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Mozgalom indul Székelyföld határainak kijelölésére 
2014. augusztus 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, Magyar 

Nemzet 

Mozgalmat indított a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) Székelyföld határainak a 

kijelölésére, a tanács állandó bizottságának határozatát a szervezet saját honlapján tette 

közzé. Ebben felkérte Székelyföld lakóit, hogy helyezzenek el latin és rovásírásos 

feliratokat, Székelyföldre utaló jelképeket a 730 kilométer hosszú határon, szervezzenek 

kirándulásokat, történelmi túrákat a határ kiemelkedő fontosságú vagy nevezetesebb 

szakaszaira, és az eseményt is megörökítő jeleket helyezzenek el a határvonalon. Az SZNT 

leszögezte, hogy Székelyföld ideiglenes határainak a 2006-os Ditrói Székely Nemzetgyűlés 

által kijelölt határokat tekinti. Ezek egy 13 500 négyzetkilométer nagyságú területet 

vesznek körül, melyen 153 közigazgatási egység létezik. A terület 777 ezer lakosának 72,3 

százaléka székely magyar. 

 

Felmérés: a Smer-SD erősödött, a Sieť népszerűsége harmadával csökkent 
2014. augusztus 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha július végén tartották volna a parlamenti választásokat, akkor a Smer-SD győzött volna 

a voksok 36,8 százalékával – derül ki a Focus közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint 

második helyen 10,6 százalékkal a Háló (Sieť) végezne. Procházka pártja jelentősen 

visszaesett, hiszen júniusban még a szavazatok 15,8 százalékát szerezte volna meg. A 

felmérésben a harmadik helyen a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 9,7, majd az 

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) 7,8, a Most-Híd 7,1, a Magyar 

Közösség Pártja (MKP) pedig 5,2 százalékkal következne.  

 

Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium-ügy – „Egy akadály elhárult, de még 
nem értünk célt” 
2014. augusztus 4. – Erdély Ma 

A kedd délutáni rendkívüli tanácsülésen megszavazták: létrehozzák a Római Katolikus 

Gimnáziumot, de még további intézményeknek is jóváhagyásukat kell adniuk az 

alapításra, akik gyakorlatilag bármiféle akadályt gördíthetnek elébe. Ugyanakkor másfél 

millió lejt különítettek el az iskolaépület mihamarabbi felújítására, és bár elméletileg idén 

ősztől már önálló jogi személyisége lesz a katolikus iskolának, a diákok csak a jövő tanévtől 

kezdhetik a katolikus osztályt a státus épületében. A magyar igazgató-helyettes újabb 

konfliktusokkal terhes tanévre számít. 

 
Horváth Anna a Biró Rozália kapcsán kialakult helyzetről: elegem van 
2014. augusztus 4. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Elegem van/M-am săturat címmel tett közzé két nyelven is nyilatkozatot Facebook-

oldalán Horváth Anna kolozsvári alpolgármester annak kapcsán, hogy Traian Băsescu 
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nem nevezte még ki Biró Rozáliát a kulturális minisztérium élére. „Elegem van és az 

RMDSZ Nőszervezetének tagjaként is tiltakozom az ügyben kialakult és fenntartott 

képmutató, igazságtalan és megalázó hadjárat ellen. Én jó jeggyel érettségiztem román 

nyelvből, két egyetemet végeztem ezen a nyelven. Mindemellett ünnepélyesen bejelentem: 

egy héttel ezelőttig soha nem hallottam azt a román szót, hogy „biped”. És mielőtt bárki 

felhördülne, kérem nézze végig a Román Tanügy Minisztérium I.-XII. osztályos 

tankönyveit és mutassa meg bennük, bárhol előfordulni azt a szót, hogy „biped”. Nem 

hiszem, hogy Creanga, Eminescu és mások művei mellett, bármely szószedetben rátalál" - 

írta Horváth Anna. 

 

Alkotmánybíróságon végezheti Biró Rozália kinevezésének ügye 
2014. augusztus 4. – transindex.ro 

Ha Biró Rozália kinevezése kapcsán patthelyzet alakul ki az államfői és a miniszterelnöki 

hivatal között, vagyis Traian Băsescu megtagadja az RMDSZ politikusának kinevezését, 

illetve Victor Ponta nem jelöl más személyt a miniszterelnök-helyettesi és a kulturális 

miniszteri tisztségre, az sem kizárt, hogy Alkotmánybíróságon dől el az ügy kimenetele.  

 

Kiss Tamás: Székelyföld soha nem fog Victor Pontára szavazni  
2014. augusztus 4. – maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Bár több szempontból az erdélyi magyarok számára „katasztrófát jelentene” Klaus 

Johannis elnökké választása, Kiss Tamás szociológus szerint az RMDSZ-nek már most a 

jobboldal várható jelöltje mellé kell állnia. A kisebbségkutató intézet munkatársa az 

Erdélyi Riportnak nyilatkozott erről. Kiss Tamás elmondta, egyelőre ezt még nem mérték, 

ám borítékolható, hogy az RMDSZ nem tudná a Székelyföldet Victor Ponta kormányfő, a 

Szociáldemokrata Párt jelöltje mellé állítani a novemberi államelnök-választáson.  

 

Bíró: remélem, lesz alkalmam bizonyítani 
2014. augusztus 4. – maszol.ro, Krónika 

Bárki hibázhat az életben, a politikust elért eredményei alapján kell megítélni, nyilatkozta 

Bíró Rozália a maszol.ro-nak Traian Băsescu múlt heti kijelentéseire reagálva. Mint 

ismert, az államfő a kulturálisminiszter-jelölt román nyelvtudását kifogásolta. „Sajnálom, 

hogy ennyire zavaró volt az államfő által említett tévedésem, ez az én hibám, de azt 

hiszem, hogy egy politikus munkásságát nem a hibái jellemzik, hanem az, hogy milyen 

eredményeket tud elérni" – fogalmazott a szenátor, leszögezve: reméli, lesz alkalma 

bizonyítani, hogy megállja a helyét kulturális miniszterként és miniszterelnök-

helyettesként a kormányban.  

 

RMDSZ: a normalitás jegyében tett gesztus Ponta jelenléte Nyergestetőn  
2014. augusztus 4. – maszol.ro 

Victor Ponta részvételét a vasárnapi nyergestetői ünnepségen a normalitás jegyében tett 

gesztusként kell értelmezni – közölte hétfőn a maszol.ro megkeresésére az RMDSZ 
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sajtóirodája annak kapcsán, hogy Kelemen Hunor szövetségi meghívta a hét végén a 

miniszterelnököt a székelyföldi rendezvényre. A tájékoztatás szerint Kelemen Hunor 

jelenleg még miniszterelnök-helyettes, és ebben a minőségében, illetve az RMDSZ 

elnökeként hívta meg a nyergestetői ünnepségre a koalíciós partner Szociáldemokrata Párt 

elnökét, Victor Ponta kormányfőt, aki amúgy is Kézdivásárhelyen vett rész a hét végén egy 

magánprogramon. „Ez a normalitás fele tett gesztus, semmi köze a novemberi államelnök-

választáshoz” – reagált a sajtóiroda azokra a spekulációkra, amelyek szerint Ponta 

meghívása mögött az állna, hogy az RMDSZ már eldöntötte: a kormányfőt támogatnák az 

elnökválasztás második fordulóban.  

 

Több gesztust vár a román politikusoktól Antal Árpád  
2014. augusztus 4. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Az ország vezetői részéről gyakoribbaknak kellene lenniük a magyarság felé tett 

gesztusoknak – kommentálta hétfőn Antal Árpád újságírói kérdésre azt, hogy Victor Ponta 

rész vett a vasárnapi nyergestetői ünnepségen, ahol a székelyek hősiességét méltatta. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere, az RMDSZ helyi elnöke sajtótájékoztatón kifejtette: nem 

akarja a választási kampány szempontjából értelmezni a miniszterelnök székelyföldi 

látogatását, és a normalitás jeleként értékeli a nyergestetői ünnepségen való részvételét.  

 

Ismét feljelentették Antal Árpádot a magyar felirat miatt 
2014. augusztus 4. – Krónika 

Feljelentették Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert az Országos 

Diszkriminációellenes Tanácsnál (CNCD) amiatt, hogy a székely szabadság napján, a 

megyeszékhelyen felavatott, turulmadárral díszített obeliszken csak magyar felirat 

szerepel. Az elöljáró hétfői sajtótájékoztatóján elmondta, a CNCD tagjainak fotókat 

mutatott 13 olyan sepsiszentgyörgyi emlékműről, melyeken egynyelvű – héber, román 

vagy német – felirat található. „Én nem érzem diszkriminálva magam amiatt, hogy a 

holokauszt-emlékparkban kizárólag héber feliratokkal találkozom, és szerintem az sem 

probléma, hogy az említett obeliszken olvasható, magyar költő tollából származó 

verssorokat nem fordítottuk le” – fogalmazott Antal Árpád. 

 

Borboly: Ponta kapta Nyergestetőn a legerősebb tapsot  
2014. augusztus 4. – maszol.ro 

Az erdélyi magyar szavazókat, a székelyföldi magyar szavazókat nem lehet egyik vagy 

másik elnökjelölthöz édesgetni – jelentette ki a maszol.ro-nak hétfőn Borboly Csaba. 

Borboly szerint a mindenkori román államfő, miniszterelnök székelyföldi látogatásai, 

Székelyföldet érintő megnyilatkozásai, Székelyföldhöz való viszonyulása többről szól, mint 

szavazatszerzésről. „Ezt tapasztaltam Adrian Năstase, Traian Băsescu esetébenn, és úgy 

látom, hogy ez a helyzet Victor Ponta esetében is. Ezzel a meglátásommal úgy gondolom, 

nem vagyok egyedül, ugyanis vasárnap a felszólalók közül Victor Ponta kapta a legerősebb 

tapsot” – mondta a politikus. Szerinte 2004-ben is, 2009-ben is bebizonyosodott, hogy ha 

egy román elnökjelöltnek korrekt a magatartása a magyar a szavazókkal, akkor számíthat a 
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támogatásra. „Ez nem ideológiai oldalak kérdése. 2004-ben Adrian Năstase 75 százalékot 

kapott megyénkben a második fordulóban és 2009-ben Traian Băsescu is nyert 

megyénkben” – magyarázta.  

 

Kevés tandíjmentes hely maradt Kolozsváron 
2014. augusztus 4. – Krónika 

Javarészt elkeltek a tandíjmentes helyek a nyári felvételi időszakban a kolozsvári 

egyetemeken, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem hatszáz – a magyar tagozaton több mint 

kétszáz –, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) kolozsvári kara 13 

ingyenes helyet hirdet meg az őszi felvételin. 

 

A jobboldal polgármesterjelöltje Pozsony-Óvárosban Grendel Gábor 
2014. augusztus 4. – hirek.sk, Új Szó 

Az Új Többség, a Kereszténydemokrata Mozgalom, a Most–Híd és a Szabadság és 

Szolidaritás koalíciós szerződést írtak alá, miszerint a novemberi helyhatósági 

választásokon Grendel Gábor, az Új Többség alelnökének személyében közösen indítanak 

polgármesterjelöltet Pozsony-Óvárosban, s emellett közös képviselőjelölt-listát is 

állítanak. 

 

Gímesi Alapiskola - egy iskola a Zoboralján 
2014. augusztus 4. – Felvidék Ma 

A zoboralji magyar szórványközösség egyik utolsó anyanyelvi oktatási intézménye a közös 

igazgatású Gímesi Alapiskola. Maga Judit, a tanintézmény igazgatóhelyettese elmondta, az 

iskolát mintegy háromszázharminc diák látogatta az előző évben. Ebből 37 diák járt a 

magyar tagozatra. A Nyitráról 12 kilométerre lévő iskola magyar tagozatára a 

szórványvidék négy községéből járnak tanulók. 

 

Szellőztetés a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 
2014. augusztus 4. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

Komoly változások voltak a Külgazdasági és Külügyminisztérium életében az elmúlt pár 

hónapban, azonban a változásoknak még nincs vége, hiszen Navracsics Tibor jelenlegi 

külügyminiszter az Európai Bizottságban folytatja munkáját, helyét pedig minden 

bizonnyal Szijjártó Péter veszi át. A nemzetpolitika terén is változások álltak be, azonban 

itt már közvetlenül a választásokat követően tudni lehetett, hogy változni fog a vezetés. 

Potápi Árpád lett az államtitkár és Wetzel Tamás a helyettes államtitkár. Potápi a 

bálványosi szabadegyetemen máris kiadta az új jelszót: a nemzetpolitika és a 

gazdaságpolitika ezentúl kéz a kézben kell hogy járjon. Magyarán: a határon túli 

magyarság megmaradásának záloga az ottani gazdasági élet fellendítése. Ami 

természetesen egy (nagyon) sokszereplős játék, de itt csupán röviden jegyezzük meg: a 

Baross Gábor Terv bemutatásával felvidéki oldalról máris érdemben léptünk egyet előre. 
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Ősszel új nemzeti tanácsot választunk 
2014. augusztus 4. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Csak azok a szerbiai magyarok vehetnek részt az októberi nemzeti tanácsi választáson, 

akik korábban feliratkoztak az erről szóló külön választói névjegyzékre. Az MNT ezért 

felhívja a magyar nemzetiségű választópolgárok figyelmét, hogy amennyiben az előző évek 

során nem iratkoztak fel a magyar választói névjegyzékre, akkor azt tegyék meg most. Ha 

pedig már rajta vannak a listán, ellenőrizzék az adataik pontosságát. 

 

9 500 000 dinár a tartománytól nemzeti közösségi jogokra 
2014. augusztus 4. – Pannon RTV 

9,5 millió dinárt ítélt oda pályázatán a Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti 

Közösségi Titkárság a nemzeti közösségi jogok érvényesítése céljából, elsősorban a 

hivatalos nyelvhasználat területén. Szabadka a tisztségviselők továbbképzésére és 

többnyelvű táblák kidolgozására fordítja a pályázaton megnyert összeget, míg Temerinben 

magyar nyelvtanfolyamot szerveznek a szerb tisztségviselőknek. 

 

Vučić megköszönte Orbánnak az árvízkárok felszámolásához nyújtott 
segítséget 
2014. augusztus 4. – MTI, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Levélben köszönte meg Orbán Viktornak Szerbia miniszterelnöke, Aleksandar Vučić 

Magyarország anyagi felajánlását a szerbiai árvízkárok mentesítésére. Navracsics Tibor 

külgazdasági és külügyminiszter Magyarország nevében több mint 300 millió forint 

segélyt ajánlott fel a szerbiai és a bosznia-hercegovinai árvízkár enyhítésére a július 

közepén megrendezett brüsszeli konferencián. 

 

Jobbik: nincs szövetség az ukrajnai Szabadság (Szvoboda) párttal 
2014. augusztus 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Semmilyen szövetség nincs a Jobbik és az ukrajnai Szabadság (Szvoboda) párt között - 

reagált a Jobbik alelnöke Darcsi Karolina beregszászi politológus cikkére. Szávay István, a 

Jobbik nemzetpolitikai szakpolitikusa az MTI-hez is eljuttatott reagálásában azt írta: a 

cikkben megjelentekkel ellentétben a Jobbik nem üdvözölte Gajdos István, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) nemrég leköszönt elnökének indítványát, a párt 

nem informálódik tőle, semmilyen dezinformációkat és rémhíreket nem terjeszt az 

alfahir.hu, valamint a Jobbik „helyi embereinek” eszében sincs pánikot generálni. 
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Nincs kényszersorozás Kárpátalján 
2014. augusztus 4. – MTI, hirado.hu 

Továbbra is nagy a zűrzavar Kárpátalján a hadseregbe való behívásokkal kapcsolatban. A 

lakosság körében számos rémhír terjeng a részleges mobilizációról. A helyzet 

megnyugtatása érdekében Kárpátaljai megyei hadkiegészítő parancsnokság parancsnoka, 

Iván Vasziljcun ezredes sajtótájékoztató cáfolta, hogy a katonák a rendőrökkel közösen 

kényszersorozást hajtanának végre. 

 

Lángossütés a Sommerfestival der Kulturen-en 
2014. augusztus 4. – Nemzeti Regiszter 

Idén 13. alkalommal került megrendezésre Stuttgartban a Sommerfestival der Kulturen 

július 15-20 között. Ez alatt az időszak alatt a Stuttgartban élő legtöbb nemzetiségi 

szervezet képviselteti magát, és árusítják a nemzetükre jellemző kulináris jegyeket. 

 

Magyar napközis tábor Tamperében 
2014. augusztus 4. – Nemzeti Regiszter 

Idén először szerveztünk nyári napközis magyar tábort Tamperében. Az ötletet ketten 

találtuk ki a tamperei magyar tanárnővel, Szemerédy Zsuzsannával, aki már tartott 

hasonló tábort Helsinkiben nyolc évvel ezelőtt. A célunk az volt, hogy azok a magyar 

gyerekek, akiknek a szülei nyáron is dolgoznak, ne legyenek egész nap felnőtt felügyelet és 

magyar szó nélkül. 

 

Barangoló tábor Chicagóban– Ahol a felnőttek és a gyerekek is játszva 
tanulhatnak 
2014. augusztus 4. – Nemzeti Regiszter 

Ebben az évben az egyébként is magyar eseményektől sűrű chicagói nyár újabb 

programmal bővült: a Csík Hágó Magyar Iskola és Óvoda meghirdette BARANGOLÓ 

című, három hónapon és több ezer mérföldön átívelő napközis magyar nyelvi 

vándortáborát. 
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http://www.hirado.hu/2014/08/04/nincs-kenyszersorozas-karpataljan/?source=hirkereso
https://www.nemzetiregiszter.hu/langossutes-a-sommerfestival-der-kulturen-en
https://www.nemzetiregiszter.hu/magyar-napkozis-tabor-tampereben
https://www.nemzetiregiszter.hu/barangolo-tabor-chicagoban-ahol-a-felnottek-es-a-gyerekek-is-jatszva-tanulhatnak
https://www.nemzetiregiszter.hu/barangolo-tabor-chicagoban-ahol-a-felnottek-es-a-gyerekek-is-jatszva-tanulhatnak
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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/

