyei elnöke, miután a napokban Vasile Gliga, a PSD vezetője felröppentette a 

hírt, miszerint szombaton a kormányfő prefektusi tisztségre avanzsálja a párt 

alprefektusát. Mint ismeretes a szociáldemokrata alakulattal kötött szerződés értelmében 

Maros megyében a kormánybiztosi tisztségnek ’89 óta első ízben RMDSZ-es várományosa 

van, de a hónapok óta tartó huzavona után sem sikerült érvényt szerezni az alkunak. E 

közben mind Vasile Gliga, mind a maroshévízi származású Mircea Duşa országos alelnök 

több ízben is kijelentette, hogy semmi gondjuk a szövetség jelöltjével, Nagy András volt 

szászrégeni polgármesterrel, de Maros megye élén csakis román nemzetiségű főispánt 

tudnak elképzelni. A hangulatkeltés és kedvezőtlen előjelek ellenére Brassai Zsombornak 

nincs tudomása arról, hogy módosult volna a kétoldalú megállapodás. 

 

Balkáni káderpolitika magyarul 
2014. július 17. – Farkas Réka - Háromszék 

A kormányból való kilépési-maradási hercehurca, az ennek okán kialakult helyzet az 

RMDSZ régi-új arcát mutatta meg: minden eddiginél szembeötlőbben nyilvánulnak meg a 

belső harcok, elő-előbukkan a különböző erő- és érdekcsoportok közötti viszály. Jelen állás 

szerint Biró Rozália lesz Kelemen Hunor utódja a művelődési tárca élén. Az ő nevéhez 

fűződnek a botrányosra sikeredett váradi utcanévfordítások (Piros-tó utca, Galaktikon 

Gála utca stb.), vagy a Matica Slovenska szlovák soviniszta szervezet egykori elnöke, 

Kozacsek kanonok mellszobrának a város polgárai nevében való átvétele. Sokak szerint 

alkalmasabb lenne a posztra Hegedűs Csilla, hiszen szakmailag teljesen megfelelne, 

azonban valószínűleg nincs meg a kellő politikai támogatottsága. 

 

Kisebbségvédelemmel foglalkozó biztost kér a FUEN 
2014. július 17. – maszol.ro 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) azt szeretné, hogy az új Európai 

Bizottság egyik biztosa a nemzeti kisebbségek és nyelvek kérdéskörével is foglalkozzon – 

jelentette ki Hans Heinrich Hansen, a FUEN elnöke, miután egy delegáció élén az Európai 

Parlament strasbourgi székhelyére látogatott. A küldöttségnek tagja volt a szervet két 

alelnöke Vincze Loránt és Halit Habipoglu, a Párbeszéd Csoport elnöke, Jens A. 

Christiansen, valamint Frank de Boer jogtanácsos. A delegáció tagjai számos európai 
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parlamenti képviselővel találkoztak, és részt vettek az újraalakulás előtt álló kisebbségi 

frakcióközi munkacsoport első informális megbeszélésén.  

 

Nemzeti örökség lesz a Teleki Téka 
2014. július 18. – Krónika 

Aromán nemzeti örökség részét képezhetik majd a jövőben a marosvásárhelyi Teleki 

Tékában őrzött értékes kötetek, hogy ezáltal is akadályozzák ezek ellopását. Ciprian Dobre, 

a Maros megyei önkormányzat elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 

testület kiutalta a könyvek szakértői felméréséhez, osztályozásához, és a nemzeti 

örökségbe való felvételéhez szükséges pénzösszeget. Rámutatott, ennek hozadéka, hogy 

csak a művelődésügyi minisztérium jóváhagyásával lehet majd tanulmányozni az 

évszázados köteteket, az átlagolvasók csak ezek másolatához vagy fakszimile kiadásához 

férhetnek hozzá. 

Új harc az utcanevekért 
2014. július 18. – Krónika 

A kolozsvári helységnévtábla-per sikerén felbuzdulva ismét megpróbálja kiharcolni 

Nagyvárad önkormányzatánál a magyar történelmi utcanevek feltüntetését az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete – jelentette be Csomortányi István. A 

párt megyei vezetője csütörtöki sajtótájékoztatón mutatta be az általuk elkészített, 

aktualizált névjegyzéket, amelyet a vonatkozó jogi háttérrel együtt még ebben a hónapban 

benyújtanak a polgármesteri hivatalhoz, és elutasítás esetén bírósághoz fordulnak. 

 

Bárdos: Kiska még nem hozott előrelépést kisebbségi ügyekben 
2014. július 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Csütörtökön Bárdos Gyula is megérkezett a Gombaszögi Nyári Táborba. A korábbi 

egyetlen magyar államfőjelölt arról beszélt, hogyan látja négy hónap távlatából a választási 

kampányt, az elért eredményt és a megválasztott köztársasági elnököt. A választáson elért 

eredményeket sikerként könyveli el, főleg az EP-választás részvételi arányai tekintetében, 

de többet várt. A hamarosan sorra kerülő önkormányzati választásokkal kapcsolatban 

elmondta, nem tartja jónak, hogy az MKP és a Híd jelöltjei sok helyütt egymással szemben 

indulnak. 

 

Csáky kész az EP Petíciós Bizottsága elé vinni a Hedvig-ügyet 
2014. július 17. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja EP-képviselője kész az Európai Parlament Petíciós 

Bizottsága elé vinni Žák-Malina Hedvig régóta húzódó ügyét, ha a fiatalasszony ellen 

elkezdődik a bírósági eljárás. Az EP-képviselő szerint azonban jobb lenne, ha ezt a témát 

másféle módon zárnák le. Rámutatott: pillanatnyilag nem tudni, hogy lesz-e bírósági 

eljárás, visszavonja-e az ügyészség a vádemelési javaslatot, vagy azt visszadobja-e a 

bíróság. 
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Eddig 855 személy vesztette el szlovák állampolgárságát 
2014. július 17. – hirek.sk 

Az állampolgársági törvény hatályba lépése óta, 2010. július 17. és 2014. július 14. között 

összesen 855 személy vesztette el szlovák állampolgárságát. Az érintettek többsége, 325 

személy a cseh állampolgárság elnyerése következtében járt így. Az elmúlt négy évben a 

német állampolgárságot 171-en, az osztrákot 119-en, a britet 74-en, a magyart pedig 55-en 

vették fel, miáltal elveszítették a szlovákot. 

 

Erdélyi nyelvi jogi aktivisták a Gombaszögi Nyári Táborban 
2014. július 17. – Felvidék Ma, bumm.sk 

Csütörtök délben került sor az erdélyi magyar nyelvi jogi aktivisták bemutatkozására a 

Gombaszögi Nyári Táborban. A nagy érdeklődés mellett megtartott előadás házigazdája 

Gyeney Laura, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója volt. A beszélgetés központjába az 

erdélyi kétnyelvűség ügye került. A kerekasztal vendégei voltak: Szigeti Enikő, Horváth 

Kovács Ádám (CEMO), és Bethlendi András (Igen, tessék mozgalom, Kolozsvár). 

 

Az új szlováknyelv-oktatás rögös útja 
2014. július 17. – Új Szó 

Egyhamar nem fogják új módszerekkel oktatni a szlovákot a magyar iskolákban. A 

minisztérium 2012-es pályázatából kifolyólag a munka zajlik, viszont továbbra is rengeteg 

a kérdőjel. A nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem az úgynevezett Nyitrai Modellt készíti 

elő, amelynek egyik részét az új tankönyvek és segédanyagok kidolgozása képezi – ezt 

Alabán Mária vezeti. A másikat pedig Vančo Ildikó: egy új kurzust készítenek, amelyet az 

alsó tagozatos és szlovák szakos tanárhallgatók vehetnének fel – már 2015 tavaszi 

szemeszterében. A funkcionális alapú oktatás elméleti alapjait szeretnék lerakni – a szöveg 

értelmezésére és befogadására helyezve a hangsúlyt. 

 

Mégis nyílik első osztály az egyházi gimnáziumban Léván 
2014. július 17. – Felvidék Ma 

A felvételi vizsgán tizenketten vettek részt, de eddig csak három diákot írattak be a 

református gimnáziumba Léván. Várják a jelentkezőket, az első osztályt kis létszámmal is 

megnyitják. Kassai Gyula lévai református lelkész elmondta, hogy érdekük az iskola 

folyamatos fejlődésének a fenntartása, a pedagógusok megtartása, a szórványhelyzetben 

lévő lévai és környékbeli magyarság megerősítése.  

 

Októberben nemzeti tanácsi választások 
2014. július 17. – Magyar Szó 

Pásztor Bálint és Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti 

frakcióvezetője és képviselője a nemzeti kisebbségeket érintő kérdésekről beszélgetett Kori V
a
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Udovički kormányalelnökkel. A felek elsősorban a nemzeti tanácsi választásokról 

beszélgetettek, amelyeket október második felében tartanak meg. A minisztérium tartani 

fogja magát a törvényben meghatározott határidőkhöz és augusztus derekán írja ki a 

választásokat, nyilatkozta Pásztor, mondván, hogy a kiírás és a választások megtartása 

között hatvan napnak kell eltelnie. 

 

Muzslaiak Muzslyán 
2014. július 17. – Vajdaság Ma 

A felvidéki Muzsla és a délvidéki Muzslya 2003-ban írt alá baráti és együttműködési 

szerződést. Régebben a muzslyaiakat a vízum kiváltása akadályozta a látogatásban, ám ma 

már ilyen gondokkal nem kell számolniuk. A települések vezetőinek mostani találkozóján a 

felek egyetértettek abban, hogy a jövő nemzedékében kellene elhinteni a magot, hogy a 

fiatalokat kellene utaztatni Muzslyáról Muzslára és fordítva, hogy minél jobban 

megismerjék egymást, és különféle programokat szervezni a részükre. 

 

Huszonhárom határátkelő lehet a magyar–ukrán határon 
2014. július 17. – Kárpátalja 

Jelenleg öt határátkelőhely szolgálja ki az utazó közönséget a 137 kilométer hosszú 

magyar–ukrán határszakaszon. Ezek számát jelentősen bővíteni kívánják, hogy a jelenlegi, 

egymástól átlagosan 27 kilométerre lévő, rendszeresen zsúfolt határátkelők helyett sokkal 

több helyen kelhessünk át az országhatáron. A már meglévő határátkelők bővítésével, 

fejlesztésével és az újak megnyitásával kapcsolatban folytatott előzetes egyeztető 

megbeszéléseket Ungváron az előkészítő megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésével 

megbízott Határon Innen és Túl Konzorcium képviseletében Bakay László és Fehérvári 

András. Az elképzelésekről a KMKSZ székházában egyeztettek a konzorcium képviselői 

Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével, valamint Gulácsy Géza és Barta József 

alelnökökkel. 

 

Elkerülik Kárpátalját a magyar turisták 
2014. július 17. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

A Tarpai József által vezetett Ukrán–Magyar Területfejlesztési Iroda június 11-én, 

pénteken kerekasztal-megbeszélést szervezett Beregszászban a turisztikai szektorban 

illetékes civil szervezetek és vállalkozók, valamit a Kárpátalján működő magyar 

konzulátusok képviselőinek részvételével. Az ágazatban dolgozó szakemberek célja, hogy 

visszacsalogassák Kárpátaljára a magyarországi turistákat, ezért egy médiakampánnyal 

szeretnék mindenki számára világossá tenni, hogy Kárpátaljára utazni teljesen 

biztonságos. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17426/Muzslaiak-Muzslyan.html
http://karpataljalap.net/2014/07/17/huszonharom-hataratkelo-lehet-magyar-ukran-hataron
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/elkerulik-karpataljat-magyar-turistak
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Magyar tárgyi értékek Montevideóban – Az Uruguay-i Magyar Otthon 
2014. július 16. – Nemzeti Regiszter 

Az Uruguayi Magyar Otthon épülete a legnagyobb tárgyi érték, amit a mostani magyar 

diaszpóra magáénak mondhat Uruguayban. 1941 és 1943 között épült fel. Montevideóban, 

a Garibaldi sugárút 2631. szám alatti ingatlant először megvásárolta a magyar közösség, 

majd folyamatosan bővítette és átépítette saját igényeinek megfelelően. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-targyi-ertekek-montevideoban-az-uruguay-i-magyar-otthon
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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.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/
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