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Újra Gödöllő a házigazdája a külhoni magyar fiatalok legnagyobb 
találkozójának 
2012. augusztus 2. – MTI, Kormány.hu, Magyar Nemzet 

Három kontinens 16 országából 450 középiskolás korú, magyar gyökerekkel rendelkező 

fiatal érkezik Magyarországra a Vendégségben Magyarországon - Külhoni Magyar Fiatalok 

Találkozójára, amelyet augusztus 14-21. között rendeznek meg. A programsorozat célja, 

hogy közvetlen kapcsolatot alakíthassanak ki a fiatalok a magyarországi emberekkel, 

miközben egymással is barátságokat tudnak kötni – hangsúlyozta Répás Zsuzsanna, 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Németh Zsolt: Tettei alapján kell megítélni az új szerb kormányt 
2012. augusztus 2. – MTI, hirado.hu 

A külügyi államtitkár szerint fontos, hogy a néhány napja beiktatott új szerb kormány kellő 

mértékben tiszteletben tartsa Vajdaság autonómiáját. A magyar-szerb kapcsolatok az 

elmúlt években látványosan fejlődtek. A belgrádi parlamentben a kormányprogram 

vitájában elhangzott ígéretek lehetőséget teremthetnek arra, hogy „Szerbiával 

gyümölcsöző, jószomszédi kapcsolatokat tartsunk fenn” - jelentette ki  az újvidéki Magyar 

Szónak adott interjúban Németh Zsolt. 

 

Nem tudott dönteni az alkotmánybíróság 
2012. augusztus 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, maszol.ro, 

Nyugati Jelen, Szabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Szeptember 12-re halasztotta csütörtökön az alkotmánybíróság a döntést a Traian Băsescu 

államfő menesztéséről szóló népszavazás ügyében. A testület azért halasztotta el több mint 

egy hónappal a döntéshozatalt, hogy addig ellenőrizzék a választási névjegyzéket. A 

csütörtöki fejlemény nyomán függőben marad a jelenlegi állapot: továbbra is Crin 

Antonescu Románia ideiglenes elnöke, Traian Băsescu státusa pedig a tisztségéből 

felfüggesztett államfő marad. 

 

Az EMNP szerint túl sok terhet hárítanak a lakosságra 
2012. augusztus 2. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Az EMNP csíkszeredai szervezete elítéli a helyi önkormányzati képviselő-testület RMDSZ-

es tagjainak szociális érzéketlenségét, mivel döntéseikkel drasztikus kiadásokra 

kényszerítik a lakosságot, rájuk terhelve a beruházások finanszírozását (a tömbházak 

hőszigetelése, valamint a víz- és csatornahálózat bővítése esetében) – hangzott el a 

csíkszeredai Néppárt csütörtökön megtartott sajtótájékoztatóján. 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujra-godollo-a-hazigazdaja-a-kulhoni-magyar-fiatalok-legnagyobb-talalkozojanak
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujra-godollo-a-hazigazdaja-a-kulhoni-magyar-fiatalok-legnagyobb-talalkozojanak
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/02/15/Nemeth_Zsolt_Tettei_alapjan_kell_megitelni_az_uj.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=65965
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/ellenzik-a-lakossag-folyamatos-anyagi-megterheleset
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Kovászna megyében mintegy 17 ezer kérésnek tettek eleget a Demokrácia 
Központok 
2012. augusztus 2. – Nyugati Jelen 

Kovászna megyében eddig megközelítőleg 17 ezer, a magyar állampolgárság megszerzésére 

irányuló kérésnek tettek eleget a Demokrácia Központok. Júliusban az irodákban 

információkat kérő személyek száma majdnem kétszer nagyobb volt, mint júniusban és 

májusban. Nemes Előd, a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ vezetője elmondta, 

júniushoz és májushoz képest júliusban megnőtt azon személyek száma, akik meg 

szeretnék szerezni a magyar állampolgárságot. 

 

Új eljárás indul Csatáry ellen Kassán 
2012. augusztus 2. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Magyar Nemzet 

Új feljelentés érkezett a kassai járási ügyészséghez Csatáry László ellen, az illetékes 

ügyésznek 30 napon belül kell döntést hoznia, hogy eljárást indít-e a beadvány alapján - 

közölte az MTI pozsonyi irodájával Milan Filicko, a kassai járási ügyészség szóvivője 

csütörtökön. A Csatáry ellen szerdán benyújtott új beadványban a feljelentő emberiesség 

elleni bűntett elkövetésével gyanúsítja az egykori állítólagos kassai rendőrparancsnokot. 

 

Nagykaposon nőtt a magyarok lélekszáma 
2012. augusztus 2. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Szlovákiában csupán egy városban, Nagykaposon emelkedett a magyar nemzetiségűek 

száma. A Nagykaposon működő magyar szervezetek és intézmények vezetői szerint ezt 

közösen, körültekintő munkával érték el. A népszámlálást alapos felkészülés előzte meg, 

mivel tisztában voltak azzal, hogy a kérdezőbiztosok szerepe kulcsfontosságú. Mihók 

Gábor, a Csemadok nagykaposi alapszervezetének elnöke elmondta: hangsúlyozták, hogy a 

lakosság létszámától függ többek között a kisebbségek, a kultúra és az oktatás 

finanszírozása. „Ezért kerestünk olyan kérdezőbiztosokat, akik lelkiismeretesen végzik, 

illetve végezték a munkát. Vállalták, hogy felvilágosítják az embereket:  nem mindegy, 

hogy vállalják, vagy nem vállalják a nemzeti hovatartozásukat”. 

 

A tavalyinál háromszor több felajánlás a magyarok kenyeréhez a Felvidéken 
2012. augusztus 2. – MTI, Szabad Újság 

A tavalyinál háromszor több felvidéki gazda jelentkezett idén a magyarok kenyere 

elnevezésű jótékonysági akcióhoz - tájékoztatta az MTI pozsonyi irodáját csütörtökön Őry 

Péter, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) alelnöke, az akció szlovákiai koordinátora. 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/kovaszna_megyeben_mintegy_17_ezer_keresnek_tettek_eleget_a_demokracia_kozpontok.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/kovaszna_megyeben_mintegy_17_ezer_keresnek_tettek_eleget_a_demokracia_kozpontok.php
http://www.bumm.sk/71613/uj-eljaras-indul-csatary-ellen-kassan.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120802110347/Nagykaposon-nott-a-magyarok-lelekszama.html
http://www.szabadujsag.com/kozelet/7037-a-tavalyinal-haromszor-tobb-felajanlas-a-magyarok-kenyerehez-a-felvideken
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Felkarolnák a civileket – több tízezer euró kerülhet a déli régiókba 
2012. augusztus 2. – Gulyás Zsuzsanna – Új Szó 

Pályázati pénzből újítanák fel Ipolyságon a városháza belső udvarát, amely a rekonstrukció 

után különféle kulturális és társadalmi eseményeknek adhatna otthont. A város erre a 

célra 10 ezer euró támogatást nyerhet a Szlovák Gázművek és az EkoFond által 

meghirdetett versenypályázaton. A projektet a lakosok szavazatai vihetik sikerre. 

 

Aleksandar Popov: válságban Belgrád és Újvidék kapcsolata 
2012. augusztus 2. – Vajdaság Ma 

Aleksandar Popov, a Regionalizmus Központ igazgatója arra figyelmeztetett, hogy a 

tartomány illetékességével és Vajdaság alaptörvényével kapcsolatos kérdések újbóli 

feszegetése nagyon komoly politikai válsághoz vezet, amelynek következményei nehezen 

beláthatók. 

 

Pásztor: Alkotmányerejű törvényt Vajdaságnak 
2012. augusztus 2. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke szerint a tartomány illetékességével 

kapcsolatos pillanatnyi „politikai konfliktushelyzetet” egy alkotmányerejű törvény 

meghozatalával lehetne megoldani. „Az alkotmányerejű törvénnyel világos módon 

definiálni lehetne Vajdaság hatáskörét, s ez a jogi aktus az alkotmány erejével 

rendelkezne” - nyilatkozta Pásztor. 

 

SPS: Újvidéken nincs meg az új többség a hatalomváltáshoz! 
2012. augusztus 2. – Vajdaság Ma 

Jelenleg nincs meg a többség a hatalomváltáshoz Újvidéken - közölte a Szerbiai Szocialista 

Párt (SPS) városi bizottsága. Az SPS újvidéki vezetői előzőleg találkoztak a Szerb Haladó 

Párt (SNS) képviselőivel. A szocialisták szerint a találkozón elhangzottak alapján nincs 

meg az új többség a városi képviselő-testületben. 

 

Čanak lemondott a Decentralizációs Tanács elnöki posztjáról 
2012. augusztus 2. – Vajdaság Ma 

Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke közölte, hogy Ivica Dačić 

szerbiai kormányfőnek benyújtotta lemondását az Országos Decentralizációs Tanács 

(NSD) elnöki posztjára. Indoklása szerint ezáltal is tiltakozik az állami szerveknek a 

vajdasági autonómia és a decentralizáció eszméjének megsemmisítésére tett intézkedései 

ellen. 
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http://ujszo.com/online/regio/2012/08/02/felkarolnak-a-civileket-tobb-tizezer-euro-kerulhet-a-deli-regiokba
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5103/Aleksandar-Popov-valsagban-Belgrad-es-Ujvidek-kapcsolata.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13862/Pasztor-Alkotmanyereju-torvenyt-Vajdasagnak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13864/SPS-Ujvideken-nincs-meg-az-uj-tobbseg-a-hatalomvaltashoz.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13865/Canak-lemondott-a-Decentralizacios-Tanacs-elnoki-posztjarol.html
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Végzetes következmények 
2012. augusztus 2. – Magyar Szó 

Varga László szerint Szerbia megszegi a tagjelölti státus elnyerésével rárótt kötelezettséget 

a jegybankot érintő törvénymódosítási javaslattal. „A jegybankokat érintő szabályok 

esetében az Európai Unió joganyaga előírja az egyeztetési kötelezettséget… Az eljárási 

okokon kívül a VMSZ a törvénymódosítási javaslat tartalma miatt sem támogathatja a 

javaslatot. Tartalmi szempontból a törvénnyel Szerbia megsérti a Stabilizációs és Társulási 

Megállapodást. A megállapodással Szerbia kötelezettséget vállalt arra, hogy jogrendszerét 

harmonizálja az EU jogrendszerével.” – nyilatkozta a képviselő a Magyar Szónak. 

 

A XVII. Anyanyelvi Irka-táborban 
2012. augusztus 2. – Kárpátinfo 

XVII. Anyanyelvi Irka-tábor 

Népdalok, mondókák, kiszámolók, népi gyermekjátékok, kézműves foglalkozások – 

jobbára ezzel telt az idő az anyanyelvi Irka-táborban, amelyet a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség immár tizenhetedik alkalommal szervezett meg. Az együttlétnek 

ezúttal a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Kölcsey Ferenc Szakkollégiuma 

adott otthont. Idén a hatvanöt táborozó jelentős része a szórványból érkezett. 

 

35 hely államilag finanszírozott 
2012. augusztus 2. – Kárpátinfo 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (KMF) bázisán ez év szeptemberétől 

ismételten gazdálkodási és menedzsment (közgazdász) szakot indít a Nyíregyházi Főiskola 

(NYF). Ennek kapcsán július 31-én a képzésről, illetve a jelentkezés felté¬teleiről tartottak 

részletes tájékoztatást a NYF munkatársai. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-02_Vegzetes_kovetkezmenyek.xhtml
http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/xvii-anyanyelvi-irka-taborban
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/35-hely-allamilag-finanszirozott
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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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