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Mi változott a budapesti támogatáspolitikában? 
2014. augusztus 11. – maszol.ro 

Az idei évben a gazdaságpolitika erősítése lesz a legnagyobb feladat a határon túli magyar 

közösségek támogatáspolitikájában – nyilatkozta a maszol.ro-nak adott interjúban az új 

Orbán-kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János szerint 2014-

ben 20,5 milliárd forintot fordítanak határon túli célokra.  

 

Megkezdte az aláírásgyűjtést az RMDSZ 
2014. augusztus 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság 

Megkezdte hétfőn a novemberi államfőválasztáson való induláshoz szükséges 200 ezer 

aláírás összegyűjtését az RMDSZ. A szervezet Kelemen Hunor szövetségi elnököt indítja a 

megmérettetésen, akárcsak öt évvel ezelőtt. A tervek szerint az induláshoz szükséges 

dokumentumokat legkésőbb szeptember 23-án iktatják – jelentette be Kovács Péter 

főtitkár, az RMDSZ kampányfőnöke. Elmondta, ebben a kampányban a szövetség ismét 

megmutatná, hogy egy erős közösséget képvisel, s hogy az RMDSZ-t már nem lehet 

megkerülni, ha az ország jövőjéről döntenek. „Kelemen Hunornak képviselnie kell a 

magyarok érdekeit, hangot kell hogy adjon gondjainknak, elvárásainknak. A magyar 

államelnökjelölt közösségünk hangja” – fogalmazott a kampányfőnök. Kovács Péter 

elmondta még, Kelemen Hunor komoly, kiegyensúlyozott vezető, aki jól ismeri a közösség 

értékeit és problémáit is. ,,A magyarok ismerik és bíznak benne, a román politikusok pedig 

tisztelik és meghallgatják. Az RMDSZ jelöltje minden magyar embert képvisel” – mondta 

Kovács Péter. 

 

Jólétet és tiszteletet szeretne az országnak Klaus Johannis államfőjelölt 
2014. augusztus 11. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Krónika, Szabadság 

Mi vagyunk a legerősebb politikai hatalom Romániában – nyilatkozta Klaus Johannis, 

miután hivatalosan is bejelentette, hogy ő lesz a Keresztény Liberális Szövetség 

államfőjelöltje. A nagyszebeni polgármester szerint az általa vezetett városa bizonyíték 

arra, hogy Romániában is van lehetőség, és ha lehetett Nagyszebenben, akkor miért ne 

lehetne Romániában is. Klaus Johannis kevesebb feltűnést szeretne, és annál nagyobb 

komolyságot az államfői szerepben. Azt ígérte a románoknak, hogy a következő évtizedben 

a jólét és a tisztelet lesz az, amit ajánlani tud. Klaus Johannis lesz a Nemzeti Liberális és 

Demokrata Liberális párt közös választási szövetségének, a Keresztény Liberális 

Szövetségnek az államfőjelöltje. A két politikai alakulat vezetői hétfőn ültek össze dönteni 

arról, hogy ki lesz a közös jelöltjük a novemberi elnökválasztáson. A döntést arra a 

közvélemény-kutatásra alapozták, amelyet a két párt rendelt meg. Az eredmények szerint 

Klaus Johannis lesz a befutó. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/33732-mi-valtozott-a-budapesti-tamogataspolitikaban
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/megkezdte-az-alairasgyujtest-az-rmdsz
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=170176&cim=joletet_es_tiszteletet_szeretne_az_orszagnak_klaus_johannis_allamfojelolt
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Megéri folytatni a Sic Fesztet 
2014. augusztus 11. – szekelyhon.ro 

Vasárnap zárta kapuit a hatodik Székelyföldi Szabadegyetem, azaz az első Sic Feszt 

Háromszéken. A rendezvényen több ezer fiatal fordult meg a négy nap alatt, akik közel 

ötven programba kapcsolódtak be. A szervezők már a következő tábor időpontját is 

leszögezték.  

 

Nyilvános lehet a héten az RMDSZ autonómiatörvény-tervezete 
2014. augusztus 11. – hirado.hu 

Új román alkotmányra van szükség az általuk készített modellhez - mondta korábban 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

munkatársa úgy vélekedett: nagy eredmény lenne, ha az autonómia kérdése szerepet 

kapna a romániai elnökválasztási kampánytémák között, és a román közvélemény előtt 

nyíltan lehetne beszélni róla. 

 

Ha, akkor 
2014. augusztus 11. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika keddi vezércikke szerint „Az államfőválasztáson már a rajt előtt elbukhat a 

néppárt, ami nagy kockázattal jár, de ha ott lesz a startvonalon, rengeteg hasznot hozhat. 

Persze majd ez is csak akkor válhat kézzel fogható nyereséggé, ha az első forduló végén 

Kelemen Hunor hajlandó lesz összeadni százalékát Szilágyi Zsoltéval, és – az előzetesen 

vártnál kövérebb szám tudatában – az RMDSZ és az EMNP képviselője együtt ül 

tárgyalóasztalhoz a második fordulóba jutott jelöltek egyikével. Mondjuk azzal, akinek 

pont arra a kövérke számra lesz szüksége, hogy legyőzze Victor Pontát”. 

 

Megnyílt a focikarrier lehetősége a kolozsvári magyar gyerekek előtt 
2014. augusztus 11. – transindex.ro, Krónika 

Együttműködési megállapodást kötött a Dribli Erdélyi Gyerekfoci Klub és a felcsúti Puskás 

Ferenc Labdarúgó Akadémia által Csíkszeredában létrehozott Székely Labdarúgó 

Akadémia, így az erdélyi gyerekek előtt is megnyílik a lehetőség egy komoly focikarrierre - 

jelentette be hétfő sajtótájékoztatóján Könczei Soma, a Dribli Erdélyi Gyerekfoci Klub 

elnöke. Elmondta, a megállapodással már a klubjuk is életpálya-modellt tud mutatni a 

náluk 6-7 évesen focizni kezdő magyar gyerekeknek, így akik 14 éves koruk után már 

komolyabban szeretnének a labdarúgással foglalkozni, azt a csíkszeredai vagy adott 

esetben a felcsúti akadémián is megtehetik. Felnőttként pedig a Videotonban vagy akár 

nagyobb európai klubokban is játszhat. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/megeri-folytatni-a-sic-fesztet
http://www.hirado.hu/2014/08/11/nyilvanos-lehet-a-heten-az-rmdsz-autonomiatorveny-tervezete/?source=hirkereso
http://eletmod.transindex.ro/?hir=20160
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Nem oszt, nem szoroz a két magyar jelölt 
2014. augusztus 12. – Szabadság 

Kiss Tamás szociológus szerint semmi jelentősége nincs annak, hogy az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) államelnökjelöltet indított Szilágyi Zsolt személyében. „Habár erre 

vonatkozó méréseket nem végeztek, mégis azt állítom, hogy teljesen mindegy, hány 

magyar indul a 2014-es romániai államelnök-választáson, mivel ott egyetlen magyar 

jelöltnek sincs esélye. Az EMNP-nek eddig sem sikerült jelentős eredményt elérnie” – 

magyarázta Kiss Tamás a 2012-es helyhatósági és parlamenti választásokra utalva. 

 

Kárpát-medencei gazdák támogatása 
2014. augusztus 12. – Szabadság 

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) közleményben üdvözli a magyarországi 

Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya nevének és 

tevékenységének „Kárpát-medencei”-vel történő kiegészítését, és bízik abban, hogy közös 

ügyük, a Kárpát-medencei gazdák ügye jó kezekben lesz, közösen megtalálják a módját egy 

olyan fajta együttműködésnek, amelynek nemcsak a határon túli, de a magyarországi 

gazdák és agráriumi szereplők is haszonélvezői lesznek. 

 

A szlovák idegen nyelvként – sok a bürokratikus akadály 
2014. augusztus 11. – Új Szó 

Bürokratikus szabályok akadályozzák annak a projektnek a megvalósítását, amely a 

szlovák idegen nyelvi módszerekkel történő oktatását hivatott biztosítani a kisebbségi 

iskolákban. A projekt logikája, hogy az iskolákban a szlovák nyelv oktatását azokkal a 

leendő szlovák szakos tanárokkal reformálja meg, akik jelenleg még csak hallgatók. Így 

viszont a már gyakorló tanárok kimaradnak, s jóval több időbe telhet, míg az új típusú 

szlovákoktatás bevett gyakorlattá válik. 

 

Fontos a fiataloknak magyarnak maradni? 
2014. augusztus 11. – Lampl Zsuzsanna – Új Szó 

Tíz év alatt 62 ezer fővel csökkent a szlovákiai magyarok száma. A demográfusok szerint 

ennek elsődleges oka a nemzetváltás. Igaz, hogy a 18-34 éves fiatalok kevésbé 

ragaszkodnak a magyarságukhoz, mint az idősebbek? Lampl Zsuzsanna írásában ezekre a 

kérdésekre próbál választ adni a Fórum Kisebbségkutató Intézet 2014-es kutatása alapján. 

 

Háromgenerációs találkozó a megújult gútai tájház épületében 
2014. augusztus 11. – Felvidék Ma 

Csaknem két évig tartott, de 2014. július végére sikeresen befejeződött a tájház 

főépületének felújítása. A munkálatokat a városi hivatal költségvetéséből fedezték. A még 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2014/08/11/a-szlovak-idegen-nyelvkent-sok-a-burokratikus-akadaly
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/08/11/fontos-a-fiataloknak-magyarnak-maradni
http://www.felvidek.ma/felvidek/turistakalauz/47868-haromgeneracios-talalkozo-a-megujult-gutai-tajhaz-epuleteben
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három évvel ezelőtt a Rákóczi Szövetséghez benyújtott sikeres pályázat eredménye az új 

tető, a külső felújításokat már a város vállalta magára. 

 

Megkezdődött a XVIII. Szabadkai Nyári Akadémia 
2014. augusztus 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Képességfejlesztés, kreatív tanítás, egészségnevelés, pályaorientáció, családi életre nevelés 

a 21. században a témája az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezésében 

megvalósuló XVIII. Szabadkai Nyári Akadémiának, amelyen idén mintegy 300 magyar 

pedagógus vesz részt a Kárpát-medencéből. Az ötnapos akkreditált továbbképzést hétfőn 

nyitották meg a szabadkai Városháza dísztermében, az előadások helyszíne az Ivan Sarić 

Műszaki Középiskola. Az akadémia résztvevőit elsőként De Negri Ibolya, az Észak-bácskai 

Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke köszöntötte, aki eredményes munkát kívánt a 

tanárok szakmai megújulásához, a szellemi és lelki feltöltődéshez, hogy – mint 

fogalmazott – hitet és erőt gyűjtsenek a mindennapok embert próbáló kihívásaihoz. 

 

Maglai Jenő: A Dužijancának meg kell őriznie igazi értékeit 
2014. augusztus 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A 104. Dužijanca keretében tegnap Szabadka központjában átadták Maglai Jenő 

polgármesternek az új búzából sült kenyeret. A bunyevác lakosok ezzel a hagyományos 

aratóünnepséggel adtak hálát a terményért, valamint ezzel jelölték a betakarítási 

munkálatok végét. A polgármester felszólalásának végén azt mondta, a Dužijancának 

valódi értékeket kell megőriznie, amelyeken keresztül emlékezhetünk a falusi és 

tanyavilágbeli szokásainkra, s megláthatjuk, régebben hogyan folyt a betakarítás. 

 

Törvényes vagy törvénytelen? 
2014. augusztus 11. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Ada községi szervezete szombaton a helyi pártirodában 

sajtótájékoztatót tartott. Világos Tibor, az adai képviselő-testület VMSZ-es frakcióvezetője 

egy szerinte törvénysértő tevékenységre kívánta felhívni az illetékesek, köztük Ada község 

közigazgatási hivatala vezetőjének, a községi tanács tagjainak és a polgármesternek a 

figyelmét a sajtótájékoztatón. Mint mondta, a napokban több községi közintézmény, 

vállalkozó és polgár kapott levet Ada község szociális és egészségvédelmi, szegénység 

csökkentési és nemi egyenlőségi szolgálatától, amelyben felkérik az érintetteket, hogy 

támogassák a szeptemberben iskolába induló rászoruló gyerekek megsegítésére szervezett 

tanszergyűjtési akciót. A frakcióvezető által bemutatott augusztus 5-ei keltezésű levélen 

Ada község pecsétje és Vesna Civrić aláírása látható. Világos Tibor szerint a gyerekek 

számára szervezett tanszergyűjtési akció rendben van, viszont az már gond, hogy ezt egy 

nem létező községi szolgálat tette közzé, egy olyan személy, Vesna Civrić aláírásával, aki 

nem az adai önkormányzat dolgozója, miután nemrégen nyugdíjba vonult.  
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17523/Megkezdodott-a-XVIII-Szabadkai-Nyari-Akademia.html
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Megnyitotta kapuit a Szép Szó Tábor  
2014. augusztus 11. – Pannon RTV 

Idén is megnyitotta kapuit a pódiumművészetek iránt érdeklődő vajdasági magyar fiatalok 

egyetlen közös műhelye. A Szép Szó Tábornak ezúttal is a kishegyesi Kátai Tanya adott 

otthont. A Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű gyermek- és ifjúsági rendezvénye a 

tehetséggondozást szorgalmazza. Az anyanyelv tiszteletéről, a szép beszéd fontosságáról, a 

pódiumművészet titkairól tanulhatnak azok, akik nyaranta ezt a negyed évszázados 

múlttal rendelkező programot választják.  

 

Veszélyben a magyar kar? 
2014. augusztus 12. – Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán parlament elfogadta, az elnök pedig nem sokkal később aláírta az új felsőoktatási 

törvényt. Mit hoz az új törvény az Ungvári Nemzeti Egyetem magyar karának, kérdezte a 

Kárpáti Igaz Szó Spenik Sándor dékánt. Spenik szerint nincs ok aggodalomra: “Ahogy 

eddig is, a továbbiakban is karunkon akadálymentesen zajlik majd a magyar nyelvű 

oktatás. Bár a jogszabály kimondja, hogy a felsőoktatás kizárólagos nyelve az ukrán, ám 

azt is megemlíti, hogy ha az adott egyetem úgy dönt, akkor más nyelven is történhet a 

tanítás.” 

 

Magyar sziget a dél-afrikai idősek otthonában 
2014. augusztus 11. – Nemzeti Regiszter 

Dél-Afrikában, Johannesburg közelében, a Magyar Tanyától szűk fél órára található egy 

nyugodt, természettel és dombokkal körülölelt idősek otthona. Jobban mondva ez egy 

zöldellő lakópark amelynek völgyében a Szinva-patak folyik keresztül. Igen, ugyanúgy, 

mint Miskolcon és környékén. Azért nevezik így, mivel itt sokan Miskolc környékéről 

származnak, ott élték gyermekkoruk. 

 

Könyvtárrendezés Sydneyben 
2014. augusztus 11. – Nemzeti Regiszter 

A Sydney-i magyarság az elmúlt hatvan évben komoly erőfeszítéséket tett a szellemi élet 

fejlesztése érdekében. Mindig nagy figyelmet szenteltek az olvasás és a magyar nyelvű 

könyvkultúra fenntartásának, így emigrációs éveik alatt sem maradtak magyar írott szó 

nélkül. A város legjelentősebb magyar nyelvű könyvtára a Blacktown-i Szent Erzsébet 

Otthonban található. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=146933
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=19099
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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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