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Meghalt Tamás Anikó 
2012. augusztus 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Nemzet 

67 éves korában pénteken váratlanul meghalt Tamás Anikó, azon felvidéki magyarok 

egyike volt, akit megfosztottak szlovák állampolgárságától azt követően, hogy nyilvánosan 

felvállalta a magyar állampolgárság megszerzését. Tamás Anikó halála kapcsán Lomnici 

Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke az MTI-nek azt mondta: megkerülhetetlen 

a szlovák állam felelőssége, mivel a tragédiához Tamás Anikó magyar állampolgárság 

miatti zaklatása vezetett. 

 

Három képviselőjelöltet állított a KMKSZ az ukrán választásokra 
2012. augusztus 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Három egyéni választókerületben indít képviselőjelölteket a 2012. október 28-ra kitűzött 

ukrajnai parlamenti választásokon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) - 

döntött szombaton a szervezet választmánya Nagyszőlősön megtartott ülésén. A döntés 

értelmében Kovács Miklós KMKSZ-elnök a Nagyszőlős központú, Brenzovics László 

KMKSZ-alelnök az Ungvár központú, míg Gulácsy Géza KMKSZ-alelnök a Munkács 

központú választókerületben indul egyéni jelöltként, a magyar szervezet támogatásával. 

 

És most tanuljunk magyarul nézni 
2012. augusztus 6. – Péntek Orsolya – Magyar Hírlap 

Kortárs magyar képzőművészek keresik a választ a Mi a magyar? kérdésre azon a tárlaton, 

amely a Műcsarnokban látható. A tárlaton több mint ötven művész alkotásai láthatók, 

ezen kívül kisfilmekben magyar értelmiségiek is vallanak arról, mit jelent számukra a 

magyarság. 

 

Megvertek két nagyváradi fiatalt, mert magyarul beszéltek 
2012. augusztus 3. – Krónika, Magyar Hírlap 

Nagyváradon két magyar fiatalt bántalmaztak azért, mert magyarul beszéltek. Az erdon.ro 

hírportál beszámolója szerint a magyar fiatalok három román társukkal kosaraztak, 

amikor ismeretlenek kezdtek kötekedni velük. Az eset etnikai jellegét az is bizonyítja, hogy 

a három román fiatalt nem bántalmazták. 

 

Bohózatba fúlt a népszavazás Romániában 
2012. augusztus 4. – Magyar Hírlap 

Újabb fordulatot vett a bukaresti népszavazási bohózat, az alkotmánybírák szeptember 

helyett augusztus utolsó napján döntenek az érvényességéről. A felfüggesztett államfő 

élesen bírálta a kormányt. Emlékeztetett arra, hogy Victor Ponta miniszterelnök korábban 
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kiválónak nevezte a népszavazás megszervezését. Szerinte előzmény nélküli, hogy a 

népszavazás eredményének kihirdetése után a kormány megpróbálja módosítani azokat az 

adatokat, amelyek alapján megszervezték a referendumot. Basescu szerint ez azt mutatja, 

hogy „gátlástalan emberekről van szó, akiket nem érdekel az ország sorsa”. 

 

Észvesztő 
2012. augusztus 3. – Krónika – Balogh Levente 

Bár tulajdonképpen logikus, hogy az alkotmánybíróság elrendelte a választói névjegyzékek 

ellenőrzését, egyszerűen hihetetlen, hogy ennek szükségessége nem a referendum, sőt az 

idei önkormányzati választások előtt merült fel. Ha most kiderül, hogy valóban több 

százezer – esetleg millió – olyan polgár szerepel rajtuk, akik vagy elhunytak, vagy rég nem 

élnek az országban, annak beláthatatlan következményei lesznek. 

 

Kelemen Kálmán: Ideje lenne a belső önvizsgálatnak az RMDSZ keretében! 
2012. augusztus 3. – Erdély Ma, Népújság 

Kelemen Kálmán, a Romániai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke a 

Népújságnak elmondta, hogy az RMKDM érdeklődéssel várta a népszavazás eredményét, 

annál is inkább, mert „számunkra, romániai magyar kereszténydemokraták számára már a 

puccskísérlet kezdetétől világos volt, hogy nekünk egyöntetűen az államelnök mellett kell 

kiállni”. Ugyanakkor keményen bírált egyes „kalandor” RMDSZ-politikusokat, akik 

„összejátszanak olyan erőkkel, akik minduntalan kimutatják a magyarok iránti utálatukat”. 

 

Az Igazság Napja szeptember elsején, Sepsiszentgyörgyön 
2012. augusztus 3. – Erdély Ma, Háromszék 

Változatlan kitartással folytatódik a tiltakozás a Székely Mikó Kollégium előtt, a 20–25 fős 

„kemény mag” mellé naponta összegyűlnek még legalább annyian, vannak visszatérő és új 

tiltakozók, a félóránként ismétlődő imák között kisebb közéleti-politikai fórumként 

működik a tér. 

 

A magyar fiatalok bántalmazásának gyors kivizsgálását sürgetik 
2012. augusztus 5. – Krónika 

A múlt heti nagyváradi magyarverésnek köze lehet a múlt vasárnapi sikertelen 

népszavazáshoz, annak eredményéhez és az azóta sem szűnő magyarokat gyalázó 

retorikához – vélekedik közös sajtóközleményében az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és 

az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei szervezetei. 

 

Szabó Ödön: Megvédjük a magyarokat! 
2012. augusztus 5. – Erdély Ma 

Megengedhetetlen, hogy Nagyváradon ilyen huligán elemek, nemzetiségi gyűlölettől 

indíttatva verekedjenek, randalírozzanak – fogalmazott Szabó Ödön. – A városvezetés által 
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fenntartott közösségi és állami rendőrség feladata a gyors és határozott fellépés. Az 

RMDSZ nevében írásban is megkerestük a rendőrparancsnokot azért, hogy még csírájában 

fojtsuk el az ilyen cselekményeket. Nem szabad engedni tovább burjánzani az ilyen 

eseteket. 

 

A nemzeti régiókért 
2012. augusztus 6. – Krónika 

A nemzeti régiók védelmében indít európai polgári kezdeményezést a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) – döntött a szervezet állandó bizottsága szombati, Makfalván tartott 

ülésén. Amint a tanács közleményéből kiderült, a kezdeményezést szervező polgári 

bizottság romániai tagjának Izsák Balázst, az SZNT elnökét választották. 

 

A magyar üzletfejlesztő iroda két munkatársa várja ügyfeleit 
2012. augusztus 6. – Szabadság 

Anyaországi kezdeményezésre hozták létre azt az irodahálózatot, amelynek célja 

megkönnyíteni a külhoni magyar vállalkozókkal való kapcsolatteremtést és üzletkötést, az 

etnikai adottságokra építve gyümölcsöztetni a helyi szakemberek szellemi tőkéjét és 

gyakorlati tapasztalatát. A Kárpát Régió Üzleti Hálózat első üzletfejlesztő irodája három 

hónappal ezelőtt Kolozsváron alakult meg, utána hasonlók követték Romániában 

Nagyváradon, Székelyudvarhelyen és Sepsiszentgyörgyön. A kolozsvári láncszem kezdeti 

szakaszának tapasztalatairól készítettek interjút Vass Attila irodavezetővel. 

 

Püspöki helynökké nevezték ki Kiss Róbertet 

2012. augusztus 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Püspöki helynökké nevezte ki Mons. Orosch János püspök, apostoli kormányzó augusztus 

1-jével Kiss Róbert gútai esperes-plébánost a nagyszombati érsekség magyar ajkú hívei 

részére. 

 
Húszéves a Fiatal Reformátusok Szövetsége 
2012. augusztus 3. – MTI, bumm.sk 

Húsz éve alakult meg Szlovákiában a Fiatal Reformátusok Szövetsége (Firesz). A losonci 

alapítású keresztény ifjúsági szervezet azóta egész Dél-Szlovákiában elterjedt és szervez 

különféle gyermek- és ifjúsági táborokat, helyi bibliaköröket. 
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Kishegyes: A VMSZ-es képviselők nélkül ülésezett a képviselő-testület 

2012. augusztus 3. – Vajdaság Ma 

A helyhatósági választások utáni második ülését tartotta a kishegyesi községi képviselő-

testület. A VMSZ nyolc képviselője már előzőleg egy közleményben jelezte, nem vesznek 

részt a munkában, szerintük ugyanis törvénytelen módon alakították meg a testületet. 

Jogorvoslásért a Közigazgatási Bírósághoz fordultak. 

 

Nikolić megkegyelmezett Sass Lászlónak 
2012. augusztus 3. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Tomislav Nikolić szerb elnök kegyelemben részesítette Sass Lászlót, akit a bíróság 150 

napos szabadságvesztésre ítélt, mert megsértette becsületében Toroczkai Lászlót, a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom vezetőjét. A szerb elnök szerint példátlan az, 

hogy Sass László 150 napos börtönbüntetését tölti csak azért, mert nyilvánosan kimondta 

a véleményét, hiszen ez ellentétben áll az európai normákkal és a nemzetközi 

konvenciókkal. 

 

Európai figyelmeztetés Belgrádnak Vajdaság miatt 
2012. augusztus 5. – Vajdaság Ma 

Ha problémák adódnak Vajdasággal kapcsolatban, lelassulhatnak Szerbia csatlakozási 

tárgyalásai, jelentette ki Franz Schausberger, az Európai Régiók Intézetének igazgatója. 

Vajdaság Autonóm Tartomány egy külön multietnikus térség, amely iránt Európa mindig 

érdeklődést tanúsított. Ha Vajdaság válságövezetté válna, az kihatással lenne az egész 

Európa békéjére, arról nem is beszélve, hogy ennek milyen káros következményei 

lennének Szerbia uniós közeledésére, figyelmeztetett az európai politikus. 

 

Ellenállási front alakul Vajdaságban 
2012. augusztus 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Živan Berisavljević, a volt Jugoszlávia volt tisztségviselője az Autonomija portálnak 

nyilatkozva kijelentette, hogy az alkotmánybíróság döntése után a tartományban 

ellenállási front létesül. Ehhez az ellenállási fronthoz csatlakozni fognak a politikai és 

művelődési intézmények, különféle pártok és a civil szektor is, mondta a politikus. 

 

A hely szelleme  
2012. augusztus 6. – Magyar Szó 

Temerin, Ada és a magyarországi Lajosmizse mellett Óbecse is részt vesz azon az IPA-

pályázaton, amely A hely szelleme címet viseli, célja pedig az elszármazottakkal való 

kapcsolattartás formáinak megteremtése. A mintegy 89 000 eurós pályázat 2012. február 

elsejétől 2013. január 31-ig tart, de az elvárások szerint az addig létrehozott tartalmak ezt 

követően is tovább fognak élni. Ezek közül a legfontosabb az az adatbázis lesz, amely az 

ezekről a településekről elszármazottak adatait tartalmazza. 
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Újra közgazdászképzés a beregszászi főiskolán 
2012. augusztus 5. – Kárpátinfo 

2012 szeptemberétől immáron 12. alkalommal indul el a Nyíregyházi Főiskola 

Gazdálkodási és menedzsment (közgazdász) képzése a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán. A magyarországi intézmény képviselői július 31-én a jelentkezés 

feltételeiről és a képzésről tartottak tájékoztatást az érdeklődők számára. 

 

Népcsoportok párbeszédet követelnek 

2012. augusztus 3. – Volksgruppen 

Az osztrák népcsoportok képviselői ismételten elutasították az új népcsoporttörvényt, és 

annak újratárgyalását követelték. A népcsoportok képviselői szerint a törvény jelenlegi 

formájában még a korábbinál is kedvezőtlenebb a kisebbségben élők számára. A szlovén, a 

magyar és a horvát népcsoportok is „konstruktív párbeszédet” követelnek az őket érintő 

törvény megalkotása során. 
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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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