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A Selye Egyetem lehetőségeiről egyeztettek Budapesten 
2012. augusztus 13. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A szlovák kormány által leminősítésre jelölt Selye János Egyetem további sorsáról és 

megmentésének lehetőségeiről egyeztetett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Tóth 

Jánossal, az intézmény rektorával és Berényi Józseffel, az MKP elnökével hétfőn 

Budapesten. Berényi a találkozóval kapcsolatban elmondta: áttekintették az egyetem körül 

kialakult helyzetet, és megvitatták a szlovák oktatási minisztérium által javasolt 

leminősítés elkerülésének lehetőségeit. „Megegyeztünk abban, hogy széles körű 

összefogásra és körültekintően egyeztetett lépésekre lesz szükség ahhoz, hogy a Selye 

János Egyetem meg tudja őrizni egyetemi rangját” - fejtette ki az MKP politikusa. 

 

Kétnyelvű útjelző táblákat helyeztek ki Burgenlandban 
2012. augusztus 13. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Kétnyelvű közúti útjelző táblákat helyeztek ki a burgenlandi magyar, illetve horvát 

népcsoport lakta kétnyelvű településeken. A módosított osztrák népcsoporttörvény 

Burgenlandban már nemcsak kétnyelvű helységnévtáblákat ír elő a kétnyelvű 

településeken, hanem a kétnyelvű községekre utaló, kereszteződésekben, körforgalmakban 

irányt jelölő kétnyelvű táblákat is. Magyar-német kétnyelvű táblákat Felsőpulyán, 

Őriszigeten, Felsőőrön és Alsóőrön használnak. 

 

Elrajtolt a Kolozsvári Magyar Napok 
2012. augusztus 13. – Krónika, Szabadság 

A Kolozsvárért szól a harang című programponttal nyitották meg hétfőn a harmadik 

alkalommal megszervezett Kolozsvári Magyar Napokat, a nyitórendezvényen a Bálint 

Tibor kincses városi író, műfordító emlékére alapított, idén útjára indított ösztöndíj első 

nyertesét, a csíkszépvízi Kovács Gizellát is köszöntötték. 

 

Winkler Gyula: a Mikó-ügy politikai szempontból a visszarendeződés 
lehetőségét hordozza magában 
2012. augusztus 13. – transindex.ro, Erdély Ma, Népújság, maszol.ro 

A Mikó-ügy következményeire és a Mikó-ügy honlapjára hívta fel a figyelmet Winkler 

Gyula Szilágysomlyón megszervezett Youth Festen. Az EP-képviselő kiemelte, hogy a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása egy olyan döntés, amely 

politikai szempontból a visszarendeződés lehetőségét hordozza magában, ezért egyformán 

veszélyes Székelyföldön, Szilágyságban vagy a Bánságban és veszélyes az egész erdélyi 

magyar közösségre. 
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http://www.bumm.sk/72023/a-selye-egyetem-lehetosegeirol-egyeztettek-budapesten.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/13/17/Ketnyelvu_utjelzo_tablakat_helyeztek_ki_Burgenlandban.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66266
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Bepereli a román diaszpóra a kormányt, ha nem vezetik vissza őket a 
választói névjegyzékbe 
2012. augusztus 13. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Bepereli a kormányt a román diaszpóra, ha szerdáig nem vezetik vissza a választási 

névjegyzékbe a külföldön élő román állampolgárokat. Az Európában élő román 

állampolgárok érdekvédelmi szervezete szerint a külföldön élő románoknak is ugyanolyan 

joguk van szavazni, mint a Romániában élőknek, ezért szerdáig haladékot adnak a 

kormánynak, hogy felvegye őket a névjegyzékbe. 

 

Nagy Zoltán: kevésbé érintik az elbocsátások a TVR magyar szerkesztőségeit 
2012. augusztus 13. – transindex.ro, Szabadság 

Várhatóan már az idén kollektív elbocsátások lesznek a TVR-nél, az intézkedés azonban 

kevésbé érinti majd a magyar szerkesztőségeket – mondta Nagy Zoltán. A román televízió 

igazgatótanácsának tagja emlékeztetett arra, hogy a mintegy 3400 alkalmazottal működő 

intézménynek jelenleg körülbelül 140 millió euró adóssága van, ezért az igazgatótanács azt 

a döntést hozta, hogy megszünteti a televízió két csatornáját, a TVR Info nevű 

hírcsatornát, valamint a kulturális műsorokat sugárzó TVR Culturalt. 

 

Megkezdték a választási előkészületeket az RMDSZ felcsíki jelöltjei 
2012. augusztus 13. – transindex.ro, maszol.ro 

Felcsíki településeket keres fel az elkövetkező napokban önkéntesek segítségével Kelemen 

Hunor és Tánczos Barna, az RMDSZ felcsíki képviselő- és szenátorjelöltje. „A személyes 

találkozók során azokat a gondokat kívánjuk feltérképezni, amelyekkel a térség lakóinak 

szembe kell nézniük. „Újabb parlamenti mandátumért szállunk versenybe, természetes, 

hogy elsősorban az általunk képviselt emberek kérdéseire akarunk válaszolni, az ő 

érdekeiket akarjuk megjeleníteni. Ahhoz, hogy munkánk valóban hiteles legyen, 

elengedhetetlenek az állandó személyes találkozók” – fogalmazott Kelemen Hunor. 

 

Vízválasztó előtt az erdélyi magyarság – Interjú dr. Jeszenszky Géza 
történésszel 
2012. augusztus 13. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Múlt hétvégén volt a Turóczi nemzetség találkozója, melyen jelen volt Jeszenszky Géza 

történész, Norvégia magyar nagykövete is. A nagykövet a találkozón röviden vázolta azokat 

az érzéseket, melyeket Erdély kivált belőle, majd elutazása előtt interjút készített vele a 

Székely Hírmondó. 

 

Magyarvadászat 
2012. augusztus 13. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka szerint „a román sajtó fegyverrel lövöldöző – nyilván Erdély elszakítására 

edző – EMI-táboros fiatalokkal ijesztgette a hasonló kacsákkal még mindig izgatható 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124785&cim=vizvalaszto_elott_az_erdelyi_magyarsag_interju_dr_jeszenszky_geza_tortenesszel
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124785&cim=vizvalaszto_elott_az_erdelyi_magyarsag_interju_dr_jeszenszky_geza_tortenesszel
http://manna.ro/velemeny/emi-tabor:-magyarvadaszat-2012-08-13.html
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románokat, akik nem fogják megérteni, hogy Borzonton sokkal félelmetesebb dolog 

történt. Magyarok vadásztak magyarokra”. 

 

Kolozsvári magyar kulturális intézet létrehozásáért szállt síkra L. Simon 
2012. augusztus 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Kolozsvári magyar kulturális intézet létrehozásáért szállt síkra L. Simon László, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma kulturális államtitkára hétfő este, a Kolozsvári Magyar Napok 

nyitógáláján. L. Simon László ahhoz kérte a város és Kolozs megye jelen lévő vezetőinek a 

segítségét, hogy a magyar állam mielőbb megnyithassa kulturális intézetét a kincses 

városban. 

 

Bugárék bírálják a kormányt 
2012. augusztus 13. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A kormánypárt álma mindent államosítani, mindent irányítás alá vonni, kerül amibe kerül 

- mondta sajtóértekezletén a Most-Híd elnöke. Bugár Béla szerint az egy egészségbiztosítós 

modell a Smer üzlete. 

 

Népszámlálás – sokismeretlenes eredmény 
2012. augusztus 14. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Alulprezentált a magyarság az ismeretlen nemzetiségűek kategóriájában – a községsoros 

adatok szerint is ezt erősítették meg. Tavaly 382 ezren nem adták meg etnikai 

hovatartozásukat, ezek kb. 5–6 százaléka lehet magyar. Gyurgyík László demográfus 

szerint, ha a 458 ezer magát magyarnak vallóhoz hozzászámolnánk a feltételezhetően 

magyar nemzetiségű „ismeretlent”, hozzávetőlegesen 480 ezer lenne a magyarság száma. 

Ami 40 ezres csökkenés 2001-hez képest. 

 

Nem küldik a pszichiátriára Malina Hedviget 
2012. augusztus 14. – Új Szó 

A Nyitrai Járási Bíróság az Új Szó értesülése szerint elutasította az ügyész javaslatát, hogy 

Malina Hedviget küldjék intézeti pszichiátriai kivizsgálásra. Ez azt jelenti, hogy nem kell 

kórházba vonulnia, de nem tudni, hogy a főügyészség ragaszkodik-e további ambuláns 

kivizsgálásokhoz. 

 

Az MNT elnöke levélben gratulált a MOB elnökének 
2012. augusztus 13. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács nagy figyelemmel kísérte végig a londoni olimpiai játékokat. 

Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke levélben gratulált Borkai Zsoltnak, a 

Magyar Olimpiai Bizottság elnökének a magyar sportolók sikereihez. V
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/13/19/Kolozsvari_magyar_kulturalis_intezet_letrehozasaert_szallt_sikra_L_.aspx?source=hirkereso
http://www.hirek.sk/belfold/20120813141130/Bugerek-biraljak-a-kormanyt.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/13/nepszamlalas-az-ismeretlenek-5-6-szazaleka-lehet-magyar
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13903/Az-MNT-elnoke-levelben-gratulalt-a-MOB-elnokenek-.html
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Magasrangú állami kitüntetést kapott dr. Szöllősy Vágó László 
2012. augusztus 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, pannonrtv.com 

Dr. Szöllősy Vágó Lászlót, a magyar kultúra ápolása terén kifejtett áldozatos 

tevékenységéért Áder János, Magyarország köztársasági elnöke az augusztus 20.-i állami 

ünnep alkalmából a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje elismeréssel tünteti ki. 

 

Népszerű az MNT felsőoktatási ösztöndíja 
2012. augusztus 13. – pannonrtv.com 

Akár versenyhelyzet is kialakulhat a Magyar Nemzeti Tanács idei ösztöndíjának 

várományosai között. A 400 helyre már az első körben 550-en jelentkeztek. A pályázat 

pénteken éjfélkor zárult. Az elektronikus adatfeldolgozás folyamatban van, a CMH 

irodáktól pedig érkeznek az eredeti dokumentumok is. 

 

Formálódik az “autonomista front” 
2012. augusztus 13. – Vajdaság Ma 

Milivoj Vrebalov, a tartományi képviselőház alelnöke bejelentette, elképzelhető, hogy több 

párt tömörüléseként megalakul egy “autonomista front”, amely a tartomány nagyobb fokú 

autonómiájáért száll majd síkra. Vrebalov, aki a Liberális Demokrata Párt (LDP) egyik 

vezető tartományi tisztségviselője, azt mondja, ez a blokk az LDP-n kívül magába foglalná 

a Demokrata Pártot, a Vajdasági Szociáldemokrata Ligát, s valószínűleg csatlakozna a 

Vajdasági Magyar Szövetség is. 

 

Véglegesítették a felnőttképzési stratégia szövegét 
2012. augusztus 13. – pannonrtv.com 

Utolsó ülését tartotta hétfő délután Magyarkanizsán a Magyar Nemzeti Tanács 

felnőttképzési stratégiáját kidolgozó bizottság. A vajdasági, elsősorban magyar nyelvű 

felnőttképzés egyik központjának számító Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben 

megtartott összejövetelen a bizottság tagjai a felnőttképzési stratégiáról folytatott közvitán 

elhangzottak ismeretében, véglegesítették a stratégia szövegét. 

 

Külföldi elemzők: Új kormánnyal vissza a múlt felé  
2012. augusztus 13. – Vajdaság Ma 

Szerbia egykori nacionalistái és radikálisai újra szalonképessé váltak Európában. Ám az új 

belgrádi kormány már a megalakulása utáni első napokban megkezdte a menetelést a múlt 

felé - mutatnak rá külföldi megfigyelők. 

 

Vajdasági vagyonkezelő igazgatóság létrehozása? 
2012. augusztus 13. – Vajdaság Ma 

Marko Radosavljević, a vajdasági tartományi szervek közös szolgálatának igazgatója 

kijelentette, a közvagyonról szóló törvény nem szavatolja a vagyon hatékony 

visszaszármaztatását Vajdaságnak, emiatt a törvény módosítását szorgalmazza. A Közös 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13904/Formalodik-az-8220autonomista-front8221.html
http://pannonrtv.com/web/?p=14417
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5116/Kulfoldi-elemzok-Uj-kormannyal-vissza-a-mult-fele-.html
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6 

Szolgálat javasolni fogja a tartományi kormánynak a vajdasági vagyonkezelő igazgatóság 

létrehozását. Az újvidéki Dnevnik napilapnak Radosavljević elmondta, hogy eddig 15 

objektumot adtak vissza a tartomány tulajdonába, holott több mint 200 létesítményre 

vonatkozóan már eljuttatták a dokumentációt a köztársasági vagyonkezelő igazgatósághoz. 

 

Fiatalok lendületben 
2012. augusztus 13. – Magyar Szó 

A Vajdasági Ifjúsági Fórum egy hétig tartó nemzetközi ifjúsági képzést szervezett, amely 

tegnap zárult. A képzésen négy ország, Magyarország, Szlovákia, Macedónia és Szerbia 

fiataljai vettek részt, összesen huszonnégyen. Az előadások és a műhelymunkák központi 

témái az emberi jogok voltak, és a résztvevők közelebbről is megismerkedhettek az emberi 

jogokhoz kapcsolódó képzéssel és neveléssel, azzal, hogyan lehet az aktív ifjúságot 

bekapcsolni a társadalomba, hogyan lehet érvényesíteni az érdekeinket, illetve betekintést 

kaphattak a különböző országok emberi jogi helyzetéről is. 

 

Kérdőjel marad az EU-csatlakozás kezdete 
2012. augusztus 13. – Pannon RTV 

Egyre kisebb az esélye annak, hogy Szerbia még az idén megkapja az Európai Uniótól a 

csatlakozási tárgyalások kezdetének dátumát – nyilatkozta Varga László, az Integrációs 

Bizottság alelnöke. Mint mondta, a kormány az elkövetkező hónapokban még a saját 

átszerveződésével lesz elfoglalva, a szükséges reformok meghozatala és végrehajtása pedig 

csúszni fog. 

 

Odesszában máris regionális státust kapott az orosz nyelv  
2012. augusztus 13. – Kárpátalja Ma 

Alighogy hatályba lépett az új ukrán nyelvtörvény, Odessza városi tanácsa máris 

megszavazta a regionális státust az orosz nyelv számára hétfői rendkívüli ülésén. A döntést 

az ülésen a 120 tagú testületből jelen lévő 111 képviselő közül 79 támogatta. 

 

„Trükkök százai”: mandátumhoz juthat az MSZP kedvence  
2012. augusztus 13. – MNO, Kárpátalja Ma 

A kormányzó Régiók Pártjának választási listájának 74. helyén indul az október 28-ai 

ukrajnai parlamenti választáson Gajdos István, aki azonnal cáfolta, hogy eladná a magyar 

érdekeket. A politikus a 2002-es választásokon „trükkök százaival” jutott a kijevi 

törvényhozásba, majd az akkori MSZP–SZDSZ kormány mindent megtett, hogy 

kárpátaljai riválisait ellehetetlenítse. 
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A Kárpátalja Szövetség balatonföldvári fóruma 
2012. augusztus 13. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Szövetség kárpátaljai együttműködő partnereivel – a Beregvidéki 

Nyugdíjasok Petőfi Sándor Egyesülete, a Cserkészliliom a Keresztény Ifjúságért 

Jótékonysági Alapítvány, a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége, a – NEA 

pályázati támogatással, Együttműködési Fórum és hagyományos találkozó szervezését 

tervezi 2012. szeptember 7–8–9-én Balatonföldváron a kárpátaljaiak és az áttelepültek, 

illetve a Magyarországon tanuló vagy dolgozó kárpátaljaiak részvételével. 

 

Nyilatkozat 
2012. augusztus 13. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség elnöksége megelégedéssel nyugtázza, hogy az 

érdekvédelmi szervezet befutónak számító helyen felkerült a Régiók Pártja választási 

listájára. Ezzel a gyakorlatban is megvalósult az a szerződés, amit az országos szövetség 

kötött 2009-ben az akkori elnökjelölttel, jelenlegi államfővel, Viktor Janukoviccsal. 

Emellett az UMDSZ elnöksége megdöbbenéssel értesült arról, hogy Ungváron hivatalos 

utasításra XIX. századi és XX. század eleji anyakönyveket semmisítettek meg, és felszólítja 

az illetékeseket, derítsék ki, kit terhel a személyes felelősség e barbár cselekedetért. 

 

Külhoni magyar óvónők továbbképzése Siófokon 
2012. augusztus 13. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Július 15-től 21-ig tartott a külhoni magyar óvónők továbbképzése Siófokon, amelyen száz 

óvónő vett részt a Kárpát-medence valamennyi régiójából; Horvátországból Ruzsicska 

Ilonka kopácsi óvónő és Varga Erna magyar tanügyi tanácsos. 

 

AMAPED bibliai-tábor 
2012. augusztus 13. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) szervezésében idén több nyári 

gyermektábor is megrendezésre kerül. Ezeket a nagy érdeklődésnek köszönhetően több 

különböző tematikába sorolva, különböző korosztályú gyermekek számára hirdették meg. 

Az AMAPED táborainak elsődleges célja az Ausztriában élő magyar gyermekek 

nyelvtudásának fejlesztése, annak helyben való gyakorlása a helybéli gyermekekkel való 

barátkozás során. Közben a kirándulásokon megismerkedhetnek az ország 

nevezetességeivel és hagyományaival is. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10258
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3537-kuelhoni-magyar-ovonk-tovabbkepzese-siofokon
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/169362/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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