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Nem lesz népszavazás a kisebbségi nyelvhasználatról 
2014. augusztus 12. – MTI, hirado.hu 

Nem tartható népszavazás Horvátországban a kisebbségi nyelvhasználati jog kereteinek 

megváltoztatásáról, mert a javasolt kérdés nem összeegyeztethető az ország 

alaptörvényével - erről döntött kedden a horvát alkotmánybíróság. A civil kezdeményezők 

kérdése - miszerint egyetértenek-e az állampolgárok azzal, hogy a kisebbségek csak 

azokban a közigazgatási egységekben használhassák saját anyanyelvüket a horváttal 

egyenjogúként, ahol arányuk meghaladja az 50 százalékot (a mostani egyharmad helyett) - 

nem egyeztethető össze a horvát alkotmánnyal, ezért arról nem lehet népszavazást kiírni. 

A vukovári nacionalista civil szervezet kezdeményezését több mint 520 ezren írták alá, ami 

jelentősen meghaladja a választásra jogosultak törvényileg előírt 10 százalékát. 

 

Klaus Johannis tagadja a szász múltat 
2014. augusztus 12. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Szabadság 

Klaus Johannis, a román jobboldali pártszövetség államfőjelöltje újfent elutasítóan 

nyilatkozott az erdélyi magyar autonómiatörekvésekről. Nagyszeben német polgármestere 

ráadásul az egyik bukaresti hírtelevíziónak azt állította: az erdélyi szászok sohasem kértek 

önrendelkezést. Ehhez képest a valóság az, hogy a szászok évszázadokon keresztül 

kiváltsággal rendelkeztek Erdélyben, az univerzitás vagy szász egyetem pedig a közösség 

önkormányzati szerveként működött, amely egyedül a magyar királynak volt alárendelve. 

Közben a román baloldal egyre intenzívebben próbálja Traian Băsescu bábjaként 

feltüntetni Johannist. 

 

Külhoni románok panaszkodtak Marosfőn 
2014. augusztus 12. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, Szabadság, MNO, Magyar Hírlap 

Vélelmezett kulturálatlansága és történelmi ismeretei hiánya miatt bírálta kedden Cristian 

Diaconescu volt külügyminiszter Victor Ponta kormányfőt. A Traian Băsescu elnökhöz hű 

Népi Mozgalom Párt (PMP) államfőjelöltje a Hargita megyei Marosfőn zajló román 

szabadegyetemen súlyos hibának nevezte, hogy a miniszterelnök az 1848-49-es 

forradalom és szabadságharc székely honvédjeinek hősiességét méltatta a Nyergestetőn 

augusztus 3-án elhangzott beszédében. Diaconescu felrótta Pontának, hogy a 

megemlékezésen végighallgatta a magyarok által nemzeti imának nevezett himnuszt, 

miközben a román himnuszt szerinte csak a második szakaszától játszották le. Egyébként a 

hagyományosnak számító marosfői szabadegyetemen résztvevő külhoni románok az 

erőteljes asszimilációra, a háborút vívó ukrán hadseregbe való besorozásokra, valamint a 

bukaresti kormányzat közömbösségére panaszkodtak. 
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http://www.hirado.hu/2014/08/12/nem-lesz-nepszavazas-a-kisebbsegi-nyelvhasznalatrol/?source=hirkereso
http://kronika.ro/belfold/johannis-tagadja-a-szasz-multat
http://kronika.ro/belfold/kulhoni-romanok-panasza-marosfon
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Erdélyi magyar politikai vezetők az államfőválasztásról 
2014. augusztus 12. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Először fordulhat elő, hogy két magyar jelölt indul a romániai államfőválasztásokon, 

ugyanis Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) egyik alelnöke személyében 

kihívója akadt Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének. Amennyiben mindkét jelöltnek 

sikerül összegyűjteni az induláshoz szükséges 200 ezer aláírást, magyar-magyar 

viszonylatban újrarajzolódhatnak az erővonalak, vagy legalábbis reális kép alakulhat ki az 

erdélyi magyar pártok támogatottságáról. Ugyanakkor a két irányba leadott magyar 

szavazatok kevésnek bizonyulhatnak egy esetleges román-magyar alkuhelyzetben. 

 

Visszakerültek a zászlók Erdőszentgyörgyön 
2014. augusztus 12. – szekelyhon.ro, Krónika 

Lekerült a gyászlobogó az RMDSZ erdőszentgyörgyi szervezetének székházáról kedden 

délután, s visszakerült az az öt zászló – köztük a székely és magyar lobogó is – amelyek 

évek óta díszítik az épületet. A gyászlobogó egy teljes hónapig volt az intézmény 

homlokzatán, felhívva a közvélemény figyelmét, hogy Erdőszentgyörgyön is üldözik 

jelképeinket.  

 

Öt év alatt referencia lett a Kolozsvári Magyar Napok. És szombaton újra 
kezdődik 
2014. augusztus 12. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

"Több hónapos, megfeszített munkát igénylő szervezés áll mögöttük, és még el sem 

kezdődött a Kolozsvári Magyar Napok, de mi már elfáradtunk. Ami tőlünk tellett, azt 

megtettük. Azt tudjuk, hogy a tavalyi rendezvényünket nem lehet überelni, mert István, a 

király csak egy van, de a megszokott színvonalat biztosítjuk" - mondta a Kolozsvári Magyar 

Napok előtti utolsó sajtótájékoztatón kedden Gergely Balázs főszervező. 

 

Régi alapokra új tábort „építenek” az EMI-sek 
2014. augusztus 12. – szekelyhon.ro 

Sátrat bontottak, tábort zártak az Erdélyi Magyar Ifjak Borzonton, a Dorka Panziónál. 

Összegeztek, terveznek: jövőre új helyszínen, a régi alapokra új tábort szerveznek – 

ismertették a szervezők.  

 

Szemétre dobott „magyar múlt” 
2014. augusztus 12. – Krónika, szekelyhon.ro 

Trianon előtti és utáni időszakból származó hivatalos iratok, néptanácsi jegyzőkönyvek, 

magyar anyakönyvi kivonatok és gyerekotthonokban kiállított dokumentumok kerültek elő 

a napokban a nagyváradi szeméttelep hulladékválogatójából – adta hírül a Duna Televízió. 

Mint kiderült, a helyi önkormányzatnál kiselejtezett dokumentumok megsemmisítésével 

megbízott vállalat nem tartotta be az ilyen esetre előírt eljárást, így azok bezúzása helyett 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=170242&cim=erdelyi_magyar_politikai_vezetok_az_allamfovalasztasrol_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/visszakerultek-a-zaszlok-erdoszentgyorgyon
http://multikult.transindex.ro/?cikk=24078
http://multikult.transindex.ro/?cikk=24078
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/regi-alapokra-uj-tabort-aepiteneka-az-emi-sek
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szemetre-dobott-amagyar-multa
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egyszerűen kidobta az 1800-as évek végétől az 1980-as évek elejéig, különböző 

dátumokkal ellátott papírokat. 

 

Egymás mellett, értetlenkedve 
2014. augusztus 12. – Csinta Samu – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „egy dologra máris jó az igazából még el sem kezdődött 

elnökválasztási kampány: segít leszámolni azokkal az illúziókkal – ha voltak ilyenek –, 

hogy megválasztása esetén Klaus Johannis a kisebbségi kérdésekhez kisebbségi 

érintettséggel és empátiával viszonyuló elnök lesz. A német származásából bámulatos 

politikai tőkét kovácsoló nagyszebeni polgármester nem győzi nyugtatgatni a román 

közvéleményt: nem kell tartania semmiféle etnikai alapú területi autonómiaveszélytől”. 

 

Zavar a székely zászló 
2014. augusztus 12. – szekelyhon.ro 

Folytatódnak a magyarellenes megnyilvánulásairól és feljelentéseiről ismert Dan Tănasă 

beadványai a Hargita megyében középületeken kifüggesztett székely zászlók ügyében. 

Most a csíkkozmási iskolára kifüggesztett lobogót kifogásolja, a prefektusi hivatal pedig 

átiratot küldött, ennek eltávolítását kérve. 

 

Továbbra is nyitott, hogy ki lesz polgármesterjelölt Révkomáromban 
2014. augusztus 12. – hirek.sk 

Egyelőre még kérdéses, hogy a november 15-i helyhatósági választásokon hányan 

küzdenek majd meg a polgármesteri tisztségért Révkomáromban. Állítólag hozzávetőleg 

egy héten belül eldől, hogy az MKP és a Most-Híd Czíria Attila vagy Bastrnák Tibor 

személyében közös jelöltet állít-e. Stubendek László és Anton Marek esetében pedig nem 

kizárt, hogy független jelöltként indulnak majd a választásokon. 

 

Új állandó kiállítást nyitnak meg a füleki múzeumban 
2014. augusztus 12. – bumm.sk 

Húsz év után nyitnak meg új, a város történetét bemutató állandó kiállítást a szlovákiai 

Füleken a Városi Honismereti Múzeumban pénteken; a tárlat hatéves munka és nyolc 

sikeres pályázat eredménye. A füleki pálmától a világhírű kakasig című kiállításról Agócs 

Attila igazgató elmondta, a tárlat a város történetét követi végig a vár 1682-es 

lerombolásától az 1960-as évekig, bemutatva a helyi nemesség és iparosság tárgyi emlékeit 

és a környék katolikus lakosságának kulturális örökségét. 
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http://kronika.ro/velemeny/egymas-mellett-ertetlenkedve
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/zavar-a-szekely-zaszlo
http://www.hirek.sk/itthon/20140812094834/Tovabbra-is-nyitott-hogy-ki-lesz-polgarmesterjelolt-Revkomaromban.html
http://www.bumm.sk/98243/uj-allando-kiallitast-nyitnak-meg-a-fuleki-muzeumban.html
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Elbúcsúzott a szabadkai főkonzul 
2014. augusztus 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának vezetésére kapott megbízatása lejárta 

alkalmából Korsós Tamás rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, főkonzul és felesége 

Beatrix búcsúfogadást adott kedden a palicsi Vigadó konferenciatermében. A fogadáson 

több száz vajdasági magyar mondott köszönetet az elmúlt négy és fél évben végzett 

munkájáért Korsós Tamásnak, akinek megbízatási ideje alatt hatályba lépett a magyar 

állampolgárság egyszerűsített honosítással történő megszerzésére vonatkozó jogszabály, 

ennek a folyamatnak a megszervezéséért és a külhoni magyarsággal való kapcsolattartás 

előmozdításáért is köszönetet mondott az egybegyűltek nevében Némedi Imre 

műsorvezető. Korsós Tamás megköszönte az együttműködést a vajdasági közösségnek, 

valamint a főkonzulátus munkatársainak. „Remélem, hogy érezték azt, hogy ez egy őszinte 

munka, hogy valóban nem turistaként fogok ide visszajönni, hanem egy kicsit 

délvidékiként is, hiszen annak is érzem magam” – mondta búcsúzóul a főkonzul. 

 

Három párt összehangolta álláspontját a tartományi kormány jövőbeli 
működéséről 
2014. augusztus 12. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Demokrata Párt és az Új Demokrata Párt nagy 

mértékben összehangolta álláspontját a tartományi kormány jövőbeli működéséről. Még 

néhány kérdés megvitatása maradt hátra. Ezt Branislav Bogaroški, a Liga alelnöke és 

vajdasági frakcióvezetője közölte. Mint mondta, szakértői csoportok tárgyaltak, és várható, 

hogy rövid időn belül befejezik az egyeztetést. Ezt követik majd a pártvezetők 

megbeszélései. Akkor derül ki, hogy végleges megállapodásra jutottak-e. 

 

Vajdasági diákok Erdélyben 
2014. augusztus 12. – Magyar Szó 

Az elmúlt hét folyamán 43, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett 

GENIUS konferencián és versenyen sikeresen szereplő diák öt napot töltött el az erdélyi 

Ivóban, a határon túli magyar diákok és fiatalok számára megrendezett Erzsébet 

Diáktáborban. 

 

Tanítani, de hogyan? 
2014. augusztus 12. – Magyar Szó 

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett 18. Szabadkai Nyári 

Akadémia hétfőn kezdődött el. A képzés számos témakört dolgoz fel: mesés- és 

képességfejlesztő játékok, bábkészítés, a modern kommunikációs elméletek elvei, a kreatív 

tanítás, a családi életre való nevelés a 21. században, az iskola és a stressz, bűvésztrükkök a 

matematikában, értékelés és osztályzás a testnevelésben stb. A Szabadkai Nyári Akadémia 

megnyitójára a városháza dísztermében került sor, míg az előadások helyszíne a szabadkai 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17524/Elbucsuzott-a-szabadkai-fokonzul.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17525/Harom-part-osszehangolta-allaspontjat-a-tartomanyi-kormany-jovobeli-mukodeserol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17525/Harom-part-osszehangolta-allaspontjat-a-tartomanyi-kormany-jovobeli-mukodeserol.html
http://www.magyarszo.com/hu/2429/kozelet_oktatas/114611/Vajdas%C3%A1gi-di%C3%A1kok-Erd%C3%A9lyben.htm
http://www.magyarszo.com/hu/2429/kozelet_oktatas/114609/Tan%C3%ADtani-de-hogyan.htm
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Ivan Sarić Műszaki Iskola. Az öt napig tartó, Kárpát-medencei szintű rendezvényen kilenc 

szakcsoportban folyik a munka, több mint háromszáz résztvevővel. 

 

Kárpát-medencei színjátszótábor Bezdánban  
2014. augusztus 12. – Pannon RTV 

Egy klasszikus drámát, egy népszínművet és egy dokumentum drámát visznek színre az 

első Kárpát-medencei szórvány színjátszótáborban. A fiatalok egy héten keresztül 

készülnek, formálják a darabokat. A bemutatók a bezdáni színházban lesznek szombaton. 

Az egy hét alatt több tanár is foglalkozik a fiatalokkal. Ők rendezik a darabokat is. 

Tennessee Williams Ez a ház bontásra vár című művét Bálint Ferenc állítja színpadra. A 

fiatalok még a tábor előtt megismerkedhettek a szövegekkel. A tábor célja, hogy a Kárpát-

medence magyarlakta, elsősorban szórványtelepülésein élő fiatal amatőr színjátszók 

megismerjék egymás színjátszási sokszínűségét és egy új előadást hozzanak létre a tábor 

végére. A táborban tíz gyerek vesz részt, akik Erdélyből, Felvidékről, Magyarországról és 

Vajdaságból érkeztek. A tábort a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta. 

 

Az Újvidéki Egyetem még várja leendő hallgatóit 
2014. augusztus 12. – Pannon RTV 

Kevés hely maradt az állami költségvetés terhére az Újvidéki Egyetemen. Támogatott 

szakon 270-en vehetnek részt a felsőoktatásban, míg saját költségen 1719 hely maradt. A 

felvételi vizsgákra szeptember 1-jén és 2-án lehet jelentkezni. „A júliusi iratkozási körben 

20 hallgatót vettünk fel, mind a társadalmi költségvetésre iratkozhattak be. 17-en 

jelentkezhettek, azok közül, akik más szakra nem jutottak be, hárman iratkozhattak 

utólag. A szeptemberi iratkozási körre öt önköltséges helyünk maradt, tehát szeretettel 

várjuk a leendő hallgatókat” – mondta el Utasi Csilla, a Magyar Tanszék tanára. 

 

Átalakulások és intézkedések az ukrajnai felsőoktatásban – Még egyszer a 
felsőoktatási törvényről 
2014. augusztus 12. – Kárpátalja Ma 

Az új ukrán felsőoktatási törvény célja, hogy hatékonyabbá, színvonalasabbá és átlátható 

finanszírozásúvá tegye a felsőfokú képzést. Hogy mindez mennyire szolgálja a nemzeti 

kisebbségek és a színvonalas oktatás érdekeit, arról Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátalja Magyar Főiskola elnökét kérdezte a Kárpátalja Ma. Orosz Ildikó szerint az 

oktatás nyelvét meghatározó döntés a kárpátaljai felsőoktatásban hamarosan megmutatja 

a helyi felsőoktatási intézmények és azok tudományos tanácsainak toleranciáját a 

kisebbségek felé. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=147092
http://pannonrtv.com/web/?p=147060
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/28716-atalakulasok-es-intezkedesek-az-ukrajnai-felsooktatasban-meg-egyszer-a-felsooktatasi-torvenyrol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/28716-atalakulasok-es-intezkedesek-az-ukrajnai-felsooktatasban-meg-egyszer-a-felsooktatasi-torvenyrol
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Kiállítás a zágrábi Ady-körben 
2014. augusztus 12. – Új Magyar Képes Újság 

A zágrábi Magyar Kisebbségi Önkormányzat és zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör 

szervezésében, július 31-én Zágrábban mutatták be a pécsi székhelyű Határokon Túli 

Magyarságért Alapítvány Tárházról tárházra – Baranyai örökségek a Magyar Értéktárban 

és a Hungarikumok Gyűjteményében című kiállítást. A tárlatot Bokor Béla, az alapítvány 

kuratóriumának elnöke és Minorics Tünde egyetemi adjunktus méltatta. A zágrábi Ady-

kultúrkör székhelyén rendezett tárlatmegnyitón elhangzott, hogy a kiállítás a nemzeti 

értékek és hungarikumok gyűjtése, kutatása, népszerűsítése, megismertetése, megőrzése 

és gondozása céljából, a vidékfejlesztési miniszternek a Hungarikum Bizottság elnöke 

minőségében meghirdetett pályázat támogatásával jött létre. 

 

Edmontoni Heritage Fesztivál 2014 
2014. augusztus 12. – Nemzeti Regiszter 

Augusztus első hétvégéje ismét a fesztiválozás jegyében telt Edmontonban. Alberta 

tartományban ugyanis ekkor ünneplik a Heritage Days-t, azaz „Örökség Napokat”, 

amelynek alkalmából Edmonton városa hatalmas fesztivált rendez, megadva a lehetőséget 

a különböző nációk bemutatkozására. 

 

Soproni Erdészek csúcstalálkozója Nanaimoban 
2014. augusztus 12. – Nemzeti Regiszter 

Augusztus 6-án, Nanaimoban került megrendezésre a Soproni Erdészek csúcstalálkozója. 

A Soproni Erdészek a kanadai magyar emigráció egyik kiemelkedő csoportja, kiknek 

története az 56-os kivándorlás egyik különleges színfoltja, és kiknek összetartása a 

diaszpóra egyik példaértékű bizonyítéka. A találkozón több mint 80 vendég volt jelen. 

 

Családi táborozás Estes Parkban – ahol a magyar családok egymásra találtak 
2014. augusztus 12. – Nemzeti Regiszter 

Fantasztikus hétvégén vehettek részt a Coloradóban élő magyarok július 31. és augusztus 

4. között a coloradói Estes Parkban. A négy napos táborozáson családok, fiatalok, 

kisgyerekek és idősebbek is részt vettek, az esemény csúcsnapján, szombaton pedig itteni 

viszonylatban nagyon sokan, mintegy hetvenen sereglettek össze a közös bográcsgulyásra 

és esti táncházra. Az esemény a The Hungary Initiative Foundation támogatásával valósult 

meg a szervezésben pedig a Kőrösi Csoma Sándor Program több ösztöndíjasa is 

közreműködött. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5688-kiallitas-a-zagrabi-ady-koerben-
https://www.nemzetiregiszter.hu/edmontoni-heritage-fesztival-2014
https://www.nemzetiregiszter.hu/soproni-erdeszek-csucstalalkozoja-nanaimoban
https://www.nemzetiregiszter.hu/csaladi-taborozas-estes-parkban-ahol-a-magyar-csaladok-egymasra-talaltak
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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 
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www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 
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www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   
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www.manna.ro   
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