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Băsescu visszadobta Biró Rozália kinevezését 
2014. augusztus 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, maszol.ro, 

Szabadság, MNO, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Traian Băsescu visszautasította a kulturális miniszteri és kormányfőhelyettesi tisztségre 

jelölt Biró Rozália kinevezését, mégpedig a magyar politikus „alkalmatlanságára” 

hivatkozva. Csütörtök kora esti sajtótájékoztatóján az államfő közölte, bármikor hajlandó 

kinevezni az RMDSZ szenátorát a közigazgatási tapasztalatához kapcsolódó posztra – 

például szállítási vagy régiófejlesztési tárcavezetőnek –, a művelődési minisztérium élére 

azonban nem. „Ez esetben a széles körű román nyelvtudás alapvető elvárás. Sokan 

mondhatják, hogy valamennyien hibázunk, ennek a minisztériumnak az esetében azonban 

nem engedhető meg hasonló tévedés" – utalt Băsescu arra, hogy Biró egy korábbi 

rádióinterjúban nem ismerte a román biped (kétlábú) szó jelentését. Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök az államfő bejelentését követően politikai indíttatásúnak nevezte Băsescu 

döntését, hozzátéve: a szövetség a következő napokban új személyt javasol kulturális 

miniszternek és kormányfő-helyettesnek. 

 

Kelemen: még mindig nincs normális értékrend Romániában 
2014. augusztus 7. – Erdély Ma, Kossuth Rádió, Kárpátinfo.net,  

Továbbra sem kerül pont Biró Rozália miniszteré nevezése ügyére. Ezzel kapcsolatosan és 

a jelenlegi romániai hangulatról beszélgetett Oláh-Gál Elvira Kelemen Hunorral, az 

RMDSZ elnökével. A szövetség elnöke elmondta, hogy még nem gondolkodnak új jelöltön, 

még egyelőre a visszautasítás indoklását várják Traian Basescu részéről, de nem lenne 

szerencsés valakit csak azért visszautasítani, mert azt egy beugratós műsorban valóban 

sikerült beugratni egy nem is a nyelvtudásához köthető kérdéssel. Egy francia rádióban 

elhangzott azon kijelentéséről, miszerint Romániában még mindig elképzelhetetlen, hogy 

az olyan minisztériumokat, mint a hadügy, a külügy és a belügy, a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyek vezessék, illetve a Victor Ponta nyergestetői gesztusáról Kelemen azt 

mondta: ha 25 év távlatából nézzük az erdélyi magyarság helyzetét, akkor történtek jó 

irányú változások, de még mindig messze vagyunk attól, hogy normális értékrendről 

beszélhessünk Romániában. 

 

Wetzel Tamás: Kisebb-nagyobb változtatások az anyagi források 
elosztásában 
2014. augusztus 8. - PannonRTV 

Magyarország nemzetpolitikai irányelvei nem változnak meg gyökeresen az új kormány 

megalakulása után – mondta a Pannon RTV-nek Wetzel Tamás. A helyettes államtitkár 

szerint kisebb-nagyobb változtatásokra szükség lesz többek között az anyagi források 

elosztásában is. Megjegyezte: a cél a határon túli közösségek folyamatos fejlesztése. 

„Jelentős részben finomhangolásról van szó, átgondolásáról az eddigi eredményeknek, és 

nyilván a konzekvenciák levonásáról is. Most egy újratervezési fázisban vagyunk, 
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gyakorlatilag egy stratégiai gondolkodást indítunk meg nyilvánvalóan a külhoni partnerek 

véleményének figyelembevételével. 

 
Vona: előbb-utóbb úgyis lesz székely autonómia 
2014. augusztus 7. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, hirado.hu, Krónika, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro, Szabadság 

Vona Gábor szerint a román állam bármit is tegyen, a Székelyföld autonómiája előbb-

utóbb megvalósul. A Jobbik elnöke erről Borzonton beszélt az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) 

egyesület tizedik alkalommal megrendezett táborában. Vona Gyöngyösi Márton jobbikos 

parlamenti képviselővel közösen tartott előadást A magyarság jövője egy új világrend 

küszöbén címmel mintegy háromszáz hallgató előtt. A pártelnök kijelentette, a román 

állam nem tudja megakadályozni a székely autonómiát, arra "a történelem valamelyik 

fordulata" megteremti a lehetőséget. "A román állam is jobban tenné, ha újraértékelné az 

ezzel kapcsolatos viszonyát" - jelentette ki a Jobbik elnöke. Vona Gábor úgy vélte, a 

kisebbségi jogok terén mutatkozó nézetkülönbségeket leszámítva a románok és a 

magyarok voltaképpen egymás sorstársai. A két ország érdekei azonosak. Óva intette 

Romániát attól, hogy kizárólag az amerikai szövetségre építse külpolitikáját. 

 

Helyzetfelmérés a nyelvi jogok érvényesüléséről a közigazgatásban 
2014. augusztus 7. – Erdély Ma 

A Bálványos Intézet és a Mensura Transylvanica politikai elemzőcsoport az EMNT 

egyesület égisze alatt „Románia és a nyelvi jogok a közigazgatásban. Helyzetfelmérés” 

címmel indított kutatást, melynek célja a nyelvi jogok érvényesítésének és gyakorlati 

alkalmazásának vizsgálata a közigazgatás és a közszolgálat területén. A kutatás arra keresi 

a választ, hogy Románia milyen formában biztosítja – nemzetközi jogi vállalásainak 

megfelelően – a nyelvi jogokat a magyarul beszélők számára, valamint azt, hogy az ET 

Miniszteri Tanácsának ajánlásait milyen mértékben sikerült végrehajtania. Emellett 

esettanulmányok és egyéb vizsgálatok alapján tervezzük megvizsgálni az előírások 

gyakorlatba ültetését. A kutatócsoport tagjai politológusok, szociológusok és jogászok, a 

BBTE Politikatudományi Tanszékének és a Sapientia EMTE Európai Tanulmányok és 

Nemzetközi Kapcsolatok tanszékének oktatói. 

 

Macovei a székelyföldi románokat félti 
2014. augusztus 7. – Krónika 

Monica Macovei EP-képviselő szerint Romániában tiszteletben tartják a nemzeti 

kisebbségek jogait, de ugyanez nem mondható el a székelyföldi románok esetében. A 

Demokrata-Liberális Párt (PDL) politikusa csütörtökön az Adevărul napilap online 

kiadásának adott interjúban az autonómiatörekvések kapcsán úgy vélekedett, a 

kisebbségek „teljes körű jogokat” élveznek Romániában. „Bármennyire panaszkodnak az 

RMDSZ politikusai, ez így van. Hargita és Kovászna megyében azonban nem tartják 
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tiszteletben a románok jogait. Én jártam ott, és tapasztaltam, hogy egy vállalkozó nem 

alkalmaz valakit, ha román. Erről senki nem beszél" – jelentette ki az államfői tisztséget 

függetlenként megpályázó volt igazságügy-miniszter. Macovei elismerte, egy régió 

függetlenségének szorgalmazása beletartozik a szabad véleménynyilvánításba, ezzel 

azonban szerinte nem szabad megsérteni másokat. 

 

Jó munkakapcsolatra számít az új Maros megyei prefektussal a magyar 
alprefektus 
2014. augusztus 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Csütörtökön 11 órakor iktatták be ünnepélyesen Nagy Zsigmond Maros megyei 

alprefektust és Liviu Oprea prefektust. Nagy Zsigmondot a kinevezése körülményeiről és 

terveiről kérdezték. Nagy nem tudja, hogy milyen politikai alku áll a kinevezése mögött, és 

szakmai szempontból fogja fel a kinevezését. Az alprefektus mindenek előtt körbe szeretné 

járni azokat a problémákat, amelyeket meg szeretne oldani, és azután beszélni róluk. 

 

Petres: nincs két egyforma prefektus, de a törvények ugyanazok 
2014. augusztus 7. – transindex.ro 

Csütörtöktől ismét magyar prefektusa van Hargita megyének, Petres Sándor csütörtökön 

kora délután iktatták hivatalába. A prefektusváltás összefüggésben áll a Maros megyei 

prefektusi tisztség kapcsán született kompromisszummal, amelynek eredményeként 

mégsem került magyar személy a Maros megyei prefektúra élére, így a Hargita megyei 

kormányhivatal vezetői tisztségét és a Maros megyei helyettes prefektusi tisztséget kapta 

meg az RMDSZ. A fogadtatásáról, és prefektusi szerepéről Petres Sándort beiktatása után 

kérdezték. 

 

Együttműködés folytatódó perekkel 
2014. augusztus 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

Letette a hivatali esküt csütörtökön Petres Sándor, Hargita megye nemrég kinevezett 

prefektusa. Beiktatásakor azt mondta, továbbra is a megye közösségeinek érdekében kíván 

dolgozni, de kinevezésével a törvények nem változtak meg.  

 

Elutasították az elsős és másodikos tankönyvek csaknem felét 
2014. augusztus 7. – Krónika 

Huszonegy tankönyvből csupán kilencet fogadott el az oktatási minisztérium döntéshozó 

bizottsága az első és másodikos diákok számára készülő kiadványok licitjén, így újabb 

versenytárgyalást szerveznek. A magyar tagozatos diákok számára egyetlen tankönyvet 

engedélyeztek, így bár a tanterv megváltozott, az ábécéskönyv kivételével nem garantáltak 

az új tankönyvek iskolakezdésre. 
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Bastrnák Tibor a Híd komáromi polgármester-jelöltje 
2014. augusztus 7. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd Bastrnák Tibort szeretné indítani a ősszel esedékes polgármester-választáson. A 

városban elsőként a Magyar Közösség Pártja nevezte meg polgármester-jelöltjét. A magyar 

párt helyi szervezete még június 4-én döntött arról, hogy Czíria Attilát, a párt komáromi 

elnökét indítják. 

 

Rendhagyó várséta Krasznahorkán 
2014. augusztus 7. – hirek.sk, Felvidék Ma 

A gömöriek 2014. augusztus 6-án megnézhették, hogy haladnak a felújítási munkálatok a 

krasznahorkai várban. A Betléri Múzeum vezetősége fontosnak tartotta, hogy tájékoztassa 

a nyilvánosságot, ezért meghívták a régió lakosságát és lehetőséget nyújtottak nekik 

bepillantani a vár első és második udvarába, hogy saját szemükkel lássák a jelenlegi 

állapotokat. 

 

Besztercebánya megye: Ipoly-hidak igen, vasút egyelőre nem 
2014. augusztus 7. – Felvidék Ma 

A Besztercebánya megye által javasolt és a kormányközi egyezménybe bekerült szlovák-

magyar határon átnyúló beruházások között jó néhány új Ipoly-híd megépítése szerepel. A 

Középső-Ipoly Mente Fejlesztési Ügynökség igazgatója, az Ipoly-hidak Újjáépítéséért 

polgári társulás elnöke, Lőrincz Mária szerint ezekből kettőre, az ipolyvarbóira és az 

ipolyhídvégire égető szükség lenne. 

 

Több mint kétmillió eurót utaltak eddig a kisebbségi kultúrára 
2014. augusztus 7. – Felvidék Ma 

A kormányhivatal és a Kisebbségi Kormánybiztosi Hivatal augusztus 7-ig összesen 2 021 

100 eurót fizetett ki 416 pályázó 745 pályázatára a 2014-es kisebbségi kultúrák támogatási 

programja keretében. A kormányhivatal közleménye szerint az eddig kifizetett összeg 

nagyobb, mint az első felhívásra szánt támogatási összeg fele. „Pillanatnyilag 299 projektre 

szóló 110 szerződés még pénzügyi ellenőrzés alatt áll, ami azt jelenti, hogy ezekre a 

pályázatokra az elkövetkező időszakban utalják a megítélt támogatási összeget” – 

jelentette ki a Kormányhivatal sajtóosztálya. 

 

Zöld utat kaphat a kormánytól a somorjai magán főiskola 
2014. augusztus 7. – Felvidék Ma 

Az akkreditációs bizottság már korábban rábólintott, most a kormányon a sor, hogy 

jóváhagyja az A. Ruprecht Technológiai Intézet életre hívását Somorján. Ezzel a 14. 

magánalapítású főiskola jönne létre Szlovákiában. A SITA hírügynökség értesülései szerint 

a Mario Hoffmann vállalkozóhoz, illetve üzleti köréhez (Energochemica SE befektetői 

csoport) köthető magániskola szeptembertől nyitná meg kapuit Somorján, mégpedig 
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hatvan diák előtt. A szakiskolában anyagtechnológiát oktatnak majd, a tervek szerint 

ráadásul ingyenesen. 

 

Helyreállítják a dunaszerdahelyi hadifogoly temetőt 
2014. augusztus 7. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából a Városi Hivatal, a Szerdahelyi-

Csallóközi Kaszinó 1860 és magánszemélyek kezdeményezték a város szélén található I. 

világháborús katonai temető rendbetételét. 

 

Az önkormányzatok közigazgatási hivatalában lehet feliratkozni a választói 
névjegyzékre  
2014. augusztus 6. - PannonRTV 

Folyamatosan iratkozhatnak fel a külön választói névjegyzékbe azok, akik részt kívánnak 

venni az október 26-i nemzeti tanácsi választásokon és ezt korábban nem tették meg. 

Mindenki a saját önkormányzatának közigazgatási hivatalában iratkozhat fel. Ugyanitt 

ellenőrizhetik a nyilvántartásban szereplő adataik pontosságát is. 

 

A horgosi Szabó család is pályázik a példamutató nagycsalád díjra 
2014. augusztus 7. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a Példamutató nagycsalád és a Családbarát 

önkormányzat díjakra vonatkozó pályázatát. A Magyar Nemzeti Tanács idén augusztus 31-

én, az elkövetkező években május első vasárnapján, anyák napján osztja majd ki a díjakat 

– mondta Várkonyi Zsolt, az MNT Közigazgatási Hivatalának vezetője. „Szeretnénk, hogy 

azok az önkormányzatok, azok a nagycsaládok, akik tevékenységükkel, munkájukkal, 

döntéseikkel, életútjukkal példát tudnak mutatni a magyar közösség tagjainak, hogy 

azokat kiemeljük, és ily módon is propagáljuk a népesedési akciótervünkben lefektetett 

céljaink megvalósítását.” 

 

Mi a trianoni határ ellenére is magyarok vagyunk 
2014. augusztus 7. – Kárpátalja 

Sok, félretájékozódott szülő azt hiszi, hogy csak úgy biztosíthatja gyermekei boldogulását 

az életben, illetve az államnyelv megismerését, ha ukrán tannyelvű iskolába járatja 

gyermekeit – írja a Kárpátalja hetilap. Pedig statisztikai adatokkal is meg lehet cáfolni ezt 

a téves megállapítást, s nagyon sok érv szól amellett, hogy a diákoknak igenis anyanyelvű 

iskolában érdemes tanulniuk. Pozitív példa, hogy Karácsfalván is, ahol az 1990-es években 

újraindult, majd később megszűnt az elemi iskola magyar tagozata sok magyar szülő az 1., 

vagy a 2. osztálytól kezdve a szomszédos Tiszakeresztúr magyar tannyelvű általános 

iskolájában taníttatja gyermekeit. 
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Itthon marad a kárpátaljai területvédelmi zászlóalj 
2014. augusztus 7. – Kárpátalja 

A kárpátaljai területvédelmi zászlóaljat nem vezénylik a terrorellenes művelet térségébe, 

az alakulat a megyében marad a régió stratégiai jelentőségű objektumainak védelmére. A 

jelentés szerint az alakulat a megyében marad a régió stratégiai jelentőségű objektumainak 

védelmére. Az ODA tisztségviselői szerint az erre vonatkozó döntést Ukrajna Védelmi 

Minisztériumában hozták meg. 

 

Ivan Vasziljcun: „a behívott kárpátaljaiakat egyelőre nem küldik a keleti 
frontra” 
2014. augusztus 7. - Kárpátalja 

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

lakosság körében számos rémhír terjeng a részleges mobilizációról. Megnyugtatásuk 

érdekében a Kárpátaljai Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka, Ivan 

Vasziljcun ezredes sajtótájékoztatón és a helyi sajtóban megjelent cikkében is cáfolta, hogy 

a katonák a rendőrökkel közösen kényszersorozást hajtanának végre. 

 

A nők tovább tiltakoznak 
2014. augusztus 8. – Kárpátinfo.net 

Kárpátalján a nők forgalomlassító békés tüntetésekkel tiltakoznak megyeszerte a 

mozgósítás, a háború ellen. Ez a hullám azóta sem csillapodott. Pénteken Mezőkaszony is 

csatlakozott a békés demonstrálókhoz. Az esti órákban, spontán önszerveződés folyamán 

kezdetben több tucat, majd több mint száz asszony, leány gyűlt össze Kaszony határában, 

hogy kifejezzék tiltakozásukat az esetleges katonai behívások ellen. A jelenlévők teljes 

útlezárással adtak hangot a mozgósítással kapcsolatos elégedetlenségüknek. A lakosok 

szombat reggel is elzárták a forgalmat, s jelezték, hogy amennyiben arról értesülnek, hogy 

katonai behívók érkezhetnek a községbe, folytatni fogják a demonstrációt és 

aláírásgyűjtéssel támasztják alá közös akaratukat.  

 

XII. Dél-Amerikai Magyar Néptánctalálkozó São Pauloban 
2014. augusztus 7. – Nemzeti Regiszter 

A São Paulo-i Tomie Ohtake Színház két napon keresztül a magyar népzenétől volt hangos. 

Az argentínai, uruguayi és brazíliai magyarság 2014. július 19-20. között a magyar 

néptáncot ünnepelte. São Pauloban hatalmas előkészületek előzték meg a kétévente 

megrendezésre kerülő fesztivált. 
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http://karpataljalap.net/2014/08/07/itthon-marad-karpataljai-teruletvedelmi-zaszloalj
http://karpataljalap.net/2014/08/07/ivan-vasziljcun-behivott-karpataljaiakat-egyelore-nem-kuldik-keleti-frontra
http://karpataljalap.net/2014/08/07/ivan-vasziljcun-behivott-karpataljaiakat-egyelore-nem-kuldik-keleti-frontra
http://www.karpatinfo.net/hetilap/tarsadalom/nok-tovabb-tiltakoznak
https://www.nemzetiregiszter.hu/xii-del-amerikaimagyar-neptanctalalkozo-s-o-pauloban
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Aratóünnep Gold Coast-on 
2014. augusztus 7. – Nemzeti Regiszter 

Július 12-én az éves hagyományoknak megfelelően idén is sor került az aratóünnepélyre. 

Rendhagyó módon a helyiek ilyenkor nemcsak megemlékeznek az aratásról, hanem az 

augusztus 20-hoz kötődő hagyománytól eltérően ezzel egybekötve ugyanekkor szentelik 

meg az első kenyeret. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/aratounnep-gold-coast-on
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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.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
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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/
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