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Janukovics aláírta a nyelvtörvényt 
2012. augusztus 8. – MTI, Kárpátalja Ma 

Viktor Janukovics ukrán elnök szerdán aláírta a nyelvtörvényt, de egyúttal utasította a 

kormányt, hogy a tudomány és a kultúra neves képviselőiből álló szakértői munkacsoportot 

hozzon létre, s az dolgozzon ki javaslatokat „az országban használt nyelvekkel kapcsolatos 

jogszabályrendszer tökéletesítésére”. Az elnök utasítása szerint a munkacsoportnak olyan 

jogszabályrendszert kell kidolgoznia, amely egyszerre biztosítja az ukrán nyelv fejlődését és 

működését a közélet minden ágában az ország egész területén, egyben ugyanezt garantálja az 

ukrajnai kisebbségek anyanyelvének is, védelmet biztosítva azoknak az európai normák 

szerint. 

 

Hatalmas összeggel támogatják a határon túli magyarok ellátását 
2012. augusztus 8. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Csaknem 150 millió forintos keretből finanszírozzák a határon túli magyarok magyarországi 

ellátásának támogatását – közölte az egészségügyi államtitkárság szerdán. A Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium nemzetpolitikai államtitkársága és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma egészségügyi államtitkársága kedden közös közleményében tájékoztatta az 

MTI-t arról, hogy július 15-ével módosult a határon túli magyarok magyarországi 

egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló rendelet. 

 

Elindult a Mikó-ügy honlapja 
2012. augusztus 8. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, Szabadság, Nyugati Jelen 

Átfogó, pontos és hiteles információforrásként jött létre a Mikó-ügy honlapja, amelyen 

összegyűjtve megtalálhatók az elmúlt időszak történései a Székely Mikó Kollégium 

visszaállamosítási kísérletéről és az Ingatlan-visszaszolgáltatási Bizottság tagjait érintő, 

igazságtalan bírósági ítéletről. A kezdeményezők arra ösztönzik az erdélyi magyar embereket, 

hogy aláírásukkal tiltakozzanak a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása és a magyar 

közösséget ért támadás ellen, valamint fejezzék ki szolidaritásukat a három évre elítélt Markó 

Attila és Marosán Tamás iránt. 

 

Az észt és a finn államfő is eljön Siófokra 
2012. augusztus 8. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az észt, a finn és a vendéglátó magyar államfő is részt vesz a szeptemberben Siófokon 

rendezendő Finnugor Népek VI. Világkongresszusán. 

 

A magyar identitás fontossága 
2012.08.09. – Magyar Nemzet – Tölgyesi Gábor 

Hatos Pál, a Balassi Intézet igazgatója egy interjúban mesél részletesen az intézte 

főszervezésében megrendezésre kerülő Reconnect Hungary programról, mely során észak-
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12147-janukovics-alairta-a-nyelvtorvenyt
http://mno.hu/belfold/hatalmas-osszeggel-tamogatjak-a-hataron-tuli-magyarok-ellatasat-1097731
http://itthon.transindex.ro/?hir=30218
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amerikai magyar származású fiatalok érkeznek egy hétre Magyarországra, hogy erősítsék 

magyar gyökereiket. 

 

A félelemspirál ellen 
2012. augusztus 9. – Heti Válasz  (nyomtatott kiadás) 

Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Heti Válasznak adott 

interjújában a Traian Basescu román államfőről szóló népszavazás kapcsán arról beszélt, hogy 

a román politikának egy tanulságot érdemes levonnia: lehet az erdélyi magyarok ellen 

kormányozni, de nem éri meg. A politikus azt is kiemelte, hogy támogatja az erdélyi 

magyarság egységtörekvésit az őszi parlamenti választásokon. A Székely Mikó Kollégium 

ügye kapcsán Németh Zsolt elmondta, azt várják Romániától, hogy hajtsa végre a restitúcióval 

kapcsolatban vállalt nemzetközi kötelezettségeit. 

 

A diszkriminációellenes tanács vizsgálódik a bányavidéki Új kiáltó szó 
ügyében 
2012. augusztus 8. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Hivatalból vizsgálatot indított az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az Új 

kiáltó szó a nagybányai és bányavidéki magyarságért! című kiáltvány ügyében. Az 

intézmény igazgatótanácsa szerdán közölte: azt vizsgálják meg, hogy sérti-e a 

diszkrimináció megelőzéséről és büntetéséről szóló 2000/137-es kormányrendelet 

előírásait a nagybányai és bányavidéki közélet, művelődés és civil társadalom képviselői, 

egyházi emberek, politikusok, pedagógusok által aláírt kiáltvány, amely a többségi román 

nemzetbe való beolvadás veszélyeire, a magyar oktatás elsorvadására, a magyarság 

asszimilációjára hívja fel a figyelmet. 

 

Korodi és Tánczos képviselő-, illetve szenátorjelöltségért indul 
2012. augusztus 8. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Korodi Attila parlamenti képviselő újabb négyéves mandátumért, míg Tánczos Barna, aki 

több minisztériumban is volt államtitkár, csíki szenátori tisztségért szeretne indulni a 

novemberi választásokon. 

 

EMI-tábor: rajt a nemzeti fesztiválon 
2012. augusztus 8. – Gergely Imre – szekelyhon.ro, Krónika 

Elkezdődött az EMI-tábor, a nemzetpolitikai műhely jelleget, de kikapcsolódást is ígérő 

eseménysorozat. Egyelőre viszonylag kevesen táboroznak Borzonton, a tábor helyszínén, a 

szervezők adatai szerint szerda délutánig mintegy hétszáz táborozó kapott karszalagot, de 

ez a korábbi években is hasonlóan alakult, a tömeges érkezést péntekre, a hét végére 

várják. 
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A Jobbik miatt maradt távol Korodi 
2012. augusztus 9. – Krónika 

A Jobbik miatt nem fogadta el a meghívást a Gyergyószentmiklós közelében zajló EMI-

táborba Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő. Korodi tegnap úgy nyilatkozott, a 

kisebbségek jogaiért tevékenykedő politikusként nem vehet részt olyan rendezvényen, 

amelyen a Jobbik vezető képviselői is jelen vannak. 

 

Újra magyar napok Szatmáron 
2012. augusztus 9. – Krónika 

Hét napon át négy helyszínen várják a szórakozni vágyókat az idén 11. alkalommal 

Szatmárnémetiben megszervezett Partiumi Magyar Napok (PMN) szervezői. Az 

eseménysorozat szervezője az Identitás Alapítvány, főtámogatója pedig az RMDSZ, az 

előkészületekben, illetve a lebonyolításban pedig további 18 egyesület és alapítvány vesz 

részt. 

 

A rózsa nyelve – románosodó erdélyiek 
2012. augusztus 9. – HVG – Irházi János, Riba István 

Megállíthatatlanul nő a csak románul értő hívek száma az erdélyi, partiumi római 

katolikus és református templomokban. A probléma főleg a szórványterületeket érinti. Az 

elrománosodás fő oka a magyarság lélekszámának csökkenése és a vegyes házasságok 

mind gyakoribbá válása, amelyekben a román fél „engedményként” általában a római 

katolikus templomot választja, és nem az ortodoxot. Ugyanakkor a hívők természetesen 

román nyelvű liturgiát, keresztelőt, bérmálást kérnek ezt követően. A másik ok, hogy a 

nagyon sok román anyanyelvű papot helyeznek magyarlakta vidékek megüresedett 

plébániáira. 

  

Teret neveztek el Liszt Ferencről Pozsonyban 
2012. augusztus 8. – TASR, Új Szó Online 

Teret neveztek el a szlovák fővárosban Liszt Ferencről. A jeles zeneszerző nevét a pozsonyi 

vasúti főpályaudvar előtti tér viseli. Liszt Ferenc 9 éves korában koncertezett Pozsonyban, 

ennek emlékére a De Pauli palota falán emléktábla van elhelyezve. 

 

Budapest lesz Budapešť 
2012. augusztus 9. – Új Szó 

Eltűnnek a Budapešť feliratok a komáromi útjelző táblákról, és a Budapest alak kerül a 

helyükre. A Szlovák Közútkezelő Vállalat ugyanis a kisebbségi kormánybiztos hivatalának 

ajánlására úgy döntött, lecseréli a néhány hete kihelyezett táblákat. A biztos munkatársai 

még júliusban keresték meg az ügyben a közútkezelőket. 
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Húsz év alatt közel kétezer magyar tűnt el Rozsnyóról 
2012. augusztus 9. – Új Szó 

A statisztikai hivatal által közzétett adatok arról árulkodnak, hogy 2011-ben Rozsnyó 

lakossága 19 706 fő volt. Közülük 3 909 vallotta magát magyar nemzetiségűnek, ami 19,84 

százalékos arányt képvisel. Míg az 1991-ben zajlott népszámlálás során a város 18 647 fős 

lakosságának 31,24 százaléka vallotta magát magyarnak, 2001-re ez az arány 26,80 

százalékra csökkent. 

  

Zenta – átpártoltak 
2012. augusztus 8. – pannonrtv.com, Magyar Szó 

Két taggal bővült a Vajdasági Magyar Szövetség Zentán a Községi Képviselő-testületben. A 

Magyar Polgári Szövetség háromtagú frakciójából két képviselő átállt a VMSZ soraiba, így 

egyetlen személy képezi jelenleg az ellenzéket a zentai KKT-ban. 

 

Mégis kell tudnia magyarul a Zeneiskola igazgatójának 
2012. augusztus 8. – pannonrtv.com 

Megjelent a Szabadkai Zeneiskolai igazgatói tisztségére kiírt pályázat. A jelentkezőknek 

kötelezően tudniuk kell magyarul. Előzőleg az iskolaszék a magyar nyelv ismeretét nem 

volt hajlandó követelményként belefoglalni a pályázat szövegébe, annak ellenére, hogy ezt 

törvény írja elő. Miután azonban kikérték az illetékes tartományi titkárság véleményét, 

módosítottak a feltételeken. 

 

„Megvizsgálni minden lehetőséget” 
2012. augusztus 9. – Magyar Szó 

A képviselőház tiszteletben tartja a szerb alkotmánybíróság döntését, mellyel a vajdasági 

hatásköri törvény 22 rendelkezését szüntette meg, s megfontolnak majd minden olyan 

kezdeményezést, amely e döntés miatt esetleges törvénymódosításokat kíván eszközölni – 

nyilatkozta Nebojša Stefanović, a szerbiai képviselőház elnöke. 

 

Új nyelvtörvény Ukrajnában - Kérdőjelek sorozata 
2012. augusztus 8. – Kárpátalja Ma 

„Az új törvény kapcsán meg kell jegyeznünk, hogy ha nem készül hozzá konkrét 

végrehajtási mechanizmus, illetve amennyiben nem teremtik meg az alkalmazásához 

szükséges feltételeket, akkor a gyakorlatban ugyanúgy érvényesíthetetlenné válik, mint 

1989-es elődje. Hiába lesz például törvényi garanciája az Ungváron élő magyaroknak 

hivatalos ügyeik anyanyelvi rendezésére, ha a megyeszékhelyen alig akad magyarul beszélő 

hivatalnok.” 
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Felejthetetlen napok a „magyar tenger” partján 
2012. augusztus 8. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. az Erzsébet-

tábor programon keresztül „Határtalan túra” címmel táborozási lehetőséget hirdetett 

horvátországi magyar gyerekek számára. A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma és 

a HMDK szervezésében így idén 37 gyerek táborozott július 29-től egy hétig a Balaton 

partján. 
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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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