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Módosult a határon túliak egészségügyi ellátásának támogatása 
2012. augusztus 7. – MTI, Echo TV 

Módosult a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról 

szóló rendelet - közölte a KIM Nemzetpolitikai Államtitkársága és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma egészségügyi államtitkársága kedden. A közös közlemény szerint az 

egészségügyi ellátások utáni, meghatározott mértékű támogatást az Ukrajnában és a 

Szerbiában élő, magyar nemzetiségű betegek igényelhetik. 

 

Aláírások a multikulturalitásért 
2012. augusztus 8. – Krónika 

Húsz tandíjköteles helyet ígért a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

magyar gólyái számára Ecaterina Andronescu oktatási tárcavezető. Minderről Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök tájékoztatta a Krónikát. A szövetségi elnököt azt követően keresték 

meg, hogy a felsőoktatási intézmény vezetőségének korábbi döntése ellen aláírásgyűjtésbe 

kezdtek Marosvásárhelyen. Kelemen Hunor reméli, hogy Andronescu valóra váltja 

ígéretét. 

 

Aggodalmak és bírálatözön Pontáék miatt 
2012.08.08. –Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Krónika 

Súlyos bírálatokat fogalmazott meg a román kormánnyal szemben a Velencei Bizottság 

elnöke, de aggasztónak tartja a romániai politikai helyzet hatását a gazdaságra a 

Nemzetközi Valutaalap (IMF) romániai küldöttségének vezetője is. Gianni Buquicchio, az 

Európa Tanács jogi szaktestületének, a Velencei Bizottságnak az elnöke kedden az 

intézmény honlapján tudatta, hogy a bukaresti alkotmánybíróság hétfőn ismét olyan 

információkat juttatott el a bizottsághoz, amelyek szerint a politikum folytatja a bírákra 

gyakorolt nyomást, és a megfenyegetésüktől sem riad vissza. 

 

Ponta: nem lesz mininépszámlálás 
2012. augusztus 7. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Victor Ponta kormányfő a keddi kormányülésen felszólította Mircea Duşa új 

belügyminisztert és Radu Stroe közigazgatási minisztert, hogy szigorúan az 

alkotmánybíróság kérése értelmében eljárva juttassák el a taláros testületnek a június 29-i 

választói névjegyzéket. 

 

Toró: jelöltjeink és munkánk alapján jobb szereplést érdemeltünk volna 
2012. augusztus 7. – transindex.ro 

Örülök, hogy az EMNP mozgósításának köszönhetően 70-80 ezerrel nőtt a magyar 

pártokra szavazók száma, annak kevésbé, hogy egy részük nem a Néppártra szavazott. Ez a 

mi hibánk - mondta a pártelnök a Transindexnek adott interjúban. 
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http://www.echotv.hu/belfold/modosult_a_hataron_tuliak_egeszsegugyi_ellatasanak_tamogatasa.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66100
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18028
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Egy hónapja tüntetnek a Székely Mikó Kollégium előtt 
2012. augusztus 7. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Sepsiszentgyörgyön egy hónapja tart a Székely Mikó Kollégium előtt az a tiltakozó akció, 

melyet Sántha Imre református lelkész kezdeményezett. Naponta, délután 5 és este 7 óra 

között több mint ötven ember áll az iskola előtt. 

 

Megtorlásra számítanak a székelyföldi megyevezetők 
2012. augusztus 7. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A román államfő leváltásáról döntő, nemrégiben zajlott népszavazás nagy port kavart 

határokon belül és kívül egyaránt. A székelyföldi magyarok, és általában az erdélyi 

magyarok igen kis létszámban képviseltették magukat. Ez Traian Băsescu államelnöknek 

kedvezett. Az igen alacsony részvételi arány miatt a székelyföldi megyevezetők megtorlásra 

számítanak a bukaresti kormány részéről. 

  

Pozsony rendezettnek tartja az oroszvári kastély tulajdonviszonyát 
2012. augusztus 7. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Rendezettnek tartja az oroszvári kastély tulajdonviszonyait a szlovák kormányhivatal, 

amely „a bíróság jogerős döntése alapján az említett ingatlan tulajdonosa” - mondta az 

MTI-nek Beatrice Hudáková kormányszóvivő. A kormányszóvivő válaszában arra reagált, 

hogy a Magyar Bencés Kongregáció hétfőn jelezte: az Európai Unió fórumaihoz fordul az 

ingatlanra vonatkozó örökösödési jogának érvényesítése miatt. 

 

A trencséni egyetem rektorával is tárgyaltak a Híd képviselői 
2012. augusztus 7. – bumm.sk, hirek.sk 

A múlt heti, komáromi Selye János Egyetem vezetőségével való megbeszélés után tegnap 

Ivan Kneppot, a trencséni Alexander Dubček egyetem rektorát fogadta a parlamentben 

Solymos László, a Híd parlamenti frakciójának vezetője és Érsek Árpád parlamenti 

képviselő. A trencséni egyetem rektora felvázolta az iskola jelenlegi helyzetét és elmondta, 

miért nem tartja jogosnak Čaplovič iskolaügyi miniszter döntését az egyetem főiskolára 

való minősítésével kapcsolatban. 

 

Előny-e a magyar nyelvtudás a munkaerőpiacon? 
2012. augusztus 7. – Felvidék Ma 

Az egyik legnagyobb munkaerőportál, a profesia munkatársával, Szabó Lászlóval 

beszélgettek a Pátria rádióban arról, hogy előnyt jelent-e, ha feltüntetjük magyar 

nyelvtudásunkat az önéletrajzunkban. Tapasztalatuk szerint, minden nyelvtudás 

feltüntetése pozitív, tehát az álláskeresőknek ajánlják, hogy mindenképpen írják bele az 

önéletrajzukba. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124375&cim=egy_honapja_tuntetnek_a_szekely_miko_kollegium_elott
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124407&cim=megtorlasra_szamitanak_a_szekelyfoldi_megyevezetok_audio
http://www.hirek.sk/belfold/20120807134749/Pozsony-rendezettnek-tartja-az-oroszvari-kastely-tulajdonviszonyat.html
http://www.bumm.sk/71791/a-trencseni-egyetem-rektoraval-is-targyaltak-a-hid-kepviseloi.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/gazdasag/35081-elony-e-a-magyar-nyelvtudas-a-munkaeropiacon
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Fiatalít a VMSZ óbecsei szervezete 
2012. augusztus 7. – pannonrtv.com 

Pénteken alakult meg a VMSZ ideiglenes helyi vezetőtestülete Óbecsén. Az ő feladatuk a 

helyi VMSZ átszervezése és a szeptemberi tisztújítás előkészítése. Az ideiglenes 

vezetőtestület tagjai: Ricz György, Fehér László, Molnár Viktor, Csernyák Mihály és 

Szilágyi Attila. Ricz György elmondása szerint az új testület megalakítására azért volt 

szükség, hogy megszüntessék a VMSZ helyi szervezetén belüli kaotikus helyzetet. 

 

Sass Lászlóval találkozott az államfő 
2012. augusztus 7. – pannonrtv.com 

Sass László nyugalmazott újságíróval találkozott Tomislav Nikolić szerb államfő kedd 

délelőtt. Az államfő néhány nappal ezelőtt részesítette kegyelemben Sasst. Az újságíró 

azért vonult börtönbe, mert évekkel ezelőtt a Magyar Szó Közös Íróasztalunk rovatában 

egy magyarországi cikkre hivatkozta Gyurcsány Ferenc volt magyar miniszterelnök 

emberének nevezte Toroczkai Lászlót, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnökét. 

 

Ješić: Vagy megállapodás Vajdasággal, vagy Szerbia problémák elé néz 
2012. augusztus 7. – Vajdaság Ma 

A tartomány autonómiájáról meg kell állapodnia a köztársasági és tartományi hatalomnak, 

ellenkező esetben „problémák” lesznek a két hatalmi szint viszonyában csakúgy, mint 

Szerbia eurointegrációjában, jelentette ki Goran Ješić, a tartományi kormány alelnöke. 

„Ha nem születik megállapodás, ez azt jelentené, hogy ignorálják Vajdaságot, mint 

politikai szubjektumot, ami számos probléma okozója lehet”, nyilatkozta Ješić. 

 

Janukovicsnak nem tetszik a nyelvtörvény jelenlegi formájában 

2012. augusztus 7. – MTI, Magyar Nemzet 

Viktor Janukovics ukrán elnök elégedetlenségét fejezte ki a parlament által nemrég 

elfogadott nyelvtörvénnyel szemben, amely regionális státust ad az orosz és még néhány 

ukrajnai nemzeti kisebbség által beszélt nyelvnek, köztük a magyarnak. "Janukovics 

egyetért azzal a véleménnyel, hogy a nyelvtörvény jelenlegi formájában megosztja a 

társadalmat" - közölte Anna German elnöki tanácsadó az Ukrajinszka Pravda című 

hírportálnak nyilatkozva. German közlése szerint Janukovics azt javasolta, hogy hajtsanak 

végre "nagyon jelentős módosításokat" a törvényben, és fogadjanak el egy "célprogramot" 

az ukránnak mint államnyelvnek a fejlesztésére.  
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http://pannonrtv.com/web/?p=13044
http://pannonrtv.com/web/?p=12329
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13888/Jesic-Vagy-megallapodas-Vajdasaggal--vagy-Szerbia-problemak-ele-nez.html
http://mno.hu/hatarontul/janukovicsnak-nem-tetszik-a-nyelvtorveny-1097493
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

