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Üres tarisznyával senki nem tér haza 
2012. augusztus 6. – Felvidék Ma 

Huszonkilencedik alkalommal rendezte meg nemzetközi anyanyelvi olvasótáborát a 

Rákóczi Szövetség és az Anyanyelvápolók Szövetsége. Idén félszáz határon túlról érkezett 

magyar fiatal vett részt a tíznapos programban. A magyar történelemmel, 

néphagyományokkal, nyelvünk és irodalmunk szépségeivel, különlegességeivel 

ismerkedhettek idén is azok a Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából és Szerbiából 

érkezett magyar fiatalok, akik közül sokan többszörös visszatérők a folyók városába. 

 

Helycserés kormányátalakítást jelentett be Victor Ponta 
2012. augusztus 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

Mircea Duşa parlamenti kapcsolattartásért felelős minisztert jelölte Victor Ponta 

kormányfő a belügyi tárca élére, Radu Stroe pedig a közigazgatásért felelős tárca nélküli 

miniszteri tisztséget tölti majd be. Ponta leváltotta a külügyminisztert is: Andrei Margát 

Titus Corlăţean jelenlegi belügyminiszter követi a román diplomácia élén. Dan Şova a 

kormányfő jelöltje a parlamenti kapcsolattartásért felelős miniszteri tisztségbe, Mona 

Pivniceru pedig az igazságügyi minisztérium vezetését veszi át. Ponta közölte: Crin 

Antonescu ideiglenes államfő elfogadta javaslatait. 

 

Mégsem lesz mininépszámlálás? 
2012. augusztus 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Újabb átiratot küldött hétfőn a kormánynak az alkotmánybíróság, amelyben pontosítja 

korábbi kérését a választási névjegyzékkel kapcsolatban. A fejlemények fényében úgy 

tűnik, mégsem szükséges mininépszámlálást rendezni. Augustin Zegrean, az 

alkotmánybíróság elnöke által aláírt dokumentum leszögezi: az alkotmánybírák azon, 

aktualizált választói névjegyzéket kérik, amely alapján a július 29-i népszavazást 

megszervezték, nem egy újonnan naprakésszé tett listát. 

 

Csehi: nem etnikai és felekezeti vonalon bukott meg a népszavazás 
2012. augusztus 6. – Kocsis Zoltán – Erdély Ma, szatmar.ro 

A szatmári RMDSZ szerint a népszavazás az USL kudarca volt! Határozottan elutasították 

a magyarság és a történelmi erdélyi egyházak felelősségre-vonását. Günthner szerint 

veszélyes dolog az egyházat a politikának alárendelni, Kereskényi szerint pedig a 

magyarság reakciója logikus válasz volt az USL magyarellenességére. 
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/35068-ures-tarisznyaval-senki-nem-ter-haza
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66059
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124332&cim=csehi_nem_etnikai_es_felekezeti_vonalon_bukott_meg_a_nepszavazas


 

 

 

 

 

 
3 

Makfalva új polgármestere régióban gondolkodik 
2012. augusztus 6. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A környék településeinek összefogásában, a régió fejlesztésében látja a jövőt Makfalva új 

polgármestere. Az MPP színeiben (Maros megyében egyedüliként) megválasztott Márton 

Zoltán számít arra, hogy a megyei tanácsnál amolyan „mostohagyerekként” tekintenek 

majd a községre. 

 

Magyarországi pedagógusok román nyelvű továbbképzése 
2012. augusztus 6. – Kiss Károly – Nyugati Jelen 

A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata (MROÖ) már jó ideje szervez 

továbbképző tanfolyamokat a magyarországi román nyelvű óvodák, iskolák pedagógusai 

számára. Ezek keretében egyszer már sikeres együttműködésben vettek részt az aradi 

Aurel Vlaicu Egyetemmel, ezt folytatják idén, egy újabb projekt keretében – mondta el 

Kreszta Traján, az MROÖ elnöke az aradi állami egyetem rektorátusán. A továbbképzést a 

magyar állam finanszírozza az MROÖ-n keresztül, annak mostani, elméleti részét előbb 

Gyulán, majd Aradon gyakorlati foglalkozások is követik idén novemberben. 

 

Nagy az érdeklődés a honosítás iránt 
2012. augusztus 6. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Továbbra is nagy az érdeklődés a honosítás iránt a Sepsiszentgyörgyi 

Demokráciaközpontban, ugyanakkor most már a kérelmezők anyakönyvi kivonatait és 

lakcímkártyáit is elhozzák a konzulátusról. 

 

A szentegyháziak több mint hetven százaléka új helyhatósági választásokat 
szeretne 
2012. augusztus 6. – szekelyhon.ro 

A Bálványos Intézet közvélemény-kutató munkacsoportja arra volt kíváncsi, hogyan 

fogadták Szentegyháza választópolgárai az RMDSZ húzását, amivel megvonták a bizalmat 

a képviselőtestületbe bejutott öt jelöltjüktől. 

 

Elítéli Tőkés László a nagyváradi magyarverést 
2012. augusztus 7. – Krónika 

Elítéli a nagyváradi magyarverést az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT), amely nyílt 

levélben fejezte ki az augusztus 1-jén történtekkel kapcsolatos álláspontját. A Lomnici 

Zoltán elnök és Tőkés László európai parlamenti képviselő által aláírt közlemény szerint a 

szervezet határozottan kiáll a nagyváradi magyar ifjak védelmében, ugyanakkor felhívja a 

román kormány figyelmét az esetre, illetve a kormányváltás óta megszaporodott 

magyarellenes megnyilvánulásokra. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/makfalva-uj-polgarmestere-regioban-gondolkodik
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/magyarorszagi_pedagogusok_roman_nyelvu_tovabbkepzese.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nagy-az-erdeklodes-a-honositas-irant
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-szentegyhaziak-tobb-mint-hetven-szazaleka-uj-helyhatosagi-valasztasokat-szeretne
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/a-szentegyhaziak-tobb-mint-hetven-szazaleka-uj-helyhatosagi-valasztasokat-szeretne
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Koronka: RMDSZ-es öngól 
2012. augusztus 7. – Krónika 

Jogerős törvényszéki ítélet született, amelynek értelmében elfoglalhatja tanácsosi 

tisztségét Dan Cheșa Koronkán élő román–magyar állampolgár, aki a Demokrata-Liberális 

Párt által létrehozott Szövetség Marosért színeiben jutott be a Maros megyei nagyközség 

tanácsába. Az évekkel ezelőtt Magyarországról hazatelepedett, majd Marosvásárhelyről 

Koronkára költözött vállalkozó csak azok után került be a helyi tanácsba, miután perbe 

hívta annak RMDSZ-es tagjait. A helyi szinten abszolút többséget szerző RMDSZ 

tanácsosai ugyanis az önkormányzat alakuló ülésén megtagadták Cheșa mandátumának 

igazolását. 

 

Résztvevők éltette tábor 
2012. augusztus 7. – Krónika, szekelyhon.ro 

Holnap rajtol az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) által immár nyolcadik alkalommal 

megszervezett EMI-tábor, amelyre idén új helyszínen, a Gyergyószentmiklóstól 12 

kilométerre található Borzonton kerül sor. Az érdeklődők többek között 

magyarságismeret, nemzetpolitika, népesedés és autonómia témájú előadásokon, 

kerekasztal-beszélgetéseken, koncerteken, humoresteken és más szórakoztató 

programpontokon vehetnek részt az ötnapos rendezvényen. 

  

EU-hoz fordul a Magyar Bencés Kongregáció az oroszvári kastély ügyében 
2012. augusztus 6. – MTI, Felvidék Ma 

Az Európai Unió fórumaihoz fordul a Magyar Bencés Kongregáció, hogy érvényesítse 

örökösödési jogát a szlovákiai oroszvári kastélyra - közölte Várszegi Asztrik pannonhalmi 

főapát. Stefánia belga királyi hercegnő és Lónyay Elemér herceg végrendeletükben a 

Magyar Bencés Kongregáció jogelődjére, a Pannonhalmi Szent Benedek Rend 

Pannonhalmi Főapátságára hagyta oroszvári kastélyát, valamint a hozzá tartozó 

gazdaságot és ingatlanokat. A kastély és ingatlanjainak jogi úton történő visszaszerzése 

Szlovákiában azonban „immár tizenöt éve húzódik, és mint törvényes örökösök, 

jogigényünket nem tudjuk érvényesíteni" – fogalmazott a főapát. 

 

Jogállam papíron 
2012. augusztus 8. – Szabad Újság 

Újabb idézést kaptak a rendőrségre a magyar állampolgárságukat nyíltan vallók, Gubík 

László, Boldoghy Olivér és Fehér István is, hogy adják le személyes okmányaikat. 

Boldoghy Olivér komáromi színész-vállalkozó, ahogyan korábban, most sem ment el 

átvenni a rendőrségi idézést, személyi okmányaitól sem válik meg, es várja az 

alkotmánybíróság döntését. Gubík László, a Via Nova ICS elnöke az útlevelét leadta, mivel 

annak érvényessége lejárt, de személyi igazolványát megtartotta. Fehér István komáromi 
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gimnáziumi tanárt megfenyegettek: ha nem szolgáltatja be okmányait, 33 eurós bírsággal 

sújtják. 

 

Biztos, hogy mindenki biztosa? 
2012. augusztus 8. – Molnár Judit – Szabad Újság 

„Bevallom, kissé bizarrnak tartom, hogy államnyelven kell kérvényt írni annak a 

hivatalnak, amelytől kisebbségünk, így nyelvünk védelmét várnánk el, illetve 

megalakulásakor azt reméltük, hogy tevékenységének egyik sarkalatos pontja lesz a nyelvi 

jogaink érvényesítéséért folytatott harc, amelynek célja, hogy a magyar nyelvet minél 

szélesebb körben tudjuk használni. Ezek után persze az sem meglepő, hogy a 

kormánybiztos hivatala szlovák nyelvű meghívót küld a magyar sajtónak. Mert az elmúlt 

egy hónapban erre is volt példa. Szokatlan eljárás, hiszen korábban Rudolf Chmel 

hivatalától is folyamatosan magyar nyelvű értesítéseket kaptunk.” 

 

Ismét sérülhet a status quo! 
2012. augusztus 8. – Szabad Újság 

A kormány első 100 napján túl is komoly figyelmet kell szentelni a szlovákiai magyarság 

megmaradása szempontjából oly fontos területnek, mint amilyen az oktatásügy. 

Különösen azért, mert a tárca vezetője a kormánypárt nemzeti-nacionalista vonalához 

tartozik, állítja Szigeti László, a Magyar Koalíció Pártja oktatásügyi és kulturális alelnöke, 

egykori miniszter. És nemcsak a közoktatás, hanem a felsőoktatás terén is gond van, 

hiszen veszélybe került a komáromi Selye János Egyetem besorolása is. 

  

Nada Kolundžija: az új szerbiai hatalom szándéka, hogy pártállamot hozzon 
létre 
2012. augusztus 6. – Vajdaság Ma 

Nada Kolundžija, az ellenzéki Demokrata Párt parlamenti képviselője kijelentette: azzal, 

hogy az uralkodó párt második legrangosabb tisztségviselője tölti be a Szerb Nemzeti Bank 

kormányzói posztját, láthatóvá vált az új szerbiai hatalom szándéka, hogy teljes 

pártállamot hozzon létre. 

 

Jorgovanka Tabakovićot megválasztották a Szerb Nemzeti Bank 
kormányzójává 
2012. augusztus 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Népszabadság 

A Szerb Haladó Párt alelnökét, Jorgovanka Tabakovićot választotta meg a parlament 

hétfőn a jegybank elnökévé. Tabaković bejelentette, be fogja fagyasztani funkcióját a 

pártban, tekintettel, hogy törvényileg összeegyeztethetetlen, hogy a jegybank kormányzói 

posztját párttag töltse be. Az új kormányzó megválasztását 131 képviselő támogatta, 34 

pedig ellenezte. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17102/Nada-Kolundzija-az-uj-szerbiai-hatalom-szandeka--hogy-partallamot-hozzon-letre.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17102/Nada-Kolundzija-az-uj-szerbiai-hatalom-szandeka--hogy-partallamot-hozzon-letre.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17101/Jorgovanka-Tabakovicot-megvalasztottak-a-Szerb-Nemzeti-Bank-kormanyzojava.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17101/Jorgovanka-Tabakovicot-megvalasztottak-a-Szerb-Nemzeti-Bank-kormanyzojava.html
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A VMSZ nem támogatja Tabakovićot 
2012. augusztus 6. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselői nem támogatják Jorgovanka 

Tabaković bankkormányzóvá való kinevezését – nyilatkozta Pásztor Bálint, a VMSZ 

parlamenti frakcióvezetője. Ennek egyik oka, hogy Jorgovanka Tabaković a Szerb Haladó 

Párt frakcióvezetője. A törvény szerint azonban a bankkormányzó nem lehet politikai párt 

tisztségviselője. 

  

Milliomos KMKSZ-jelöltek 
2012. augusztus 6. – Kárpáti Igaz Szó 

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

ukrajnai parlamenti választásokon a KMKSZ. Az elemzők többségének véleménye szerint, 

figyelembe véve a potenciális ellenfeleket, mindhárom jelölt az esélytelenek nyugalmával 

vághat neki a választási kampánynak. 

 
Kölcsey megemlékezés Sződemeteren 
2012. augusztus 6. – RTV Slovenija Hidak 

A hét végén Sződemeteren 23. alkalommal tartottak megemlékezést Kölcsey Ferenc 

születésének évfordulója alkalmából. A rendezvényen Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke is jelen volt, és beszédet mondott.  

 

Osztrák lap riportja a burgenlandi magyar nyelvjárásról 
2012. augusztus 6. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

A burgenlandi magyar nyelvjárásról közölt rövid riportot hétfőn a Der Standard című 

osztrák lap ausztriai kisebbségi nyelveket bemutató sorozatában. Ezer éve beszélik a 

magyart Burgenland területén, húsz éve ismét élő, eleven nyelvként – írta a lap. A Der 

Standard szerint a magyar a legnagyobb, egyúttal minden bizonnyal a legsokszínűbb 

ausztriai népcsoport is. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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