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Elfogadták a kisebbségbarát nyelvtörvényt Ukrajnában 
2012. július 3. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja 

Az orosz nyelv Ukrajna közigazgatási egységeinek a felében, a magyar pedig Kárpátalján 

kaphat regionális státust, miután kedden az ukrán parlament éles vita során második 

olvasatban is elfogadta az új nyelvtörvényt. Az állami nyelvpolitika alapjairól c. 

jogszabálytervezetet a kormányzó Régiók Pártjának (PR) két parlamenti képviselője tavaly 

augusztusban nyújtotta be az ukrán törvényhozásnak. 

 

Tíz év alatt tízezerrel csökkent a kárpátaljai magyarok száma 
2012. július 5. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma 

Tízezer főre tehető a kárpátaljai magyarok számának csökkenése az utóbbi évtizedben - 

hangzott el a XX. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem csütörtöki, a magyarság demográfiai 

folyamataival foglalkozó kerekasztal-beszélgetésén. A következő évtizedben további 

fogyásra lehet számítani, 2020-ban várhatóan mintegy 135 ezer magyar él majd 

Kárpátalján. 

 

Egységes Kárpát-medencei oktatási tér szükséges 
2012. július 5. – MTI, Kitekintő 

Egységes Kárpát-medencei oktatási tér kialakítását, fejlesztését szorgalmazták a XX. 

Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem magyar felsőoktatással foglalkozó szekciójában 

csütörtökön. A Kárpát-medencei magyar nyelvű felsőoktatásban oktatók és tanulók 

együttműködését, valamint a cserekapcsolatok erősítését szorgalmazta hozzászólásában 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős államtitkár, hangsúlyozva: ez együtt kell járjon 

az oktatás színvonalának folyamatos emelésével, hogy a magyar nyelvű szakok vonzóak 

legyenek a diákok számára. 

 

Felfüggesztették tisztségéből Traian Băsescu államfőt 
2012. július 6. - Erdely Ma, Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A parlament felfüggesztette tisztségéből Traian Basescu államfőt, leváltásáról 

népszavazáson döntenek majd az állampolgárok – közölték a román hírtelevíziók. A 

szükséges 217 vokshoz képest 256 szavazattal fogadta el pénteken este a bukaresti 

parlament két háza a Traian Băsescu elnök tisztségéből történő felfüggesztését célzó 

határozatot, a román balliberális kormánykoalíció által összehívott rendkívüli ülésszak 

keretében. Az államfő sorsáról döntő népszavazás várhatóan július 29-én lesz és előzetes 

felmérések szerint a romániai szavazók kétharmada, lemondása mellett fog szavazni. 

 

Németh a baloldali fordulatról, Duray a többpártiságról 
2012. július 6. – MTI, Új Szó 

Egyértelmű válaszokat kell keresni az Európában az utóbbi hónapokban a parlamenti 

választások eredményeként tapasztalható, a nacionalizmussal együtt járó baloldali 

fordulatra, mert kockázatot jelent térségünkre – jelentette ki Németh Zsolt külügyi 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/07/03/17/Elfogadtak_a_kisebbsegbarat_nyelvtorvenyt_Ukrajnaban.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/07/05/17/Tiz_ev_alatt_tizezerrel_csokkent_a_karpataljai_magyarok.aspx?source=hirkereso
http://kitekinto.hu/karpat-medence/2012/07/06/egyseges_karpat-medencei_oktatasi_ter_szukseges/
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=122264&cim=felfuggesztettek_tisztsegebol_traian_b%C4%83sescu_allamfot
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/07/06/nemeth-a-baloldali-fordulatrol-duray-a-tobbpartisagrol


 

 

 

 

 

 
3 

államtitkár Felsőszinevéren. Duray Miklós szerint a határon túli magyar közösségek 

politikai képviseletében erősödő többpártiság mindaddig életveszélyes, amíg törvényileg 

biztosított közigazgatási önigazgatással nem rendelkeznek ezek a közösségek. 

 

Siker akkor lehet, ha "egyszerre és egy irányba mozdulunk" 
2012. július 7. – MTI, Magyar Nemzet Online, Vajdaság Ma 

A külhoni magyar civil szervezetekkel együttműködve lehet csak sikeres jogvédelmet 

megvalósítani – erről Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár beszélt 

szombaton a X. Vajdasági Nyári Szabadegyetemen tartott előadása után az MTI-nek. 

Szerdától vasárnapig tart a közéleti témákkal foglalkozó és kulturális programokat kínáló 

X. Vajdasági Szabadegyetem a délvidéki Kishegyes melletti Kátai-tanyán. Répás 

Zsuzsanna szombaton tartott előadásában beszámolt a nemzetpolitika elmúlt két évéről, az 

új kormányzati struktúráról. Kifejtette: a nemzetpolitika az őt megillető helyére került, 

kiemelték háttérbe szorított helyzetéből. 

 

Németh összefogást sürget 
2012. július 5. – HVG, Krónika 

Kész a korábban okozott sérelmek meghaladására a magyar kormány a határon túli nagyar 

szervezetekkel, és együttműködésre törekszik a szlovákiai Híddal és az RMDSZ-szel is, bár 

ellenük kampányolt – mondta a hvg.hu-nak Németh Zsolt. A szerdán közölt interjúban a 

külügyi államtitkár leszögezte: az RMDSZ nemzeti alapon szerveződő politikai erő, 

sikeresen működik. 

 

Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemet rendez az ELTE 
2012. július 8. – MTI, Echo TV 

Idén is megrendezi az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Kárpát-medencei Magyar Nyári 

Egyetemet, a rendezvény célja, hogy a hallgatók anyanyelvükön vehessenek részt a 

kifejezetten nekik szervezett szakmai képzésben. 

 

Kövér: Minden közösség építőkockája az egész nemzetnek 
2012. július 8. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az a jó, ha egy nemzeti közösség minél több apró, erős, kicsi szálakkal összeforrt 

közösségből épül fel, és az unitárius egyházak pontosan ilyen közösségek – mondta Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke a Füzesgyarmati Unitárius Egyházközség alapításának 110 

éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Széchényi István szellemiségét hozva 

például azt mondta: akkor tud egy nemzet új életet kezdeni, jó irányba fordulni és 

felemelkedni, ha vannak kapaszkodók, amelyek eligazítanak. Az ünnepi istentisztelet után 

állampolgári esküt tett nyolc, az erdélyi Marosszentgyörgyről érkező unitárius egyháztag. 
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Kövér: Nyugodtan alszom 
2012. július 9. - Huth Gergely - Stefka István - Magyar Hírlap 

Kövér László az Országgyűlés elnöke a Magyar Hírlapnak elmondta, hogy már fárasztják a 

nagyhatalmak kioktatásai. Elmondta, hogy nem ért egyet Németh Zsolttal, aki 

megegyezésre törekszik a külhoni magyar pártokkal, így az RMDSZ-szel és a Most-Híddal 

is, illetve komolytalan ötletnek tartja az RMDSZ pártalapítási szándékát is. Nyírő József 

újratemetésével kapcsolatban elmondta, hogy nem ismer olyan szabályt, még Romániában 

sem, ami alapján megtagadhatnák ezt.  

 

Markó Attila: az ítéletet egy külső erő is befolyásolta 
2012. július 5. – Erdély Ma, Duna Tv 

A restitúciós bizottság tagjai, akiket a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

visszaszolgáltatása miatt ítéltek szabadságvesztésre fellebbeztek az ítélet ellen. Markó 

Attila szerint ez a történet már rég nem róluk szól, hanem arról, hogy egy eszközt 

keressenek a magyar közösség jogainak a csorbítására, és azt állítja, hogy ezt a döntést egy 

külső erő is befolyásolta. 

 

Összefogás, de kivel? 
2012. július 5. – Erdély Ma, Háromszék 

Megoszlik a magyar pártok háromszéki vezetőinek véleménye arról, hogy miként indulnak 

az őszi parlamenti választásokon, miután az alkotmánybíróság nemrég alaptörvénybe 

ütközőnek ítélte az egyfordulós, többségi rendszer bevezetéséről szóló jogszabályt. 

 

Borboly beszólt az RMDSZ-nek 
2012. július 5. – Krónika 

„Haza kell hívni azokat az erdélyi magyarságot képviselő politikusokat, akik otthon érzik 

magukat Bukarestben” – jelentette ki Borboly Csaba, a Hargita Megyei Tanács RMDSZ-es 

elnöke a Marosfőn megszervezett EU-tábor megnyitóján. Mint hangsúlyozta, a romániai 

magyar politikusoknak a magyarságot kell képviselniük a román fővárosban, „nem 

kormányon kell lenni, vagy ellenzékben, nem a mérleg nyelve szerepet kell felvállalni és a 

románság sorsáról dönteni”. 

 

Tőkés László együttműködést javasol az ortodox egyházat vezető Dániel 
pátriárkának 
2012. július 6. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Levélben közölte a román ortodox egyházat vezető Dániel pátriárkával Tőkés László, elejét 

szeretné venni annak, hogy a politikum ingatlanügyekben hozott hibás döntései ismét 

feszültséget gerjesszenek a romániai egyházak és etnikumok között. 
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Antal Árpád: a magyar közösség szövetségese a jól működő demokrácia 
2012. július 6. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A magyar közösség szövetségese „az a demokrácia, amely jól működik” – jelentette ki 

csütörtökön Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. Antal Árpád 

szerint a romániai demokrácia bármilyen deficitje „pofont” jelent a közösség számára. 

 

Markó Béla: az EU-ban is, Romániában is újra kell gombolni a kabátot 
2012. július 6. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Markó Béla szerint felül kell vizsgálni az Európai Unió, de Románia intézményrendszerét 

is, és mindkét esetben „újra kell gombolni a kabátot". Az RMDSZ volt elnöke a Magyar 

Ifjúsági Értekezlet által szervezett marosfői EU-tábor keretében beszélt az európai értékek 

és az erdélyi érdekek viszonyáról, az erdélyi magyarság kilátásairól a változó Európában. 

 

Antal Árpád támogatja az Andrei Şaguna Liga kezdeményezését 
2012. július 6. – Erdély Ma 

Hétvégén a román kormánytól kért támogatást a székelyföldi románság jogainak 

biztosítására az Andrei Şaguna Liga. Ezzel kapcsolatban Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere kijelentette, amit a liga kér, pozitív diszkrimináció, és támogat minden ilyen 

kezdeményezést – azzal a feltétellel, hogy minden olyan megyében, amelyben kisebbség él, 

az kapja meg ugyanazon jogosítványokat, amiket az itt élő románok kérnek. 

 

Borboly: a magyarságnak otthon kellene maradni az államfő 
felfüggesztéséről szóló népszavazáson 
2012. július 7. – transindex.ro 

Jobb lenne, ha a magyarság otthon maradna a Traian Băsescu felfüggesztéséről szóló 

népszavazáson, mert ehhez a politikai harchoz nekik nincs közük – jelentette ki Borboly 

Csaba. „Úgy gondolom, hogy ez nem a magyar politikai osztály harca volt, ebben a harcban 

az RMDSZ nem vett részt, ezért jobb ha a referendum napján otthon maradunk” – 

fogalmazott a Hargita Megyei Tanács elnöke. 

 

Kelemen Hunor: mindenki lelkiismerete szerint szavazott 
2012. július 7. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Az RMDSZ honatyáit nem kötötte kötelező erejű döntés az államfő felfüggesztéséről szóló 

parlamenti szavazáson – nyilatkozta Kelemen Hunor szövetségi elnök. Mindenki saját 

lelkiismerete szerint voksolhatott. Az Alkotmánybíróság nem szolgált egyértelmű 

útmutatással, így ezt tartották az egyedüli korrekt eljárásnak – mondta. 
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Koncepciós pernek nevezi a Székely Mikó Kollégium ügyét az Erdélyi 
Református Egyházkerület 
2012. július 8. – Krónika 

Koncepciós pernek nevezi a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumot az egyháznak 

visszaszolgáltató bizottság tagjai ellen kezdeményezett eljárást az Erdélyi Református 

Egyházkerület Közgyűlése (EREK). Pap Géza püspök és Geréb Péter főgondnok szerint ez 

az erdélyi magyarság elleni támadás félreérthetetlen jele, amely kezdetét jelentheti egy 

küszöbön álló visszaállamosítási folyamatnak. 

 

MÚRE alelnök: a Comunitas Alapítvány önkényesen osztja el a sajtónak szánt 
támogatásokat 
2012. július 8. – Krónika 

Önkényesen osztotta el az RMDSZ által létrehozott Communitas Alapítvány a romániai 

magyar sajtónak szánt támogatásokat – állítja nyílt levelében Szekeres Attila. A Magyar 

Újságírók Romániai Egyesületének alelnöke szerint a Comunitas Alapítvány a romániai 

magyar közösségnek szánt 17 178 000 lejből mindössze 3 500 000 lejt tettek 

megpályázhatóvá az idén. Ebből a sajtószaktestület rendelkezésére 725 000 lejt 

bocsátottak, aminek elosztásánál egyetlen kritérium érvényesült: az RMDSZ-szel ápolt jó 

viszony. 

 

Ponta: Romániában csak Tőkés gyakorolt nyomást az igazságszolgáltatásra 
2012. július 8. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Victor Ponta miniszterelnök szerint Romániában senki sem próbált beavatkozni az 

igazságszolgáltatás működésébe Tőkés László európai parlamenti képviselő kivételével. A 

miniszterelnök megjegyzésében arra utalt, hogy a buzăui bíróság három év letöltendő 

börtönbüntetésre ítélte annak az állami restitúciós bizottságnak a tagjait, amely a Székely 

Mikó Kollégium épületét visszaszolgáltatta a református egyháznak. Tőkés László EP-

képviselő már a vádemelés után felhívta Viviane Reding EU-biztos figyelmét az esetre. 

 

A rivális pártoknak is köszönhető az RMDSZ fölényes győzelme 
2012. július 8. – Pinti Attila – szekelyhon.ro 

Szombaton, a marosfői EU-tábor zárónapján az önkormányzati választások abszolút 

győztesei kaptak főszerepet. A két meghívott, Bunta Levente, Székelyudvarhely 

polgármestere és Tóth Sándor, Nyárádszereda elöljárója egybehangzóan azt vallotta, hogy 

a konkurens pártok mocskolódásai és tisztességtelen kampányfogásai is jelentősen 

hozzájárultak a sikereikhez. 

 

Füzes: elítélendő a verespataki projekt 
2012. július 9. – Krónika 

Továbbra is elítéli Magyarország a verespataki bányaberuházást – nyilatkozta Füzes 

Oszkár, Magyarország bukaresti nagykövete Nagyenyeden, az első alkalommal 
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megszervezett román-magyar kulturális napok megnyitóján. „Magyarország nem 

változtatta meg a projekttel kapcsolatos álláspontját. Továbbra is meggyőződésünk, hogy a 

bányaberuházás sokkal nagyobb károkkal járna, mint amennyi hasznot hozhatna 

Romániának” – nyilatkozta Füzes. 

 

Bírósághoz fordult a román államfő 
2012. július 9. - Rostás Szabolcs-Lovas István - Magyar Nemzet 

Traian Basescu román államfő felfüggesztését követően várhatóan ma adja át az elnöki 

hatáskört a Crin Antonescunak. Azonban a román alkotmánybírósághoz fordul és 

elmondása szerint készen áll a sorsdöntő népszavazásra. A román fejleményeket Brüsszel 

is figyelemmel kíséri, a német külügyminiszter szerint a történtek akár az uniós integráció 

lezárását is megkérdőjelezhetik. 

 

A komáromi kihelyezett ülésről volt szó a szlovák külügyminisztériumban 
2012. július 3. – MTI, SITA, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Nemzeti összetartozás bizottságának múlt heti, révkomáromi kihelyezett üléséről volt 

szó Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete és František Ružička, a szlovák 

külügyminisztérium európai ügyekért felelős főosztályvezetője keddi találkozóján. Ružička 

sajnálatának adott hangot amiatt, hogy a két fél nem kommunikált előre a bizottsági 

ülésről. Reményét fejezte ki, hogy a magyar közjogi méltóságok jövőbeni látogatásait már a 

diplomáciai és protokolláris szabályoknak megfelelő módon fogják előkészteni. 

 

Budapest változatlanul a párbeszédet szorgalmazza Szlovákiával 
2012. július 3. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A magyar Külügyminisztérium a magyar-szlovák kapcsolatokban felmerülő kérdéséket 

változatlanul párbeszéddel és nem a sajtón keresztüli üzengetéssel kívánja tisztázni. Kaleta 

Gábor, a tárca sajtófőnöke hangsúlyozta: a magyar diplomácia továbbra is arra törekszik, 

hogy a miniszterelnöki és a miniszteri találkozókon elhangzottaknak megfelelően 

kedvezően alakuljanak a magyar-szlovák kapcsolatok, és a felmerülő kérdésekre párbeszéd 

útján találjanak megoldást. 

 

Hedvig a pszichológussal sem állt szóba 
2012. július 5. – Vrabec Mária – Új Szó 

Az ügyészség által megbízott pszichológus szakértővel sem állt szóba kedden Malina 

Hedvig. Ügyvédje közölte, védence addig egyetlen kérdésre sem hajlandó válaszolni, amíg 

nem mondják meg, melyik kijelentésével hazudott. 
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Átadták a kettős állampolgárságért indított aláírásgyűjtés íveit 
2012. július 6. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Átadták a szlovák belügyminisztériumban pénteken a kettős állampolgárság lehetőségének 

helyreállításáért indított aláírásgyűjtés íveit a kezdeményezést elindító petíciós bizottság 

tagjai. Berényi József, az MKP elnöke elmondta, a második Fico-kormány hangvétele a 

magyarokkal szemben „bizonyos szempontból más”, és jó lenne, ha ezt tettek is kísérnék. 

 

Polis: ismét az SDKÚ a legerősebb jobboldali párt 
2012. július 6. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Polis ügynökség legújabb közvélemény-kutatása szerint a Smer továbbra is a legerősebb 

parlamenti pártnak számít, egyetlen más párt sem lépte túl a tíz százalékot. A Híd 

támogatottsága 6,5, az MKP-é pedig 4,6 százalék. 

 

Állampolgárság – elfogadták a Híd alkotmánybírósági beadványát 
2012. július 6. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Az alkotmánybíróság szerdán további eljárásra elfogadta a Híd által benyújtott, az 

állampolgársági törvény felülvizsgálatára vonatkozó beadványt. Ugyanakkor nem 

függesztette fel az állampolgársági törvény rendelkezéseinek hatályát arra az időre, amíg el 

nem dönti, hogy a jogszabály összeegyeztethető-e az alaptörvénnyel. 

 

Sem az MKP, sem a Híd nem tervez magyarországi fiókpártot 
2012. július 4. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Magyar Koalíció Pártja szerint a szlovákiai magyarok nem is tudnának magyarországi 

párt alapításában részt venni, a Híd párt pedig - bár nem zárja ki, de - nem is számol egy 

ilyen ötlet megvalósításával. 

 

Fico: A Maticának stabilizálnia kell, nem megosztani 
2012. július 8. – TASR, hirek.sk, Új Szó 

A Matica slovenskának a társadalmat stabilizáló, nem pedig azt megosztó tényezőnek kell 

lennie Robert Fico szerint. Elmondta, kormányfőként mindent megtesz, hogy a nemzeti 

kulturális szervezet visszaszerezze az őt megillető társadalmi státuszt. 

 

Az MNT tiltakozik a Jogi Kar felvételi eljárása miatt 
2012. július 4. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács közleményben tiltakozott az Újvidéki Egyetem Jogi Karán 

lebonyolított jogsértő felvételi eljárás miatt. A szervezetet arról értesítették az érintett 

fiatalok és szüleik, hogy minden előzetes bejelentés nélkül az idei felvételi vizsgát a magyar 

fiatalok nem történelemből és anyanyelvből, hanem történelemből és szerb nyelvből és 

irodalomból írták meg – magyarul. 
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Szabadkán létrejött a nagykoalíció 
2012. július 4. – Vajdaság Ma 

Szabadkán szerdán aláírták azt a megállapodást, amely alapján létrejött a város új hatalmi 

koalíciója. A dokumentumot a Demokrata Párt, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga, a Fordulat koalíciót alkotó Liberális Demokrata Párt és a Szerb 

Megújhodási Mozgalom, a Szerbiai Demokrata Párt, a Bácskai Bunyevácok Szövetsége és a 

Bunyevác Párt politikusai látták el kézjegyükkel. 

 

Magyar–szerb gazdasági konferencia 
2012. július 5. - Magyar Szó  

A kis- és közepes vállalkozásoknak szükségük van a folyamatos fejlődésre ahhoz, hogy 

versenyképesek legyenek a nemzetközi piacokon – hangzott el a szabadkai Körzeti 

Gazdasági Kamarában tartott konferencián. Ötven magyarországi és szerbiai vállalkozó 

vett részt a tanácskozáson. Az előadás a Magyarország–Szerbia IPA Határon Átnyúló 

Együttműködési Programon belül valósult meg. 

 

Szerdán alakul az új vajdasági kormány 
2012. július 5. – Kocsi Zoltán – Magyar Szó 

Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és Bojan Pajtić kormányfő a szerdán 

megtartott együttes sajtótájékoztatójukon bejelentették, az új összetételű tartományi 

kormányt a július 11-ére bejelentett képviselőházi ülésen választják meg. 

 

Pásztor: ami a Jogi Karon történt, szembe megy mindazzal, amit eddig 
mondtunk és hittünk 
2012. július 7. – Vajdaság Ma 

A felvételi megismétlését tartja az egyetlen megoldásnak Pásztor István, a VMSZ elnöke az 

Újvidéki Egyetem Jogtudományi Karán történtekkel kapcsolatban. A magyar diákok 

ugyanis a 10 éves bevett gyakorlat helyett, idén magyar nyelven, de szerb nyelvből és 

irodalomból tettek felvételit. A Jogtudományi Kar erről nem értesítette a felvételizőket, így 

a magyar diákok a vártnál rosszabb eredményeket értek el a felvételi vizsgán. 

 

Vučić: július 10-én írjuk alá a koalíciós megállapodást 
2012. július 7. – Vajdaság Ma 

Az új szerb kormányt alkotó pártok kedden, július 10-én írják alá a koalíciós 

megállapodást, az új kormány pedig július 24-e körül alakul meg, jelentette ki Aleksandar 

Vučić, a Szerb Haladó Párt ügyvezető elnöke a koalíciós partnerekkel folytatott 

megbeszélést követően. 
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Előremutató lépés a nyelvtörvény elfogadása 
2012. július 4. – MTI, Magyar Nemzet Online, Kárpátalja Ma 

A kárpátaljai magyar szervezetek előremutató, Ukrajna európai integrációját elősegítő 

lépésként értékelik, hogy az ukrán parlament kedden megszavazta az új nyelvtörvényt, 

amelynek köszönhetően a magyar hivatalosan is használható regionális nyelvvé válhat 

Kárpátalján. 

 

Gajdosék eladnák a kárpátaljai magyarságot egy képviselői helyért 
2012. július 6. – Kárpátalja 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) a hatalompártot támogatná a közelgő 

parlamenti választásokon egy listás képviselői helyért cserébe – derül ki a szervezet 

elnökségének tiszapéterfalvai ülésén elfogadott nyilatkozatából. 

 

A KMKSZ önállóan indul a választásokon 
2012. július 6. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség rendületlenül, politikai ellenfeleinek 

mesterkedése ellenére kitart amellett, hogy a magyar egyéni választókörzet szétszabdalása 

után is elindítsa a kárpátaljai magyarság érdekeit megjeleníteni hivatott képviselőjelöltjeit 

az ősszel esedékes parlamenti választásokon – hangzott el múlt szombaton a KMKSZ 

Választmányának ülésén, amelyre Bustyaházán került sor. 

 

Tisztújítás a pélmonostori HMDK-ban 
2012. július 3. – Új Magyar Képes Újság 

Szerdán tartotta tisztújító közgyűlését a HMDK pélmonostori alapszervezete. A nagy 

számban megjelent tagság a beszámolók meghallgatása után az új vezetőség összetételéről 

is döntött. A szervezet új elnöke Jankovics Róbert lett, az alelnökök pedig Kovács Ferenc 

és Kovacsevity Anna lettek. 

 

Megalakult a kormány nemzetiségi bizottsága 
2012. július 4. – Népújság 

Múlt heti ülésén a kormány kinevezte a nemzetiségi ügyekben illetékes 

kormánybizottságot, amely tagjainak száma az államigazgatás racionalizálásának 

szellemében az eddigi 13-ról 11 tagra csökkent. A kormányhatározat értelmében a bizottság 

elnöke Žiga Turk, az Oktatási, Tudományos, Kulturális és Sportminisztérium vezetője lett. 
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A Muravidék is sikeres volt a „Magyar kultúráért és oktatásért” című 
pályázaton 
2012. július 4. – Népújság 

A Bethlen Gábor Alap weblapján megjelent a „Magyar kultúráért és oktatásért” című 

kiíráson nyertes pályázók listája. Sikeresen szerepelt az MNMI, amely „Muravidéki 

kincsesláda” című projektjével 1 millió forintot, míg a „Szent István-napi Néptáncfesztivál” 

projekttel 850 ezer forintot nyert. 

 

Lendván új óvoda épül, Petesházán bezárják az óvoda egységét 
2012. július 6. – RTV Slovenija Hidak 

Lendván, a Župančič utcában gyors ütemben folyik az új óvoda építése, amely 

szeptemberben már fogadja a kis ovisokat. Ugyanakkor, a lendvai Községi Tanács 

jóváhagyásával a gyér beiratkozás miatt ősszel bezárja kapuit a petesházi óvoda. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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