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Megsemmisített anyakönyvek: tájékoztatást vár a főkonzulátus 
2012. augusztus 12. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az ungvári főkonzulátus írásos tájékoztatást kért Kárpátalja megye kormányzójától a 

kárpátaljai lakosság XIX. század végi és XX. század eleji anyakönyvi dokumentumainak 

megsemmisítéséről – közölte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes és Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár pénteken az MTI-vel. Közleményükben 

utaltak arra, hogy a magyar kormány értesült azokról a sajtóhírekről, miszerint Ungváron 

hivatalos szervek utasítására a kárpátaljai lakosság XIX. század végi és XX. század eleji 

anyakönyvi dokumentumait semmisítették meg. 

 

Érvénytelenítették a hatóságok Fehér István személyi okmányait 
2012. augusztus 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

Pénteki hatállyal érvénytelennek minősítették a szlovák hatóságok Fehér Istvánnak, a 

magyar állampolgárságát nyíltan felvállaló egyik felvidéki magyarnak a személyi 

okmányait. Fehér Istvántól pénteken már harmadik alkalommal próbálta bevonni a 

személyi okmányait a szlovák rendőrség. Miután ennek teljesítését ezúttal is megtagadta, a 

rendőrségen közölték vele: személyi igazolványát augusztus 10-i hatállyal 

érvénytelenítették, törölték a schengeni nyilvántartásból, és így az érvénytelen okmányt a 

jövőben bármikor lefoglalhatják tőle. 

 

Magyar-magyar tanácskozás az ohiói Reménység tavánál 
2012. augusztus 13. – MTI, hirado.hu 

A Lake Hope partján szervezett tábort az Magyar Örökség Díjas, az Egyesült Államokban 

működő Magyar Baráti Közösség. A találkozót Horváth János, az Országgyűlés fideszes 

korelnöke nyitotta meg a hét végén. A Magyar Baráti Közösség által az amerikai magyarság 

számára megszervezett 41. ITT-OTT találkozó megnyitóján a New York-i magyar 

főkonzulátus szervezésben 55 új magyar állampolgár tett esküt. A magyar-magyar 

párbeszéd keretében zajló tanácskozáson előadóként vesz részt Hatos Pál, a Balassi Intézet 

igazgatója és Bencsik Zita a New York-i főkonzulátus vezető konzulja. 

 

Könnyítés a határon túli németeknek 
2012. augusztus 13. - Stefan Lázár - Magyar Nemzet 

Átdolgozza a német kormány az őszi parlamenti választások előtt választási törvényét, 

mivel az alkotmánybíróság jogellenesnek minősített azt a cikkelyt miszerint csak az 

szavazhat, aki egy év alatt legalább három hónapot az országban töltött. Így a kormány, 

vagy lemond az eddigi előírásról, vagy új szabályozásról gondoskodik, amely nem köti a 

három hónapos tartózkodáshoz a szavazati jogot. 
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Kedden indul a kerékpáros Határon Túra 2012 
2012. augusztus 10. – MTI, Kormány.hu 

Kárpátaljáról, a Vereckei-hágótól kedden rajtol a kerékpáros Határon Túra 2012, 

amelynek résztvevői hét nap alatt Budapestig tekernek. Az esemény célja, hogy segítse a 

közvetlen kapcsolatteremetést az anyaország és a határon túl élő magyarság között, ezzel 

együtt emlékeztessen a történelmi múltra. „A nemzetnek szüksége van arra, hogy legyenek 

ilyen események, amelyek a nemzeti összetartozást is jelképezik. A résztvevőknek biztosan 

nagy élmény lesz a kerékpártúra, örülök, hogy ilyen sokan vállalkoztak rá” – jelentette ki 

Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, a Határon Túra 2012 

fővédnöke. 

 

A határon túliak választójoga: román tanulságok 
2012. augusztus 11. – Erdély Ma, kitekinto.hu 

A kárpát-medencei magyar közbeszédet továbbra is visszatérő rendszerességgel 

megmozgatja az anyaországon kívül élő kisebbségi magyarok számára biztosított 

könnyített honosítás, illetve az ezzel járó választójog lehetősége. Bár az ezek bevezetésével 

kapcsolatos kérdések túlnyomó többségére a magyar kormány – saját világnézeti 

meggyőződéseit követve – már válaszokat adott, mégis búvópatakként bukkannak elő a két 

intézkedés időszerűségét, hasznosságát vagy épp veszélyességét firtató kérdések. 

 

Jobbik: kergetjük a Fideszt a nemzeti úton 
2012. augusztus 11. – Gergely Imre – szekelyhon.ro, Népszabadság 

Az elmúlt két év fideszes kormányzása alatt történteket értékelte a Jobbik két vezető 

tisztségviselője szombaton az EMI-táborban. Vona Gábor pártelnök és Szávay István, a 

Jobbik nemzetpolitikai szakértője szerint alig történtek előrelépések. 

 

Augusztus végén születik döntés a Maros megyei RMDSZ vezető testületének 
összetételéről 
2012. augusztus 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Maros megyei RMDSZ Területi Tanácsa (TÁT) megállapítja, hogy a 2012. június 30-án 

kinevezett öttagú bizottság eleget tett megbízatásának, kidolgozta a marosvásárhelyi 

szervezet újjászervezési stratégiáját, valamint az új szervezeti struktúrát – olvasható a 

szövetség területi szervezetének közleményében. E szerint a TÁT befejezettnek tekinti a 

bizottság munkáját, az újjászervezés végrehajtását egy intéző bizottságra bízza. 

 

Összefog-e a kuruc és a labanc? 
2012. augusztus 12. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Mindenki összefogna a nemzeti ügyek érdekében, de valamennyien másként – vonhatjuk 

le a következtetést az EMI-táborban elhangzott előadások nyomán. 2012 a választások éve 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kedden-indul-a-kerekparos-hataron-tura-2012
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124646&cim=a_hataron_tuliak_valasztojoga_roman_tanulsagok
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/jobbik-kergetjuk-a-fideszt-a-nemzeti-uton
http://itthon.transindex.ro/?hir=30233
http://itthon.transindex.ro/?hir=30233
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/osszefog-e-a-kuruc-es-a-labanc
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Romániában, de Szerbiában is. Ennek kapcsán merült fel, hogy a magyar szervezetek jobb 

szereplése érdekében össze kellene-e fogniuk a különböző feleknek, és ha igen, akkor 

milyen módon. Az előadás felvetése az volt, hogy van-e lehetőség „kuruc-labanc” 

összefogásra. 

 

Megsürgetik a népszámlálást a Statisztikai Intézetnél 
2012. augusztus 12. - manna.ro 

Mircea Dușa belügyminiszter felkérte az Országos Statisztikai Intézetet, hogy hívja össze a 

2011-es Népszámlálás Központi Bizottságát augusztus 14-re, hogy hagyja jóvá a tavalyi 

népszámlálás előzetes adatait. A tárcavezető szerint eddig azért nem érvényesítették ezeket 

az adatokat, mert a kormányváltás miatt nem tudott összeülni a minisztériumok által 

javasolt tagokból álló Központi Bizottság. 

 

Terítéken az önrendelkezés 
2012. augusztus 13. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro 

A székelyföldi önrendelkezési törekvések kérdéskörével foglalkoztak elsősorban a tegnap 

véget ért, 8. Alkalommal megszervezett EMI-tábor előadásain. A borzonti rendezvényen az 

autonómia mellett Trianon revíziójának esélyeit is latolgatták az előadások meghívottai. 

 

Színes magyar ünnep 
2012. augusztus 13. – Krónika, Szabadság 

Gazdag programkínálat várja az érdeklődőket a Kolozsvári Magyar Napokon: a ma 

kezdődő rendezvénysorozaton többek közt filmnapokat, irodalmi programokat, 

képzőművészeti tárlatnyitókat, kerekasztal-beszélgetéseket, városnéző sétákat szerveznek 

a kincses városban. A nyitógálát ma este 7 órától a magyar opera épületében tartják.   

 

Mircea Dusa: nem lövöldöztek a táborban 
2012. augusztus 13. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Népszabadság, Magyar 

Hírlap 

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) táborának szervezői és Mircea Dusa belügyminiszter is 

cáfolta, hogy a Borzonton zajló rendezvényen éleslövészetet tartanának a „Székelyföld 

felszabadítására jelentkező fiatalok” számára, amint azt korábban internetes források 

közölték.   

 

Dél-Komáromban átadták a 250. honosítási okiratot 
2012. augusztus 10. – bumm.sk 

Huszonkilencen - erdélyiek és felvidékiek- vehették át honosítási okiratukat augusztus 9-

én a dél-komáromi városháza dísztermében. Az ünnepélyes ceremónia most még 
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http://manna.ro/porta/megsurgetik-a-nepszamlalast-a-statisztikai-intezetnel-2012-08-10.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66241
http://www.bumm.sk/71908/del-komaromban-atadtak-a-250-honositasi-okiratot.html
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meghatóbb volt, hiszen a város polgármestere ezen a napon a 250. magyar 

állampolgárságot igazoló dokumentumot nyújtotta át. 

 

A tervezettnél olcsóbb a Bős-Lipót közötti komp 
2012. augusztus 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

A becsült 405 ezer euróval szemben 376 ezer euróba került a bősi vízi erőmű és a lipóti 

termálfürdő között közlekedő komp. A beruházás részeként új kikötők, kiszolgáló épületek, 

illetve parkolók épülnek. A beruházással legkésőbb a jövő évi főszezonig szeretnének 

elkészülni. A beszerzés az uniós Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló 

Együttműködési Program része. 

 

Rácz Szabó László: Mondjanak le mandátumukról, akik átálltak a VMSZ-be! 
2012. augusztus 10. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Le kellene mondania a mandátumáról annak a két képviselőnek, aki a Magyar Polgári 

Szövetség frakciójából átállt a Vajdasági Magyar Szövetségbe Zentán – mondta Rácz Szabó 

László, az MPSZ elnöke zentai sajtótájékoztatóján a Pannon RTV tudósítása szerint. Azok 

a képviselők, akik átálltak a VMSZ soraiba, kijátszották a zentai szavazópolgárokat, hiszen 

azok nem a képviselőket támogatták, hanem a párt programját – hangoztatta Rácz Szabó 

László. 

 

Čanak: forró ősz elé nézünk 
2012. augusztus 11. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A Szerbiai Alkotmánybíróság döntése, amellyel korlátozta Vajdaság illetékességét, 

feszültségekkel terhes, „forró őszt hoz Vajdaságba”, véli Nenad Čanak, a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke. Čanak a Dnevnik hétvégi számában közölt 

interjújában arra figyelmeztet, hogy Szerbia ezzel a döntéssel arra vállalkozott, hogy 

„borotvaélen táncoljon”, s ebből a helyzetből csak az alkotmány olyan sürgős 

megváltoztatásával szabadulhat, amely szem előtt tartaná a realitásokat, azaz „Szerbia, 

mint állam összetettségének teljes felismerését”, s lehetővé tenné a hatalom 

decentralizációját. 

 

Folyamatos alkalmazkodás a valósághoz  
2012. augusztus 12. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A kisebbségi politizálásnak külön súlya van. A nemzeti közösségek, azon túlmenően, hogy 

ragaszkodnak nemzeti önazonosságuk megőrzéséhez és a kisebbségi jogok 

érvényesüléséhez, államuk egyenrangú polgáraként minél magasabb szintű 

életkörülmények között kívánnak élni. A nemzeti közösségek politikai pártjainak vállára 

tehát többszörös súly és feladat nehezedik. A Magyar Szó a legfiatalabb vajdasági magyar 

párttal, a Magyar Egység Párttal foglalkozik írásában. 
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Regionális nyelv lehet a magyar 
2012. augusztus 10. – MTI, Magyar Nemzet Online, Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezi az illetékes ukrán 

állami szerveknél, hogy – a péntektől hatályos új nyelvtörvénynek megfelelően – 

hivatalosan nyilvánítsák regionális nyelvvé a magyart Kárpátaljának azokban a járásaiban, 

ahol a magyar lakosság aránya meghaladja a 10 százalékot. Kovács Miklós, a KMKSZ 

elnöke közölte: a jogszabálynak köszönhetően a magyar a Beregszászi, az Ungvári, a 

Nagyszőlősi és a Munkácsi járásokban emelkedhet regionális szintre. 

 

Nyelvtörvény: kétnyelvű lesz a bizonyítvány  
2012. augusztus 10. – Kárpáti Igaz Szó 

Tóth Mihály szerint az új nyelvtörvény megválaszol, illetve megold szinte minden, 

kisebbségek által a nyelvhasználattal kapcsolatban felvetett problémát. Biztosítja a 

személy nyelvi önrendelkezésének és nyelvi önmeghatározásának jogát, pontosan 

meghatározza a nyelvi szabályozásban alkalmazott fogalmakat, részletesen taglalja és 

jelentősen megkönnyíti a nyelvhasználatot a hivatalos, illetve a hivatalokkal való 

kapcsolattartásban. A törvény olyan, számtalan esetben szorgalmazott kérdést is rendez, 

mint a személynevek anyanyelven való feltüntetése a személyi azonosságot igazoló, illetve 

az illetőről adatokat tartalmazó okmányokban. Emellett kötelezővé teszi a két vagy akár 

többnyelvű űrlapok alkalmazását az ügyintézésben, mint ahogy a kisebbségi nyelveken 

működő oktatási intézményekben a kétnyelvű bizonyítványt is. 

 

Magyar képviselő kerülhet az ukrán parlamentbe 
2012. augusztus 12. – MTI, Kárpáti Igaz Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Parlamenti képviselőjelöltként jegyezte be az ukrán Központi Választási Bizottság Gajdos 

Istvánt, aki a befutónak számító 74. helyet kapta a kormányzó Régiók Pártja (PR) 

választási listáján. Az UMDSZ elnöke hangsúlyozta: a kárpátaljai magyar közösség 

irányába tett nagyon pozitív gesztusként értékeli a PR részéről, hogy mandátumra esélyes 

helyet biztosított számára a választási listáján. Egyúttal cáfolta az UMDSZ ellenfelei által 

hangoztatott állítást, amely szerint egy parlamenti képviselői helyért cserébe a szervezet 

eladja a magyar érdekeket. 

 

Kik juthatnak be a parlamentbe Kárpátaljáról? 
2012. augusztus 11. – Kárpátinfo 

Hivatalosan is megkezdődött a parlamenti választási kampány. A pártok megtartották 

kongresszusaikat, összeállították listáikat, megnevezték azokat, akik egyéni 

választókerületekben próbálnak majd képviselői mandátumhoz jutni A népszerűségi listán 
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egyelőre a Régiók Párja áll az első helyen, de az ellenzék egyre szorosabban a nyomában 

van. De kik juthatnak be listás szavazatokkal a parlamentbe Kárpátaljáról? 

 

Asszimiláció, elvándorlás, alacsony születésszám 
2012. augusztus 12. – Kovács Elemér - Kárpátinfo 

A Kárpát-medence több államában nemrég megtartott népszámlálás eddig közzétett adatai 

arról tanúskodnak, hogy vészesen fogy a külhoni magyarság. Szarka László főiskolai 

tanárral, a téma egyik legalaposabb ismerőjével, és Kántor Zoltán szociológussal, 

politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet vezetőjével arról beszélgettünk, hogy mi 

módon lehetne megállítani, netán visszafordítani a negatív folyamatokat. 

 

Kárpát-medencei nyári egyetem Lendván 
2012.augusztus 11. – RTV Slovenija Hidak 

A Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány ezúttal Lendván szervezte meg az immár 

hagyományos Kárpát-medencei nyári egyetemét. Az egyhetes eseményen történelmi és 

művészettörténeti előadásokra, vetélkedőkre, táncházra, kézműves foglalkozásra, valamint 

a nemzetiségileg vegyesen lakott terület megismerésére kerül sor. 
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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  
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