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Orbán Viktor szerint a román–magyar viszonyban kulcskérdés a tiszteletet és 
a nyitottság 
2014. július 28. – Krónika, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Origo, hvg.hu, 

Index.hu, 444, Echo TV, MTI, hirado.hu, Népszava 

Köszönetet mondott Orbán Viktor Tusnádfürdőn a külhoni magyar állampolgároknak 

azért, hogy a Fidesz–KDNP jelentős mértékben az ő szavazatukkal aratott április 6-án 

kétharmados győzelmet. A kormányfő a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

szombati zárónapján elhangzott beszédében leszögezte: ha az erdélyi közösség abba a 

helyzetbe kerülne, hogy a neki járó forrásokat a román költségvetésből nem kapja meg, 

számíthat Magyarország támogatására. Orbán szavai az anyaországi ellenzék és egyes 

román politikusok részéről heves reakciókat váltott ki. Tőkés László EP-képviselő integrált 

autonómiakoncepciót és nemzetpolitikát szorgalmazott a rendezvényen. 

 

Orbán-Pásztor-megállapodás a kormány és a vajdasági magyarok 
együttműködésének kereteiről 
2014. július 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A kormány és a vajdasági magyarok közötti együttműködés kereteiről és tartalmáról kötött 

megállapodást Orbán Viktor miniszterelnök és Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ) elnöke. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes 

államtitkár az MTI-t arról tájékoztatta, hogy Orbán Viktor és Pásztor István Tusnádfürdőn 

folytatott megbeszélést egymással. A két politikus megállapodást kötött a kormány és a 

vajdasági magyarok közötti együttműködés kereteiről, formáiról és tartalmáról. 

Megegyeztek a fejlesztéspolitika legfontosabb kérdéseiről, a támogatandó projektek 

lebonyolításáról - közölte Havasi Bertalan. 

 

Semjén: Izrael követendő példa a nemzeti érdekérvényesítés terén 
2014. július 25. – Krónika, maszol.ro, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Népszabadság, , Index, Origo, hvg.hu, Mandiner 

Magyarországnak ahhoz hasonló szerepet kell vállalnia a külhoni magyarok védelme terén, 

mint amilyet Izrael betölt a zsidóság ügyében – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes pénteken Tusnádfürdőn. A határon túli magyar szervezetek vezetői szerint 

folytatni kell a nemzetpolitikai építkezést. A Magyar Állandó Értekezlet (Máért) kihelyezett 

ülésének is beillő pódiumbeszélgetésnek adott otthont pénteken a 25. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor. A nemzetpolitikai kerekasztalon a magyar nemzetpolitika 

filozófiája, a külhoni magyar közösségeknek az anyaországgal szemben támasztott 

elvárásai kerültek terítékre. 

 

Potápi: cél a gazdaságpolitika megerősítése 
2014. július 24., MTI, Inforadio, Hírek.ma, Orientpress, hirado.hu, 444 

Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár szerint a következő nagy feladat a 

gazdaságpolitika erősítése lesz a magyar nemzetpolitika területén. Potápi Árpád a 25. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17462/Orban-Pasztor-megallapodas-a-kormany-es-a-vajdasagi-magyarok-egyuttmukodesenek-kereteirol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17462/Orban-Pasztor-megallapodas-a-kormany-es-a-vajdasagi-magyarok-egyuttmukodesenek-kereteirol.html
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/semjen-izrael-kovetendo-pelda-a-nemzeti-erdekervenyesites-teren
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Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor csütörtöki rendezvényén jelezte: 

megkezdték a források áttekintését, és eddig összesen 21 milliárd forintot mutattak ki a 

tárcáknál, állami cégeknél és közalapítványoknál, amelyet határon túli célokra fordítottak 

az elmúlt évben. 

 

Tusványos 25 – Tőkés László: „lészen autonómia" 
2014. július 26. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

„Most kell cselekedni. Most van itt az ideje az autonómiának" – jelentette ki a képviselő."  

Tőkés László európai parlamenti képviselő a „lészen autonómia" kijelentéssel 

parafrazeálta a bibliai „legyen világosság" gondolatot, illetve Gábor Áron 1848-as „lészen 

ágyú" kijelentését szombaton Tusnádfürdőn, a 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor zárónapján tartott előadásában. A politikus vitába szállt azzal a tusványosi 

gondolattal, hogy 25 év múlva már az autonóm Székelyföld lehet a gazdája a 

szabadegyetemnek. „Legyen világos: nincs másik 25 esztendőnk a tehetetlen kivárásra. 

Most kell cselekedni. Most van itt az ideje az autonómiának" – jelentette ki. Mint mondta, 

áttörést kell elérni az autonómia kérdésében nemcsak a magyarok javára, hanem a 

kisebbségben élő román közösségek javára is. 

 

Újraválasztották Tőkés Lászlót a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács 
elnökévé 
2014. július 27. – Erdély Ma, MTI 

Újraválasztották Tőkés Lászlót a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) 

elnökévé a tanács péntek délután Bálványosfürdőn tartott ülésén – közölte az MTI-vel 

Tőkés László európai parlamenti képviselő sajtóirodája. A külhoni magyar nemzetrészek 

önrendelkezése iránt elkötelezett szervezetek konzultatív testületének ülésén Tőkés László 

mellett Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét is jelölték az elnöki tisztségre, 

utóbbi azonban visszalépett Tőkés László javára. Az ülésen Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes is részt vett, aki elmondta, a magyar állam minden határon túli nemzetrész saját 

autonómiakoncepcióját támogatja. Célként fogalmazta meg a többségi nemzetek sorában 

észlelhető idegenkedés és ellenállás megszüntetését is. A miniszterelnök-helyettes 

emlékeztetett: a magyar kormány nemzetpolitikája egységes, az összes fontos stratégiai 

kérdésben nézetazonosság mutatkozik. 

 

Bukaresti „érvek” az autonómiastatútumok ellen 
2014. július 22. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Bukarest szerint alkotmányellenesek a székelyföldi önkormányzatok által elfogadott 

autonómiahatározatok, Romániát pedig semmiféle nemzetközi jogi szabályozás nem 

kötelezi az önrendelkezés biztosítására vagy a kollektív jogok kisebbségeknek történő 

megadására. Többek között ezt a – Krónikának is eljuttatott – álláspontot fejtette ki a 

román közigazgatási és fejlesztési minisztérium az autonómiastatútumok ügyében az 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=169135&cim=tusvanyos_25_tokes_laszlo_leszen_autonomia_audio
http://erdely.ma/autonomia.php?id=169159&cim=ujravalasztottak_tokes_laszlot_a_karpat_medencei_magyar_autonomiatanacs_elnokeve
http://erdely.ma/autonomia.php?id=169159&cim=ujravalasztottak_tokes_laszlot_a_karpat_medencei_magyar_autonomiatanacs_elnokeve
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/bukaresti-aervek-a-statutumok-ellen
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Európa Tanács (ET) illetékes szervének küldött válaszában. A román kormány véleményét 

az ET Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának állandó bizottsága kérte ki az 

ügyben, a testület július 3-án Chişinăuban összeült monitoring bizottsága ugyanis 

megvitatni készült a székelyföldi önkormányzati határozatok kérdését. 

 

Barót: igen az autonómiára 
2014. július 22. – Erdély Ma, Háromszék 

Barót tanácsa hétfő délelőtt tartott ülésén a Székely Nemzeti Tanács felhívására igent 

mondott az autonómiára. A határozattervezetet mindhárom párt frakciója támogatta. A 

határozat elfogadását kezdeményező MPP-s Szilágyi Sándor az előterjesztés során arra 

kérte társait, tekintsenek el ebben az esetben attól, hogy ő a polgáriakat képviseli: az 

önrendelkezés megteremtése több a pártpolitikánál, egységesen kell fellépniük olyan 

kérdésekben, amelyek a nemzeti kisebbségek védelmét szolgálják, illetve a nemzetünkre 

leselkedő erőszakos beolvasztást megakadályozzák. Mint mondotta, valószínűleg mindenki 

ismeri a „helytartó” véleményét, ám azt figyelmen kívül kell hagyniuk: a 

véleménynyilvánítási jogunkat nem korlátozhatják „fentről”. 

 

Csibi Barnán keresztül járatnák le az önrendelkezést 
2014. július 23. – Krónika 

A szélsőséges megnyilvánulásai – többek között az 1848-49-es forradalom idején számos 

erdélyi magyar civil meggyilkolásáért felelős Avram Iancu jelképes felakasztása – miatt 

hírhedt egykori csíkszeredai adóellenőr, Csibi Barna személyén keresztül próbálja 

összemosni a Székelyföld autonómiájáért zajló küzdelmet és a délkelet-ukrajnai 

eseményeket a Rise Project című, magát tényfeltáró portálként jellemző román orgánum. 

 

Idén is kevesebb a magyar bejutó a vásárhelyi orvosin 
2014. július 24. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Akárcsak az elmúlt két évben, idén sem jutott be egyetlen magyar hallgató sem a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) általános orvosi és 

fogorvosi szakának tandíjas helyeire. Szilágyi Tibor rektorhelyettes szerint az eredmény a 

jelentkezők számarányát tükrözi, hiszen a felvételire jelentkezők csupán egyharmada 

magyar. Az általános orvosi szakon 135 állami helyet hirdettek meg a magyar tagozatnak, s 

ugyanannyit a románnak, a 80 tandíjköteles helyet azonban pár éve nem osztják el a két 

tagozat között, hanem az eredmények függvényében töltik be azokat a diákok. A különbség 

pedig a jegyeken múlik, ugyanis míg a román tagozaton 9,68-as általánossal jutott be az 

utolsó jelentkező tandíjköteles helyre, a magyar tagozaton az államilag támogatott helyre 

elég volt a 9,44-es átlag is. „Az eredmények a jelentkezés függvényében alakultak, hiszen a 

jelentkezők csupán harminc százaléka volt magyar, így gyakorlatilag – ha mindenki 

ugyanolyan jó – egy magyar diákra két román jutott. Ezért történt meg idén is, hogy sem 

az általános orvosi szakon, sem a fogorvosin, egyetlen magyar diák sem jutott be tandíjas 

helyre” – mondta Szilágyi Tibor. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=168909&cim=barot_igen_az_autonomiara
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kevesebb-magyar-bejuto-az-orvosin
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Új utak épülnek a magyar–román határon 
2014. július 24. – Krónika 

Magyar–román közútfejlesztési keretmegállapodást írt alá csütörtökön Bukarestben 

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, aminek nyomán húsz, határon átnyúló közúti 

és kerékpáros út épülhet meg európai uniós forrásokból. A megállapodást román részről 

Liviu Dragnea regionális fejlesztési és közigazgatási miniszter látta el kézjegyével. Az 

ünnepélyes aláírást követően Seszták Miklós az MTI-nek elmondta, a megállapodás azért 

fontos, mert a román és a magyar szabályozás szerint minden egyes határon átnyúló 

projekt esetében külön egyezményt kellene kötni, a keretmegállapodásnak köszönhetően 

viszont ez nem szükséges, így felgyorsul a határon átnyúló közlekedési infrastruktúra-

fejlesztés. 

 

Az épített örökség védelméről szóló tankönyvet tervez Hargita Megye 
Tanácsa 
2014. július 24. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Csíkszentgyörgyön tekintett meg két felújításra váró székely kaput Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár július 24-én, csütörtökön Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke meghívására. A régi székely kapuk felújítására a 

máréfalvi Kőlik Hagyományőrző Művelődési Egyesület és Hargita Megye Tanácsa 

együttműködése révén kerülhet sor, amihez hárommillió forinttal járul hozzá a 

magyarországi Bethlen Gábor Alap. 

 

Elnökválasztások: jó eséllyel az EMNP is bevállalja a „fehér néger” szerepet 
2014. július 25. – transindex.ro 

Bár döntés még nincs, „igen komolyan” foglalkoznak a gondolattal, hogy indítsanak 

jelöltet az őszi államelnök-választásokon. Interjú Toró T. Tiborral, aki elmondta, hogy 

komolyan foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy önálló román államfőjelöltet indítsanak a 

romániai elnökválasztáson. Hozzátette, hogy bár figyelembe fogják venni, hogy 

Budapesten ezzel kapcsolatban mi az álláspont, azonban a döntést nem Budapesten fogják 

meghozni.  

 

Semjén felavatta az Erzsébet tábor épületét Ivóban 
2014. július 25. – Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

A székelyföldi Ivóban Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes avatta fel pénteken a Magyar 

Nemzeti Üdülési Alapítvány által építtetett Erzsébet-tábort. A gyermektábor első 156 

lakója Erdély szórványvidékeiről érkezett, de jövőtől magyarországi gyermekeket is várnak 

a Hargita lábainál festői környezetben fekvő táborba. Semjén Zsolt a megnyitón elmondta, 

a nemzet közjogi egyesítésén túl – amely az állampolgárság kiterjesztésével valósult meg – 

az is fontos, hogy a nemzetrészek be tudják lakni a Kárpát-medencét. Hozzátette, az ilyen 

táborok azt a célt szolgálják, hogy a Kárpát-medence magyar gyermekei „személyes 

szálakkal kössék össze" a Kárpát-medence régióit. 
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http://kronika.ro/gazdasag/uj-utak-epulnek-a-magyararoman-hataron
http://erdely.ma/kultura.php?id=169020&cim=az_epitett_orokseg_vedelmerol_szolo_tankonyvet_tervez_hargita_megye_tanacsa
http://erdely.ma/kultura.php?id=169020&cim=az_epitett_orokseg_vedelmerol_szolo_tankonyvet_tervez_hargita_megye_tanacsa
http://itthon.transindex.ro/?cikk=23944
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=169060&cim=semjen_felavatta_az_erzsebet_tabor_epuletet_ivoban
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Tőkés: még egy magyar indulóra lenne szükség 
2014. július 25. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, Szabadság 

Tőkés László európai parlamenti képviselő (Fidesz–KDNP) szerint fontos lenne még egy 

magyar induló a román államfőválasztáson. A képviselő erről a Kossuth Rádió 180 perc 

című műsorában beszélt pénteken. Mint mondta, eddig minden elnökválasztáson indultak 

az RMDSZ jelöltjei, de ennek nem volt politikai haszna, ezért fontos lenne egy olyan 

magyar indulása is, aki az autonómiát, az országban szükséges föderális berendezkedést 

képviselő és megjelenítő jelölt lenne, és aki hitelesen tud megszólalni a románság előtt. 

Közölte: az RMDSZ jelöltjének indulása is fontos, mert ketten egymással olyan politikai 

versenyben képviselhetnék a magyar közösség érdekeit, hogy az a románok ingerküszöbét 

is túllépné. 

 

Kézdivásárhelyi igen az autonómiára 
2014. július 25. – Erdély Ma, Háromszék 

A céhes város önkormányzatának csütörtök délutáni ülésén a jelen levő tizenhat városatya 

pártszínektől függetlenül mondott egyöntetű igent a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 

felhívására. Az autonómiahatározatot a történelmi Székelyföld 153 magyar többségű 

települése közül tegnapig csupán húsz fogadta el, Háromszéken Kézdivásárhely mellett 

egyelőre csak Uzon, Kökös és Barót önkormányzata tűzte napirendre és szavazta meg. A 

határozattervezetet – melynek a Kézdivásárhely megyei jogú város lakóinak törvényes 

jogait védő intézkedések jóváhagyása címet adták – Szigethy Kálmán MPP-s 

önkormányzati képviselő terjesztette elő. 

 

Megtiltották a székely zászló felvonását Kézdivásárhelyen 
2014. július 25. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Kovászna megyei prefektúra megtiltotta Kézdivásárhely önkormányzatának, hogy 

megtartsa a szombatra tervezett székelyzászló-felvonást, a rendezvényről azonban nem 

mond le az önkormányzat. Kézdivásárhely polgármesteri hivatala pénteken az MTI 

bukaresti irodájához eljuttatott közleményben jelezte, a prefektusi hivatal tiltása ellenére 

megtartják szombat este a zászlófelvonást. Bokor Tibor, Kézdivásárhely polgármestere és 

Fejér László Ödön, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kézdiszéki 

parlamenti képviselője csütörtökön jelentette be, hogy „újból lobogni fog két hatalmas 

székely zászló Kézdivásárhelyen". Ezúttal a régi katonanevelde épülete előtt, a Hősök 

emlékműve két oldalára húzzák fel a lobogókat. 

 

Schiffer Andrással találkozott Kelemen Hunor 
2014. július 25. – maszol.ro 

Schiffer Andrással, az LMP elnökével találkozott pénteken Csíkszeredában Kelemen 

Hunor szövetégi elnök – közölte pénteken az RMDSZ sajtóirodája. A két politikus többek 

között a romániai és magyar belpolitikai helyzetről, nemzetpolitikai kérdésekről, valamint 

Verespatak ügyéről tárgyalt. Kelemen Hunor  részletesen tájékoztatta Schiffer Andrást a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=169083&cim=tokes_meg_egy_magyar_indulora_lenne_szukseg
http://erdely.ma/autonomia.php?id=169043&cim=kezdivasarhelyi_igen_az_autonomiara
http://erdely.ma/autonomia.php?id=169073&cim=megtiltottak_a_szekely_zaszlo_felvonasat_kezdivasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/32932-schiffer-andrassal-talalkozott-kelemen-hunor
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romániai belpolitikai helyzetről, kiemelt helyen szerepelt a novemberi államelnök-

választás, amely az erdélyi magyarság szempontjából is fontos politikai esemény. A 

szövetségi elnök elmondta, 1996 óta az RMDSZ mindig állít jelöltet az államfő-választáson.  

 

Ismét kiakadt Biró Rozálián a román sajtó 
2014. július 26. – maszol.ro 

Ismét támadta az RMDSZ kormányfőhelyettes- és kulturálisminiszter-jelöltjét a bukaresti 

média. Az Adevărul blogerre, Manuel Stănescu azon akadt ki, hogy Biró Rozália az 

életrajzában a nyelvtudás rubrikában idegen nyelvként tüntette fel a románt, amelyet 

egyébként a CV-je szerint felsőfokon beszél. A blogger kifogásait a Mediafax is átvette. A 

hírügynökség megszólaltatta Biró Rozáliát is, aki elmondta: kijavította életrajzában a 

„hibát”, mert „állampolgári nyelvnek” tekinti a románt. „Anyanyelvem a magyar, a román 

pedig annak az államnak a nyelve, amelyben élek” – magyarázta.  

 

Készen áll a kormányfeladatokra Biró Rozália 
2014. július 26. – maszol.ro 

Szenátori tevékenységének első félévéről számolt be a hét végén Nagyváradon Biró 

Rozália, az RMDSZ kulturálisminiszter- és kormányfő-helyettes jelöltje, aki a jelöltségével 

kapcsolatos újságírói kérdésekre is válaszolt. Elmondta, hogy az összeférhetetlenségi 

ügyében folytatott vizsgálat alatt egyszer sem hallgatta meg az Országos Feddhetetlenségi 

Ügynökség, az ügyészség pedig végül megalapozatlannak találta a Nagyvárad volt 

alpolgármestere elleni vádakat.  

 

Újabb székely zászlókat vontak fel Kézdivásárhelyen 
2014. július 27. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes jelenlétében vontak fel szombat este újabb nagy 

méretű székely zászlókat Kézdivásárhely egykori katonaneveldéje előtti téren. Az 

ünnepélyes zászlófelvonásra azt követően került sor, hogy egy nappal korábban Kovászna 

megye prefektusa bíróságon támadta meg a rendezvényre kibocsátott városházi engedélyt, 

és ezzel felfüggesztette az engedély hatályát. Szombaton Kézdivásárhely polgármestere 

újabb engedélyt bocsátott ki a rendezvény megtartására – tudta meg az MTI a városháza 

szóvivőjétől. Semjén Zsolt a zászlófelvonási ünnepségen románul is megköszönte 

Kovászna megye prefektusának az országos reklámot. Kijelentette: az Európai Unióban 

nincs precedens arra, hogy egy nemzeti közösséget korlátozzanak szimbólumai 

használatában. Hozzátette, hogy Magyarországon a román közösség olyan szimbólumokat 

használ, amilyeneket akar, és oda tűzi ki azokat, ahová akarja. Semjén Zsolt azt is 

elmondta, Magyarország azt az autonómiakoncepciót fogja támogatni, amit az erdélyi 

magyarság megalkot magának. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/32951-ismet-kiakadt-biro-rozalian-a-roman-sajto
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/32954-keszen-all-a-kormanyfeladatokra-biro-rozalia
http://erdely.ma/autonomia.php?id=169161&cim=ujabb_szekely_zaszlokat_vontak_fel_kezdivasarhelyen
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Egyre távolabb a Maros megyei prefektusi tisztség 
2014. július 28. – Krónika 

Egyre inkább elúszni látszik az RMDSZ-nek ígért Maros megyei prefektusi tisztség – 

derült ki a nagyobbik kormánypárttal folytatott legutóbbi egyeztetéseken. A 

Szociáldemokrata Párt (PSD), mely a szövetség kormányba lépésekor megígérte az 

RMDSZ-nek a pozíciót, visszatáncolni látszik. Az elmúlt hónapok folyamán Victor Ponta 

több ízben is megerősítette, hogy tartja magát az eredeti egyezséghez, most azonban a PSD 

csúcsvezetősége is hajlik arra, amit a párt Maros megyei elöljárói mindegyre 

hangoztatnak: Vasile Gliga megyei elnök többször is kijelentette, hogy Maros megyének 

csakis román  nemzetiségű kormánymegbízottja lehet. 

 

Diaconescu: a Moszkva–Budapest-tengely nem szelheti át Romániát 
2014. július 28. – Krónika 

Cristian Diaconescu, a Traian Băsescu államfő védnökségével alakult Népi Mozgalom 

Pártja (PMP) államfőjelöltje szombaton leszögezte: egyetlen bukaresti közméltóság sem 

nyilatkozott tiszteletlenül a magyarokkal kapcsolatban, ilyen gesztusok szerinte 

éppenséggel Budapestről érkeztek. Băsescu volt tanácsadója hozzátette: a nemzeti 

kisebbségek jogainak érvényesítése terén Románia messzemenően tiszteletben tartja az 

európai szabványokat, az ország regionális átalakítását pedig nem etnikai, hanem 

kizárólag gazdasági szempontok alapján hajtják végre. 

 

Petőfi Sándor eltűnésének 165. évfordulójára emlékeztek Fehéregyházán 
2014. július 28. – Krónika, maszol.ro 

A165 évvel ezelőtti fehéregyházi csatára, valamint az ott eltűnt Petőfi Sándorra emlékeztek 

tegnap Fehéregyházán. Itt látták utoljára élve a költőt, aki a magyar történetírás szerint 

Fehéregyháza mellett esett el 1849. Július 31-én, s valahol itt temették tömegsírba. Az 

ünnepség az ispánkúti Petőfi-emlékműnél kezdődött, amelyet a jeles évfordulóra sikerült 

felújítani, majd a reformátustemplomban tartott ünnepi istentiszteletet követően a 

résztvevők a múzeumkertben rótták le kegyeletüket a költő emléke előtt. 

 

Augusztustól megszűnik a Szatmári Magyar Hírlap 
2014. július 28. – Krónika 

Augusztus elsejétől megszűnik 

a Szatmári Magyar Hírlap. Az újságot birtokló Solpress Kft. tulajdonosa, Dumitru 

Păcuraru szerint nem sikerült megszabadulniuk az adósságoktól, sőt a tartozásaik egyre 

növekedtek,ezért döntött amellett, hogy megszüntetik a megyei napilapot.  
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Csáky: Legyen felelőse a kisebbségi ügyeknek az Európai Bizottságban 
2014. július 23. – hirek.sk 

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

ama képviselői csoportjához, amely arra kéri Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság 

elnökét, hogy az új, októberben kinevezendő Európai Bizottságban legyen egy olyan biztos 

is, aki az őshonos kisebbségek jogaiért és problémáik megoldásáért is felelős lesz. 

 

Nem maradhat első osztály nélkül a lévai Czeglédi Péter Református 
Gimnázium 
2014. július 23. – hirek.sk 

Bár a csupán három jövendő elsős beiratkozásával ugyan veszélybe került a Czeglédi Péter 

Református Gimnázium állami támogatása, ám annak fenntartója, a református 

egyházközség úgy döntött, szeptemberben mindenképpen nyit első osztályt, hiszen a 

folytonosság megtörésével a magyar nyelvű gimnáziumi oktatás léte kerülne veszélybe 

Léván. 

 

Csáky: a kisebbségi jogok biztosítása nélkül elképzelhetetlen Ukrajna 
demokratizálása 
2014. július 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az Európai Parlament az elmúlt napokban többek között az Ukrajnával kapcsolatos EU-

politikáról is tárgyalt. Csáky Pál, az MKP EP-képviselője a vitában arra hívta fel a 

figyelmet, hogy nem létezhet szelektív demokrácia, amely csak a nemzeti többségek 

számára biztosít jogokat, s nem veszi figyelembe a kisebbségek igényeit. 

 

Három polgármesterjelölt van Érsekújvárban 
2014. július 24. – Új Szó 

Két találkozó előzte meg a döntést, miszerint az MKP és a Híd érsekújvári helyi 

alapszervezete közös képviselői listát állít az őszi önkormányzati választásokra, mondta 

Nagy Péter alpolgármester, az MKP helyi szervezetének elnöke. Arról, hogy konkrétan kik 

szerepelnek majd a közös listán, a nyárvégi közgyűlésen döntenek, a két párt várhatóan 

szeptember 21-ig megköti az együttműködési szerződést, és arról is dönt, melyik 

érsekújvári polgármesterjelöltet támogatják. 

 

Elhunyt Dobos László Kossuth-díjas író 
2014. július 25. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Magyar Nemzet 

Hosszú betegség után, életének nyolcvannegyedik évében elhunyt pénteken 

Pozsonypüspökiben Dobos László Kossuth-díjas író, műkritikus. Több évtizedes 

kiemelkedő, következetes közéleti és irodalmi munkásságáért 1994-ben Kossuth-díjjal 

tüntették ki. 2003-ban megkapta a Köztársaság Elnökének Érdemérme kitüntetést. 2007-

ben a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választották. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140723144829/Csaky-Legyen-felelose-a-kisebbsegi-ugyeknek-az-Europai-Bizottsagban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140722170026/Nem-maradhat-elso-osztaly-nelkul-a-levai-Czegledi-Peter-Reformatus-Gimnazium.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140722170026/Nem-maradhat-elso-osztaly-nelkul-a-levai-Czegledi-Peter-Reformatus-Gimnazium.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140724105755/Csaky-a-kisebbsegi-jogok-biztositasa-nelkul-elkepzelhetetlen-Ukrajna-demokratizalasa.html
http://www.hirek.sk/belfold/20140724105755/Csaky-a-kisebbsegi-jogok-biztositasa-nelkul-elkepzelhetetlen-Ukrajna-demokratizalasa.html
http://ujszo.com/online/regio/2014/07/24/harom-polgarmesterjelolt-van-ersekujvarban
http://www.hirek.sk/itthon/20140725180149/Elhunyt-Dobos-Laszlo-Kossuth-dijas-szlovakiai-magyar-iro.html
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Nokia bezárása – Az MKP továbbra is vállalja a közvetítő szerepét 
2014. július 26. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke, Samu István, a párt országos 

elnökségének tagja, valamint Stubendek László, az MKP komáromi alapszervezetének 

alelnöke tárgyalásokat folytatott a komáromi Nokia-gyár alkalmazottainak ügyében. A párt 

képviselői Győrben, az Audi vállalat képviselőivel megvitatták a Dél-Komáromban 

kialakult helyzetet, illetve annak lehetőségét, hogy a Nokiában munkahelyüket hamarosan 

elveszítő munkavállalók miképpen épülhetnének be a győri vállalat törzsállományába. 

 

Grendel Gábort négy ellenzéki párt is támogatja 
2014. július 27. – bumm.sk, Új Szó 

A helyhatósági választások során Pozsony Óvárosának polgármesteri posztjára pályázó 

Grendel Gábort négy ellenzéki párt is támogatja. Grendel a NOVA alelnökeként még a 

KDH, a Híd, és az SaS támogatását is élvezi. 

 

Csáky: ha lesz rá lehetőség, én a területi autonómiára szavazok 
2014. július 27. – bumm.sk, hirek.sk 

Csáky Pál elégedetlenségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az EU milyen jogokat 

garantál a kisebbségeinek. Ugyanakkor azzal sem ért egyet, hogy az adott kisebbséget 

érintő ügyek kizárólag a nemzetállamok kormányaira tartoznak. Üdvözölné, ha több 

önkormányzati jogot kapnának a kisebbségek közösségei és a területi autonómia elvét sem 

veti el. 

 

Magyar főiskolai képzés indul Nádszegen 
2014. július 27. – Új Szó 

Magyar nyelvű képzést indíthat októbertől a diószegi Danubius Főiskola. A nádszegi 

képzőközpontban anyanyelvükön, magyar szakemberektől tanulhatnának közigazgatást és 

társadalompolitikát a diákok.  

 

VMSZ: Vagy haladó lesz a tartományi kormányfő, vagy előrehozott 
választások lesznek 
2014. július 23. – Vajdaság Ma 

A vajdasági kormány régi koalíciós partnerei közötti elmérgesedett viszonyról árulkodik 

Egeresi Sándornak, a VMSZ tartományi frakcióvezetőjének legutóbbi kijelentése is. Azt 

üzente, hogy Vajdaságban előrehozott választások lesznek, amennyiben Bojan Pajtić nem 

engedi át a haladóknak a tartományi miniszterelnöki fotelt. „Két opciója van annak, hogy 

kilábaljunk a jelenlegi válságból. Egy olyan kormány megalakítása, amelyben minden párt 

részt vesz majd, s amelyben a haladók sorából kerül ki a miniszterelnök, vagy kiírják a 

rendkívüli tartományi parlamenti választásokat” – jelentette ki Egeresi. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20140726084314/Nokia-bezarasa-Az-MKP-tovabbra-is-vallalja-a-kozvetito-szerepet.html
http://www.bumm.sk/97677/grendel-gabort-negy-ellenzeki-part-is-tamogatja.html
http://www.bumm.sk/97682/csaky-ha-lesz-ra-lehetoseg-en-a-teruleti-autonomiara-szavazok.html
http://ujszo.com/online/regio/2014/07/27/magyar-foiskolai-kepzes-indul-nadszegen
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17444/VMSZ-Vagy-halado-lesz-a-tartomanyi-kormanyfo--vagy-elorehozott-valasztasok-lesznek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17444/VMSZ-Vagy-halado-lesz-a-tartomanyi-kormanyfo--vagy-elorehozott-valasztasok-lesznek.html
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Egeresi cáfolja, hogy a VMSZ haladó kormányfőt követel 
2014. július 23. – Vajdaság Ma 

Egeresi Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) tartományi parlamenti 

frakcióvezetője cáfolja egyes médiumok cikkeit, amelyek arról szólnak, hogy a párt azt 

kéri, a tartományi miniszterelnök a Szerb Haladó Pártból (SNS) kerüljön ki. Egeresi az 

RTV-nek azt mondta, a miniszterelnöki helyről a legnagyobb pártok döntenek, s ez nem a 

VMSZ kérdése. „A vajdasági kormány stabilitása miatt az SNS-nek is be kellene lépnie, s 

úgy vélem, Pásztor Istvánnak, a tartományi parlament elnökének az egységkormányról 

szóló ötlete jó és a legreálisabb” – értékelte Egeresi. 

 

Az MNT lépéseit bírálja az MPSZ 
2014. július 23. – Vajdaság Ma 

Az MPSZ a Magyar Nemzeti Tanács számos lépését hibásnak titulálja, közölte a párt a 

Zentán megtartott sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség 

elnöke. A sajtótájékoztatón emellett szót ejtettek még arról – az MPSZ szerint – a VMSZ 

által propagandafogásként felhasznált hírverésről, miszerint Pásztor István, a VMSZ 

elnöke egyik beszédében Vajdaság helyett Délvidéket említett. 

 

Magyarország üdvözli, hogy Szerbiának kisebbségvédelmi akciótervet kell 
kidolgoznia 
2014. július 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Magyarország üdvözli, hogy az EU feladatul szabta Szerbiának egy kisebbségvédelmi 

akcióterv kidolgozását, és a magyar kormány továbbra is kész minden segítséget megadni 

az országnak a csatlakozási feltételek teljesítéséhez - közölte a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium csütörtökön az MTI-vel. A tárca közleményében kiemelték: 

Magyarország elkötelezett támogatója Szerbia európai integrációs folyamatának. Ezért 

örömmel veszi tudomásul, hogy az Európai Unió csütörtökön elfogadta a csatlakozási 

tárgyalások kulcsterületeinek számító igazságszolgáltatás és alapjogok, illetve bel- és 

igazságügyek fejezetek átvilágítási jelentéseit. 

 

A kétszázadik ünnepélyes eskütétel Belgrádban 
2014. július 25. – Magyar Szó 

Csütörtökön kétszázadik alkalommal tartottak ünnepélyes eskütételt a belgrádi magyar 

nagykövetségen. Ritecz Miklós főkonzul előtt ezúttal harmincan fogadtak hűséget 

Magyarországnak. A legtöbben Torontálvásárhelyről és Nagybecskerekről érkeztek, de 

akadtak fehértelepi és tiszakálmánfalvi (budiszavai) eskütevők is. 

 

Kétnyelvű tananyag 
2014. július 25. – Magyar Szó 

A négy éve tartó kétnyelvű oktatási programról beszélgetett tegnap Nyilas Mihály 

tartományi oktatásügyi, közigazgatási és nemzeti közösségi titkár és Tony O’Brien, a 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17445/Egeresi-cafolja--hogy-a-VMSZ-halado-kormanyfot-kovetel.html
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British Council nyugat-balkáni igazgatója. A felek elemezték az eddigi eredményeket, 

valamint a közös projektum soron következő mozzanatait is érintették. Nyilas Mihály az 

újságíróknak röviden ismertette a programot, és a jövőbeli lépésekről is beszélt. 

 

Topolya: Tolerancia tábor nyolcadszor is 
2014. július 25. – Vajdaság Ma 

Legyünk toleránsak! mottóval nyolcadik alkalommal tartják meg a Duna menti országok 

és régiók fiataljainak Tolerancia táborát Topolyán a Kék Duna Alapítvány szervezésében. A 

rendezvényre július 27-től augusztus 2-ig kerül sor. "Ha már ez az ország az EU felé indult, 

és Vajdaság európai értékeket képvisel, el kell mondani, hogy az Európai Unió egyik alapja 

a tolerancia. Fontos számunkra, hogy ezt a értékét ápoljuk, őrizzük, erősítsük" – emelte ki 

a rendezvény sajtótájékoztatóján Egeresi Sándor, a Kék Duna Alapítvány elnöke. 

 

Zenta: Eleget tesznek-e az adóvégzések fordításai a kétnyelvűség 
követelményeinek? 
2014. július 26. – Vajdaság Ma 

A zentai községi képviselő-testület július 24-én megtartott ülésén felmerült annak kérdése, 

hogy a zentai Községi Közigazgatási Hivatal helyi adóigazgatási alosztálya által kiadott 

adó, térítmény, illetve illetékek megállapításával kapcsolatos végzéseknek miért csak a 

szerb nyelvű, cirill betűs oldalán szerepelnek az adófizető polgárok adatai és a kirótt adó, 

térítmény, illetve illeték összege, míg a végzés magyar nyelvű fordításában ugyanezen 

adatok nincsenek feltüntetve. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetője válaszában azt 

mondta, hogy a minisztérium által kijelölt számítógépes program nem teszi lehetővé 

párhuzamos, szerb és magyar nyelvű adatbázis létrehozását, tárolását és frissítését, így az 

adó, térítmény, illetve illetékek megállapításával kapcsolatos végzések magyar nyelvű 

fordításának adatokkal való kitöltése nem lehetséges. 

 

Szétesett a koalíció, lemondott a kormány 
2014. július 26. – MTI, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja Ma 

A Szvoboda és az UDAR frakciója kilépett a többséget alkotó koalícióból, és ugyanígy tett 

tizenöt független honatya is. A többségi koalícióból való kilépést Olekszandr Turcsinov 

házelnök szabotázsnak nevezte. A kialakult helyzet lehetőséget teremt arra, hogy 

amennyiben harminc napon belül nem alakul új parlamenti többség, az államfő 

feloszlathatja a törvényhozást és új választásokat írhat ki. Arszenyij Jacenyuk bejelentette, 

lemond a miniszterelnöki tisztségéről. Távozását a koalíció szétesésével, a törvényhozói 

tevékenység ellehetetlenítésével indokolta. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17457/Topolya-Tolerancia-tabor-nyolcadszor-is.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17459/Zenta-Eleget-tesznek-e-az-adovegzesek-forditasai-a-ketnyelvuseg-kovetelmenyeinek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17459/Zenta-Eleget-tesznek-e-az-adovegzesek-forditasai-a-ketnyelvuseg-kovetelmenyeinek.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=18905
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Az iskolákban lehet majd a magyarra fordított tankönyveket megvásárolni 
2014. július 23. – Új Magyar Képes Újság 

A Horvát Oktatási, Tudományos és Sportminisztérium májusban a Media Hungarica 

Művelődési és Tájékoztatási Intézetet bízta meg a magyarra fordított tankönyvek 

kiadásával és értékesítésével. Farahó Zsolt, a tankönyvkiadás koordinátora elmondta, 21 

könyvet kell újranyomtatni, amivel a szeptemberi iskolakezdésig szeretnének elkészülni. A 

tankönyveket az Intézet minden iskolába kiszállítja, így a szülők helyben vásárolhatják 

majd meg őket. 

 

Nagyköveti látogatás és koncert Rijekában 
2014. július 24. – Új Magyar Képes Újság 

A rijekai magyarokkal találkozott a múlt héten dr. Iván Gábor zágrábi magyar nagykövet 

és Bakó Tamás első beosztott. A megbeszélésen többek között szó volt az egyesületben 

zajló tevékenységről. A magyar külképviselet első embere és a nagykövetség első 

beosztottja a találkozón meghallgatták Viola Évának, a HMDK Tengermelléki-fennsíki 

megyei szervezet elnökének a beszámolóját a rijekai magyar szervezet munkájáról. A 

látogatás végén közösen rótták le tiszteletüket a Baross-emléktáblánál, amikor elhelyezték 

a zágrábi magyar nagykövetség koszorúját. 

 

Folyamatosan dolgoznak a vukovári Magyar Központon 
2014. július 24. – Új Magyar Képes Újság 

A Vukovári Magyarok Egyesülete heti összejövetelei a nyári hónapokban szünetelnek, 

székhelyük felújítási munkálataival viszont nem álltak le. A belső terek rendbetétele után 

az udvar rendezésén és a ház szigetelésén dolgoznak. A Vukovári Magyarok Egyesülete 

tavaly nyáron a magyar kormány támogatásából vásárolt egy ingatlant. Az épület a város 

központjától tíz percre, egy 540 négyzetméteres telken található, a helyiségek összesen 140 

négyzetméter alapterületűek. 

 

Akik nyáron is magyarul tanulnak 
2014. július 23. – Népújság 

Négy jelentkező a 2. Számú Lendvai KÁI oktatói közül Horvat Valerija megbízott 

igazgatónővel magyar nyelvi tanfolyamon vesz részt. – A tanfolyam tulajdonképpen 

október óta tart, szerdánként találkozgattunk a magyar kezdő oktatási tanfolyam 

jelentkezőivel – mondja látogatásunkkor dr. Gróf Annamária tanügyi tanácsos –, de az 

intenzív rész csak két hete indult.  
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http://huncro.hr/magyarsagunk/5676-az-iskolakban-lehet-majd-a-magyarra-forditott-tankoenyveket-megvasarolni
http://huncro.hr/magyarsagunk/5681-nagykoeveti-latogatas-es-koncert-rijekaban
http://huncro.hr/magyarsagunk/5682-folyamatosan-dolgoznak-a-vukovari-magyar-koezponton
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/9124-akik-nyaron-is-magyarul-tanulnak
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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