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Három kontinens magyar fiataljai Gödöllőn 
2012. augusztus 14. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A nemzetpolitikai helyettes államtitkár, Répás Zsuzsanna szerint kiemelten fontos a 

Kárpát-medence és a diaszpóra fiataljaival a kapcsolattartás, amelyet a kedden 

megkezdődött külhoni magyar fiatalok találkozója is erősít. Az MTI-nek adott 

nyilatkozatában kiemelte, hogy a fiatalok megtapasztalhatják, ki hogyan éli meg 

magyarságát, identitását. Együtt vannak a Kárpát-medence különböző régióiból érkezők a 

diaszpórában élő fiatalokkal, utóbbiak közül sokan harmad-, negyedgenerációs magyarok, 

akiknek sok esetben már a magyar nyelvtudása is gyenge. 

 

Ismét meggyalázták a Vereckei emlékművet 
2012. augusztus 14. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Ismeretlenek újból meggyalázták a honfoglalási emlékművet a Vereckei-hágón, a 

magyarokra nézve sértő feliratokat mázolva az emlékjelre. Az esetről egy turistacsoport 

tájékoztatott, amely a múlt szombaton, augusztus 11-én kereste fel az emlékművet. A 

látogatókat a „Halál a magyarokra” és az „Ez itt Ukrajna” feliratok, valamint ugyancsak az 

emlékjel oldalára pingált, stilizált önkényuralmi jelképek fogadták. A honfoglalási 

emlékművet csak néhány hete tisztították meg az előző rongálás során rámázolt festéktől. 

 

Ismét a minisztérium figyelmébe ajánlotta a gyes-törvény módosítását az 
RMDSZ 
2012. augusztus 14. – transindex.ro, Szabadság 

Újra a munkaügyi miniszter figyelmébe ajánlotta az RMDSZ a gyermeknevelési 

szabadságot szabályozó törvény módosítására vonatkozó javaslatait, amelyeket a 

Családtámogató és Gyermekvállalást-ösztönző Programja részeként fogalmazott meg. A 

szövetség azt követően reagált, hogy Mariana Câmpeanu miniszter asszony bejelentette, 

módosítani szeretné a jelenlegi jogszabályt. 

 

Nemzetközi színtérre lépett az Igen, tessék! Kezdeményezés 
2012. augusztus 14. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Az „Igen, tessék! – Da, poftiți!” kolozsvári civil kezdeményezésű mozgalom célja a 

kommunikáció megkönnyítése azon szolgáltatók és ügyfeleik között, melyek a 

többnyelvűséget, mint erőforrást kívánják hasznosítani. „Az anyanyelvhasználat 

fontosságát a kisebbség számára a kolozsvári összlakosság is kezdi elfogadni, és még 

inkább érezhetjük, hogy itthon vagyunk Kolozsváron” - mondta Máté András, az RMDSZ 

Kolozs megyei elnöke azon az értékelő sajtótájékoztatón, amelyen a kezdeményezés elmúlt 

egy évének eredményeit és tapasztalatait összegezték. 
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http://mno.hu/belfold/harom-kontinens-magyar-fiataljai-godollon-1099149
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/ismet-meggyalaztak-vereckei-emlekmuvet
http://itthon.transindex.ro/?hir=30258
http://itthon.transindex.ro/?hir=30258
http://itthon.transindex.ro/?hir=30259
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Országos botrányt kavart az „Új kiáltó szó” című röpirat 
2012. augusztus 14. – Erdély Ma, Duna Tv 

„Új kiáltó szó” címmel jelent meg két hónappal ezelőtt az a röpirat, amelyet nagybányai 

magyar közéleti személyiségek, pedagógusok és egyházfők jelentettek meg azzal a céllal, 

hogy felhívják a figyelmet az egyre gyorsabban terjedő asszimiláció veszélyeire és a magyar 

oktatás problémáira. Vannak akik a röpiratot túl radikálisnak, sértőnek sőt 

gyűlöletkeltőnek tartják. 

 

Előrehozta a referendum-döntés határidejét az Alkotmánybíróság 
2012. augusztus 14. – Krónika, Erdély Ma, Szabadság, MTI, maszol.ro 

Az Alkotmánybíróság kedden úgy döntött, hogy augusztus 21-ig kell a kormánynak 

elküldenie a választói névjegyzéket. A testület korábban augusztus 31-ét szabta meg 

határidőként a kormánynak. Az Alkotmánybíróság több mint hét órás ülésén arról is 

döntött, hogy megfelel a törvényes előírásoknak az a hibaigazítás, amelyet a testület egyik 

tagja küldött a Hivatalos Közlönynek a referendummal kapcsolatos határozat kapcsán. Ez 

azt jelenti, hogy a külföldön élő román állampolgároknak is szerepelniük kell az állandó 

választói névjegyzékben. 

 

Nem indul újabb képviselői mandátumért Édler András 
2012. augusztus 14. – Krónika 

Nem kíván újabb parlamenti mandátumot szerezni Édler András RMDSZ-képviselő, akit 

hétfőn választottak a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöki tisztségébe. A 

képviselő elmondta, az elmúlt négy évben az üzleti szférát és a mezőgazdaságot próbálta 

segíteni, legnagyobb eredményének az általa kezdeményezett napszámos-törvényt nevezte. 

 

Toró: az Igazság Napja megfelelő alkalom lehetne az EMEF találkozójára 
2012. augusztus 14. – Erdély Ma 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása ellen tiltakozó szeptember 

1-jei Igazság Napja megfelelő alkalom lehetne az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) 

találkozójára – mutatott rá Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke Nagyváradon 

tartott keddi sajtótájékoztatóján. 

 

Összefogás a Mikóért 
2012. augusztus 14. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Hétfő estig már több mint 2600-an csatlakoztak a Székely Mikó Kollégium önkényes 

visszaállamosítása és a visszaszolgáltatási bizottság tagjai, Markó Attila és Marosán Tamás 

igazságtalan elítélése ellen indított tiltakozáshoz. A világhálón kezdeményezett 

aláírásgyűjtés a Mikó-ügyet ismertető http://www.13020.ro honlapon zajlik 

(elnevezésként a bírósági ügyirat számát választották), és itt lehet pontos részleteket 

megtudni a perről, a visszaszolgáltatásról, a kezdeményezőkről, az eddigi nemzetközi 

lépésekről. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124842&cim=orszagos_botranyt_kavart_az_uj_kialto_szo_cimu_ropirat_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66307
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66308
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124863&cim=toro_az_igazsag_napja_megfelelo_alkalom_lehetne_az_emef_talalkozojara
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124870&cim=osszefogas_a_mikoert
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A főügyészség a Malina Hedvig-ügy újabb fejleményeiről 
2012. augusztus 14. – SITA, Új Szó Online, Magyar Nemzet 

Állásfoglalást adott ki kedden a főügyészség Malina Hedvig ügyében. A nyilatkozatban a 

többi közt az áll, hogy a főügyészség idén április 18-án kérte a Nyitrai Járásbíróság 

illetékes bíráját, rendeljen el vizsgálatot Žák Malina Hedvig elmeállapotával kapcsolatban. 

A főügyészség ismerteti, hogy a bíró által elrendelt vizsgálatot nem lehetett elvégezni, mert 

Hedvig - ügyvédje kérésére - nem nyilatkozott a kirendelt szakértőknek. A főügyészség 

keddi sajtóközleményében kifejti, hogy a szakértők ezután intézeti pszichiátriai vizsgálatot 

javasoltak. 

 

Korai, de nem kizárt Hedvig intézeti megfigyelése 
2012. augusztus 15. – Vrabec Mária – Új Szó, Magyar Hírlap 

Malina Hedvig csak haladékot nyert azzal, hogy a nyitrai járásbíróság elutasította az 

ügyész intézeti pszichiátriai megfigyelésre vonatkozó javaslatát. A bíró egyelőre korainak 

és indokolatlannak látja, hogy elmegyógyintézetbe küldje a fiatalasszonyt, ugyanakkor úgy 

véli, nem tagadhatja meg a szakértőkkel való kommunikációt. 

 

Önrendelkezésünk dilemmái 
2012. augusztus 15. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Az asszimiláció, az elszlovákosodás megállíthatatlan folyamatnak tűnik, nincs tehát mire 

várni, közösségünk megmaradása érdekében hatékony cselekvési tervre van szükség. A 

megmaradási stratégia egyik fontos része az identitásválasztás egyenlő feltételeinek a 

megteremtése, jelenleg ugyanis az identitásválasztás szabadsága korlátozott – véli Fiala-

Butora János, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának jogásza. 

 

Olimpiai láz 
2012. augusztus 15. – Ravasz Ábel – Új Szó 

„A magyar sportsikerek azoknak a határon túli magyaroknak is lehetőséget adtak a 

Magyarországgal való azonosulásra, akiknek az elmúlt években erre nem sok lehetőségük 

adódott. Merthogy a gazdaságilag megrendült, közhangulatában leromlott, megosztott, 

befelé forduló, a határon túliakat belpolitikára felhasználó és pesszimista Magyarország 

nem sok alkalmat és okot kínált az azonosulásra az elmúlt években. Most nem azokról van 

szó, akik önmagában is elegendő szellemi tápláléknak találják a mindenkori budapesti 

nemzetpolitika valóságidegen retorikáját és diktált nemzeti összetartozását, hanem 

azokról, akik ideológiai elkötelezettség nélkül szerették volna úgy érezni, hogy a magyar 

közösséghez való tartozás nemcsak (jó vagy rossz) adottságuk, hanem olyan, mint egy 

értékes tagság egy minőségi klubban.” 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/14/a-fougyeszseg-a-malina-hedvig-ugy-ujabb-fejlemenyeirol
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Nem mindegy, hogy ki a magyar? 
2012. augusztus 15. – Veres István – Új Szó 

„És ha egy magyar felmenőkkel rendelkező egyén elkezdi úgy érezni, hogy ő inkább 

szlovák, mint magyar? Mi a különbség? Ha elismerem egy más kultúráról, hogy az 

enyémmel egyenrangú, miért félek azonosulni vele? Miért legyek büszke arra, hogy nem 

olasz, hanem mexikói vagyok? Csak mert annak születtem? Ez az önteltség és a 

szűklátókörűség veszélyes keveréke, amit nacionalizmusnak neveznek.” 

 

Nenad Čanak: Az "autonomista front" a pártok nélkül is létrejön 
2012. augusztus 14. – Vajdaság Ma, Magyar Nemzet 

Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga vezetője kedden kijelentette, hogy 

Vajdaságban létre fog jönni az úgynevezett autonomista front, függetlenül attól, hogy a 

politikai pártok ezt akarják-e vagy sem. Ez az ellenállási tömörülés önmagától kialakul a 

belgrádi politikai csúcsvezetés arroganciájának következményeként, véli a vajdasági 

politikus, aki szerint a tartomány jellegzetességeinek brutális figyelmen kívül hagyásáról 

van szó. 

 

Munkatárgyalásokon megvitatták a megtorlásokról folytatott kutatások 
eredményeit 
2012. augusztus 14. – Vajdaság Ma, pannonrtv.co 

Szabadkán, a Magyar Házban munkajellegű megbeszélést folytatott Korhecz Tamás, az 

MNT elnöke, Glatz Ferenc akadémikus, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság 

elnöke és munkatársai, valamint Hajnal Jenő a VMMI igazgatója. A megbeszélés során a 

tárgyaló felek áttekintették a magyar lakosság ellen 1944-1948 között a Vajdaság 

településein elkövetett gyilkosságok és más megtorlásokkal kapcsolatos, az MNT 

felügyelete alatt folytatott kutatások eddigi eredményeit. 

 

Pásztor Bálint: Nem a konfrontációnak, hanem a tárgyalásoknak van itt az 
ideje 
2012. augusztus 14. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Pásztor Bálint parlamenti képviselő, frakcióvezető szerint Vajdaság autonómiájának 

kiszélesítéséhez tárgyalásokra van szükség a köztársaság és a tartomány között, nem pedig 

konfrontációra politikai haszonszerzés céljából. A politikus abból az alkalomból 

nyilatkozott a Beta hírügynökségnek, hogy bejelentések szerint formálódik az úgynevezett 

autonomista front, amely széleskörű autonómiát követel a tartománynak. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13908/Nenad-Canak-Az-34autonomista-front34-a-partok-nelkul-is-letrejon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13909/Munkatargyalasokon-megvitattak-a-megtorlasokrol-folytatott-kutatasok-eredmenyeit.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13909/Munkatargyalasokon-megvitattak-a-megtorlasokrol-folytatott-kutatasok-eredmenyeit.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13910/Pasztor-Balint-Nem-a-konfrontacionak--hanem-a-targyalasoknak-van-itt-az-ideje.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13910/Pasztor-Balint-Nem-a-konfrontacionak--hanem-a-targyalasoknak-van-itt-az-ideje.html


 

 

 

 

 

 
6 

Lassan jár vissza a visszajáró 
2012. augusztus 14. – pannonrtv.com 

A közvagyonról szóló törvény nem szavatolja a vagyon hatékony visszaszármaztatását 

Vajdaságnak – jelentette ki Marko Radosavljević. A tartományi szervek közös 

szolgálatának igazgatója azt mondta, emiatt a törvény módosítását szorgalmazza. 

Radosavljević a Dnevnik napilapnak azt nyilatkozta, Vajdaság eddig csupán 15 objektumot 

kapott vissza, azonban több mint 200 létesítményre vonatkozóan már eljuttatták a 

dokumentációt a Köztársasági Vagyonkezelő Igazgatósághoz. 

 

Az MNT megvitatta az Újvidéki Egyetem Jogi Karán történteket 
2012. augusztus 14. – pannonrtv.com, Magyar Szó 

Kedden vitatta meg a Magyar Nemzeti Tanács az Újvidéki Egyetem Jogi Karán történteket. 

Az MNT felkéri az illetékeseket, hogy a második körben biztosítsák a felvételi vizsga 

megismételt megszervezését, magyarul, magyar nyelvből és irodalomból, illetve 

történelemből. 

 

Ismét téma az egyszerűsített visszahonosítás ügye az ukrán médiában  
2012. augusztus 14. – MTI, Kárpátalja Ma, Magyar Hírlap 

Az Inter nevű ukrán országos tévécsatorna helyszíni tudósítása szerint Kárpátalja lakói 

tömegesen veszik fel a magyar állampolgárságot az egyszerűsített eljárásnak 

köszönhetően, amely az igénylőtől csak alapfokú magyar nyelvismeretet, legalább távoli 

magyar felmenőket és büntetlen előéletet követel meg. A riport szerint Kárpátalján 

egyelőre nem az újonnan elfogadott ukrán nyelvtörvény a legidőszerűbb kérdés - jóllehet a 

12 százaléknyi magyar lakossággal rendelkező ukrajnai megye a jogszabály hatálya alá esik 

-, hanem az, hogy a helyi lakosság tömegesen veszi fel a magyar állampolgárságot. 

 

Masarykról neveznének el hidat Ungváron  
2012. augusztus 14. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma 

Csehszlovákia első elnökének nevével szeretné felruházni az egyik közúti Ung-hidat a 

kárpátaljai megyeszékhely önkormányzata. A jelenlegi Uzshorod Hotel melletti híd 

keresztelőjének ötletét az Ungvári Városi Tanács mellett működő Tudományos-Művészeti 

Testület vetette fel. A kezdeményezést azzal indokolják, hogy a híd megépítésének 

szükségességét még a csehszlovák megszállás idején, Konstantin Hrabár, Ungvár első 

embere vetette fel 1928-ban. 

 

A kárpátaljai magyarok kétségbe vonják a nyelvtörvény végrehajtását  
2012. augusztus 14. – Kárpátalja Ma 

Minden nemzeti kisebbség örül annak, amikor nyelvi vagy más jellegű jogait bővítik. Ám 

Ukrajnában az a helyzet, hogy számos létező törvényt és szabályozást a valóságban nem 
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http://pannonrtv.com/web/?p=14634
http://pannonrtv.com/web/?p=14641
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12283-ismet-tema-az-egyszerusitett-visszahonositas-ugye-az-ukran-mediaban
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12270-masarykrol-neveznenek-el-hidat-ungvaron
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12264-a-karpataljai-magyarok-ketsegbe-vonjak-a-nyelvtorveny-vegrehajtasat


 

 

 

 

 

 
7 

finanszíroznak és nem hajtanak végre. Ez a nemzeti kisebbségek nyelvi és kulturális 

jogaira is vonatkozik. Még 1991-ben, a Szovjetunió ideje alatt el volt fogadva egy 

nyelvtörvény, mely egészen a közelmúltig meghatározó szereppel bírt ezen a területen. 

Ebben többek között az szerepel, hogy azokon a településeken, ahol a nemzeti kisebbségek 

vannak többségben, gyűléseket tarthatnak és a hivatalos okmányokat is anyanyelvükön 

adhatják ki. A törvény bizonyos részeit megvalósították, ám többségüket nem. Nem 

gondolom, hogy most valami lényegesen megváltozna – mondta Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke, a KMKSZ alelnöke. 

 

Bejegyezték a KMKSZ parlamenti képviselőjelöltjeit 
2012. augusztus 14. – MTI, Echo TV 

Az ukrán Központi Választási Bizottság (CVK) bejegyezte a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) három képviselőjelöltjét, akik Kárpátalja magyarok által is lakott 

egyéni választókerületeiben indulnak az idei októberi parlamenti választásokon - közölte 

kedden Kovács Miklós KMKSZ-elnök. A magyar politikus elmondta, hogy a KMKSZ 

választmánya 2012. augusztus 4-i nagyszőlősi ülésén határozott úgy, hogy a hat kárpátaljai 

egyéni parlamenti választókerület közül három olyanban állít egy-egy képviselőjelöltet, 

ahol számottevő a magyar nemzetiségű választók aránya. 

 

Szülőföldön magyarul: megtörténtek a kifizetések 
2012. augusztus 14. – Népújság 

Szlovéniában augusztus 9-én és 10-én megtörtént az oktatási-nevelési támogatások 

kifizetése a „Szülőföldön magyarul” pályázat keretében a magyar nyelvű, illetve a 

kétnyelvű oktatási intézményekben tanuló diákok számára. Mint ismeretes, diákonként 

összesen 20 ezer forintnak megfelelő oktatási-nevelési, valamint 2400 forintnyi tankönyv- 

és taneszköz-támogatási pénzről, illetve hasonló összegű hallgatói támogatásról van szó 

(80 euró).  
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http://www.echotv.hu/kulfold/bejegyeztek_a_kmksz_parlamenti_kepviselojeloltjeit.html
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4890:szuelfoeldoen-magyarul-megtoertentek-a-kifizetesek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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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