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Corlățean: rosszabbul bánnak a magyarországi románokkal, mint a romániai 
magyarokkal 
2012. augusztus 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság, 

Magyar Hírlap, Népszabadság 

Titus Corlățean külügyminiszter szerint Magyarország rosszabbul bánik a román 

kisebbséggel, mint Románia a magyarral. A TVR International csatornán közvetített 

interjúban a riporter kérdésére a külügyminiszter kijelentette, hogy Magyarország 

másképpen viszonyul a román kisebbséghez, mint Románia a magyarhoz. „Másképpen, 

negatív értelemben” - pontosította szavait a miniszter. 

 

Répás Zsuzsanna replikázott Titus Corlățeannak 
2012. augusztus 15. – maszol.ro, MTI, Szabadság, Krónika, hirado.hu, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet online, Népszabadság 

A magyar kormány nagyon örülne annak, ha az erdélyi magyarságnak olyan széleskörű 

jogokat biztosítana Románia, mint Magyarország teszi az itteni románság számára - 

mondta Répás Zsuzsanna szerdán az MTI-nek. A nemzetpolitikáért felelős helyette 

államtitkár kiemelte, mindenki számára ismert, hogy a magyarországi nemzetiségek 

kulturális autonómiával rendelkeznek. „Nagyon szeretnénk, ha ezzel a jogosítvánnyal, 

lehetőséggel rendelkeznének az erdélyi magyarok” – fogalmazott Répás Zsuzsanna. 

 

George Pataki felveszi a magyar állampolgárságot, szavazni fog 
2012. augusztus 15. – MTI, ATV, Magyar Hírlap 

Szervezett keretek között elsőként lát vendégül Magyarország olyan magyar származású 

fiatal amerikaiakat, akik azért akartak idejönni, mert magyar identitásukat is fel szeretnék 

építeni az amerikai mellett. Hazai vendéglátójuk a Balassi Intézet, az amerikai szervező a 

washingtoni Kossuth Alapítvány, az ötlet pedig George Patakié. New York állam korábbi 

kormányzója az ATV-nek adott nyilatkozatában elmondta, a közeljövőben felveszi a 

magyar állampolgárságot, és szavazni is fog a 2014-es magyar választáson. 

 

Ungváron cáfolják az anyakönyvek megsemmisítését 
2012. augusztus 15. – MTI, Echo TV, Kárpátalja Ma 

A Kárpátalja megyei igazságügyi főosztály nem semmisített meg levéltári adatokat, hanem 

leselejtezte az anyakönyvek másolatait, mivel lejárt a kötelező megőrzésük határideje - 

közölte szerdán a Kárpátalja Megyei Állami Közigazgatási Hivatal sajtószóvivői irodája. 

Közleményével a hivatal arra a Kárpátalján megbotránkozást és a magyar szervezetek 

részéről tiltakozást kiváltó korábbi sajtóhírre reagált, amely szerint az ukrajnai megye 

igazságügyi főosztályának utasítására Ungváron a XIX. század végéről és a XX. század 

elejéről származó, kárpátaljai lakosok adatait tartalmazó anyakönyveket semmisítettek 

meg. A nyilatkozat szerint a szóban forgó anyakönyvek eredeti példányai a Kárpátalja 

Megyei Állami Levéltárban találhatók, a másolataikat pedig a hatályos törvényeknek 

megfelelően semmisítették meg. 
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Fidesz: Magánvélemény volt a határrevíziós nyilatkozat 
2012. augusztus 15. – Erdély Ma, MTI, Index, bumm.sk, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Kőszegi Zoltán fideszes parlamenti képviselő „feltehetően nem alaposan átgondolt 

magánvéleményének adott hangot” az EMI-táborban – közölte a Fidesz szóvivője szerdán 

az MTI kérdésére. Selmeczi Gabriella ezt azután tudatta, hogy a Népszabadság kedden – 

idézve a Krónika című erdélyi lapot – azt írta: a fideszes Kőszegi Zoltán szerint akár már 

nyolc év múlva fel lehet vetni a határrevízió kérdését. 

 

KÜM: Kőszegi kijelentései nem tükrözik a kormány álláspontját 
2012. augusztus 15. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

Kőszegi Zoltán fideszes parlamenti képviselő az EMI-táborban tett kijelentései nem 

tükrözik a magyar kormány álláspontját - közölte a Külügyminisztérium az MTI-vel. Mint 

írták, a kormány valamennyi nemzetközi jogi kötelezettségét és szerződését betartja. A 

határon túli magyarság jövőjét leginkább az érintettek által kidolgozott és a nemzetközi 

gyakorlattal összhangban álló autonómia-koncepciók megvalósulása biztosíthatja - zárul a 

közlemény. 

 

Budapesten „vendégszerepel” Jakubinyi György 
2012. augusztus 15. – maszol.ro 

Idén Jakubinyi György gyulafehérvári érsek mondja a szentbeszédet az augusztus 20-i 

Szent István-napi ünnepi szentmisén. A budapesti Szent István-bazilika előtti téren Erdő 

Péter bíboros és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai mutatják be a szentmisét. 

 

Még egy lépés Bernády-ügyben 
2012. augusztus 15. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro, Krónika 

Már csak egy tanácsi határozaton múlik, hogy az iskolakezdésig felkerüljön a 

marosvásárhelyi 2-es Számú Általános Iskola homlokzatára az építtető, Bernády György 

neve. Az iskola vezetőtanácsa ugyanis áldását adta a névváltoztatásra. 

 

Óvónő kerestetik! 
2012. augusztus 15. – Nyugati Jelen 

A 2011–2012-es tanévben hosszú programú magyar óvoda nyílt Krassó-Szörény megye 

megyeközpontjában, Resicabányán. A református egyház épületében működő modern, jól 

felszerelt óvodába két pedagógus jelentkezését várják, akik szakmájukat szeretik és 

szívesen foglalkoznának a többnyire vegyes családból származó ovisokkal. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=124931&cim=fidesz_maganvelemeny_volt_a_hatarrevizios_nyilatkozat
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/15/16/KUM_Koszegi_kijelentesei_nem_tukrozik_a_kormany_allaspontjat.aspx?source=hirkereso
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/1507-budapesten-vendegszerepelq-jakubinyi-gyorgy
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/meg-egy-lepes-bernady-ugyben
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/ovono_kerestetik.php
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Fáradtság miatt 13 helyett 8 RMDSZ-körzet Marosvásárhelyen 
2012. augusztus 15. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Több körzetet egybevontak, másoknál vezetőt cseréltek a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség marosvásárhelyi szervezetének átszervezése során. Benedek István, a szervezet 

elnöke szerdán sajtótájékoztató keretében jelentette be, tizenhárom helyett már csak nyolc 

körzet maradt Maros megye központjában. 

 

Basescu cáfolja, hogy paktumot kötött volna Orbánnal 
2012. augusztus 15. – MTI, Népszabadság Online 

Bocsánatkérést vár Traian Băsescu felfüggesztett román államfő az Oroszország Hangja 

nevű orosz hivatalos rádiótól, amely azt állította, hogy Băsescués Orbán Viktor titkos 

paktumot kötöttek Székelyföld területi autonómiájáról. A rádió azt állította nemrég, hogy e 

paktum szerint támogatta Orbán Viktor Băsescut a leváltásáról szóló romániai 

népszavazáson. A rádió szerint ennek a támogatásnak tulajdonítható az, hogy a romániai 

magyarok közül nagyon kevesen mentek el szavazni a referendumon, s ezzel Băsescut 

segítették. 

 

Fájó üresjárat 
2012. augusztus 16. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „egyszerre jár tév- és helyes úton Románia külügyminisztere,  

amikor szóvá teszi az ország határain kívül élő román nemzetrész sorsát”. Benkő Levente 

hangsúlyozza, hogy „mert sem Budapest, sem Belgrád, sem Bukarest nem érti, s főleg nem 

érzi igazán, hogy mi fán terem a nemzeti kisebbségi lét, olykor bagoly mondja a verébnek. 

Mint most Titus Corlăţean”. 

 

Fellebbez az elítélt magyar államtitkár Romániában 
2012.08.16. – HVG nyomtatott kiadás – Ablonczy Bálint 

Fellebbezett a Romániában három év letöltendő szabadságvesztésre ítélt Markó Attila volt 

államtitkár a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium református egyháznak történt 

visszaszolgáltatása miatt kiszabott ítélet ellen. 

 

Bugár: nem leszek államfőjelölt 
2012. augusztus 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Híd elnöke kijelentette, nem fog indulni az államfőválasztáson. Szerinte az ellenzéknek 

olyan közös jelöltet kellene állítania, aki az összes ellenzéki párt számára elfogadható. 

Hozzátette, jelenleg Szlovákiában előítéletek vannak olyan jelölttel szemben, aki egy 

kisebbséget képvisel. 

 

A főügyészségnek nem tetszik a médiafigyelem Hedvig-ügyben 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/faradtsag-miatt-13-helyett-8-rmdsz-korzet-marosvasarhelyen
http://nol.hu/kulfold/basescu_cafolja__hogy_paktumot_kotott_volna_orbannal
http://hvg.hu/cimke/Sz%C3%A9kely+Mik%C3%B3+Koll%C3%A9gium
http://www.bumm.sk/72082/bugar-nem-leszek-allamfojelolt.html
http://www.bumm.sk/72065/a-fougyeszsegnek-nem-tetszik-a-mediafigyelem-hedvig-ugyben.html
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2012. augusztus 15. – bumm.sk 

A főügyészség állítja, azért kérték Malina Hedvig pszichiátriai kivizsgálását, mert ügyvédje 

korábban olyan orvosi látleletet bocsátott a nyomozók rendelkezésére, melyek szerint 

védence „tette elkövetésekor“ lelki zavarokkal küzdött. A vádhatóság a közleményben 

kiemelte: „A főügyészség üdvözölné, ha a média nem nyilvánulna meg olyan bizalmas 

jellegű kérdésekről, mint amilyen a gyanúsított egészségügyi állapotának megítélése, még 

akkor se, ha ügyvédjének ez a szándéka. A főügyészség sajnálja, hogy az ügyvédeknek nem 

áll érdekükben az eset objektív kivizsgálása, s olyan módszereket használnak, melyek a 

törvényesség határát súrolják.“ 

 

Várni kell a strasbourgi ítéletre 
2012. augusztus 15. – Felvidék Ma 

A múlt héten érvénytelenítették a szlovák hatóságok Fehér István személyi igazolványát, 

így jelenleg csak magyar útlevelével tudja magát igazolhatja. Gál Gábor ügyvéd, a Most-

Híd parlamenti frakciójának tagja a pozsonyi Pátria rádióban elmondta, a szlovák 

hatóságok eljárásaiban teljes káosz uralkodik. „Mindenki várjon a strasbourgi eljárásra. 

Úgy érzem, hogy a törvény nincs összhangban az alkotmánnyal és így semmi bírságot nem 

fizetek meg – ezt kell mondani. Ha valaki nem adja fel saját magát, ha felvette egy másik 

állam állampolgárságát több mint 3 ezer euró a büntetés, ebbe se menjenek bele az 

emberek, hogy ezt megfizetik" – mondta Gál. 

 

Falun és városon is egyformán fogy a magyar 
2012. augusztus 16. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Településtípustól függetlenül mindenhol fogy a szlovákiai magyarság. A népszámlálás 

községsoros adatai szerint mind a falvakban, mind a városokban kevesebb magyar élt 

2011-ben, mint tíz éve. Ha a magyarság számának alakulását nézzük, világos a képlet: a 

magyarlakta vidékek 499 falvában közel 30 ezerrel csökkent a magyarok száma, a dél-

szlovákiai magyarlakta városokban pedig közel 32 ezerrel. Arányaiban a csökkenés a 

városokban nagyobb, 16,3%-os, míg a falvakban 9,5% a 2001-es adatokhoz képest. 

 

Se kukorica, se villanyáram 
2012. augusztus 16. – Magyar Szó 

A tartományi kormány szerdai ülésén ismét arra kérte a köztársasági kormányt, hogy 

nyilvánítsa természeti csapásnak az aszályt, amely hatalmas károkat okozott a vajdasági 

gazdáknak. Az ülésen a kormány újfent arra kötelezte a tartományi titkárságokat és 

intézményeket, hogy minél több kedvezménnyel igyekezzenek enyhíteni a vajdasági 

gazdák kárát.  

 

SZHP: Megvan a többség 
2012. augusztus 16. – Kecskés István – Magyar Szó 
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http://www.magyarszo.rs/fex.page:2012-08-16_Se_kukorica_se_villanyaram.xhtml
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A haladók és a szocialisták biztosították a többséget a nagybecskereki képviselő-testület 

augusztus 21-ére bejelentett ülésére – közölték a Szerb Haladó Párt sajtótájékoztatóján. 

Marijana Vujičin sajtófelelős cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek szerint a napokban 

a haladóktól néhány képviselő átpártolt a demokraták, illetve a ligások táborába. A 

demokraták bejelentették, hogy mindaddig nem vesznek részt a helyi parlament ülésén, 

amíg nem kapnak választ – a VSZL-lel és a VMSZ-szel közösen benyújtott – panaszukra, 

melyben azt állították, hogy törvénytelenségek voltak a városi képviselő-testület alakuló 

ülésén. 

 

Elítélik a vereckei emlékmű meggyalázását 
2012. augusztus 15. – MTI, Echo TV, Kárpátinfo 

Közös nyilatkozatban ítélte el a Vereckei-hágón álló magyar honfoglalási emlékmű 

napokban történ meggyalázását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az 

Emberi Méltóság Tanácsa (EMT), felszólítva az ukrán hatóságokat, hogy tegyenek meg 

mindent az emlékmű elleni támadások megszüntetése érdekében. A Kovács Miklós 

KMKSZ-elnök és Lomnici Zoltán, az EMT elnöke az MTI-hez szerdán eljuttatott 

nyilatkozatában aggasztónak tartja, hogy sorozatossá váltak a vereckei magyar 

honfoglalási emlékmű elleni támadások. 

 

XVII. Hazahívogató Falunap Szalókán 
2012. augusztus 16. – Kárpátalja 

Tizenhetedik alkalommal szervezett Hazahívogató Falunapot augusztus 11–12-én az 

ungvári járási Szalókán a helyi KMKSZ-alapszervezet és a községi tanács. A Tisza-parti 

kisközség hagyományőrző rendezvényére rendszeresen meghívják a faluból 

elszármazottakat, illetve magyarországi testvértelepülésük küldöttségét. 

 

Már helyükön az új ajtók és ablakokhttp://karpataljalap.net/cikkek/2012-08-
17/mar-helyukon-az-uj-ajtok-es-ablakok.php 
2012. augusztus 16. – Kárpátalja 

Kárpátalján száz magyar oktatási intézmény van, a legtöbb épülete régóta felújításra 

szorul. A magyar Külügyminisztérium által júliusban átutalt 500 ezer dollárból a pályázó 

hetven intézmény nagy részében elkezdődhetett a munka, és több iskolában és óvodában 

már be is fejeződtek a legszükségesebb felújítások: a terveknek megfelelően elsőként az 

ablakok és ajtók cseréje. 

 

Művészeink bemutatkozása Brüsszelben 
2012. augusztus 16. – Kárpátalja 

Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke levélben mondott köszönetet nyolc 

kárpátaljai magyar képzőművésznek az Európai Unió székhelyén szervezett sikeres 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.echotv.hu/kulfold/elitelik_a_vereckei_emlekmu_meggyalazasat.html
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kiállításuk kapcsán. 2012. március 6-án Brüsszelben ünnepélyes keretek között került 

megnyitásra a Kárpátaljai magyar festők kiállítása című művészeti tárlat, melynek 

házigazdája Magyarország belgiumi nagykövetsége volt. A helyszínt a magyar 

nagykövetség kulturális szolgálata, a brüsszeli Balassi Intézet biztosította. 

 

Kárpátalja magyarok lakta közigazgatási egységeinek és településeinek 
képviselőihez, polgármestereihez 
2012. augusztus 15. – Kárpáti Igaz Szó 

„Ukrajnában hatályba lépett Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény, amelynek 

köszönhetően Kárpátalján megyei szinten, illetve a megye számos közigazgatási 

egységében és településén regionális nyelvvé vált a magyar. A kisebbségek irányába tett, 

példa nélkül álló gesztus ez, s fontos, hogy éljünk a törvény adta lehetőségekkel. Azzal a 

felhívással fordulok Kárpátalja magyarok lakta közigazgatási egységeinek és településeinek 

képviselőihez, valamint polgármestereihez, hogy saját önkormányzataikban szeptember 

folyamán kezdeményezzék a tanácsülések összehívását. Ezeken tűzzék napirendre a 

magyar nyelv regionális státuszának kérdését” – írja az UMDSZ-es Gajdos István 

közleményében. 

 

Az elesett honvédők tiszteletére  
2012. augusztus 14. – Új Magyar Képes Újság 

A várdaróci Helyi Választmány emléknappá nyilvánította augusztus 13-át, és minden 

évben megkoszorúzzák a honvédő háborúban elesett várdaróciak tiszteletére állított 

emléktáblát a település központjában. Litarić Ivica 1993. augusztus 13-án, míg Fehér 

József és Gerber Lajos 1995. november 1-jén estek el. A tiszteletükre állított emléktáblánál 

hétfőn, augusztus 13-án a helyi szervezetek, a HMDK, a katonatársak, a várdaróci Helyi 

Választmány és az elesettek családtagjai, hozzátartozói helyeztek el koszorút és gyújtottak 

gyertyát. 

 

Szent István nap Felsőpulyán 
2012. augusztus 15. – Volksgruppen 

Augusztus 18-án rendezi meg immár hagyományos Szent István napi megemlékezését és 

az azt követő mulatságot a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Felsőpulyán. A 

Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület felsőpulyai székházának tornácos udvarán, 

16:00 órakor az egyesület magyar vegyes kórusának fellépése nyitja meg a programot. Az 

egyesület elnöke Kulman Sándor mond ünnepi beszédet egy kis történelmi 

visszatekintéssel egybekötve. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10286
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10286
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3551-az-elesett-honvedk-tiszteletere
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/169394/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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