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Lehet csökkenteni az asszimilációs veszteségeket 
2012. július 18. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Kiemelten kell figyelni a szórványterületek magyar nyelvű oktatására – jelentette ki Répás 

Zsuzsanna a Nemzetpolitikai Kutatóintézet által szervezett budapesti konferencián. A 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta: „segítséget kell nyújtani a 

külhoni magyar szülőknek, hogy ne csak elkötelezettségből válasszák a magyar iskolákat, 

hanem az oktatás minősége miatt is érdemes legyen a magyar nyelvű oktatás mellett 

dönteni”. Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója arról beszélt, hogy az 

asszimilációs veszteségeket a magyar nyelvű oktatási intézményekbe történő 

beiskolázással lehet csökkenteni. 

 

Répás: fókuszban a külhoni magyar óvodák 
2012. július 18. – hirado.hu, Kossuth Rádió 

A magyar iskola-, illetve óvodaválasztás, képzés lehetősége alapvetően fontos a külhoni 

magyar szülők, így a magyar kormány számára is, hiszen az identitás megőrzése, a 

magyarság megmaradása szempontjából talán ez az egyik legfontosabb kérdés – jelentette 

ki Répás Zsuzsanna a Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáján. Egy balatoni 

továbbképzésen jelenleg is száz külhoni magyar óvónő vesz részt - mondta el a Krónikának 

a helyettes államtitkár, aki hangsúlyozta: a külhoni oktatás minőségi fejlesztésére mindig 

jut majd külön pénz, ahogyan idén például az óvodaprogramra egy százmilliós összeget 

különítettek el, és a későbbiekben szeretnének továbblépni. 

 

Újabb Tusványos Orbán Viktorral 
2012. július 19. – Krónika, Szabadság 

Részt vesz az immár 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban Orbán Viktor 

miniszterelnök – jelentették be budapesti sajtótájékoztatójukon a Fidesz ifjúsági 

társszervezete, a Fidelitas képviselői. Ágh Péter, az alakulat országos elnöke, parlamenti 

képviselő az eseményen leszögezte, Tusványos mára szinte már intézményes formájává 

vált a magyar–magyar párbeszédnek és a magyar–román kapcsolattartásnak. 

 

Vigyázat államhatár 
2012. július 19. - Heti Válasz nyomtatott kiadás 

A Heti Válasz kilenc oldalas írást közöl „Polgárközeli” kapcsolatok a szomszédos 

országokkal alcímmel, melyben  sorra veszi az újjáéledt határmenti kapcsolatokat 

Ausztriával, Szlovákiával, Ukrajnával és Romániával. 

 

Szász Jenő: „nemzeti válogatottban” induljanak a választásokon a romániai 
magyar pártok 
2012. július 18. – Krónika, transindex.ro szekelyhon.ro, Szabadság 
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http://mno.hu/hatarontul/lehet-csokkenteni-az-asszimilacios-vesztesegeket-1092782
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/07/18/13/Repas_fokuszban_a_kulhoni_magyar_ovodak.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65511
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Magyar választási szövetség megalapítását javasolja a romániai magyar pártoknak a 

Magyar Polgári Párt (MPP) – közölte szerdán Szász Jenő pártelnök. Szerinte a „Magyarok 

Szövetsége” néven bejegyzendő szervezet egyfajta nemzeti „válogatottként” indulhatna 

ősszel a romániai parlamenti választásokon. 

 

Mikó ügy: tisztességes és gyors restitúciót akar az Amerikai Magyar 
Szövetség 
2012. július 18. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Mély aggodalmának adott hangot a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium restitúciója 

ügyében folytatott romániai eljárás miatt az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ). A 

szervezet alaptalannak és otrombának minősítette a Markó Attila volt államtitkár, 

valamint a Silviu Vlim és Marosán Tamás elleni eljárást, amelynek célja az AMSZ 

megítélése szerint az, hogy tovább akadályozza és visszafordítsa az egyházi ingatlanok 

törvényes visszaszolgáltatásának folyamatát. 

 

Mindenki álljon a Mikó-ügy mellé – Nagyszabású tiltakozás készül 
2012. július 18. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro 

Az igazság napja mottóval nagyszabású tiltakozó megmozdulást szerveznek a történelmi 

magyar egyházak a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen – hangzott el az iskola 

előtti, immár tízedik napja folyó tüntetésen. Az előző estékhez képest a Sánta Imre 

református lelkipásztor által kezdeményezett akción sokkal többen nem vettek részt, jelen 

volt Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester és Markó Attila államtitkár, a 

kollégiumot az egyháznak visszaszolgáltató restitúciós bizottság tagja, akit Marosán 

Tamással és Silviu Climmel együtt háromévi szabadságvesztésre ítélt a buzăui bíróság. 

 

Németh Zsolt a közelgő bálványosi szabadegyetemről 
2012. július 18. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Közép-Európa, magyar-magyar párbeszéd, magyar-román párbeszéd – ez volt a tartalmi 

kerete 22 évvel ezelőtt a Bálványosi Nyári Szabadegyetemnek és ez most is. Pusztán annyi 

változott, hogy akkor körülbelül tucatnyi előadás zajlott egy hét alatt 150-200 résztvevővel, 

most pedig politikai nagyüzemmé változott az időközben Tusnádfürdőre költözött 

szabadegyetem. Németh Zsolt külügyi államtitkár ős-tusványosos, a kezdetektől szervezője 

a szabadegyetemnek. Moszkovits János beszélgetett vele. 

 

Hamarosan megkezdődik az oktatás-nevelési támogatások kifizetése 
2012. július 18. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

A „Szülőföldön magyarul” pályázat keretében a magyar nyelvű oktatási intézményekben 

tanuló külhoni jogosultak törvényes képviselői által elnyert, diákonként összesen 20 000 

forintnak megfelelő oktatási-nevelési, valamint 2400 forintnyi tankönyv- és taneszköz-, 

illetve hasonló összegű hallgatói támogatások utalása július végén kezdődik, és 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123073&cim=miko_ugy_tisztesseges_es_gyors_restituciot_akar_az_amerikai_magyar_szovetseg
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123073&cim=miko_ugy_tisztesseges_es_gyors_restituciot_akar_az_amerikai_magyar_szovetseg
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123125&cim=mindenki_alljon_a_miko_ugy_melle_nagyszabasu_tiltakozas_keszul
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=123121&cim=nemeth_zsolt_a_kozelgo_balvanyosi_szabadegyetemrol_audio
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/hamarosan_megkezdodik_az_oktatas_nevelesi_tamogatasok_kifizetese.php
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előreláthatólag az év végére befejeződik. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a kifizetéseket 

ütemezetten teljesíti. 

 

Segítenék egymást 
2012. július 19. – Krónika 

Erdélyi, főként székelyföldi civil és szakmai szervezetekkel elsősorban a gyakorlati 

együttműködés lehetőségeiről tanácskoztak tegnap Budapesten a Vidékfejlesztési 

Minisztérium (VM) parlamenti államtitkárságának munkatársai Budai Gyula államtitkár 

vezetésével. Kovács István sepsiszentgyörgyi állatorvos a megbeszélések során úgy 

fogalmazott, igen jelentős információhiány tapasztalható az erdélyi gazdák körében, amin 

anyaországi segítséggel változtatni lehetne, és kellene is. Mások a Székelyföldről származó 

termékek magyarországi jelenlétének növelését sürgették. 

 

Referendum: az MPP tiltakozik 
2012. július 19. – Krónika 

A felfüggesztett államfő leváltásáról kiírt népszavazás ügyében az MPP azt javasolja az 

erdélyi magyaroknak, hogy – a felfüggesztés módszere miatti tiltakozásul – ne vegyenek 

részt a július 29-ei referendumon. „Nincs az erdélyi magyarság számára ideális 

államfőjelölt, de a két rossz közül a kisebbik rosszat támogatjuk, mert a jogállamiság és a 

demokratikus berendezkedést veszélyeztetése, az a magyar nemzeti közösség számára is 

hátrányos” – vallja Szász Jenő pártelnök. 

 

Lajčák: Ukrajna a legproblémásabb szomszéd 
2012. július 18. – TASR, hirek.sk, Új Szó Online 

A Szlovák Köztársaság legproblémásabb szomszédja nem Magyarország, mint azt gyakran 

emlegetik, hanem Ukrajna – jelentette ki Miroslav Lajčák külügyminiszter a szlovák 

parlament külügyi bizottságának szerdai ülésén. A külügyminiszter szavai szerint egyetlen 

magyarországi választás sem volt olyan jelentőségű Szlovákia szempontjából, mint 

amilyen az őszi ukrajnai választás lesz. 

 

Pajtić: a szakadártörekvésekről szóló mesék sértik Vajdaságot 
2012. július 18. – Vajdaság Ma 

Vajdaságban egyetlen egy párt sem akar kiválni Szerbiából, s ennek az állításnak a 

folyamatos ismételgetése sértő Vajdaság minden polgárára nézve, jelentette ki Bojan 

Pajtić, a tartományi kormány elnöke. Pajtić a Novi Magazin hetilapnak adott interjújában 

azt mondta, Vajdaság elszakadását azok a politikai erők emlegetik, amelyek már két 

évtizede folyamatosan bizonytalanságot, instabilitást, viszályt keltenek az emberek között. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120718172406/Lajcak-Ukrajna-a-legproblemasabb-szomszed.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13808/Pajtic-a-szakadartorekvesekrol-szolo-mesek-sertik-Vajdasagot.html


 

 

 

 

 

 
5 

Knézi: Tisztában voltunk a lehetséges következményekkel 
2012. július 18. – pannonrtv.com 

Fegyelmi eljárást indított a VMSZ hat óbecsei tagja ellen, mert az érvényes testületi 

döntéseket megkerülve, a VMSZ álláspontjától eltérő koalíciós megállapodást írtak alá, és 

az alapján önkormányzati tisztséget vállaltak. A volt polgármester elmondta: 

pártszempontból a döntést megérti, de véleménye szerint a község érdeke minden 

pártérdeket felül kellene, hogy írjon. 

 

Zökkenőmentes hatalomátvétel Zentán 
2012. július 19. – Magyar Szó 

Az új összetételű községi vezetőség fennakadások nélkül vette át a község irányítását 

Zentán – hangzott el szerdán délelőtt azon az önkormányzati sajtótájékoztatón, amelyet 

Ceglédi Rudolf, a község polgármestere, Sándor József alpolgármester és Nagy Zoltán, a 

községi tanács kommunális ügyekkel, helyi közösségekkel és nagybefektetésekkel 

megbízott tagja tartottak. 

 

Az ELTE tovább bővítette határon túli partnerintézményeinek körét 
2012. július 18. – Kárpátalja Ma 

Az ELTE kiemelt feladatának tekinti a Kárpát-medence magyar nyelvű felsőoktatásának 

megerősítését. Ennek jegyében kötött együttműködési megállapodást a beregszászi II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával. 

 

„Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitűdök a 73. számú 
választási körzet magyar szavazóinak körében” 
2012. július 18. – Kárpátalja Ma 

A Lehoczky Tivadar Intézet 2012 májusában közvélemény-kutatást végzett: 

„Pártpreferenciák, választói magatartás, politikai attitűdök a 73. számú választási körzet 

magyar szavazóinak körében” címmel. A felmérés céljai között szerepelt a kárpátaljai 

magyarság politikai attitűdjének megismerése, feldolgozása és kimutatása a kapcsolódó 

magyar érdekvédelmi szervezetek/pártok, a KMKSZ/KMKSZ UMP és az UMDSZ/UMDP, 

valamint az ukrajnai pártok irányába. A felmérés eredményei az alábbi linken érhetők el: 

http://www.lehoczkyintezet.uz.ua/kutatasok/pol_felmeres/politikai_felmeres_2012_kut

atasi_beszamolo.pdf  

 

Félmillió dollár már megérkezett, így elkezdődhetnek a kárpátaljai 
intézmények felújításai 
2012. július 19. – Kárpátalja 

Németh Zsolt államtitkár és Ivan Baloga, a Kárpátaljai megyei tanács elnöke által március 

30-án aláírt megállapodás értelmében kétmillió dollár értékben támogatja a két fél az 
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http://pannonrtv.com/web/?p=10762
http://www.magyarszo.co.rs/fex.page:2012-07-19_Zokkenomentes_hatalomatvetel_Zentan.xhtml
http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/11544-az-elte-tovabb-bovitette-hataron-tuli-partnerintezmenyeinek-koret
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/11521-partpreferenciak-valasztoi-magatartas-politikai-attitudok-a-73-szamu-valasztasi-korzet-magyar-szavazoinak-koreben
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/11521-partpreferenciak-valasztoi-magatartas-politikai-attitudok-a-73-szamu-valasztasi-korzet-magyar-szavazoinak-koreben
http://www.lehoczkyintezet.uz.ua/kutatasok/pol_felmeres/politikai_felmeres_2012_kutatasi_beszamolo.pdf
http://www.lehoczkyintezet.uz.ua/kutatasok/pol_felmeres/politikai_felmeres_2012_kutatasi_beszamolo.pdf
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-07-20/felmillio-dollar-mar-megerkezett-igy-elkezdodhetnek-a-karpataljai-intezmenyek-felujitasai.php
http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-07-20/felmillio-dollar-mar-megerkezett-igy-elkezdodhetnek-a-karpataljai-intezmenyek-felujitasai.php
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Európai Unió Keleti Partnerség Programjának keretében a kárpátaljai iskolák, óvodák és 

szociális intézmények felújítását és korszerűsítését. A Kárpátaljai Megyei Tanács július 

nyolcadikán jóváhagyta a megállapodást, és már meg is érkezett Magyarországról az első 

részlet, közel félmillió dollár. 

 

Két éles kérdés két felvonásban 
2012. július 19. – Badó Zsolt – Kárpátalja 

Július 13-án a Kárpátaljai Megyei Tanács ülésén a képviselők nem tudtak megállapodni az 

ukrán parlament által elfogadott új nyelvtörvénnyel kapcsolatos állásfoglalás ügyében. A 

nyelvtörvény elítélésével kapcsolatos indítvány kapcsán Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke 

elmondta: „A Jedinij Centr indítványát leghangosabban a BJUT-os képviselők támogatták. 

Értelemszerűen a Régiók Pártjának képviselői ellenezték és a magyar pártok sem szavazták 

meg ezt a kezdeményezést. De mivel a képviselők többsége ellenezte, hogy ebben a 

kérdésben név szerinti szavazás legyen, ezért nem lehet pontosan tudni, hogy ki hogyan 

szavazott.” 

 

Egyetértés a választói névjegyzék ügyében 
2012. július 18. – Tomka Tibor – Népújság 

Az elmúlt héten a szlovén Belügyminisztériumban több ügyben, köztük a nemzetiségi 

közösségek választói névjegyzékének folyamatos frissítéséről, kiegészítéséről folytak 

megbeszélések. Az említett tárgyalás mellett a magyar és az olasz nemzetiségi 

országgyűlési képviselők a Belügyminisztérium nemzetiségi osztályának vezetőjével 

megegyeztek abban, hogy a tervezett általános nemzetiségi törvény vonatkozásában a 

szervezetek szeptemberig véleményezik a nemzetiségi képviselői frakció által elkészített, 

nem hivatalos munkaszöveget, hogy az ősz elején a törvény konkrét előkészítése minél 

gördülékenyebben meg tudjon valósulni. 

 

Procedurális okokból elvetett nemzetiségi alkotmányossági indítvány 
2012. július 18. – Tomka Tibor – Népújság 

A Szlovén Alkotmánybíróság elvetette a személyi igazolványról szóló törvény ügyében 

indítványozott alkotmányossági keresetet. A bíróság nem foglalkozott az indítvány 

tartalmi kérdésével, hanem procedurálisan, jogi érdek, illetve közvetlen érintettség 

hiányában vetette el a nemzetiségi képviselők, illetve egy magánszemély indítványát. 
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http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-07-20/ket-eles-kerdes-ket-felvonasban.php
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4743:egyetertes-a-valasztoi-nevjegyzek-uegyeben&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4746:proceduralis-okokbol-elvetett-nemzetisegi-alkotmanyossagi-inditvany&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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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