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Semjén: A magyarságnak egyetlen olyan követelése sincs, amire ne lenne 
példa az Európai Unióban 
2014. július 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, MNO, InfoRádió, Magyar Hírlap, 

Echo TV 

Merjünk nagyok lenni címmel tartott közös fórumot Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes és Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke, az első felvidéki magyar államfőjelölt a II. 

Martosi Szabadegyetemen a nemzetpolitika eddigi eredményeiről és a közeljövő 

feladatairól. „Az autonómia nem a többségi nemzet kegye, hanem emberi jog a közösség 

szintjén” – mondta Semjén. „A magyarságnak egyetlen olyan követelése sincs, amire ne 

lenne példa az Európai Unióban” – tette hozzá a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes. Az MKP államfőjelöltje úgy véli, a felvidéki magyar közösség csak határozott, 

együttes fellépéssel érhet el eredményeket. 

 

Elnöke nélkül marad kormányon az RMDSZ 
2014. július 11. – maszol.ro, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, hirado,hu, Nyugati Jelen, 

Krónika 

Az RMDSZ kormányon marad, ám Kelemen Hunor az elkövetkező napokban lemond a 

kulturális miniszteri és miniszterelnök-helyettesi tisztségéről – döntötte el pénteken 

hosszas vita után a Szövetségi Állandó Tanács.  Az RMDSZ elfogadta a Victor Ponta által 

javasolt kompromisszumot a Minority Safepack európai polgári kezdeményezés ügyében, 

és kormányon marad. Kelemen Hunor kulturális miniszter és miniszterelnök-helyettes 

azonban mindkét kormányzati tisztségéről lemond – közölte a Szövetségi Állandó Tanács 

(SZÁT) több mint négy órás ülése után a szövetségi elnök. A kompromisszum lényege, 

hogy a román kormány nem lép ugyan vissza a Minority SafePack ügyében indított perből, 

ám nem tesz le újabb dokumentumokat az Európai Unió luxemburgi bíróságán, amíg a 

parlament meg nem vitatja Románia álláspontját a kisebbségi európai polgári 

kezdeményezés ügyében – ismertette a Victor Ponta kormányfővel szerdán kötött 

egyezséget Kelemen Hunor.  

 

Nemzetpolitikai kerekasztal: Kárpát-medencei együttműködésre hangolva 
2014. július 12. – Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A külhoni magyar politikai szervezetek vezetői a közösségek mindennapjairól, gondokról 

és eredményekről, érdekérvényesítési erejükről és célkitűzéseikről tartottak kerekasztal-

beszélgetést a Martosi Szabadegyetemen. Berényi József (MKP), Kelemen Hunor 

(RMDSZ), Pásztor István, (VMSZ), Brenzovics László (KMKSZ) pártelnökök, valamint 

Wetzel Tamás, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár egyaránt a Kárpát-medencei 

szolidaritás és egymásra figyelés fontosságát hangsúlyozta. Wetzel Tamás szerint a 

szimbolikus politizálástól el kell rugaszkodni, illetve a szimbólumokat tartalommal kell 

megtölteni. A magyar kormány közel 20 milliárd forintot fordít a határon túli 

nemzetpolitikára, arra azonban oda kell figyelni, hogyan lehetne a leghatékonyabban 

felhasználni a támogatást, illetve hogyan növelhetők a források. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20140711211816/Semjen-A-magyarsagnak-egyetlen-olyan-kovetelese-sincs-amire-ne-lenne-pelda-az-Europai-Unioban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140711211816/Semjen-A-magyarsagnak-egyetlen-olyan-kovetelese-sincs-amire-ne-lenne-pelda-az-Europai-Unioban.html
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/32162-elnoke-nelkul-marad-kormanyon-az-rmdsz
http://www.hirek.sk/itthon/20140712201258/Nemzetpolitikai-kerekasztal-Karpat-medencei-egyuttmukodesre-hangolva.html
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Kisebbségkutatók: Magyarország csak olyat kér, amire európai példák vannak 
2014. július 13. – MTI, hirado.hu, bumm.sk, Magyar Hírlap 

Nem követel különleges jogokat a magyar kormány a környező országokban élő magyar 

kisebbségek számára, csupa olyasmit kér, amire európai példák vannak - mondták el 

kisebbségkutatók Budapesten, a Tom Lantos Intézet által és a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet társszervezésével szervezett nemzetközi tanácskozás után. A Tom Lantos 

Intézet Magyar kisebbségek európai kontextusban: eredmények és kihívások címmel 

szervezett nemzetközi műhelytanácskozást a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel és a 

Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetével közösen. A nemzetközi 

szakmai élet legnagyobbjai vettek részt a Tom Lantos Intézet tanácskozásán, amely újabb 

alkalom volt, hogy nemzetközi példákon bemutassuk, hogy az autonómia, a kettős 

állampolgárság, a külhoniak szavazati joga nem kelet-európai sajátosság - mondta Kántor 

Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója. 

 

Fogy a magyar, a gyermekvállalók 7-8 százaléka külföldön él 
2014. július 11. – MTI, Magyar Hírlap 

A magyar fiatalok kivándorlása nyugatra, az asszimiláció és az alacsony termékenység az a 

három népesedéspolitikai téma, amellyel mindenképpen foglalkozni kell. A 

gyermekvállalási korban lévők hét-nyolc százaléka külföldön tartózkodik - mondta 

Kapitány Balázs, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének tudományos titkára a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a Magyarság Háza konferenciáján. A tanácskozáson 

felszólalt Korhecz Tamás, a szerbiai Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke is. Az MNT az 

egyetlen olyan magyar külhoni közösség, amely népesedési stratégiát alkotott. Mint 

mondta, Vajdaságban húsz év alatt 350 ezerről 250 ezerre csökkent a magyarság száma, a 

közösség folyamatosan elöregszik, az iskoláskorúak száma megfeleződött. Fő céljuk a 

gyermekvállalási hajlandóság növelése, ezt akarják tudatosítani a közösségben például az 

anyaság és a család mint értékrend támogatásával. 

 

Németh Zsolt Tusványosról és a nemzeti elkötelezettségről 
2014. július 11. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

Tusványosnak, azaz a Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek fontos a szerepe abban, hogy 

mára a külhoni magyarság és a nemzeti elkötelezettség összetartozik, a kettő szinte 

szinonimává vált – mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

pénteken Budapesten. A 25. Bálványosi Nyári Szabadegyetemről tartott sajtótájékoztatón 

Németh Zsolt kiemelte: Tusványos hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz nemzedéke, a 

rendszerváltó nemzedékek, valamint a külhoni magyar társadalmak és elitek között 

intenzív kapcsolat jött létre, és a magyarországi politikusoknak alapos az ismeretük a 

határon túli magyarságról. Hozzátette: Tusványosnak is köszönhető, hogy „Erdély divatba 

jött", ma már százezrek járnak Csíksomlyóra, és rengeteg testvérvárosi kapcsolat jött létre 

magyar és erdélyi városok között. 
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http://www.hirado.hu/2014/07/13/kisebbsegkutatok-magyarorszag-csak-olyat-ker-amire-europai-peldak-vannak/?source=hirkereso
http://magyarhirlap.hu/cikk/820/Fogy_a_magyar_a_gyermekvallalok_78_szazaleka_kulfoldon_el
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/nemeth-zsolt-tusvanyosrol-es-a-nemzeti-elkotelezettsegrol
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A magyarság szolgálatát díjazta Semjén Zsolt 
2014. július 12. – kormany.hu, OrientPress 

Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes a Parlament Vadász termében magas állami 

kitüntetést adott át a magyar–izraeli kapcsolatok fejlesztése és az Izraelben élő magyar 

ajkú zsidóság magyar identitásának megőrzése érdekében végzett, példaértékű közéleti 

tevékenysége és kiemelkedő emberi helytállása elismeréseként Yitzak Livnatnak. 

 

Kormányzás helyett nyomásgyakorlás – Bíró Zsolt helyzetértékelője 
2014. július 11. – Erdély Ma, Háromszék 

Jobb lenne, ha az RMDSZ kilépne a kormányból, és a látszatpolitizálás helyett a Székely 

Nemzeti Tanáccsal (SZNT) és a Magyar Polgári Párttal (MPP), nemzetközi 

nyomásgyakorlással próbálná érvényesíteni az erdélyi, a székelyföldi magyarság 

autonómiaigényét – fejtette ki tegnap Sepsiszentgyörgyön Bíró Zsolt, az MPP elnöke. 

Nemzetpolitikai helyzetértékelőjében kitért arra is, hogy nem az ő dolga megmondani, mit 

tegyen egy másik párt. Pikáns helyzet alakult ki a román kormánykoalícióban, az 

államelnök-választás közeledtével az SZDP, de az RMDSZ számára egyre 

kényelmetlenebbé válik a kapcsolat – véli Bíró Zsolt. Úgy látja, a szociáldemokraták 

felmérték, több szavazatot hozhat, ha szakítanak az RMDSZ-szel, és éppen ezért a 

maximumig feszítik majd a helyzetet. 

 

EU Tábor – Egymástól is tanulnak a fiatal tanácsosok 
2014. július 11. – Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A MIÉRT önkormányzati csereprogramját ismertették péntek délután, július 11-én az EU 

Táborban. A beszélgetésen felszólalt Takács Aranka vajdahunyadi, Geréd Imre kolozsvári 

és Berde Zoltán székelyudvarhelyi önkormányzati képviselő. Takács Aranka, a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet Önkormányzati Kabinet vezetője kifejtette: „a MIÉRT Önkormányzati 

Csereprogram Erdély különböző városaiban tevékenykedő fiataloknak szól. A projekt célja 

megismerni más települések önkormányzatainak működését, mind határozatok, tervek, 

mind politikai lobbi szempontjából. A cél ugyanakkor egymás munkájának megkönnyítése 

tapasztalatcserével”. 

 

A legfiatalabb megyei tanács vezetősége beszélt munkatapasztalatairól az EU 
Táborban 
2014. július 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Hargita megye tanácsának két fiatal alelnöke, Incze Csongor és Barti Tihamér saját 

munkatapasztalataikat osztották meg szombaton, július 12-én a 11. EU Táborban.  

Romániában a legfiatalabb megyei tanács vezetősége Hargita megyének van. „A munka 

teljes körű készenlétet igényel, és reggeltől késő estig tartó munkaidővel jár, emellett a 

E
rd

é
ly

 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnok-helyettes/hirek/kituntetest-adott-at-semjen-zsolt-a-magyarsag-szolgalataert
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=168241&cim=kormanyzas_helyett_nyomasgyakorlas_biro_zsolt_helyzetertekeloje
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=168298&cim=eu_tabor_egymastol_is_tanulnak_a_fiatal_tanacsosok
http://itthon.transindex.ro/?hir=36845
http://itthon.transindex.ro/?hir=36845
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tevékenységünk akkor válhat teljessé, ha egy szakmai csapatot gyűjtünk magunk köré” — 

részletezte Incze Csongor. 

 

EU Tábor: középpontban a többnyelvűség 
2014. július 12. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Nyelvi jogokról és többnyelvűségről tartottak előadást szombaton, az EU Tábor záró 

előadásán Markó Attila parlamenti képviselő, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője, 

Szilágyi István, a Maghia România blog szerkesztője, valamint Talpas Botond, az Igen, 

tessék! mozgalom elnöke. „Nem elég követelni a nyelvi jogainkat, azokkal élnünk is kell. 

De tudjuk-e vajon, hogy hol és hogyan használhatjuk ki a lehetőségeinket?” – indította az 

előadást Markó Attila, majd hozzátette, az általa képviselt szervezet a nyelvi jogok 

megismertetését, illetve monitorizálását vállalta fel. Az interaktív beszélgetésen 

elhangzott, hogy anyanyelvi tájékoztatáshoz a közigazgatásban, az igazságszolgáltatásban, 

a tanügyben, gazdaságban és a sajtóban egyaránt állampolgári joggal rendelkezünk. Markó 

Attila kiemelte: „a nyelvi jogok érvényesítésében az egyetlen járható út a párbeszédé”. 

 

Komoly társadalmi kihívás a fiatalok jövőjének biztosítása  
2014. július 12. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen, Szabadság 

Az RMDSZ európai parlamenti képviselői, Winkler Gyula és Sógor Csaba július 12-én, 

szombaton délelőtt az EPP cselekvési program 2014: jövőt a fiataloknak! címmel tartottak 

előadást a 11. EU Táborban, Marosfőn.  

 

Jogainkat ismertető hiánypótló kiadvány 
2014. július 12. – szekelyhon.ro, Krónika 

Hét székelyföldi helyszínen mutatták be az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) Jogaink 

Romániában magyarul című kiadványát, amely magyar nyelven, közérthető formában 

tartalmaz alapvető jogi ismereteket. Péntek este Kis Júlia ügyvéd, a kötet társszerzője és 

Sorbán Attila Örs, az EMI országos elnöke ismertette a kiadványt a csíkszeredai 

Szakszervezetek Művelődési Házában. 

 

Kolozsvár: magyarul is fel kell tüntetni a város nevét a helységnévtáblákon 
2014. július 13. – transindex.ro, Krónika, MNO 

Bírósági végzés kötelezi Kolozsvár önkormányzatát arra, hogy magyarul is feltüntesse a 

város nevét a helységnévtáblákon. A pert egy holland alapítvány kezdeményezte, Monica 

Trofin bíró pénteken helyt adott a keresetnek. A döntés nem végleges. A pert Landman 

Gábor, a European Committee Human Right Hungarians Central Europe Alapítvány 

elnöke indította a kolozsvári törvényszéken a polgármesteri hivatal ellen. Landman azzal 

érvelt, hogy Kolozsváron egy jelentős nemzeti kisebbség él, amely meghatározó szerepet 

töltött be a település fejlesztésében. Ugyanakkor vállalta, hogy az új helységnévtáblák 

felszerelésének költségeit fedezi. 
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Állásfoglalás a Mikóért a református világtalálkozón 
2014. július 13. – Krónika, szekelyhon.ro, MNO 

A református egység, a Székely Mikó Kollégium ügye, valamint a kárpátaljai reformátusok 

mellett áll ki a Magyar Református Egyház Generális Konventjének zárónyilatkozata. 

Kiegészítésként bekerült a Kárpát-medencei egyházi oktatás mellett való kiállás is. A 

kétnapos sepsiszentgyörgyi plenáris ülés végén, pénteken fogadták el a zárónyilatkozatot. 

A szentgyörgyi találkozó és ülés a 7. Református Világtalálkozó része volt, ezzel lezárták a 

Kálvin-éveket, és elkezdték a készülődést a reformáció 500 éves jubileumára. Kató Béla, az 

Erdélyi Református Egyházkerület püspöke házigazdaként felhívta a figyelmet, hogy a 

jövőtervezésben a gyerekvállalás a kulcskérdés, és ebben a szemléletváltásban az 

egyházaknak is óriási felelősségük van. Rámutatott, hogy a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégiumban tartott ülés helyszíne szimbolikus, hiszen a Székely Mikó az egyházi 

visszaszolgáltatásért folytatott harc, az egyházi értékek vigyázásának szimbólumává vált. 

 

Román és magyar lapok az RMDSZ kormányon maradásáról 
2014. július 13. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Politikai szimpátiáik függvényében kommentálták a hétvégi romániai lapok azt, hogy a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) nem lép ki a kormányból, csak elnöke, 

Kelemen Hunor mond le kormánytisztségeiről a kisebbségek európai polgári 

kezdeményezése körül kirobbant bukaresti koalíciós vita nyomán. A jobboldalhoz közel 

álló Hotnews.ro hírportálon Dan Tapalaga Egy román-magyar átverés címmel azt 

fejtegette, hogy Victor Ponta szociáldemokrata kormányfő és Kelemen Hunor RMDSZ-es 

miniszterelnök-helyettes csak nacionalista szavazóik kedvéért játszották el a 

„pofozkodást", valójában fontosabb számukra a hatalom. 

 

Kelemen Hunor Martoson: a kormányzás nem a szeretetről szól 
2014. július 13. – Krónika, Szabadság 

Az RMDSZ kormányzati szerepvállalása nem elvi azonosulást jelent koalíciós 

partnereikkel, és „soha nem a szeretetről szól", viszont erősíti a helyi magyar közösség 

érdekérvényesítő lehetőségét – mondta Kelemen Hunor, a szövetség elnöke a felvidéki 

martosi szabadegyetemen szombaton. „Ha azt várnánk meg, hogy olyan román politikusok 

mellé állhassunk akiket szeretünk, valószínűleg a következő néhány generációban erre 

nem kerülne sor” – szögezte le. Az RMDSZ elnöke elmondta, hogy az elmúlt egy évben 

sikerült elfogadtatniuk – az autonómiatörekvések miatt fontosnak tartott – a regionális 

decentralizációról szóló alkotmánymódosítást, ám azt az alkotmánybíróság az 

alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette. A politikus szerint így a továbbiakban nem 

érdemes foglalkozni alkotmánymódosítással, ehelyett új alaptörvényt kell elfogadtatni. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/allasfoglalas-a-mikoert
http://www.erdely.ma/kozeletunk.php?id=168344&cim=roman_es_magyar_lapok_az_rmdsz_kormanyon_maradasarol
http://www.kronika.ro/belfold/kormanyszerep-vezeraldozattal
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Autonómiastatútum: közeledtek az álláspontok 
2014. július 13. – Krónika 

A Magyar Polgári Párt által is felvállalható autonómiatervezet körvonalazódott ki az 

RMDSZ és az MPP szakértői bizottságának sepsiszentgyörgyi ülésén: a felek megegyeztek, 

hogy a következő két hétben kidolgozzák a végleges változatot, és azt közvitára bocsátják. 

Biró Zsolt, az MPP elnöke a Krónika érdeklődésére elmondta, azt kérik a szövetség 

politikusaitól, hogy a statútumot az őszi parlamenti ülésszakban nyújtsák be, és 

mihamarabb terjesszék be az alkotmánymódosító javaslataikat is. 

 

Elvtelen kompromisszum 
2014. július 13. – Bálint Eszter – Krónika 

A Krónika hétfői vezércikke szerint „Hosszas vívódás után – amint az várható volt – az az 

oldal kerekedett felül az RMDSZ-ben, amely a kormányzást célnak és nem eszköznek 

tekinti, s ezáltal ismét bebizonyosodott, hogy sokan vannak az RMDSZ-ben, akiknek saját 

pillanatnyi jólétük fontosabb az általuk képviselt közösség jogainál. Tovább legitimálnak 

egy kormányt, amely – mint ismeretes – a MOGYE magyar főtanszéke létrehozásának 

megtorpedózásával került hatalomra, magyarellenessége pedig azóta sem mérséklődött”. 

 

A magyar ügy nincs ott Európa térképén, ezt kell megváltoztatni 
2014. július 13. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A magyar ügyek alulreprezentáltak Európa legnagyobb agóráján, az Európai 

Parlamentben, és ezen változtatni kell az elkövetkezőkben – véli Szájer József (Fidesz), az 

Európai Parlament képviselője, aki szerint azonban aligha lehetnek túlzott reményeink. A 

II. Martosi Szabadegyetem utolsó fórumán Csáky Pál (MKP) EP-képviselőként a felvidéki 

magyar ügyek eddiginél is határozottabb képviseletét hangsúlyozta. Csáky kérdésre 

válaszolva, hogyan képzeli az együttműködést a Most-Híd színeiben mandátumot kapott 

Nagy Józseffel, elmondta: nem tartja kizártnak, hogy versenyhelyzet lesz közöttük, ezt 

azonban majd a jövő mutatja meg, jelenleg beszélő viszonyban vannak, ennél több 

azonban egyelőre nem történt. 

 

Csáky állampolgárságát vonják kétségbe a smeresek 
2014. július 13. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A Smer két képviselője, Ján Podmanický és Juraj Blanár is arra kéri Csáky Pált, hogy 

nyilvánosan vallja be, magyar állampolgár-e és ha igen, mikor lett az. Podmanický szerint 

Csáky számos olyan kijelentést és cselekedetet tett, amely jogos aggodalmakra ad okot, 

ami a szlovák EP képviselet érdekeit illeti. „Az ő nyilvános szlovákiai magyar autonómiáról 

szóló tervei és a nyílt Fidesz képviselete az európai parlamentben átlépik a tolerálható 

szintet, és határos a hazaáruló tevékenységekkel” – mondta Podmanický. A képviselők 

emellett megjegyzik, hogy Csákyt Szlovákia képviseletéért választották EP képviselőnek, és 

nem pedig ellene, pedig épp ilyen megnyilvánulásai vannak. Ezektől szerintük 
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tartózkodnia kellene. „Arra kérjük, hagyjon fel ezekkel a ténykedéseivel, vagy mondjon le 

EP képviselői mandátumáról, és a jövőben induljon a Fidesz vagy a Jobbik színeiben” – 

tette hozzá Blanár. 

 

Pásztor: A tartományi kormány átalakításáról szóló tárgyalások a 
tragikomédia fázisában vannak 
2014. július 12. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga és az Új Demokrata Párt vezetői, Nenad Čanak és Boris 

Tadić közötti tárgyalások a tartományi kormány átalakításáról “a tragikomédia fázisában” 

vannak, véli Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. “A tartományi kormány 

átalakításáról szóló tárgyalások, amelyet Čanak és Tadić indítottak, jelenleg a 

tragikomédiának abban a fázisában vannak, amelynek a vége ősz előtt nem látszik. Addig 

viszont beérnek majd bizonyos dolgok”, nyilatkozta Pásztor a Novostinak, hozzátéve, az 

évek óta tartó patthelyzetből megítélése szerint az egyetlen kiutat a koncentrációs 

kormány jelentené. 

 

Nem szentségtörés az alkotmány módosítása 
2014. július 12. – Magyar Szó 

A szerb alkotmány módosítása már hosszabb ideje téma, a márciusi rendkívüli parlamenti 

választásokat megelőző kampányban pedig a korábbiakhoz képest még fokozottabban volt 

terítéken ez a kérdés. Hatalmi és ellenzéki pártok is egyetértenek azzal kapcsolatban, hogy 

az aktuális alaptörvényt számos hiba és ellentmondás jellemzi, egyelőre csak az nem 

világos, hogy mikor kezdődhet el az alkotmány módosításának a folyamata. Pásztor Bálint, 

a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakcióvezetője egyetért a 

meglátással, hogy valaminek történnie kell ezen a téren. Az már csak részletkérdés, hogy 

az alkotmányt módosítani kellene, vagy egy teljesen újat elfogadni, jegyezte meg Pásztor, 

mondván: ha módosításra kerülne sor, akkor annak átfogónak kellene lennie és 

meglehetősen sok szakaszt kellene érintenie. 

 

A kapcsolatteremtés ideje 
2014. július 12. – Magyar Szó 

A május végi választásokat követően, július elsején megalakult az Európai Parlament 

közvetlen választási rendszer bevezetése utáni nyolcadik összetétele. Deli Andor néppárti, 

a Fidesz listájáról parlamenti mandátumot szerzett vajdasági politikus elmondta: ez a 

rövid időszak elegendőnek bizonyult arra, hogy felvegye a kapcsolatot az összes régióbeli 

ország képviselőivel, már megbeszéléseket folytatott szlovákiai, romániai, horvátországi 

képviselőkkel is. Deli Andor a határon túli magyarok számára is fontos közlekedési és 

turisztikai témákkal foglalkozik majd bizottsági teendőinek ellátása során. 
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Csóka: Felavatták a II. Rákóczi Ferencet ábrázoló szobrot 
2014. július 12. – Vajdaság Ma 

Csókán ünnepélyes keretek között avatták fel azt a II. Rákóczi Ferencet ábrázoló 

tölgyfaszobrot, amelyet II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület felkérésére az 

idén megtartott oromhegyesi fafaragó tábor résztvevői készítettek el. A csókai 

Szentháromság római katolikus templom kertjében felállított II. Rákóczi Ferenc szobrot 

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára és Nick Ferenc, a budapesti Falvak 

Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke leplezték le, akik ünnepi beszédükben a 

szoborállítás jelentőségét emelték ki, kitérve II. Rákóczi Ferenc alakjának méltatására is, 

hangsúlyozva, a fejedelem összeköti a Kárpát-medencei népeket, példája valamennyi 

magyar elé példaként állítható, függetlenül attól, hogy a világ melyik szegletében él. 

 

Az MNT ösztöndíjpályázata 
2014. július 12. – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács immár negyedik éve hirdeti meg hallgatói ösztöndíjpályázatát a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával. A júliusi pályázat lehetősége 2014. július 15-

étől augusztus 15-éig áll nyitva azok előtt az egyetemisták és főiskolások előtt, akik felvételt 

nyertek a Szerb Köztársaságban akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap-, illetve osztatlan 

képzés első évfolyamára, és magyar nyelven végezték általános vagy középiskolai 

tanulmányaikat a határozat rendelkezéseivel összhangban. 

 

XII. Vajdasági Szabadegyetem: A magyar nemzetpolitika és a vajdasági 
magyar politikai érdekképviselet 
2014. július 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A nemzetpolitikának mindig kell, hogy célja legyen, az autonómia pedig nem cél, hanem 

eszköz annak eléréséhez, hogy a külhoni magyaroknak élhető jövője legyen a 

szülőföldjükön. A nyugati hatalmak kezdetektől fogva gyanakvással tekintettek a 

rendszerváltás után kialakuló nemzetpolitikára, ez a gyanakvás részben máig megmaradt, 

ami beszűkíti az anyaország kormányának mozgásterét. A tabukat azonban lassan sikerül 

ledönteni, ma már mindenki számára természetes, hogy Magyarország törődik a határon 

túl rekedt magyarokkal. – mondta többi között Répás Zsuzsanna a XII. Vajdasági 

Szabadegyetem hivatalos lezárása előtti közéleti kerekasztal beszélgetésen. 

 

Wetzel: mindig a kárpátaljai magyarok mögött áll a kormány 
2014. július 13. – MTI, Kárpátinfo 

Mindig a kárpátaljai magyarok mögött áll a magyar kormány és Magyarország 

miniszterelnöke - jelentette ki Wetzel Tamás, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkára vasárnap Tiszaújlakon, a kárpátaljai magyarság 

hagyományosan legnagyobb tömegrendezvényének számító Turul-ünnepségen. A politikus 
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úgy vélte, hogy a nemzeti összetartozásról 2010-ben elfogadott törvény nagyon fontos 

szimbolikus lépés volt a nemzet újraegyesítéséért folytatott küzdelemben, de még nem 

hozta el a győzelmet, még mindig nagyon sok tennivaló van a nemzeti közösségek közötti 

bizalom helyreállításában, a nemzeti egység megteremtésében. Kiemelte: a kárpátaljai 

magyarság sorsának előmozdításában a magyar kormány a KMKSZ-re megbízható 

stratégiai partnerként tekint. 

 

Magyar iskola és óvodás foglalkozás indult az Okanagan völgyben 
2014. július 12. – Nemzeti Regiszter 

A Kőrösi Csoma Sándor Program keretein belül kezdetét vette a magyar nyelv oktatás 

Kelownában. A kisgyermekes családok részéről már a kezdetektől hatalmas érdeklődés 

övezte a kezdeményezést. Május közepén mindenki igényét felmérve elkezdtük a 

programot. Általában heti kettő, de van, hogy három alkalommal is tartok foglalkozásokat 

a Magyar Házban, amelyek életkor szerint két típusba sorolhatóak. Magyar nyelv tanítás 6 

éven felülieknek és óvodás foglalkozás 6 éven aluliaknak. 

 

Kanada nap és a magyar lángos 
2014. július 12. – Nemzeti Regiszter 

Kanada születésnapját ünneplik az országban mindenütt hagyományosan minden évben 

július 1-én. A rengeteg nemzetiséget befogadó és velük együtt élő ország a saját születése 

napján is teret ad az itt élő népek kultúrájának a Folk Fesztivál keretein belül Kelownában. 

A belvárosban található Prospera Place stadion adott helyet a fesztiválnak, amelyen a helyi 

magyarok idén 41 éve vettek részt. A 1975 és 1990 között a Kelowna-i tánccsoport is 

rendszeresen fellépett az eseményen. 
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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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