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Magyar feliratot is ki kell tenni a magyar vonatkozású műemlékekre 
2014. december 22. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, mno.hu, 

nol.hu 

A kulturális minisztérium rendelete értelmében 2015 végéig a kisebbségek nyelvén is 

feliratozni kell azokat a műemlékeket, amelyek az érintett kisebbség kulturális 

örökségéhez tartoznak. A rendeletről Kelemen Hunor és Hegedüs Csilla, az RMDSZ 

korábbi kulturális miniszterei számoltak be egy hétfői kolozsvári sajtóbeszélgetésen. 

Hegedüs Csilla elmondta, a Kelemen Hunor minisztersége idején előkészített rendelet, 

mely a cseréjük folytán végül az ő aláírásával jelent meg, négy kritériumot jelöl meg, 

amelyek valamelyikének a teljesülése esetén kötelező a kisebbség nyelvén történő 

feliratozás. 

 

Kelemen Hunor: kezdődik az ellenzéki politizálás 
2014. december 22. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Magyar Hírlap, nol.hu 

Kelemen Hunor szerint az RMDSZ a nélküle megalakult Ponta-kormány és a 2015-ös 

költségvetés megszavazásával lezárta az átmeneti időszakot, ezt követően ellenzéki 

pártként kíván politizálni. Az RMDSZ elnöke egy kolozsvári sajtóbeszélgetésen szólt erről. 

Hozzátette: a szövetség egyelőre azt látja, hogy a Klaus Johannist Románia elnöki 

tisztségébe segítő Nemzeti Liberális Párt (PNL) sem határozta el, hogy milyen irányba 

kíván haladni. A párt egyes politikusai a kormány megbuktatásának a tervét, mások előre 

hozott választásokat emlegettek. Az elnök szerint az RMDSZ akkor lehet érdekelt a 

kormánybuktatásban, ha azt látja, hogy az ellenzék „képes valamit a helyére tenni". 

Kelemen Hunor tévesnek tartotta Victor Ponta miniszterelnök korábbi megállapítását, 

mely szerint azért kell kormányon tartani az RMDSZ-t, mert így előzhető meg a magyar 

közösség radikalizálódása. 

 

Beszántották a bencéseket 
2014. december 23. – Szilvássy József – Népszabadság 

A Magyar Bencés Kongregáció már csaknem két évtizede pereskedik a szlovák állammal az 

oroszvári kastély visszaszerzéséért, azonban most sem jutottak közelebb céljukhoz. Bár 

Ausztriában már évtizedek óta birtokolják és használják a hasonlóan elkobzott, majd 

visszaszármaztatott ingatlanokat Szlovákia nem elfogadni indítványukat. Ezért nemzetközi 

fórumokhoz fordultak, többek között az Európai Parlamenthez, amely már befogadta 

indítványukat az ügyben. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2014. december 23-i számában olvasható.) 
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Tovább bonyolódik Borboly Csaba pere 
2014. december 22. – Krónika 

Tovább bonyolódik az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) által megvádolt 

Borboly Csaba és társai ellen indított büntetőeljárás. Az alkotmánybíróság alaptörvénybe 

ütközőnek minősítette a büntetőjogi perrendtartási törvény több cikkelyét a Hargita 

megyei tanácselnök ügyvédje által benyújtott óvás nyomán, ezért várhatóan a január 20-

ára kitűzött újabb tárgyalást elhalasztják. 

 

Nincs stratégiája Kovászna megye új prefektusának 
2014. december 22. – Krónika 

Nincs stratégiája Sebastian Cucunak, Kovászna megye új prefektusának a himnuszéneklés 

és a magyar szimbólumok használata miatt kialakult konfliktusok menedzselésére. Az új 

kormánymegbízott a Krónika érdeklődésére elmondta, nem kíván nyilatkozni az említett 

témákról, mivel „azok a politikai szférába tartoznak”, ő pedig „hivatásos tisztviselőként” 

kíván dolgozni. „Egyetlen stratégiám van: hogy elvégezzem azt, ami a munkaköri 

leírásomban szerepel, és ami a törvény szerint a prefektus hatáskörébe tartozik.” 

 

Temesvár 25 – Emlékezők zarándokoltak Menyőbe 
2014. december 22. – Krónika 

Menyői zarándoklattal zárult vasárnap az 1989-es decemberi események negyedszázados 

évfordulóján megtartott Temesvár 25. emlékhét. Tőkés Lászlót ugyanis a szilágysági kis 

zsákfaluba „helyezte át” Temesvárról egykori, az államhatalmat kiszolgáló püspöke. A 

félezer éves református templom megtelt az ünnepi istentiszteletre, amelyen a helybéli 

hívek, valamint a szélrózsa minden irányából érkező érdeklődők hálaadással idézték fel a 

múlt eseményeit. 

 

Román szerenád a háromszéki magyar elöljáróknak 
2014. december 22. – Krónika 

A román himnuszt és karácsonyi énekeket énekelt mintegy száz személy tegnap este 

Sepsiszentgyörgyön, a megyeháza és a városháza előtt, válaszként az utóbbi napok 

magyarhimnusz-éneklésére. Az Agerpres hírügynökség szerint a román népviseletbe 

öltözött és román jelképekkel, trikolórral felszerelt kántálók a Kovászna, Hargita és Maros 

Megyei Románok Civil Fórumának hívására „örvendeztették meg” a háromszéki magyar 

elöljárókat, mintegy reakcióként azoknak az utóbbi időben tett nyilatkozataira. Ioan 

Lăcătuşu, a szervezet vezetője elmondta, „ezzel a keresztény román gesztussal” akartak 

válaszolni az interetnikus konfliktusoktól tartó magyar elöljáróknak. Hozzátette 

ugyanakkor, hogy az államfőhöz és a kormányfőhöz készülnek fordulni, felhívva a 

figyelmüket arra, hogy az „etnikai enklávévá váló Székelyföldön nincs helyük a 

románoknak”. A szervezők meglepetésére Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök 
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kiment a megyeháza elé, és végighallgatta éneküket, majd a román himnusz elhangzása 

után beinvitálta egy pohár borra a kántálókat. 

 

Megtartja az oktatási államtitkári és az Etnikumközi Hivatal vezetői 
tisztségeket az RMDSZ 
2014. december 22. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Noha az RMDSZ kormányról való kivonulásával az államtitkárai is távoznak, az 

Etnikumközi Hivatalt továbbra is RMDSZ-es államtitkár vezeti és az oktatási 

minisztériumban is lesz szövetségi államtitkár - tudta meg a Transindex Kovács Pétertől, 

az RMDSZ főtitkárától. Elmondta, az RMDSZ-es államtitkárok egy része már lemondott, a 

másik része helyére napokon belül nevez ki más politikusokat a Ponta-kabinet. "A 

miniszterelnökkel folytatott egyeztetés értelmében az oktatási tárca keretében és az 

Etnikumközi Hivatalnál az RMDSZ nevesít politikust. Egyébként ebben a két tisztségben 

„hagyományosan" RMDSZ-es politikus tevékenykedik, függetlenül attól, hogy az RMDSZ 

kormányon vagy ellenzékben van. 

 

Ötnyelvű városkapuk tervezésére írt ki pályázatot Kolozsvár 
2014. december 22. – transindex.ro 

Ötnyelvű városkapuk tervezésére írt ki pályázatot a kolozsvári önkormányzat - olvasható 

Horváth Anna alpolgármester Facebook-oldalán. A megújuló városbejáratok egy újfajta 

kommunikáció szerves részét képezik, melynek sikeresen kell megjelenítenie Kolozsvár 

multikulturális jellegét, egységes keretet biztosítva a fontosabb eseményekkel kapcsolatos 

tájékoztatás, valamint a hagyományos üdvözlőszövegek ötnyelvű megjelenítésére - írja az 

alpolgármester. 

 

Újra leng a székely zászló 
2014. december 22. – szekelyhon.ro 

A Ceaușescu-diktatúra 25 évvel ezelőtti megdöntésének napján, december 22-én újra 

kitűzték a székely zászlót Csíkszereda központjában. Ezúttal nemzeti színű szalagot is 

kötött rá Tőke Ervin, az EMNP csíkszeredai ügyvezető alelnöke. Az EMNT és az EMNP 

2013 februárjában közösen állította fel a székely zászlót Csíkszereda központi terén. 

Először tavaly karácsony előestéjén, majd idén október végén rongálták meg a székely 

jelképet. Legutóbb december 15-ről 16-ra virradóan ismét letépték a székely zászlót a 

városközpontból, ekkor megpróbálták meggyújtani is. 

 

Kelemen hiányérzete Johannis kapcsán 
2014. december 22. – Krónika 

Kifogásolta tegnap Kelemen Hunor, hogy vasárnap a parlamentben elhangzott székfoglaló 

beszédében Klaus Johannis „egy tőmondatot” sem ejtett a romániai nemzeti 

kisebbségekről. „Sajnálom, hogy ez csak nekem tűnt fel” – fogalmazott az RMDSZ elnöke 
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egy tegnapi kolozsvári sajtóbeszélgetésen, amelyen úgy vélekedett, hogy az új államfő 

beszéde „nemzetállami jellegű” volt. 

 

Lajčák elmenekül az emberi jogi szakterületről 
2014. december 22. – Új Szó 

Nem bizonyult jónak Ficóék döntése, amellyel 2012-es kormányra lépésük után 

megszüntették az emberi jogokért és kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes 

posztját. Az emberi jogokkal kapcsolatos feladatköröket a külügy kapta, ám hamarosan 

átkerülnek az igazságügyhöz. Miroslav Lajčák külügyminiszter azt állítja, az ukrán helyzet 

miatt megszaporodott külügyi teendők miatt nincs ideje a témával foglalkozni. A változást 

egyébként a kormány emberi jogi, kisebbségi és nemi egyenlőségi tanácsának civil 

szektoros tagjai sürgették, rámutatva arra, hogy néhány jogkör nem egyértelmű. Ez 

legjobban a nemrég elkészült emberi jogi stratégia befejezésénél mutatkozott meg, véli 

Petőcz Kálmán, a tanács alelnöke.  

 

Beragyogja a Felvidéket a béke lángja 
2014. december 22. - Felvidék Ma, Új Szó 

December 24-én véget ér a Betlehemi Láng idei, több mint hetven települést érintő körútja 

Felvidéken. A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség jóvoltából immár 23. éve fogadhatják 

otthonaikba családjaink a béke lángját. A Cserkészszövetség küldöttsége a lángot 

december 13-án vette át a bécsi Gustav Adolf templomban. Az ünnepség után a béke és 

összetartozás lángja idén először Félbe, Dunaszerdahelyre, Érsekújvárba, Udvardra és 

Kürtre, majd a hét folyamán még közel ötven további településre jutott el Egyházfától 

Szepsiig. 

 

Šešelj és Mirčić nem vehet részt a vajdasági parlament ülésén 
2014. december 22. – Vajdaság Ma 

Nincs ügyrendi lehetőség arra, hogy eleget tegyenek Vojislav Šešelj és Milorad Mirčić 

kérésének, miszerint részt kívánnak venni Vajdaság Autonóm Tartomány 

képviselőházának holnapi ülésén – közölte Pásztor István házelnök. Pásztor hétfőre hívta 

össze a parlament kollégiumának ülését, amelyen a keddi parlamenti ülésre való 

felkészülés részeként megvitatták a Szerb Radikális Párt (SRS) elnökének és alelnökének 

kérését, hogy polgárokként részt vehessenek azon az ülésen, amelynek a napirendjén a 

jövő évi tartományi költségvetés javaslata szerepel – áll a házelnök kabinetjének 

közleményében. 
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Fremond Árpád az új elnök 
2014. december 22. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség topolyai Községi Szervezetének elnöksége, a helyi 

szervezetekben megtörtént tisztújításokat követően, 2014. december 20-án, 

Bácskossuthfalván megtartotta alakuló ülését. Az ülésen a 11 új tagból álló községi 

elnökség elnökének egyhangúlag Fremond Árpádot választotta meg, a pacséri helyi 

szervezetből. 

 

Deli Andor: Sok még a tennivaló  
2014. december 22. – Pannon RTV 

Az elmúlt időszak nagy fordulatot hozott a vajdasági magyarság életében. A Fidesz-KDNP 

nemzeti listájának köszönhetően már a vajdasági magyarságnak is van képviselője uniós 

intézményben – hangsúlyozta Deli Andor, a lista Vajdaságból származó EP-képviselője. 

Így a vajdasági magyarság erőteljesebben tudja érvényesíteni érdekeit, és európai szintre 

tudja emelni közösségünk mindennapi problémáit. Emellett a Vajdasági Magyar Szövetség 

előtt is új ajtók nyíltak meg Brüsszelben. Ennek pedig hosszú távon is pozitív hatása lesz a 

vajdasági magyar közösségre. Deli Andor köszönetet mondott mindenkinek az egész éves 

munkáért és támogatásért. 

 

Az ünnep és a barátkozás jegyében 
2014. december 23. – Magyar Szó 

A budapesti Fővárosi Önkormányzat meghívására december közepe táján négy napot 

töltöttek Magyarország fővárosában a szabadkai Svetozar Marković Gimnázium diákjai. 

Budapesten az önkormányzat minden évben a város több pontján állít fel téli vásárt, így a 

Városháza téren is, ahova egy fűtött üvegházat is kihelyeznek. Itt adventtól karácsonyig, 

különféle ünnepi műsorokkal várják az érdeklődőket. Egyik ilyen A határon túli iskolások 

karácsonyi előadása, amelyen a szabadkaiak mellett nagykaposi és aradi diákok is részt 

vettek. A Svetozar Marković Gimnázium diákjai tavaly is felléptek a rendezvényen. 

 

Zenta község iskoláiba, óvodáiba is jutott a Csodasarokból 
2014. december 23. – Magyar Szó 

Zenta községben négy oktatási intézmény is sikeresen szerepelt a Miénk a város! 

elnevezésű online vetélkedőn, amelyet a magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság 

indított el a külhoni magyar kisiskolások éve program keretében. Az óvodás és kisiskolás 

korú gyerekeknek ügyességi-műveltségi feladatokat kellett megoldaniuk, a leggyorsabbak, 

legügyesebbek, legaktívabbak 100 ezer forint értékű fejlesztő játékokat, könyveket, cédéket 

tartalmazó Csodasarkot nyerhettek a saját osztályaiknak, illetve óvodás csoportjaiknak. A 

Tisza-parti községben a Thurzó Lajos Általános Iskola, a November 11. Általános Iskola és 

a felsőhegyi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola diákjai, illetve a Hófehérke Óvoda 
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Margaréta munkaegysége érdemelte ki a magyar kormány ajándékát, amelyet Perpauer 

Attila, a Magyar Nemzeti Tanács tagja nyújtott át a boldog nyerteseknek. 

 

„Külhoni magyarokká, szlovákokká, lengyelekké” szeretnének válni a 
kárpátaljai polgárok 
2014. december 22. – Kárpátinfo 

A Kárpátalján élők igyekeznek olyan dokumentumokat beszerezni, amelyek alapján 

külföldre távozhatnának rendkívüli helyzet esetén. Az elemzők szerint az utóbbi időben 

megnőtt ezen polgárok száma — közölte a Szabadság Rádió ukrán nyelvű honlapja. Az írás 

szerint több mint egy évtizede kaphatják meg a határon túli szlovákok, vagy csehek 

státuszát a kárpátaljaiak. Azonban míg korábban alig kéttucatnyian kérelmezték ezt 

közülük egy év alatt, addig manapság havonta keresik ennyien saját gyökereiket. 

 

Több támogatást kér jövőre a Magyar Népcsoporttanács 
2014. december 22. – Volksgruppen 

Évzáró gyűléseit tartotta az Ausztriai Magyarok Népcsoporttanácsa Bécsben. Zsótér Irisz 

elnök elmondta, hogy teendőkben gazdag lesz a jövő év is. A legutóbbi két gyűlés központi 

témája a Szövetségi Kancellária Hivatal által folyósított, immár 19 éve változatlan összegű 

támogatás emelésének kérvényezése volt. Magyar Népcsoporttanács, az Ausztriában élő 

magyarok politikai szervezete idén, február 17-én választotta meg elnökének a dél-

burgenlandi származású Zsótér Iriszt. 
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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 
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