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A Minority SafePack kapcsán szólalt fel Sógor Strasbourgban 
2014. július 15. – transindex.ro 

Ha az őshonos nemzeti kisebbségek védelméről szóló polgári kezdeményezés nem európai 

hatáskör, az azt jelenti, hogy Európa nem hallja meg több mint 40 millió polgárának 

hangját – érvelt Sógor Csaba hétfőn Strasbourgban, az Európai Parlament júliusi plenáris 

ülésén a Minority Safepack kapcsán kialakult vitákra reflektálva. Az RMDSZ EP-

képviselője egyperces felszólalása során elmondta, az európai polgári kezdeményezés 

jogintézményét azért vezette be a Lisszaboni Szerződés, hogy a polgárok közvetlenül részt 

vehessenek az európai szakpolitikák alakításában. "Nagyon nehéz azonban sikerről 

beszélni, ha a Bizottság sok esetben szűken értelmezi hatáskörét. Európa sokszínűsége 

érték. Ezt leszögezik a szerződések. A sokszínűség védelmében azonban ezek szerint nem 

léphetnek fel az európai intézmények" – mutatott rá. 

 

Üdvözlik a többnyelvűséget a kolozsvári magyar pártok 
2014. július 15. – Krónika 

A kolozsvári magyar politikai szervezetek képviselői örülnek annak a bírósági döntésnek, 

amely a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezésére kötelezi a kincses városi 

önkormányzatot. Horváth Anna alpolgármester a Krónikának elmondta, a döntés nem 

végleges, mivel az önkormányzat fellebbezhet, az RMDSZ-frakció azonban határozottan 

ellenzi ezt. Hozzáfűzte, a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezése nem olyan döntés, amely 

elvenne az önkormányzat vagyonából, vagy csorbítaná bárki jogait, hozzáadott értéke 

lenne a városvezetés által is fölvállalt multikulturalitásnak. 

 

A MIÉRT-tel közösen folytatja gyakornoki programját Winkler 
2014. július 15. – transindex.ro 

A Magyar Ifjúsági Értekezlettel közösen folytatja gyakornoki programját Winkler Gyula, az 

RMDSZ európai parlamenti képviselője, aki erről a 11. EU-táborban egyeztetett Jakab 

Adorjánnal, a MIÉRT elnökhelyettesével. Akárcsak az előző mandátumban, továbbra is 

évente öt fiatal vehet részt a MIÉRT ajánlásával az öt hetes brüsszeli gyakorlaton az EP-

képviselői irodában. „Új mandátum kezdetén vagyunk, de én annak vagyok a híve, hogy a 

jól bevált gyakorlatot folytatni kell. Ilyen az együttműködés a MIÉRT-tel is, amelyet 

mindenképp tovább szeretnénk vinni, fontosnak tartom, hogy kapcsolatban legyek a 

fiatalokkal. A Magyar Ifjúsági Értekezlettel nem csak a közös gyakornoki program során 

működünk együtt, hanem ifjúságpolitikai kérdésekben is egyeztetünk, és számos más 

közös kezdeményezésünk is van” – hangsúlyozta Winkler Gyula. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36866
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/udvozlik-a-tobbnyelvuseget-a-kolozsvari-magyar-partok
http://itthon.transindex.ro/?hir=36865
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Elkezdődött a közbeszerzési eljárás a Marosugra-Marosvásárhely közötti 
autópályaszakaszra 
2014. július 15. – transindex.ro 

Az Országos Útügyi és Autópálya-társaság (CNADNR) az észak-erdélyi autópálya újabb 

szakaszának indította el a közbeszerzési eljárását a napokban. A Marosugra-

Marosvásárhely közötti útszakasz építése már a következő hónapokban, a pályázatok 

beadásával kezdetét veheti. A 14,6 kilométeres útszakasznak a szerződés megkötésétől 

számítva egy év és négy hónap alatt kell elkészülnie, és három és fél év garanciával 

rendelkezik majd - tájékoztatott Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke.  Elmondta, 

az RMDSZ és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közötti protokollumban foglalt vállalás, 

amely az észak-erdélyi autópálya építésének folytatását rögzíti, az utóbbi hónapokban azt 

jelentette, hogy beindult a közbeszerzési eljárás Gyalutól nyugatra, egy 9 kilométeres 

szakaszon, Aranyosgyérestől Marosugráig egy 37 kilométeres szakaszon, a napokban pedig 

a Marosugra-Marosvásárhely közötti útszakaszon is. 

 

Kelemen Hunor már nem bízik Verestóy Attilában 
2014. július 15. – maszol.ro 

Azért nem tagja többé a Szociáldemokrata Párttal (PSD) heti rendszerességgel konzultáló 

RMDSZ-es tárgyalódelegációnak Verestóy Attila szenátor, mert kikerült Kelemen Hunor 

szövetségi elnök bizalmi köréből – tudta meg a maszol.ro. A maszol.ro megtudta: Verestóy 

Attila nem véletlenül maradt ki a küldöttségből. „A szenátor kikerült Kelemen Hunor 

bizalmi köréből amiatt, hogy a Szövetségi Állandó Tanács múlt heti ülése előtt, 

megelőlegezve a testület döntését, a román sajtónak azt nyilatkozta, hogy kormányon kell 

maradnunk. A szenátor előreszaladt, önfejűen járt el, és emiatt vitája is volt a szövetség 

elnökkel” – nyilatkozta a maszol.ro-nak egy RMDSZ-es politikus.  

 

Markó Béla: szinte káosz van a tanügyben 
2014. július 15. – maszol.ro 

Sürgősségi rendelettel közel száz pontban módosította a kormány a tanügyi törvényt. A 

lépést több volt oktatási miniszter és a felsőoktatási intézmények is bírálták. Markó Béla 

RMDSZ-es szenátor, az oktatási szakbizottság tagja szerint káosz van a tanügyben. 

Példaként említette: az RMDSZ a történelem és földrajz magyar nyelvű oktatását 

megoldotta az oktatási törvényben, kikényszerítették a kisebbségi, elsősorban magyar 

iskolák számára a román tantervek kidolgozását is, az életbe léptetésükre azonban még 

mindig várni kell – a maszol.ro által korábban megszólaltatott Király András szerint a 

2015-2016-os tanévben van esély erre.  

 

Magyarország fogadja az „ideiglenes” végzősöket 
2014. július 15. – Krónika 

A magyarországi Oktatási Hivatal kedden visszaigazolta: elfogadja az anyaországi 

egyetemekre és főiskolákra való jelentkezésnél a romániai középiskolai végzősök sikeres 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36871
http://itthon.transindex.ro/?hir=36871
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/32340-kelemen-hunor-mar-nem-bizik-verestoy-attilaban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/32327-marko-bela-szinte-kaosz-van-a-tanugyben
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/magyarorszag-fogadja-az-aideiglenesa-vegzosoket
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érettségijéről tanúskodó ideiglenes igazolványt. Az egyéves „szavatosságú” tanúsítványok 

az érettségi oklevelet helyettesítik, amelyek kibocsátását korrupciógyanús ügy miatt 

meghatározatlan időre felfüggesztette a román oktatási minisztérium. A magyarországi az 

első külföldi visszaigazolása Remus Pricopie tanügyminiszter kijelentésének, miszerint 

valamennyi ország szaktárcáját értesítették, s ennek értelmében a külföldi felsőoktatási 

intézmények is elfogadják majd a középiskolák által kibocsátott, és a megyei 

tanfelügyelőségek által láttamozott igazolásokat. 

 

Újraállamosítanák a Bánffy-erdőket 
2014. július 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

Újraállamosítás céljából perújrafelvételt kér a Maros megyei földosztó bizottság, mely 

ismét rátenné a kezét a Bánffyaknak visszajuttatott több mint kilencezer hektáros Maros 

menti erdőterületre. Vasile Liviu Oprea Maros megyei alprefektus szerint a Szekuritáté 

Irattárát Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS) archívumából a közelmúltban olyan 

dokumentumok kerültek elő, amelyek szerint Bánffy Dániel vagyonát nem államosították, 

hanem az 1952-ben kimondott állítólagos háborús bűnössége miatt elkobozták. Az 

örökösök szerint a Bánffy Dániel fölött kimondott ítélet koholmány és aljas rágalom. Az 

ügyet továbbá az is bonyolítja, hogy a család időközben eladta a hosszas pereskedés után 

visszaszerzett erdőt. 

 

Biró Rozália lesz Kelemen Hunor utódja a kormányban 
2014. július 15. – transindex.ro, Krónika 

A Transindex értesülései szerint Biró Rozália lesz Kelemen Hunor utódja mind a kulturális 

miniszteri tárca élén, mind a miniszterelnök-helyettesi tisztségben. Úgy tudják, a 

nagyváradi politikus decemberig vállalta a tisztségek betöltését. A döntést csütörtökön 

jelenti be az RMDSZ vezetősége.  

 

Mellébeszélés 
2014. július 16. – Demeter J Ildikó – Háromszék, Erdély Ma 

Victor Ponta kormányfő már hátradőlt: a hétfőn nyilvánosságra hozott közvélemény-

kutatások szerint neki van a legnagyobb esélye arra, hogy megnyerje a novemberi 

elnökválasztást, akárki is lenne az ellenfele a második fordulóban. Népszerűsége jelenleg 

szinte 53 százalékon áll, bár arra nincs magyarázat, hogy a korrupciós ügyekkel leginkább 

besározódott szociáldemokraták felelőtlen, felkészületlen, arrogáns, szellemi lopáson és 

hazugságon sűrűn, tegnap is rajtakapott vezetője a lakosság körében hogyan válhatott a 

legmegbízhatóbb politikussá. 

 

Mérsékelt érdeklődés a szakiskolák iránt 
2014. július 16. – Fekete Réka - Háromszék 

A háromszéki szakiskolai osztályokban a meghirdetett helyek több mint fele üresen 

maradt, de a tanfelügyelőség szerint a harmadik beiratkozási időszakban még sokan 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ujraallamositanak-a-banffy-erdoket
http://itthon.transindex.ro/?hir=36873
http://3szek.ro/load/cikk/72033/mellebeszeles
http://3szek.ro/load/cikk/72030/mersekelt_erdeklodes_a_szakiskolak_irant
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jelentkeznek az ősszel újrainduló hároméves szakképzésre. Tizenhat magyar és nyolc 

román tannyelvű osztályba hirdettek felvételit az iskolák a szakiskolai képzésben, a 

felvételi első időszakában a 696 helyből 320-at foglaltak el, beiratkozás után néhányan 

visszaléptek, többen csak ezután teszik le nyolcadikos pótvizsgáikat. 

 

Miroslav Kusýt jelöli az Európai Polgár Díjra Csáky Pál 
2014. július 15. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja európai parlamenti képviselője idén Miroslav Kusý 

politológust, a pozsonyi Komenský Egyetem volt rektorát jelöli az Európai Polgár Díjra. A 

2008-ban alapított díjjal olyan kivételes teljesítményt nyújtó személyeket díjaz az Európai 

Parlament, akik hozzájárultak a közös megértés, a polgárok és a tagállamok közötti 

szorosabb integráció előmozdításához, vagy az EU értékeinek képviseletére hivatott 

programokat alakítanak ki. 

 

Kezdődik a Gombaszögi Nyári Tábor 
2014. július 15. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Kedden kezdetét veszi a Gombaszögi Nyári Tábor Krasznahorkaváralján. A tábor július 15-

20. között várja a látogatókat. Aktuális, hazai és külföldi közéleti témákkal készültek a 

szervezők: egyebek mellett a nemzetpolitikáról, az európai parlamenti képviseletről, az 

MKP–Most-Híd kapcsolatáról, Ukrajnáról szólnak majd az előadások, fórumok. 

 

II. Martosi Szabadegyetem - A hagyomány folytatódik 
2014. július 15. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Gubík László, a II. Martosi Szabadegyetemet rendező Via Nova Ifjúsági Csoport országos 

elnöke szerint az idei rendezvény során is hozták a formájukat: viharos lendülettel 

folytatták azt, amit tavaly megalapoztak. A még nem végleges összesítés alapján közel 

hatezer érdeklődő vett részt a vasárnap éjjel befejeződött II. Martfeszten. 

 

Martosi Szabadegyetem - hogyan tovább a felvidéki magyar oktatásban 
2014. július 16. – Felvidék Ma 

A II. Martosi Szabadegyetemen több közéleti téma mellett a szlovákiai magyar oktatásügy 

helyzete is terítékre került. Az Árgyélus Házban megrendezett kerekasztal beszélgetés 

résztvevője volt Szigeti László, az MKP Országos Tanácsának az elnöke; Pék László, a 

Nemzeti Tehetségépítő Tanács elnöke; valamint Albert Sándor, a Selye János Egyetem 

alapító rektora. Szigeti László a felvidéki magyar oktatás alapvető problémájaként nevezte 

meg, az oktatási és kulturális önigazgatásnak a hiányát. Mint megjegyezte, az önigazgatás 

alapelveit az MKP autonómia tervezetében is meg kell fogalmazni, mindez úgy, hogy 

szerves része legyen a szlovák oktatási rendszernek.    
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http://www.hirek.sk/belfold/20140715130224/Miroslav-Kusyt-jeloli-az-Europai-Polgar-Dijra-Csaky-Pal.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140715152557/Kezdodik-a-Gombaszogi-Nyari-Tabor.html
http://www.hirek.sk/itthon/20140714193307/II-Martosi-Szabadegyetem-A-hagyomany-folytatodik.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/47328-martosi-szabad-egyetem-hogyan-tovabb-a-felvideki-magyar-oktatasban
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Megkezdődött a XV. nyári újságíró iskola 
2014. július 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Tiszaszentmiklóson a katolikus plébánia ad otthont az idén is a hagyományos nyári 

újságíró iskolának, amelyet a Tiszaszentmiklós Magyar Kultúrkör, a Vajdasági Magyar 

Újságírók Egyesülete, a Hét Nap szerkesztősége és a Bánáti Újság szervez. Az első nap nem 

hagyományos módon kezdődött, tulajdonképpen egy továbbképzés volt, amelyet dr. 

Csermák Zoltán, az MTVA kommunikációs főmunkatársa tartott. 

 

A szerb és a magyar népzene találkozása 
2014. július 15. – Vajdaság Ma 

Pénteken este a zuhogó eső ellenére megtartották a Színes Vajdaság idei első műsorát a 

topolyai tájház fészerében. A helybeli Vuk Stefanović Karadžić Szerb Művelődési Központ 

népzenészei, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ Csalóka zenekara és Lukács 

Imre temerini népzenész számos népi hangszert és dallamot mutatott be, s valódi 

kalandozás volt a tartalmas műsor a szerb és a magyar népzene világában. A 

rendezvénysorozat célkitűzése, hogy a Vajdaságban élő nemzetek és nemzetiségek népi 

hangszereinek bemutatásán, hangzásvilágának ismertetésén keresztül megtaláljuk a 

kultúrák közötti párhuzamokat és különbözőségeket, illetve, hogy jobban megismerjük 

egymást. Az első két évadban a néptáncon és a viseleteken volt a hangsúly, idén pedig a 

népzenéé, a népi hangszereké a főszerep. 

 

Nyílt levélben feltett újságírói kérdések Korhecz Tamásnak, az MNT 
elnökének 
2014. július 15. – Vajdaság Ma 

Pressburger Csaba újságíró, a Magyar Szó korábbi főszerkesztője nyílt levélben tett fel 

olyan kérdéseket Korhecz Tamásnak, az MNT elnökének, amelyeket szerinte más 

újságírók nem mernek neki feltenni. „Nos, mivel én nem csak néha, hanem szinte mindig 

úgy érzem, hogy bizonyos kérdéseket nem tesznek fel a politikusoknak, így Önnek sem, és 

mivel Ön arra bátorította az újságírókat, hogy „vegyék komolyan magukat és hivatásukat”, 

bátorkodom Önnek föltenni néhány, különböző témákat érintő, általam jogosnak vélt 

kérdést abban a reményben, hogy válaszol rájuk” – írja a korábbi főszerkesztő. 

 

Pál István „Szalonna”: felébresztjük a kárpátaljai táncház-mozgalmat 
2014. július 15. – MTI, hirado.hu, MNO 

Kárpátalján tartottak népzenei-néptáncos mesterkurzust helyi pedagógusoknak magyar 

szakemberek. Egyikük, Pál István „Szalonna” népzenész az MTI-nek arról beszélt, hogyan 

próbálják meg életre kelteni a táncház-mozgalmat és a magyar népzenét az Erdős-
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17414/Megkezdodott-a-XV-nyari-ujsagiro-iskola.html
http://www.magyarszo.com/hu/2401/vajdasag_topolya/113631/A-szerb-%C3%A9s-a-magyar-n%C3%A9pzene-tal%C3%A1lkoz%C3%A1sa.htm
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6096/Nyilt-levelben-feltett-ujsagiroi-kerdesek-Korhecz-Tamasnak--az-MNT-elnokenek.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/6096/Nyilt-levelben-feltett-ujsagiroi-kerdesek-Korhecz-Tamasnak--az-MNT-elnokenek.html
http://www.hirado.hu/2014/07/15/pal-istvan-szalonna-felebresztjuk-a-karpataljai-tanchaz-mozgalmat/?source=hirkereso
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Kárpátok tövében. Mint mondta, szeptemberben, majd karácsony után újabb 

szemeszterek indulnak, a kezdeményezés kiteljesedése pedig az lenne, ha a beregszászi 

főiskolán elindulhatna a magyar népzene, néptánc és kézművesség felsőfokú oktatása. 

 

Idén is lesz magyar búcsú Középpulyán 
2014. július 15. – Volksgruppen 

Hosszú évek után tavaly ismét magyar búcsút rendeztek Középpulyán, a nagy sikerre való 

tekintettel az idén következik a folytatás: július 20-án, vasárnap színes, zenés program vár 

a vendégekre. A rendező a plébániahivatal és a Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület. 

 

I. KCSP Brit Columbiai Konferencia és Workshop, Nanaimo 
2014. július 15. – Nemzeti Regiszter 

Július 6-án, a Vancouver-szigeten található Nanaimoban került megrendezésre az I. 

KCSP-BC Konferencia és Workshop. Az első alkalommal életre hívott szakmai eseményen 

közel negyven résztvevő volt, melynek fő témája az fiatalabb generáció magyar 

közösségekbe való bevonzása és megtartása volt. 

 

Magyarnak maradni Chilében 
2014. július 15. – Nemzeti Regiszter 

A chilei magyar kolónia méreteiben és szervezettségében össze sem hasonlítható a térség 

más országaiban, főként Argentínában és Brazíliában élő magyar közösségekkel. Itt a 

magyarok nem rendelkeznek saját kultúrházzal, cserkészegylettel, tánc és 

sportegyesülettel, összlétszámuk pedig a hivatalos források szerint alig haladja meg a 

kétezer főt. Ennél azonban sokkal több magyar leszármazott él ebben az Andok 

hegygerincével elszigetelt latin-amerikai országban. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2657743/
https://www.nemzetiregiszter.hu/i-kcsp-brit-columbiai-konferencia-es-workshop-nanaimo
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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/

