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Amerikai fiatalok ismerkednek magyar gyökereikkel 
2012. augusztus 1. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A ReConnect Hungary elnevezésű program keretében augusztusban először 

ismerkedhetnek felmenőik anyaországával és saját kulturális gyökereikkel 

Magyarországon az észak-amerikai diaszpórában élő magyar származású fiatalok. A 10 

amerikai és 2 kanadai, 18 és 26 év közötti fiatal augusztus 11. és 27. között tartózkodik 

majd Magyarországon. Sűrű és változatos programjuk során megtekintik Budapest, Eger, 

Tokaj, Szentendre, Komárom és Dunaszerdahely nevezetességeit. 

 

Adevărul: robbanásveszélyes az USL-vezetők etnikai vagdalkozása 
2012. augusztus 1. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

„Olajat öntenek a tűzre a Szociálliberális Unió (USL) politikusai, akik a romániai magyar 

közösséget hibáztatják a Traian Băsescu államfő leváltásáról szóló népszavazás 

kudarcáért” - írta szerdán az Adevărul című napilap. A magyarokra mutogató USL-es 

politikusok nem értették meg, hogy a romániai magyar közösséget „nem lehet olyan 

könnyen manipulálni, mint a dél-romániai oltyánokat” – írja a kommentátor. Szerinte a 

magyarok fegyelmezetten szavaznak akkor, amikor a tét közvetlenül kapcsolódik saját 

politikai céljaikhoz. „A romániai magyarok számára nem volt fontos Băsescu leváltása, de 

ennek kommunikációs jellegű oka van és nem etnikai” – olvasható az Adevărulban. 

 

Litvin aláírta a nyelvtörvényt 
2012. augusztus 2. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja Ma 

Volodimir Litvin ukrán házelnök aláírta kedden az új nyelvtörvényt, amelyet jóváhagyásra 

felterjesztettek Viktor Janukovics államfőnek. Litvin eddig nem volt hajlandó aláírni a 

parlament által július elején elfogadott jogszabályt, az ő kézjegye nélkül azonban nem 

kerülhetett Janukovics elnök elé aláírásra a törvény. 

 

24 tonna búza a nemzet kenyeréhez 
2012. augusztus 1. – MTI, hirek.sk 

Idén két és félszer több búzát ajánlottak fel a magyarok kenyeréhez, az első 

gabonaszállítmány pénteken érkezik Pécsre - közölte a baranyai megyeszékhely 

polgármesteri hivatala az MTI-vel. Nemzet kenyere elnevezéssel tavaly indítottak 

jótékonysági akciót Pécsen. Akkor is és most is gazdák, agrárkamarák, szállítócégek, 

malmok és pékségek fogtak össze. A kezdeményezéshez tavaly 10, idén 24 tonna búza gyűlt 

össze a Kárpát-medencében. 
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http://mno.hu/hatarontul/amerikai-fiatalok-ismerkednek-magyar-gyokereikkel-1096129
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65918
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-03/litvin-alairta-a-nyelvtorvenyt.php
http://www.hirek.sk/kulfold/20120801193013/24-tonna-buza-a-nemzet-kenyerehez.html
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Ismertették a népszavazás végleges eredményét 
2012. augusztus 1. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

A Traian Băsescu államfő menesztéséről kiírt vasárnapi népszavazáson a választópolgárok 

46,24 százaléka vett részt – közölte szerdán a Központi Választási Iroda (BEC). BEC által 

ismertetett végleges adatok szerint a szavazók 87,52 százaléka az államfő leváltására, 11,15 

százalék pedig ez ellen voksolt. A referendumon Székelyföldön volt legalacsonyabb a 

részvétel: Hargita megyében a választópolgárok 13,6 százaléka, Kovászna megyében 18,6 

százaléka, Maros megyében 35,1 százaléka járult az urnákhoz. 

 

Akkreditálták a Székely Nemzeti Múzeumot 
2012. augusztus 1. – Krónika 

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum az első ilyen romániai magyar 

intézményként megkapta a kulturális minisztérium által akkreditált múzeumi státust. A 

137 éve alapított közgyűjtemény ezzel a lépéssel igazolta, hogy szívós munkával a nyugati 

mintára kidolgozott legújabb szabályozások szerint is országos rangú kulturális 

intézménnyé emelkedhet – áll a Székely Nemzeti Múzeum közleményében. 

 

Bocsánatkérést vár a Tusványos szervezőitől a MOGYE rektora 
2012. augusztus 1. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Bocsánatkérésre szólította fel szerdán a 23. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

szervezőit Leonard Azamfirei, a MOGYE rektora, amiért - állítása szerint - anélkül 

jelentették meg nevét a rendezvény programfüzetében, hogy meghívták volna. A rektort a 

rendezvény zárónapjára, a „Merre tovább MOGYE?” című pódiumbeszélgetésre várták a 

szervezők, ahol a magyar nyelvű orvosképzés intézményen belüli önállósági törekvéséről, 

illetve annak elszabotálásáról rendeztek fórumot. 

 

L. Simon: nem dicsér, nem temet 
2012. augusztus 1. – Parászka Boróka – manna.ro 

L. Simon László a Mannának adott interjúban kifejtette: „Rólam köztudott, hogy mindig 

Erdély-párti voltam. Hogy fontos volt az erdélyi magyarság kultúrája, önazonossága, 

helyben maradása. Most, amikor a beszélgetés készül, éppen Tusnád felé tartok, mint 

annyiszor az elmúlt években. Az, hogy élő, eleven, baráti és művészi kapcsolataim vannak 

szerte a határon túl, az természetes létállapot.” 

 

Kolozsváron hirdet ösztöndíjas mesterképzést erdélyi diákoknak a Budapesti 
Gazdasági Főiskola 
2012. augusztus 1. – MTI, Szabad Újság 

Ösztöndíjas helyekkel várja a Budapesti Gazdasági Főiskola (BGF) a kolozsvári 

Nemzetközi Tanulmányok mesterképzésre felvételiző erdélyi diákokat. A BGF-nek az MTI-

hez eljuttatott közleménye szerint a pótfelvételi eljárás keretében 30 állami ösztöndíjas 

helyre jelentkezhetnek az erdélyi hallgatók augusztus 31-ig. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65912
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65920
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65921
http://manna.ro/coolturka/l-simon:-nem-dicser-nem-temet-2012-08-01.html
http://www.szabadujsag.com/kultura/7016-kolozsvaron-hirdet-osztondijas-mesterkepzest-erdelyi-diakoknak-a-budapesti-gazdasagi-foiskola
http://www.szabadujsag.com/kultura/7016-kolozsvaron-hirdet-osztondijas-mesterkepzest-erdelyi-diakoknak-a-budapesti-gazdasagi-foiskola
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Kolozsvári Magyar Napok újdonságokkal 
2012. augusztus 2. – Krónika, maszol.ro, Szabadság, transindex.ro 

Minden korábbinál nagyobb programkínálattal rendezik meg augusztus 13. és 20. között 

az immár harmadik Kolozsvári Magyar Napokat, a nyolc nap alatt 220 különféle 

rendezvényt bonyolítanak le 40 helyszínen – jelentették be az eseményt szervező Kincses 

Kolozsvár Egyesület képviselői. 

 

Őszre chartamódosítás várható 
2012. augusztus 2. – Krónika 

Módosítaná az egyetem chartáját a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) szenátusa – jelentette be tegnap Leonard Azamfirei. A rektor azonban nyomban 

tisztázni kívánta: nem a magyar fél vagy a bukott kormány nyomására változtatna az 

egyetem alapokmányán. „Újabb megnevezések és szakmai terminusok jelentek meg, 

ezeket szeretnénk előbb tisztázni, majd a chartába foglalni. Egyébként a jelenlegi 

alapokmánnyal nincs gond, mind a minisztérium, mind a bíróság törvényesnek találta és 

feltételek nélkül elfogadta” – nyilatkozta Azamfirei. 

 

Előtérben a magyar kártya 
2012. augusztus 2. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Nyilvánosságra hozta a romániai központi választási iroda a hétvégi népszavazás 

végeredményét, ami most már hivatalosan is érvénytelen. A kormánypárti politikusok 

közben továbbra is az erdélyi magyarokat hibáztatják az érvénytelenség miatt és az 

alkotmánybíróságnál támadták meg az eredményeket. Közben a bukaresti amerikai 

nagykövetség a korábban rögzített szabályok betartására hívta fel a román kormány 

figyelmét. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. augusztus 2-i számában olvasható.) 

 

A Selye Egyetem az akkreditációs folyamat elhalasztását fogja kérni 
2012. augusztus 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

A szlovák oktatási tárca által leminősítésre jelölt komáromi Selye János Egyetem kérni 

fogja, hogy fennállása 14. évéig hagyják ki az akkreditációs folyamatból, ha nem kapja meg 

az akkreditációs feltételek teljesítésére kért türelmi időt. Tóth János, az egyetem rektora a 

Szabad Újságnak adott interjúban azzal érvelt, hogy az akkreditációs folyamat az egyetem 

számára igazságtalan körülmények mellett zajlott le, mivel annak során a 2004 és 2008 

közötti egész időszakot vették figyelembe, holott az intézmény csak 2004 őszén kezdte meg 

első akadémiai évét, természetesen akkor még csak alapképzéssel. Rámutatott, hogy az 

értékelés tárgyát képező hat egyetemi kritériumból három a doktori képzés minőségéről és 

működéséről szólt, holott Komáromban ekkor még csak alapszintű képzés folyt. 
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A Selye Egyetem rektorával tárgyaltak a Híd képviselői 
2012. augusztus 1. – bumm.sk 

Bugár Béla, a Híd elnöke, valamint Bastrnák Tibor és Érsek Árpád parlamenti képviselők 

Tóth Jánossal, a komáromi Selye Egyetem rektorával találkoztak szerdán a parlamentben. 

A találkozón az egyetem főiskolára való minősítéséről esett szó. Bugár Béla biztosította a 

komáromi rektort, a párt képviselői mindent megtesznek annak ügyében, hogy a folyamat 

rendeződjön, és az egyetem megkaphassa azt a két év halasztást, amit a minisztériumtól 

kért az akkreditációs elégtelenségek orvoslására. 

 

Zoboralján négy településen vagyunk többségben 
2012. augusztus 1. – Oriskó Norbert – Felvidék Ma 

Tíz év alatt csaknem kétezerrel csökkent a zoboraljai magyarság száma, a korábbi hét 

település helyett már csak négyben vannak többségben a magyarok. Tíz év alatt megszűnt 

magyar többségű község lenni Zsére, Pográny és Csehi. 

 

Az őstermelőket is segíteni szeretnék a kétnyelvűség élharcosai 
2012. augusztus 1. – Felvidék Ma 

A komáromi Fontos vagy! mozgalom aktivistái azon dolgoznak, hogy ahol két vagy több 

nemzetiség él, természetes legyen a kétnyelvűség vagy többnyelvűség. Most újabb ötlettel 

állt elő a szervezet, a hazai őstermelőknek szeretnének segíteni a talpon maradásban. 

Ennek kapcsán hangzott el beszélgetés szerda reggel a Pátria rádióban Boldoghy Olivérrel, 

a mozgalom szóvivőjével. 

 

Smer-ember dirigálhatja a közmédiát 
2012. augusztus 2. - Kocur László - Magyar Hírlap, Magyar nemzet, MTI 

Megválasztották a szlovákiai közmédia új vezetőjét. Václav Mika megválasztásához a 

jelenlévő képviselők szavazatának fele volt szükséges, mivel a Smer 83 képviselővel 

rendelkezik ezért lényegében a kormány döntött az ügyben. A jelöltre végül 74 szavazat 

érkezett, míg ellenfelére Jaroslav Rezníkre 2. 

 

Kishegyes: a VMSZ bojkottálja a képviselő-testület ülését 
2012. augusztus 1. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség Kishegyes Községi Szervezete közleményben értesíti a 

nyilvánosságot, hogy a községi önkormányzat megalakulása kapcsán észlelt 

törvénytelenségek miatt beadott bírósági keresete ügyében mind a mai napig, közel egy 

hónappal a kereset átadása után sem hirdetett ítéletet a belgrádi Közigazgatási Bíróság. 
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http://www.bumm.sk/71577/a-selye-egyetem-rektoraval-targyaltak-a-hid-kepviseloi.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/35015-zoboraljan-negy-telepulesen-vagyunk-tobbsegben-nepszamlalasi-sorozat-2
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/35007-az-ostermeloket-is-segiteni-szeretnek-a-ketnyelvuseg-elharcosai
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/smerember_dirigalhatja_a_kozmediat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13859/Kishegyes-a-VMSZ-bojkottalja-a-kepviselo-testulet-uleset.html


 

 

 

 

 

 
6 

Az újvidéki csata 
2012. augusztus 1. – Márton Attila – Vajdaság Ma 

„Az, hogy ki lesz hatalmon Újvidéken elsősorban nemcsak arról szól, amiről másfelé is: 

hogy milyen színezetű lesz a pártokrácia, kinek a korrupt vagy ügyefogyott káderei lesznek 

óvoda- és iskolaigazgatók, portások, parkolási-díjbeszedők, ki tölti fel a közvállalatokat 

reményteljes tagjaival, ki kin állhat bosszút – ennek a történetnek van még egy vetülete. Az 

újvidéki történések egészen egyszerűen annak a folyamatnak a része, amit Jovan Komšić 

politológus és szociológus a minap „újabb joghurtforradalomnak” nevezett.” 

 

Új hatalmi felállás Zomborban? 
2012. augusztus 1. – Vajdaság Ma 

Több más város mellett Zombor is azok közé tartozik, ahol az önkormányzati összetétel 

változását, a jelenlegi ellenzék és a helyhatóságot irányítók szerepcseréjét jósolják napok 

óta. 

 

Varga F. József kilépett a VMSZ-ből  
2012. augusztus 2. – Magyar Szó 

Az óbecsei Varga F. József 2012. április 30-án lemondott minden, a VMSZ-ben betöltött 

tisztségéről és kilépett a pártból. A volt politikus döntését csak a választások után tette 

közzé, amit azzal indokolt: sem a választások kimenetelét, sem a koalíciós tárgyalások 

eredményességét, így a vajdasági magyarság helyzetét nem kívánta negatívan befolyásolni. 

 

Nikolić előtt Sass kegyelmi kérvénye  
2012. augusztus 2. – Magyar Szó 

Tomislav Nikolić államfő kabinetje átvette Sass László kegyelmi kérvényét – közölte a 

Szerbiai Újságírók Egyesülete. Sasst Torockai László jobbikos politikus perelte be azért, 

mert a Magyar Szó napilap Közös Íróasztalunk rovatában Toroczkait Gyurcsány 

emberének nevezte. 

 

Az MNT Tájékoztatási Bizottsága nehezményezi a Vajdasági RTV 
Műsortanácsának megválasztási módját 
2012. augusztus 1. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága kifogásolja a Vajdasági RTV 

Műsortanácsának megválasztási módját. Az eljárás megismétlését kéri, mivel a jelölési 

felhívás csupán egyetlen szerb nyelvű napilapban jelent meg. A jelöltek között csak szerb 

személyek vannak, habár a Vajdasági RTV a szerben kívül még 9 kisebbségi nyelven 

sugároz műsort. 
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http://www.vajma.info/cikk/kertelesnelkul/212/Az-ujvideki-csata.html
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-02_Varga_F_Jozsef_kilepett_a_VMSZ-bol.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-02_Nikolic_elott_Sass_kegyelmi_kervenye.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=12273
http://pannonrtv.com/web/?p=12273
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„A tettek alapján ítéljük meg az új kormányt” 
2012. augusztus 2. - Mihájlovits Klára - Magyar Szó 

A Magyar Szó az új szerb kormány megalakulása apropóján Németh Zsolt parlamenti 

államtitkárral készített interjút: „A szerb–magyar kapcsolatok az elmúlt években 

látványosan fejlődtek. Az új szerb kabinet megalakulását örvendetes fejleménynek tartjuk, 

hiszen egyik legfontosabb szomszédunknak végre van legitimitással rendelkező kormánya. 

Magyarország igyekszik jószomszédi viszonyokat ápolni minden állammal, s ez alól 

Szerbia sem kivétel. Az új kormányt a cselekedetei alapján fogjuk megítélni.” 

 

 

A nagy pártok már jelöltek 
2012. augusztus 2. – Kárpátalja 

Az őszi parlamenti választásokon érdekelt ukrán politikai pártok július utolsó napjaiban 

nyilvánosságra hozták az egyéni választókörzetekben és pártlistán indítani szándékozott 

jelöltjeik nevét. A pártkongresszusokról szóló optimista beszámolókra két riasztó hír vetett 

árnyékot Kárpátalján: megállapodott a választási együttműködésről az egyesült ellenzék és 

a nacionalista, magyarellenes kirohanásairól hírhedt Szvoboda párt, illetve eldőlt, hogy az 

Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség ismét egy ukrán pártot kíván magyar szavazatokkal 

támogatni. 

 

A „nyelv”törvény az oroszt sulykolja a kárpátaljai falvakban 
2012. augusztus 1. – Kárpátalja Ma 

Az ellentmondásos "nyelv"törvény szövege az orosz nyelvet kilencszer említi, míg Ukrajna 

többi kisebbségének nyelveit mindössze egyszer azok felsorolásakor – írja Mikola Melynik, 

a Razumkov Központ tudományos tanácsadója. 

 

Jó hírek a magyar karról 
2012. augusztus 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Július 31-ig tartott a jelentkezési határidő azok számára, akik az emelt szintű érettségi 

után az ország, illetőleg Kárpátalja valamely felsőoktatási intézményében kívántak 

felsőoktatási tanulmányokat folytatni. Az UNE magyar karán a négy szak közül három 

esetében sikerült növelni az államilag támogatott helyek számát. 

 

Térinformatikai rendszer kialakítása a Muravidéken is 
2012. augusztus 1. – Népújság 

Szentgotthárdon a Szlovén Köztársaság magyarországi konzulátusi épületében került sor a 

Szlovénia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-02_A_tettek_alapjan_iteljuk_meg_az_uj_kormanyt.xhtml
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-03/a-nagy-partok-mar-jeloltek.php
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/11923-a-nyelv-torveny-az-oroszt-sulykolja-a-karpataljai-falvakban
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10126
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4818:terinformatikai-rendszer-kialakitasa-a-muravideken-is&catid=36:muravidek&Itemid=67
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megvalósuló területi információs- és fejlesztési hálózat kialakítása, a REG-NET projekt 

első induló műhelytalálkozójára. 

 

Kárpátaljai cserkészek Kanadában 
2012. augusztus 2. – Kárpátalja 

Az észak-amerikai kontinens nyugati partján élő emigráns magyarság tagjaiból álló 

cserkészek július 14–22. között Kanada Alberta nevű szövetségi államában megszervezték 

a Nyugati Parti Nagytábort. Örvendetes, hogy ide a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 

(KáMCSSZ) képviselői is meghívást kaptak. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-03/karpataljai-cserkeszek-kanadaban.php
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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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