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A székely autonómiatörekvéseket ajánlotta Barroso figyelmébe Izsák Balázs 
2012. augusztus 9. – transindex.ro, MTI, Krónika, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Nyílt levélben ajánlotta José Manuel Barroso figyelmébe a székely autonómiatörekvéseket az 

SZNT elnöke. Izsák Balázs arra kérte az EB elnökét, fokozottan figyeljen a romániai 

demokrácia válságára, ezen belül pedig a székelység helyzetére. Az SZNT elnöke 

emlékeztetett rá: Románia EU-csatlakozásakor a székelyek abban reménykedtek, hogy 

„hosszú és változatos eszközökkel folyó jogfosztottságuk véget ér”. A bizakodás azonban 

korainak bizonyult. „Hamar kiderült, hogy Románia nem a valós demokrácia ismérveinek akar 

megfelelni, hanem beéri a vállalt kötelezettségek teljesítésének a látszatával” - olvasható a 

nyílt levélben. 

 

Pótolhatatlan anyakönyveket semmisítenek meg Ungváron 
2012. augusztus 9. – MTI, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja 

A zakarpattya.net kárpátaljai internetes hírportál szerint Ungváron pótolhatatlan, a XIX. 

század második felében és a XX. század elején keletkezett anyakönyveket semmisítettek meg. 

Az internetes portál forrása szerint a levéltári dokumentumok eltüntetésének kezdeményezője 

a Kárpátaljai Megyei Adminisztráció igazságügyi osztálya, amely ezáltal fontos nemzeti 

értékek megsemmisítését kezdeményezte. Miattuk sok kárpátaljai család nem kutathat majd 

ősei után. 

 
Segít az államtitkárság a külhoni magyar érettségizőkön 
2012. augusztus 9. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Hamarosan kormány elé kerülhetnek azok a módosítások, amelyek lehetővé teszik, hogy azok 

a külhoni magyar diákok, akik magyar nyelvű középiskolában sikeresen leérettségiztek az 

államnyelvből, ezt középfokú nyelvvizsgaként tudják elfogadtatni Magyarországon, és a 

felvételi eljárás során is többletpontokat kaphassanak - közölte az oktatási államtitkárság. 

Sajtóhírek szerint a legutóbbi magyarországi felvételik alkalmával egyes Kárpátaljáról 

származó felvételizőknek nem számították be az ukrán nyelvvizsgáért járó pontokat.  

 

Eddig 25 tonnából készül a magyarok kenyere 
2012. augusztus 9. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Eddig már 25 tonna búzát ajánlottak fel a Kárpát-medence településeiről a magyarok 

kenyeréhez, erről Korinek László ötletgazda számolt be a pécsi városházán tartott csütörtöki 

sajtótájékoztatón. 

 

Zobor-vidéki táncok a Magyarság Házában 
2012. augusztus 9. – hirek.sk, Szabad Újság 

Első alkalommal szervezi meg Budapesten a Kapcsolat 2007 Kulturális Egyesület a Rákóczi 

Szövetséggel együttműködve felvidéki gyermekek számára hagyományos népzenei- és 

néptánc táborát, amelynek gálaestje a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával a 

Magyarság Házában kerül megrendezésre augusztus 10-én. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30228
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-10/potolhatatlan-anyakonyveket-semmisitenek-meg-ungvaron.php
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/09/14/Segit_az_allamtitkarsag_a_kulhoni_magyar_erettsegizokon.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/szines/eddig-25-tonnabol-keszul-a-magyarok-kenyere-1097884
http://www.szabadujsag.com/kultura/7132-felvideki-zoboraljai-tancgala-es-tanchaz
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Csökken az USL, nő a PDL támogatottsága 
2012. augusztus 9. – Krónika 

Nem jött ki jól a Traian Băsescu államfő menesztésére tett erőfeszítésekből a kormányzó 

Szociálliberális Unió (USL): az IMAS közvélemény-kutató felmérése szerint, amelyet az 

Adevărul megrendelésére készített, a pártszövetség népszerűsége öt százalékot esett júliusban 

az egy hónappal korábban mért adatokhoz képest. Míg júniusban a megkérdezettek 66,6 

százaléka válaszolt úgy, hogy az USL-re szavazna, addig júliusban ez az arány már csak 61,4 

százalékos volt – igaz, ezzel a szövetség még mindig kényelmes többségre tenne szert a 

parlamentben. 

 

Kihelyezett mesteri képzést indít a Budapesti Gazdasági Főiskola a Sapientián 
2012. augusztus 9. – transindex.ro 

Ismét elindítja kolozsvári kihelyezett mesteri képzését a Budapesti Gazdasági Főiskola a 

Sapientia EMTE kolozsvári karával partnerségben. A kétéves képzés  elsősorban azoknak 

szól, akik szeretnének többet megtudni a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati 

összefüggéseiről, akit érdekelnek a civilizációs, világgazdasági, nemzetközi jogi, 

politikaelméleti témák, vagy szeretnének gyakorlati ismeretekre is szert tenni. 

 

Moldován József Gyergyó körzetében indul képviselőjelöltként 
2012. augusztus 9. – transindex.ro 

A Parajd-Székelykeresztúr-Gyergyó körzetben is elkezdődött a felkészülés a parlamenti 

választásokra. Az RMDSZ volt távközlési államtitkára szerdán elkezdte a támogatói aláírások 

gyűjtését a Gyergyói-medencében, jelenleg félezer aláírás gyűlt össze. Moldován József a 

körzet parlamenti képviselői helyét pályázza meg az őszi választásokon. 

 

Magyar oktatás Csángóföldön – Visszaadni, ami az övék 
2012. augusztus 9. – Fekete Réka – Erdély Ma, Háromszék 

A moldvai csángókat nem menteni kell, hanem visszaadni nekik azt, ami az övék: magyar 

nyelvüket és önazonosságukat – hangsúlyozta Szőcs Lajos trunki tanító a szórvány 

szakcsoportban tartott tegnapi kerekasztal-beszélgetésen, amelynek témája a moldvai magyar 

oktatási program volt. 

 

Médiakampány az Új kiáltó szó ellen 
2012. augusztus 10. – Krónika 

Értetlenül fogadták a nagybányai magyar közéleti és egyházi képviselők, hogy a 

diszkriminációellenes tanács hivatalból vizsgálatot indított az Új kiáltó szó a nagybányai és 

bányavidéki magyarságért! című kiáltvány ügyében. A dokumentum aláírói ugyanakkor a 

Krónika megkeresésére elmondták, néhány hete valóságos médiakampány indult a helyi 

román sajtó részéről a kiáltvány aláírói ellen, így az intézmény vélhetően emiatt döntött a 

kivizsgálás mellett. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66180
http://itthon.transindex.ro/?hir=30224
http://itthon.transindex.ro/?hir=30227
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124561&cim=magyar_oktatas_csangofoldon_visszaadni_ami_az_ovek
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Magyar diákok rendőrtáborban 
2012. augusztus 10. – Kiss Előd-Gergely – Krónika, Szabadság 

„Megpróbálunk hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar és a más nemzeti kisebbségekhez tartozó 

fiatalok ne úgy tekintsenek a rendőri hivatásra, mint amely kizárólag a román többséghez 

tartozik” – magyarázta Ádám Gábor, az Etnokulturális Kisebbségek Forrásközpontja 

igazgatója a Kolozsváron, augusztus 6–10. között a helyi Septimiu Mureșan Rendőrképző 

Iskolában zajló, idén immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő Lehetséges küldetés 

elnevezésű diáktábor célkitűzéseit. 

 

Gyermekbarát történelemkönyv készül 
2012. augusztus 10. – Babos Krisztina – Krónika 

Szatmár megye történelmét bemutató tankönyv készül, melyet – ha sikerül megfelelő összegű 

támogatást szerezni – a 2013–2014-es tanévtől vezetnének be opcionális segédtankönyvként, 

így a diákok választott tantárgyként tanulhatnák – mondta Ács-Muhi Csillától, a kötet 

szerkesztője. 

 

Székelyföldi precedens 
2012. augusztus 10. – Krónika 

Bevezetik a következő, ősszel kezdődő tanévtől a VI–VII. osztályosoknak szóló, A székelység 

története című tankönyvet Hargita, Kovászna és Maros megyében. A készítők korábban 

elmondták, a távlati tervek között szerepel a könyv középiskolás, elemi szintű átdolgozása. 

 
Szakértők: kevéssé valószínű Csatáry László kiadatása 
2012. augusztus 9. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Bár Szlovákia több módon is megpróbálhatja elérni Csatáry László kiadatását, ezek 

mindegyike összetett folyamat, és kevéssé valószínű, hogy a volt kassai csendőrtisztet valóban 

kiadják - derült ki abból a csütörtökön közölt elemzésből, melyet a SITA hírügynökség jogi 

szakértőkkel készíttetett. 

 
Knézi Péter fellebbezett a kizárása ellen 
2012. augusztus 10. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség Fegyelmi Bizottsága július 24-i ülésén a párt fegyelmi 

szabályzatának megsértése miatt kizárta a pártból Knézi Pétert, Óbecse községi képviselő-

testületének elnökét és a VMSZ óbecsei helyi szervezetnek másik öt tagját. Knézi múlt héten 

fellebbezés formájában fejezte ki tiltakozását a kizárása ellen és kért jogorvoslatot a VMSZ 

Tanácsától. 
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http://www.bumm.sk/71871/szakertok-kevesse-valoszinu-csatary-laszlo-kiadatasa.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-08-10_Knezi_Peter_fellebbezett_a_kizarasa_ellen.xhtml
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Ukrajnában kizárólag a Kőszikla Alapítvány közreműködésével juthatunk 
magyarországi egészségügyi támogatáshoz 
2012. augusztus 10. – Kárpátalja 

A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló rendelet 

módosításáról, a nemzeti jelentőségű intézmények programjának folytatásáról, az óvodák éve 

projektről, valamint a Magyarországon felvételiző magyar iskolát végzett kárpátaljai diákok 

vonatkozásában előforduló hátrányos megkülönböztetés megszüntetésének kérdéséről beszélt 

Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár a Kárpátalja hetilapnak adott interjújában. 

 

Visszavonást ígér az ukrán ellenzék 
2012. augusztus 10. - Magyar Nemzet, Népszabadság 

Önkormányzati szinten akarja az útját állni az államfő által kedden aláírt ukrán 

nyelvtörvénynek a Julia Timosenko vezette Batykivscsina (Haza) köré tömörült Egyesült 

Ellenzék. A párt szerint alkotmányellenes a Viktor Janukovics által szignált törvény, s ha az 

októberi parlamenti választáson többséget szereznek a parlamentben, kieszközlik a jogszabály 

visszavonását. A jelenlegi törvény szigorú büntetéseket is kilátásba helyez a 

jogszabálysértőkkel szemben. Az adózás alá nem eső minimálbér kétszázszorosától 

ötszázszorosáig terjedő összeggel, illetve öt év szabadságvesztéssel sújthatják azokat, akik a 

kisebbség nyelvét „nyilvánosan megalázzák, illetve a hivatalos dokumentumban eltorzítják”. 
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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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