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Wetzel: 2018-ra egymillióan szerezhetnek magyar állampolgárságot 
2014. augusztus 26. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, mno.hu, hirek.sk 

Kormányzati prioritás, hogy 2018-ra egymillióan szerezhessék meg a magyar 

állampolgárságot és élhessenek az ezzel együtt járó joggal - jelentette ki a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Szentendrén, a 26. 

Kárpát-medencei főiskolás táborban. Wetzel Tamás a Rákóczi Szövetség által szervezett 

nyári táborban tartott előadásán kiemelte, hogy továbbra is töretlen az érdeklődés a 

magyar állampolgárság iránt. Hozzátette: eddig több mint 70 országból érkezett mintegy 

660 ezer kérelem, és eddig egyszerűsített honosítással 600 ezren szereztek 

állampolgárságot. Wetzel Tamás a feladatok között említette a folyamatos kapcsolattartást 

is a regionális magyar érdek-képviseleti szervezetekkel. Konszenzusteremtő, a helyi 

magyarság legitim képviselőit meghallgató politikára van szükség - mondta. 

 

Elkészült az RMDSZ autonómiatervezete 
2014. augusztus 27. – Krónika 

Elkészült az RMDSZ autonómiastatútuma, amelyet hamarosan nyilvános vitára 

bocsátanak – jelentette be tegnap Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Hozzátette 

ugyanakkor: új alkotmányra van szükség. Mint kifejtette, a szövetségen belül még zajlanak 

egyeztetések, de a szöveg készen áll. Mindemellett az alkotmánybíróság ítéletei, 

amelyekben elvetették az alkotmány módosítására tett javaslatokat, is azt mutatják: nincs 

értelme alkotmánymódosító javaslatokkal előállni, hanem teljesen új alaptörvény kell, a 

2016-os parlamenti választásokon ezt kell fő üzenetként megfogalmazni.  Kelemen 

közölte: az autonómiatörvényt nem terjesztik a kormány elé, hanem nyilvános vitára 

bocsátják. 

 

A székely zászló levételére szólították fel Tőkés László nagyváradi irodáját; 
perelnek 
2014. augusztus 26. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, 

maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság, mno.hu 

Nagyváradon is lesz székelyzászló-per - közölte Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája. A 

közlemény szerint a nagyváradi EP-iroda erkélyére kitűzött székely zászló miatt 

szabálysértési jegyzőkönyvet állított ki a helyi rendőrség augusztus 21-én, amelyben 

felszólítják Tőkés László „természetes személyt”, hogy egy héten belül „semmisítse meg” az 

irodájának falára kitűzött „reklámzászlót”, mivel kitűzésére nem kért és kapott engedélyt 

az elöljáróságtól, ezzel megsértve a 2013. évi 185. sz. törvényt, amely a hirdetési eszközök 

engedélyezését és kihelyezését szabályozza. Amennyiben a kihágás nyomán kapott 

figyelmeztetés kevésnek bizonyul, a hatóság 30 és 50 ezer lej közötti pénzbírságot 

helyezett kilátásba.  

 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.hirado.hu/2014/08/26/wetzel-2018-ra-egymillioan-szerezhetnek-magyar-allampolgarsagot/?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=37186
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Keddtől már nem kolozsvári főkonzul Magdó János 
2014. augusztus 26. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Nyugati Jelen 

Mától már nem tölti be a kolozsvári főkonzuli tisztséget Magdó János. Az új főkonzul 

beiktatásáig helyettese, Barabás János vezeti a külképviseletet. Magdó János a Transindex 

megkeresésére elmondta, már Magyarországon tartózkodik, hétfőn volt az utolsó szolgálati 

napja a kolozsvári külképviseleten. Arról nem tudott tájékoztatást nyújtani, hogy az új 

főkonzult mikor iktatják be. Elmondta, a konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963-ban 

elfogadott egyezmény szerint az új főkonzul hivatalba lépéséhez a fogadó állam részéről, 

tehát a román féltől meg kell kapnia az exequaturnak nevezett működési engedélyt, és 

onnantól fejtheti ki hivatalosan a tevékenységét. 

 

Az RMDSZ a támogató aláírások felét gyűjtötte össze eddig 
2014. augusztus 26. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Krónika 

Az RMDSZ az elnökválasztáson való induláshoz szükséges támogatói aláírások több mint 

felét összegyűjtötte - idézi Kovács Péter főtitkárt az RMDSZ közleménye. Háromszéken 30 

ezer, Maros megyében 26 ezer, Bihar megyében 20 ezer aláírást gyűlt össze; szórványban, 

Arad megyében például 2500 aláírásnál tartanak – ismertette Kovács. A leghatékonyabb 

módszernek az ajtóról ajtóra járást tartja, emellett köztereken, különböző rendezvényeken 

is alá lehet írni, illetve minden megyei és területi RMDSZ-székházban, valamint a 

szövetség színeiben tisztséget nyert polgármesterek hivatalában is. 

 

Nem sieti el az RMDSZ a miniszterjelölést 
2014. augusztus 26. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

"Sem ezen a héten, sem jövő héten" nem nevez meg új kulturális miniszterjelöltet az 

RMDSZ - mondta Kelemen Hunor kedden a szenátus kulturális bizottságának 

meghallgatása előtt. A kulturális tárcát továbbra is vezető Kelemennek a bizottságban 

Gabriela Firea PSD-s szenátor is feltette a kérdést, hogy mikor lesz nevesítés, amire úgy 

válaszolt, hogy a minisztérium működik, ő továbbra is dolgozik, nincsenek problémák a 

tárca működésével. 

 

Együttműködési megállapodást kötött a KIFOR és az IKSZ  
2014. augusztus 26. – maszol.ro, Erdély Ma 

Együttműködési megállapodást írt alá a Kolozs megyei Ifjúsági Fórum (KIFOR), a MIÉRT 

tagszervezete és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) budapesti szervezete a 

nemzeti önazonosság megőrzése, ápolása és erősítése céljából. A Kolozsvári Magyar Napok 

alatt megkötött, több éves kapcsolatot megkoronázó megállapodás intézményesített 

keretek közé tereli az Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa évében megvalósuló közös 

munkát és hossztávú kapcsolatnak ad garanciát – mondta el Antal Géza KIFOR elnök.  
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Pörgésben Marosvásárhely: kezdődik a Forgatag 
2014. augusztus 26. – Krónika, szekelyhon.ro, MTI 

Újdonságokkal, nagyobb helyszínen és költségvetéssel zajlik, és tavalyhoz képest több 

programmal várja a látogatókat a szerdán rajtoló Vásárhelyi Forgatag, amelynek hivatalos 

megnyitóját 19 órától a Kultúrpalotában tartják, de a Teleki Tékában is szerveznek már 

eseményeket a nap folyamán, a Téka udvarán pedig 21 órától Harcsa Veronika és Gyémánt 

Bálint dzsesszkoncertjét élvezhetik a fesztiválozók – derült ki a rendezvény keddi 

beharangozó sajtótájékoztatóján. 

 

Tamás: nincs kétszer kétszázezer aláírás 
2014. augusztus 27. – Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt nem tudja összegyűjteni a Szilágyi Zsolt elnökválasztáson való 

indulásához szükséges kétszázezer aláírást – véli Tamás Sándor. Az RMDSZ Kovászna 

megyei elnöke tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján leszögezte, ez nem 

matematikailag lehetetlen, hanem a korábbi aláírásgyűjtések tapasztalatára alapozva. 

„Háromszéken megfeszített munkával gyűjtöttünk harmincezer aláírást, meggyőződésem, 

hogy innen még harmincezer kézjegyet nem lehet szabályosan összegyűjteni, hiszen a 

támogatókat meg kell keresni, nem akar mindenki aláírni, nem állnak sorban” – 

fogalmazott az RMDSZ-es politikus. 

 

Hátrányos helyzetbe hozhatják iskoláinkat a törvénymódosítások 
2014. augusztus 26. – hirek.sk 

A szlovákiai nemzetiségi oktatásügyet több szempontból is negatívan érintheti majd a 

közoktatási törvény módosítása, amelyen már dolgozik az oktatásügyi minisztérium – 

hívta fel a figyelmet Szigeti László volt oktatásügyi miniszter, a Magyar Közösség Pártja 

Országos Tanácsának elnöke. „Kötelezővé akarják tenni, hogy a kétnyelvű és a 

nemzetiségek nyelvén nevelő-oktató óvodákban a nevelés és oktatás kötelező részévé 

váljon az államnyelv elsajátítása. Ez azért veszélyes, mert az alkotmány kimondja: a 

nemzetiségi gyereknek joga van elsajátítani az államnyelvet, az említett módosítás pedig 

már kötelezővé akarja tenni ezt a folyamatot, ami nagy különbség!” – mondta Szigeti. 

 

Nem épül, omlik a történelmi Magyarország legnagyobb vára 
2014. augusztus 26. – Felvidék Ma 

A szepesi vár, Közép-Európa legnagyobb várkomplexuma, a világörökség része a szemünk 

láttára omlik szét. Az utóbbi években az állaga alaposan megromlott, nemrégiben a 

középső várudvaron beszakadt a föld, kráter alakult ki, a várfalak statikája is megsérült. A 

felújításra uniós alapokból igyekeztek pénzt szerezni, úgy tűnik, sikertelenül. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/porgesben-marosvasarhely-kezdodik-a-forgatag
http://www.hirek.sk/itthon/20140826154852/Hatranyos-helyzetbe-hozhatjak-iskolainkat-a-torvenymodositasok.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/48178-nem-epul-omlik-a-tortenelmi-magyarorszag-legnagyobb-vara
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Čo si Maďar? 
2014. augusztus 26. – bumm.sk 

A napokban nagy hullámokat vetett egy könyv, pontosabban annak egy kicsiny része. Peter 

Oravec szlengszótárának egyik szócikke szerint a „magyar” megfelelője a következő: 

„hülye, nyomott, nehézfejű, értetlen ember; olyan ember, akivel nem lehet szót érteni”. 

 

Kiírták a nemzeti tanácsi választásokat 
2014. augusztus 26. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap, MTI 

A szerbiai nemzeti tanácsok új összetételének megválasztására október 26-án kerül sor, 

jelentette be Kori Udovički, államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter. Kiemelte, 

hogy 17 nemzeti kisebbség választ nemzeti tanácsot közvetlenül, négy pedig elektorok 

útján. A választásokon nem vesz részt az orosz és a török kisebbség, a goranacok pedig 

korábban kijelentették, hogy nem tartják magukat nemzeti kisebbségnek. Elektorok útján 

a lengyel, a macedón, a montenegrói és a horvát kisebbség választ majd. – Közvetlen úton 

17 nemzeti kisebbség választhat. Nagy öröm számunkra, hogy a roma kisebbségnek, amely 

miatt meghosszabbítottuk a külön névjegyzékbe való regisztrálás határidejét, sikerült 

elérni a negyvenszázalékos feliratkozási határt – mondta az államigazgatási miniszter. 

 

Közvélemény-kutatás: Vajdaságban is a haladókat támogatják a legtöbben 
2014. augusztus 26. – Vajdaság Ma  

Stabil a Szerb Haladó Párt (SNS) támogatottsága. A párt a szerbiai polgárok 50 

százalékának bizalmát élvezi a Faktor plus ügynökség felmérésnek adatai szerint, 

jelentette be Vladimir Pejić, az ügynökség igazgatója. Pejić elmondta, a politikai 

erőviszonyok tekintetében nem történt különösebb változás, s ez egyaránt igaz a hatalmi és 

az ellenzéki pártokra is.  

A Faktor plus felmérése szerint a Szerb Haladó Párt Vajdaságban is domináns, a politikai 

pártok támogatottságát tekintve pedig egyedül annyi a különbség a tartomány és az ország 

többi része között, hogy Vajdaságban heterogénebb a politikai színtér. 

 

Goran Kneževid: Sürgősen átmeneti kormányt kell alakítani Vajdaságban 
2014. augusztus 26. – Pannon RTV 

A Szerb Haladó Pártnak (SNS) van a Demokrata Párt (DS) által rossz politikai és gazdasági 

helyzetbe sodort Vajdaságra vonatkozó programja, jelentette ki Goran Knežević, az SNS 

alelnöke. Meglátása szerint éppen ezért mielőbb meg kell alakítani az átmeneti kormányt a 

tartományban, a választásokat pedig majd csak ezt követően kell kiírni. A Pinknek 

nyilatkozó Knežević azt mondta, pártja a politikai szövetségeseivel folytatott tárgyalását 

követően bemutatja a Vajdaságra vonatkozó programját. Szavai szerint minden polgár 

érzi, hogy Vajdaságban rossz a helyzet, s ezt a DS okozta „a szakszerűtlen, arrogáns és 

gyanús viselkedésével”. Mint fogalmazott, ha Vajdaságban a szerbiai átlagnál 
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http://www.bumm.sk/98739/co-si-madar.html
http://www.magyarszo.com/hu/2443/kozelet_politika/115143/Ki%C3%ADrt%C3%A1k-a-nemzeti-tan%C3%A1csi-v%C3%A1laszt%C3%A1sokat.htm
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17575/Kozvelemeny-kutatas-Vajdasagban-is-a-haladokat-tamogatjak-a-legtobben-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17573/Goran-Knezevic-Surgosen-atmeneti-kormanyt-kell-alakitani-Vajdasagban.html
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alacsonyabbak a fizetések, illetve magas a munkanélküliek száma, akkor változásokra és 

reformokra van szükség, az SNS pedig át kívánja vállalni a közügyekkel kapcsolatos 

felelősséget. 

 

Tanszercsomag a kisdiákoknak az MNT jóvoltából  
2014. augusztus 26. – Pannon RTV 

Idén hozzávetőlegesen 1600 magyar tagozatos elsős kisdiák kap tanszercsomagot a 

Magyar Nemzeti Tanács jóvoltából. A gyerekek az iskolájukban kapják meg a minőségi 

termékekből álló felszerelést, amelynek idén bővült a tartalma. Néhány tanszercsomag 

még a raktárban van, de iskolakezdésre minden magyar tagozatos elsős kisdiák asztalán 

ott lesz. Zsoldos Ferenc, az MNT alelnöke maga is járja az iskolákat. Idén Észak-Bánságba 

viszi el a csomagokat. 

 

Porosenko: Ukrajna szeptemberben ratifikálja az uniós társulási szerződést 
2014. augusztus 26. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán parlament szeptemberben, még az október 26-ra kiírt parlamenti választások 

előtt jóváhagyja az Európai Unióval kötött társulási szerződést - erről biztosította Petro 

Porosenko kedden Minszkben Catherine Ashtont, az Európai Unió kül- és 

biztonságpolitikai főképviselőjét. Az ukrán államfő azt is közölte az uniós biztossal, hogy a 

társulási szerződés szövege változatlan marad és a dokumentum elfogadása hozzájárul a 

valódi ukrajnai reformok megvalósításához. 

 

Október 26-ára írta ki az ukrán elnök a választást 
2014. augusztus 26. – MTI, Kárpátalja 

Az ukrán elnök október 26-ára írta ki az előrehozott parlamenti választásokat, ezzel együtt 

aláírta a parlament feloszlatásáról szóló rendeletet is. 

 

A HMDK alapszervezetei is megünnepelték Szent István napját 
2014. augusztus 26. – Új Magyar Képes Újság 

A magyar államalapítás napját, augusztus 20-át Horvátország-szerte megünnepelték a 

HMDK alapszervezetei. Dályhegyen misét tartottak, Vinkovciban egy irodalmi esttel 

emlékeztek, Rijekában a Szent István Zarándoklat tagjait fogadták, Splitben pedig egy 

alkalmi összeállítás során beszéltek első királyunk életútjáról. 
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Együtt a szétszórtságban – ITT-OTT Találkozó 
2014. augusztus 26. Nemzeti Regiszter 

Immáron harminckilencedik alkalommal került megrendezésre a Magyar Baráti Közösség 

(MBK) által tartandó ITT-OTT Találkozó. A helyszín továbbra is változatlan, a kellemes 

nyaralási lehetőség végett az Ohio-i Lake Hope State Parkban volt, viszont az időpont 

2014-ben augusztus 16 és 23 közé esett. Egy héten át a tábori résztvevők ápolhatták és 

fejleszthették a magyar kultúrájukat a Reménység tavánál. 

 

Az Albertai Egyetem és magyar vonatkozásai 
2014. augusztus 26. – Nemzeti Regiszter 

Magyar vonatkozásban kiemelkedő az Albertai Egyetem jelentősége, ugyanis számos 

magyar származású oktatója és diákja mellett, itt található az egyetlen közép-európai 

tanulmányokkal, így hazánkkal is foglalkozó intézet egész Kanadában. 

 

Az Államalapítás ünnepe Nanaimo-ban 
2014. augusztus 26. – Nemzeti Regiszter 

Rendhagyó és egyben igen megható ünnepségre került sor augusztus 17-én Nanaimo-ban. 

Augusztus 20-a apropóján a közösség tagjai egy színvonalas műsorral emlékeztek az 

Államalapításra, az új kenyérre. A délután díszvendégei Nagytiszteletű Fábián Lajos, és 

felesége Fábián Erzsébet voltak, akik segítségével a keresztény hagyományok is méltó 

figyelmet kaphattak. A díszvendégek között volt Duha Kristóf is, aki az édesapja 

fafaragásait bemutató kiállítást nyitotta meg. 
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https://www.nemzetiregiszter.hu/egyutt-a-szetszortsagban-itt-ott-talalkozo
https://www.nemzetiregiszter.hu/az-albertai-egyetem-es-magyar-vonatkozasai
https://www.nemzetiregiszter.hu/az-allamalapitas-unnepe-nanaimo-ban
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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 
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