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Nem fogja kinevezni Băsescu Biró Rozáliát és Claudiu Mandát 
2014. augusztus 5. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, MNO, Magyar 

Hírlap, nol.hu 

Holnapig vár Traian Băsescu arra, hogy Victor Ponta miniszterelnök Biró Rozália és 

Claudiu Manda helyett más kulturális és költségvetési miniszter-jelölteket nevesítsen. Az 

államfő a B1 televízió adásában nyilatkozott a miniszteri kinevezések kapcsán. Elmondta, 

amennyiben Ponta nem nevesít más személyeket, lépnie kell: "elvileg" el kell utasítania a 

két politikus kinevezését. A műsorvezető felvetésére, hogy mi történik, ha a miniszterelnök 

második alkalommal is Birót és Mandát jelölti, az államfő egy alkotmánybírósági 

határozatra hivatkozva elmondta, hogy Ponta ezt nem teheti meg. Az államfő felrótta 

Pontának, hogy mielőtt eljuttatta volna a két miniszter-jelöltre vonatkozó javaslatát a 

államelnöki hivatalhoz, a tévében jelentette be, hogy kit akar nevesíteni. Az államfő Biróra 

utalva ismét elmondta: nem nevezhet ki egy olyan személyt kulturális miniszternek, 

akinek hiányos a románnyelv-ismerete. 

 

Diszkriminatívnak minősítette a CNCD a marosvásárhelyi utcanévtáblákat 
2014. augusztus 5. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, MNO, Hirek.sk, nol.hu 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) a Kétnyelvű utcanévtáblákat Marosvásárhelyen 

civil érdekérvényesítő csoport szakmai tanácsadójaként ez év májusában feljelentette 

Marosvásárhely polgármesterét és a város jegyzőjét az Országos Diszkriminációellenes 

Tanácsnál (CNDC) a település utcanévtábláinak diszkriminatív jellege miatt. A CNCD 

2014. július 31-én meghozott döntése értelmében a marosvásárhelyi utcanévtáblák 

diszkriminatívak a magyar közösség irányába. A tanács figyelmeztetésben részesítette a 

város polgármesterét és jegyzőjét, továbbá hat hónapos határidőt szabott arra, hogy a 

valós kétnyelvű utcanévtáblák kifüggesztése megvalósuljon. Felszólította az intézmény 

vezetőjét a polgármesteri hivatal jelenlegi költségvetésének módosítására, azzal a céllal, 

hogy az utcanévtáblákra szükséges pénzügyi keret biztosítva legyen. 

 

Tóth Mihály: Csorbítja a nemzetiségek oktatási jogait az új ukrán 
felsőoktatási törvény 
2014. augusztus 5. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo, MNO, Hirek.sk, Magyar Hírlap 

Az új ukrán felsőoktatási törvény gyakorlatilag megkérdőjelezi Ukrajna nemzeti 

közösségeinek az anyanyelven történő felsőoktatáshoz való jogát – jelentette ki Tóth 

Mihály kisebbségjogi szakértő. A közelmúltban elfogadott és a napokban hatályba lépett új 

ukrán felsőoktatási törvény kapcsán Tóth elmondta: a jogszabály fő újítása az, hogy a 

felsőoktatás kizárólagos nyelveként az ukránt határozza meg. A magánintézmények 

esetében megengedi azt, hogy a tanítás nyelvét a tulajdonosok válasszák meg, de az állami 

fenntartásúaknál csupán annak a lehetőségét adja meg, hogy a felsőoktatási intézmények 

egyes tantárgyakat idegen nyelven oktathassanak. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=37047
http://itthon.transindex.ro/?hir=37039
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/toth-mihaly-csorbitja-nemzetisegek-oktatasi-jogait-az-uj-ukran-felsooktatasi-torveny
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/toth-mihaly-csorbitja-nemzetisegek-oktatasi-jogait-az-uj-ukran-felsooktatasi-torveny
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Határon túli pályázatokat is fogadnak az online filmeket támogató Neumann-
pályázatra  
2014. augusztus 5. – MTI, hirado.hu, Hirek.sk   

Idén először határon túli filmkészítők is jelentkezhetnek a Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság (NMHH) Médiatanácsának online filmeket támogató Neumann-pályázatára. Az 

NMHH Médiatanácsa által koordinált, Magyar Média Mecenatúra programon belül 

huszonöt millió forintos keret áll rendelkezésre az online közszolgálati műsorszámok 

gyártásának támogatására, ebből húszmillió forintig belföldi, a további ötmillió forintból 

pedig határon túli alkotásokat támogatnak. 

 

Elhatárolódott az ortodox egyház az elnökválasztási kampánytól 
2014. augusztus 5. – transindex.ro, Szabadság 

Elhatárolódott az elnökválasztási kampánytól a román ortodox egyház, amely felkérte a 

politikusokat, ne használják fel kampánycélokra az egyházat és a hit kérdéseit. Az 

államelnök-választási kampányban a jelöltek vallásáról és etnikai hovatartozásáról alakult 

ki vita az elmúlt napokban. Mégpedig azután, hogy Victor Ponta miniszterelnök a 

legesélyesebbnek tartott lehetséges ellenjelöltjére, az evangélikus vallású, szász 

nemzetiségű Klaus Johannisra utalva a múlt héten kijelentette: semmi gondja azzal, ha egy 

elnökjelölt nem román és nem ortodox vallású, de azt sem szeretné, hogy valaki a saját 

hazájában azzal vádolja vagy hibaként tüntesse fel, hogy ő román és ortodox. "Így 

születtem, így fogok meghalni, büszke vagyok erre, és azt hiszem, tiszteletet érdemlek 

ezért" - jelentette ki a PSD államfőjelöltje. 

 

Klaus Johannis: Romániában születtem, román vagyok 
2014. augusztus 5. – Krónika, transindex.ro 

Romániában születtem, román állampolgár, és csakis román állampolgár vagyok. A 

következő időszakban sokat fogom járni az országot, hogy tisztázzam ezt a dolgot – 

jelentette ki kedden Klaus Johannis a nemzetisége és vallása kapcsán az elmúlt napokban 

kialakult vitára utalva. Nagyszeben német nemzetiségű, evangélikus vallású polgármestere 

először szólalt meg a témában Victor Ponta miniszterelnök múlt heti kijelentése óta. A 

kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) államfőjelöltje közölte: semmi gondja azzal, ha 

egy elnökjelölt nem román és nem ortodox vallású, de azt sem szeretné, hogy valaki a saját 

hazájában azzal vádolja vagy hibaként tüntesse fel, hogy ő román és ortodox. 

 

Segítenek a magyarországi anyakönyveztetésben a honosított szülőknek 
2014. augusztus 5. – transindex.ro 

Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi irodájában segítséget kapnak az anyakönyvezéshez 

szükséges iratcsomó összeállításában azok a személyek, akiknek a magyar állampolgársági 

eskü letétele után született gyerekük, kötöttek házasságot, vagy halálesetet szeretnének 
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http://www.hirado.hu/2014/08/04/hataron-tuliak-jelentkezeset-is-varjak-a-neumann-palyazatra/
http://www.hirado.hu/2014/08/04/hataron-tuliak-jelentkezeset-is-varjak-a-neumann-palyazatra/
http://itthon.transindex.ro/?hir=37040
http://kronika.ro/belfold/klaus-johannis-roman-vagyok
http://itthon.transindex.ro/?hir=37044
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bejelenteni. A gyerekek öröklik a szülők után a magyar állampolgárságot, azonban az 

anyakönyveztetés ehhez elengedhetetlen. A kérelem alapján kiállítják a magyar születési, 

házassági vagy halotti levelet. 

 

Mi lesz, ha Băsescu elutasítja Biró kinevezését? 
2014. augusztus 5. – maszol.ro 

Az RMDSZ alkotmányhoz értő politikusainak árnyalatokban eltérő a véleménye arról, 

hogy mi várható akkor, ha Traian Băsescu visszautasítja Biró Rozália kinevezését a 

kulturális miniszteri tisztségbe. Egy korábbi alkotmánybírósági döntés szerint a 

kormányfő köteles egy másik jelöltet nevesíteni.  

 

Növekedhet a magyar igazgatók száma 
2014. augusztus 5. – szekelyhon.ro 

Bár minden magyar tagozattal rendelkező iskolának van magyar képviselete a 

vezetőségben, ősztől még több magyar igazgatóval gazdagodhatnak a Maros megyei 

tanintézetek. Az új igazgatókat szeptember elsejétől nevezi ki a tanfelügyelőség. Maros 

megyében minden olyan tanintézetben, ahol magyar tagozat működik, vagy magyar 

igazgató, vagy magyar aligazgató van – hangsúlyozta Illés Ildikó. „Ahol jól végezte dolgát a 

magyar igazgató, természetesen a következő évre is őt választjuk. Ami többletet jelenthet 

szeptembertől az, hogy a magyar aligazgatók közül többen igazgatói tisztséget láthatnak el. 

Konkrétumokat még nem mondhatok, hiszen a hónap végéig a jelenlegi vezetők vannak 

tisztségben” – magyarázta a főtanfelügyelő-helyettes. 

 

Szentgyörgyön megszavazták az autonómiát kérő petíciót  
2014. augusztus 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Székelyföld autonómiáját kérő petíciót szavazott meg a sepsiszentgyörgyi önkormányzat. 

Az előterjesztett tervezetet hosszas vita után a 13 magyar tanácstag egyöntetűen 

támogatta, míg a négy román tanácstag a szavazást is megtagadta, arra hivatkozva, hogy a 

nemmel való szavazással is legitimálnának egy törvénytelen határozatot. A 153 székelyföldi 

önkormányzatok közül Sepsiszentgyörgy 26-ikként fogadta el az SZNT által szorgalmazott 

petíciót.  

 

Az autonómia kérdését is megvitatják az EMI-tábor résztvevői 
2014. augusztus 5. – Krónika 

Kedd délután hivatalosan is kezdetét vette a 10. alkalommal megrendezett borzonti EMI-

tábor, amelynek résztvevői egyebek mellett az autonómia kérdését is megvitatják. A 

vasárnapig tartó rendezvény főszervezője, Sorbán Attila Örs elmondta: a tábor programját 

az idén is úgy állították össze, hogy az előadásokon terítékre kerüljön az erdélyi 

magyarokat és a Kárpát-medencei magyarokat érdeklő valamennyi fontos téma, amelyek a 

„nemzet jobb megismerésének és a magyarság megmaradásának eszközéül szolgálhatnak”. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/33438-mi-lesz-ha-basescu-elutasitja-biro-kinevezeset
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/novekedhet-a-magyar-igazgatok-szama
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/33450-szentgyorgyon-megszavaztak-az-autonomiat-kero-peticiot
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/borzonton-gyulekezik-a-nemzeti-jobb
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Székely kongresszust javasol Darvas-Kozma József 
2014. augusztus 5. – Krónika 

Az 1902-es tusnádfürdői gyűlés mintájára egy új székely kongresszus összehívását 

javasolta Darvas-Kozma József csíkszeredai főesperes vasárnap a nyergestetői csata 165. 

évfordulója alkalmából elhangzott beszédében. Az elgondolás részleteiről az ötletgazdától 

érdeklődött a Krónika. 

 

Máris megrongáltak egy vásárhelyi magyar utcanévtáblát 
2014. augusztus 5. – Krónika 

Alig került ki Marosvásárhely néhány épületére pár valós kétnyelvű utcanévtábla, máris 

megrongáltak egyet közülük. Kedden a Mátyás király téren, a Turbina-árok mellett akadt 

olyanra a Krónika, amelyen a magyar nyelvű felirat egy részét piros-sárga-kék alapú 

lehúzós képpel takarták le. A matricán az „Uniţi sub tricolor” (Egyesülve a trikolór alatt) 

felirat olvasható. Huszonöt évvel ezelőtt, 1990 véres márciusát megelőzően szintén a 

Corvin Mátyás nevét hirdető táblát mázolták le elsőként a városban. A Turbina-híd mellett 

lévő kiskocsma kerítésén található tábla mostani megcsúfolásáról nem tudtak az 

illetékesek, sem az italozóban üldögélők. Peti András alpolgármester viszont megígérte, 

hogy akárcsak a folyamatosan lefestett helységnévtáblákat, az utcanévtáblákat is 

letisztítják vagy kijavítják. 

 

A megyei tanáccsal vitázik Maksa polgármestere 
2014. augusztus 5. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Kovászna Megyei Tanács RMDSZ-es vezetése folyamatosan megpróbálja 

ellehetetleníteni a maksai községvezetés munkáját – jelentette ki keddi sajtótájékoztatóján 

Bács-Benke László, a háromszéki település néppártos (EMNP-s) polgármestere. A megyei 

tanács és az elöljáró között egyébként a Maksa község területén levő Óriáspince-tető 

tulajdonjoga miatt dúl a vita. 

 

Izsák Balázs: fedezet nélküli gesztus Ponta részvétele a székely 
megemlékezésen 
2014. augusztus 5. – Erdély Ma, hirado.hu, Krónika 

Victor Ponta részt vett az 1848-49-es szabadságharc utolsó székelyföldi csatájának 

helyszínén megtartott megemlékezésen. A román kormányfő látogatását történelmi 

lépésként értékelték az RMDSZ politikusai. Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke és Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint azonban ez csak a közelgő 

választásoknak köszönhető. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/akezunkbe-kell-vennunk-a-jovonketa
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/kotelezo-a-tablacsere-a-maris-megrongaltak-a-vasarhelyi-magyar-utcanevtablat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-megyei-tanaccsal-vitazik-maksa-polgarmestere
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=169794&cim=izsak_balazs_fedezet_nelkuli_gesztus_ponta_reszvetele_a_szekely_megemlekezesen_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=169794&cim=izsak_balazs_fedezet_nelkuli_gesztus_ponta_reszvetele_a_szekely_megemlekezesen_audio
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Megmentik a szímői régi iskola épületét 
2014. augusztus 5. – Új Szó 

Már csak egy éve van az érsekújvári járásbeli Szímő és a magyarországi Mosonszolnok 

önkormányzatának, hogy megvalósítsa a Hagyományok és kultúrák találkozása a múltban 

és jelenben határon átnyúló projektet. A 2007–2013-as pályázati időszakban benyújtott 

európai uniós tervet a napokban hagyták jóvá. A Vág menti település vezetése a 

szomszédos Kamocsát, Andódot és Gútát, Mosonszolnok önkormányzata pedig 

Jánossomorja és Levél községet vonta be az együttműködésbe. 

 

Félidőben a nyár, több száz cserkész táborozott már 
2014. augusztus 5. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség Szlovákia legnagyobb magyar gyermek- és ifjúsági 

szervezete, amely idén is több száz gyermek táborozásáról gondoskodott. Gál Erik, a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség képzési vezetője örült az idei, magasnak mondható 

vezetőképző tábori részvételnek. 

 

Történetek a nagy háborúból címmel kiállítás nyílik Pozsonyban  
2014. augusztus 5. – bumm.sk 

Történetek a nagy háborúból címmel kiállítás nyílik PozsonybanA Szlovák Nemzeti 

Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Hagyományok és Értékek Polgári 

Társulás 2013-ban az első világháború centenáriuma alkalmából digitalizációs kampányt 

és országos méretű gyűjtést indított a még fellelhető első világháborús dokumentumok és 

emlékek feltérképezésére. 

 

Megkezdődött a felsőooktatási intézmények akkreditációja 
2014. augusztus 6. - Hírek.sk 

A komplex minősítési folyamatba összesen 22 felsőoktatási intézmény kapcsolódott be. A 

szükséges alapanyagokat kiértékelés végett valamennyien átadták az akkreditációs 

bizottságnak. Az első 10 felsőoktatási intézmény már június 2-án átadta a minősítéshez 

szükséges dokumentumokat. Július elsején további 12 intézmény csatlakozott, köztük egy 

állami és egy magánfőiskola. „Az akkreditációs bizottság (AK) a benyújtott kérvények 

alapján 12 hónapon belül kidolgozza a szakmai jelentést és minősítést” – tájékoztatta az 

állami hírügynökséget Michal Kaliňák, az oktatási minisztérium sajtó- és tájékoztatási 

osztályának igazgatója. 

 

Október 26-án nemzeti tanácsi választások 
2014. augusztus 5. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Október 26-án lesznek a nemzeti tanácsi választások Szerbiában. Ezt Kori Udovički 

jelentette be Belgrádban, ahol a tizenkilenc szerbiai kisebbségi önkormányzat 
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http://ujszo.com/online/regio/2014/08/05/megmentik-a-szimoi-regi-iskola-epuletet
http://www.hirek.sk/itthon/20140805113112/Felidoben-a-nyar-tobb-szaz-cserkesz-taborozott-mar.html
http://www.bumm.sk/98016/tortenetek-a-nagy-haborubol-cimmel-kiallitas-nyilik-pozsonyban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140805140206/Megkezdodott-a-felsoooktatasi-intezmenyek-akkreditacioja.html
http://pannonrtv.com/web/?p=145433
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képviselőivel találkozott. Egyben felszólította a nemzeti közösségek tagjait, hogy minél 

előbb iratkozzanak fel a külön választói névjegyzékekbe, mert azt augusztus 18-án 

ideiglenesen lezárják. 

 

A nyelvhasználati törvény alkalmazásának útján 
2014. augusztus 5. – Magyar Szó 

Vajdaság harminckilenc községében, városában a szerb mellett még legalább egy 

kisebbségi nyelv is hivatalos használatban áll. A törvényes előírások megfelelőek, a 

gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a jogszabálynak az alkalmazása terén még bőven akad 

tennivaló, s a nyelvhasználat szavatolása terén előfordulnak bökkenők. Hogy javítson a 

helyzeten, a tartományi oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárság évről évre 

kiír egy pályázatot, melyre az önkormányzatok és intézmények jelentkezhetnek, hogy 

támogatást kapjanak a többnyelvűség gyakorlati alkalmazásának megvalósítására. A 

pályázatnak három komponense van: az alkalmazottak képzése, a többnyelvű elektronikus 

ügyintézés fejlesztése és a többnyelvű névtáblák, formanyomtatványok, helységnévtáblák 

készítése. A pályázatra kizárólag a Vajdaság területén található önkormányzatok, helyi 

közösségek, intézmények, szervek jelentkezhetnek, olyanok, amelyekben az előírások 

szerint több nyelv is hivatalos használatban áll. 

 

Hivatalos státuszt kaphat az orosz nyelv 
2014. augusztus 5. – Kárpátinfo 

Az ukrán kormány lehetőséget biztosít az ukrán állampolgároknak arra, hogy bármilyen 

nyelven szabadon kommunikáljanak  – közölte Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter egy 

interjúban, melyet a TV5 franciai csatornának adott. „Készek vagyunk hivatalos státuszt 

biztosítani az orosz nyelvnek azon régiókban, melyek erre igényt tartanak” – jelentette ki 

Klimkin. 

 

Miért áll a magyar tankönyvek kiadása? 
2014. augusztus 5. – Kárpáti Igaz Szó 

A kárpátaljai magyar iskolák folyamatosan tankönyvhiánnyal szembesültek az elmúlt bő 

két évtizedben. Ez a jelentős hátrány azonban nem a tankönyvkiadó számlájára írható, az 

ugyanis minden kiadványt megjelentet, amit az oktatási minisztérium megrendel. A 

probléma éppen ez utóbbi tevékenységében mutatható ki, a tankönyvek biztosítása 

ugyanis a szaktárca feladata és felelőssége. 

 

Október 12-én lesznek a parlamenti választások 
2014. augusztus 5. – Kárpátalja Ma 

Október 12-én választanak új képviselőket a Legfelsőbb Tanácsba az ország állampolgárai 

– közölte Petro Porosenko ukrán elnök. 
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http://www.magyarszo.com/hu/2422/kozelet/114328/A-nyelvhaszn%C3%A1lati-t%C3%B6rv%C3%A9ny-alkalmaz%C3%A1s%C3%A1nak-%C3%BAtj%C3%A1n.htm
http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/hivatalos-statuszt-kaphat-az-orosz-nyelv
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=18986
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/28574-oktober-12-en-lesznek-a-parlamenti-valasztasok
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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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