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Budapesti románok cáfolják Titus Corlăţeant 
2012. augusztus 17. – Krónika, Hír TV 

A magyarországi román kisebbségi önkormányzat elnöke cáfolta Titus Corlăţean bukaresti 

külügyminiszter állítását, miszerint Magyarország rosszul bánna az ott élő románokkal. 

Roxin Anna a Hír Tv Rájátszás című műsorában elmondta: a magyarországi román 

kisebbség minden támogatást megkap, és olyan esetről sem hallott még, hogy 

Magyarországon valakit román nemzetisége miatt atrocitás ért volna. 

 

Érvágás a kisebbségi kultúráknak 
2012. augusztus 17. – Veres István – Új Szó 

Nagyságrendekkel kevesebb pénzt szán a kisebbségi kultúrák támogatására a kormány – 

derül ki a jövő évi költségvetés tervezetéből. Mivel a 2013-as büdzséről így is le kell faragni 

650 milliót, a keret tovább csökkenhet. A Híd nem tudott a javaslatról, állítja Bugár Béla. 

A Híd elnöke az Új Szónak elmondta, tárgyalásokat fognak kezdeményezni a kormány 

illetéseseivel, „A Smer sem gondolhatja komolyan, hogy status quo-ról beszél, közben ilyen 

sokat elvesznek a kisebbségi kultúráktól” – jegyzi meg Bugár. A kisebbségi kormánybiztost 

is meglepte a szám. A. Nagy László elmondta, ha nem sikerül változást elérni, búcsút int a 

kormánybiztosi hivatalnak. 

 

„Ez maga a történelem” 
2012. augusztus 17. - Csuhaj Ildikó - Népszabadság 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes adott interjút a 

Népszabadságnak, amelyben kifejtette, hogy augusztus 20-ának egyik legfontosabb 

üzenete a nemzet egyesítés. Ennek legmeghatározóbb jele, hogy már 300 ezren igényelték 

az egyszerűsített honosítási eljárás során a magyar állampolgárságot. Kitért a magyar 

kormány Romániához való viszonyára is, miszerint természetes, hogy Traian Basescu 

mellett állt ki, hiszen nem lehet nem észrevenni azokat az eredményeket, amik az ő 

elnöksége alatt történtek. Az RMDSZ-hez fűződő viszonnyal kapcsolatban elmondta, hogy 

beindult egy konszolidációs folyamat, hiszen a erdélyi magyarságért viselt felelősség az 

RMDSZ vállán van és természetes, hogy a magyar kormány ezt tudomásul veszi és segíti. 

 

Sólyom László: Bizonytalanná váltak az ország működésének alapjai 
2012. augusztus 16. – MTI, Heti Válasz, hirado.hu 

Sólyom László korábbi köztársasági elnök a Heti Válasznak adott interjújában 

felszabadítónak nevezte a kettős állampolgárság lehetőségének megadását, de - mint 

mondta – „a nemzet az elmúlt két évben sem forrt jobban egybe”. Szerinte hiányzik annak 

a belátása, hogy a magyarság ma már többközpontú, a határon túli nemzetrészek 

kilencvenéves történelemmel rendelkeznek; hagyományokkal, együttélési formákkal. 

„Senki sem irányíthatja őket bábjátékosként Budapestről” - hangoztatta Sólyom László. 
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Elkezdődött a Magyarok VIII. Világkongresszusa 
2012. augusztus 16. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Egész napos plenáris üléssel megkezdődött a Magyarok VIII. Világkongresszusa 

csütörtökön Budapesten. Az augusztus 20-áig tartó kongresszus programjában szerepel 

többek közt demográfiai és orvoskonferencia, magyar őstörténeti konferencia, kerekasztal-

beszélgetés a székely-magyar rovásírásról. 

 

A Nature és a FAZ is foglalkozik a MOGYE rektorának plágiumügyével 
2012. augusztus 16. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

A Bolyai Kezdeményező Bizottság a nemzetközi sajtót is értesítette a román hatóságok 

sajátos hozzáállásáról, amelyet a MOGYE-plágiumügyben tanúsítottak az elmúlt 

időszakban. A BKB elnökségének közleménye beszámol arról, hogy a Frankfurter 

Allgemeine Zeitung és a Nature magazin is terjedelmes cikkekben foglalkoznak az üggyel. 

 

13020.ro: a Mikó-ügy az erdélyi magyarság ügye 
2012. augusztus 16. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro 

A Mikó-ügy mérföldkőnek számít a hazai igazságszolgáltatásban: ennek kezdetével 

kijelenthetjük, hogy Romániában leállt az egyházi javak természetbeni visszaszolgáltatása 

és ez nem véletlen – vélik egybehangzóan a www.13020.ro honlap kezdeményezői. A 

honlapon szerda délig több mint háromezren csatlakoztak a tiltakozáshoz. 

 

A Mikó-ügyről is szó lesz a Kolozsvári Magyar Napokon 
2012. augusztus 16. – transindex.ro, Szabadság, Nyugati Jelen 

A Kolozsvári Magyar Napok keretén belül a Mikó-ügyről szóló kerekasztal beszélgetésre 

kerül sor augusztus 18-án, szombaton délután négy órától a Minerva Házban. A Három év 

börtön. Miért? című kerekasztalon az érdeklődők megismerhetik a Mikó-ügy hátterét, a 

per részleteit és annak rendkívül súlyos következményeit. 

 

Mikó-ügy: közeledik az Igazság Napja 
2012. augusztus 16. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Hetek óta zajlik a Mikó-ügy, mely közösségi üggyé nőtte ki magát a kezdeti egyszemélyes 

tiltakozás után. Az Igazság Napjára tízezreket várnak a szervezők, ugyanakkor ellenlábasai 

is vannak az ügynek, a Facebook közösségi oldalon alakult felhasználók – anonim módon 

– az ellenvéleményt képviselik. 
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Mikó-ügy: Borboly Csaba üzent Crin Antonescunak 
2012. augusztus 16. – maszol.ro 

A Mikó-ügy van annyira fontos, hogy az USL korábbi társelnöke, Crin Antonescu 

ideiglenes államfő fellépjen ebben az ügyben – jelentette ki a témában tartott csütörtöki 

csíkszeredai sajtóbeszélgetésen Borboly Csaba. 

 

Jövőre Vásárhelyi Magyar Napok 
2012. augusztus 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az idén harmadik Kolozsvári Magyar Napok sikeréből tapasztalatot és bátorságot merítve 

egy év múlva, 2013 augusztusában Vásárhelyi Magyar Napokat szervez az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Maros megyei szervezete, a marosvásárhelyi Kossuth Lajos Társaság és az 

Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei és marosvásárhelyi szervezete. 

 

Programmal a műemlékekért 
2012. augusztus 17. – Krónika 

A műemlék épületek helyreállítását célzó kormányprogram létrehozását sürgeti Cseke 

Attila Bihar megyei RMDSZ-es szenátor. A honatya levélben fordult Eduard Hellvig 

fejlesztési miniszterhez kérve, hogy a hőszigetelési program mintájára a műemlékek 

felújítását is támogassa a kormány. 

 

Magyarországi elismerés a MIT-nek 
2012. augusztus 17. – Krónika 

A Külhoni Magyarságért Díjjal tüntette ki a Magyar Ifjúsági Tanácsot (MIT) Orbán Viktor 

miniszterelnök, az elismerést augusztus 20-án, 13 órakor az Országház Delegációs 

termében tartandó ünnepségen adják át. A díjat a MIT részéről Bozsó Imre Lehel elnök, 

valamint Sándor Krisztina, a szervezet volt vezetője veszi át. 

 

MKP: A Fico-kormány anyagilag el akarja lehetetleníteni a szlovákiai magyar 
kultúrát 
2012. augusztus 16. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

A pénzügyi tárca nyilvánosságra hozta a jövő évi állami költségvetés tervezetét. A 

számokból kiderül, hogy a Fico-kormány 2013-ban alig egymillió eurót szán a kisebbségi 

kultúra finanszírozására. Ez az összeg jóval elmarad a 2012-ben szétosztásra került 4,5 

millió, illetve a 2011-es 4 millió eurónál. A Magyar Koalíció Pártja álláspontja szerint a 

tervezet komoly visszalépést jelent a szlovákiai magyar közösség kulturális fejlődése 

szempontjából. Berényi József, az MKP elnöke sajtóközleményében rámutatott: „A 

kisebbségügyi miniszterelnök-helyettesi poszt megszüntetése és a Selye János Egyetem 

leminősítési tervezete után újabb pontban sérül a Robert Fico által korábban többször 

garantált kisebbségi status quo.” 
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Berényi József: Értékek mentén kell megállapodásra jutnunk! 
2012. augusztus 16. – Felvidék Ma 

„A jelenlegi szlovák kormányzat tevékenysége, a kialakult politikai közeg rá fogja 

döbbenteni az embereket, hogy a magyarság elsősorban önmagára támaszkodhat, saját 

erejére építhet csak, ha eredményeket akar elérni. Azt szokták mondani: minden rosszban 

van valami jó. A jelenleg uralkodó kormányzat egyre nyíltabban mutatja meg sajátosan 

szlovák jellegét, ami végül összefogásra fogja ösztönözni a magyar közösséget. Persze, ez 

egy hosszú folyamat.” 

 

A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepsége Galántán 
2012. augusztus 16. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó Ünnepségére a galántai Szent István 

király római katolikus plébániatemplomban kerül sor 2012. szeptember 1-jén. Ünnepi 

köszöntőt Hoffmann Rózsa, Emberi Erőforrások Minisztériuma, oktatásért felelős 

államtitkára mond. 

 

Kis kulturálatlan pofoncsapás 
2012. augusztus 17. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A Hídnak „ebből a történetből ugyanis nehéz jól kijönni. Ha semmit sem ér el, borul a 

korábbi Smer–Híd egyezség, újabb politikai front nyílik, elesik a kormánybiztosi poszttól 

– ezt vissza kell adnia! – és az ezzel járó pályázati támogatási osztogatástól, s a politikai 

ellenfelek is fejükre olvashatják: megmondtuk, hogy semmit sem ér a biztosi poszt, nem 

lett volna szabad az ördöggel cimborálni.” 

 

Pásztor: nincs szükségünk a Belgráddal való konfrontációra 
2012. augusztus 16. – Vajdaság Ma 

„Annak ellenére, hogy pártunk a Vajdaság autonómiájával kapcsolatos álláspontját évek 

óta nem változtatja, be kell vallanom, számomra nem világos, mit jelent az a vajdasági 

front, amiről Nenad Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke beszél”, nyilatkozta 

a Frankfurtban megjelenő Vestinek Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági parlamenti 

képviselője azon bejelentés kapcsán, hogy alakulóban az úgynevezett autonomista front. 

 

Dačić: az aszályt nem lehet elemi csapássá nyilvánítani 
2012. augusztus 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Ivica Dačić kormányfő kijelentette, a szerb kormány a törvényes rendelkezések értelmében 

nem nyilváníthatja az aszályt elemi csapássá, ehelyett rendkívüli helyzetet hirdethet ki, 

amire viszont nincs szükség. Dačić elmondta, valamikor létezett az elemi csapássá 

nyilvánítás törvényes gyakorlata, de ez megszűnt, helyette vannak a “káros 

következmények”.  
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Polgármestert választanak Nagybecskereken 
2012. augusztus 16. – pannonrtv.com 

Új polgármestert választanak a jövő héten Nagybecskereken. A képviselő-testület 

augusztus 21-i ülésén várhatóan Ivan Bošnjak haladó párti politikus mellett döntenek. 

 

Újabb levél a Rózsa utcából: Csinálják! 
2012. augusztus 16. – Friedrich Anna – Vajdaság Ma 

„Ha már az elmúlt tíz évben közel a szerbiai hatalomhoz e tekintetben nem jutottak 

sokban előre, próbálják hát az Újvidék-Belgrád konfrontálódás vonalán. Ha hiszik, hogy 

menni fog, csinálják! Ez is része a politikának sok-sok évre visszamenőleg, lehet hát ma is. 

De ettől nem erősödik az én házam, az én váram érzete, az biztos, legfeljebb a feszültség 

lesz egyre nyűgösebb, hiszen évtizedek óta tart.” 

 

„Nyelvi cunami” fenyegeti Ukrajnát 
2012. augusztus 16. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Ukrajnát nyelvi cunami fenyegeti – vélik a Nyezaviszimaja Gazeta című orosz lap 

csütörtöki számának nyilatkozó politológusok, miután a múlt pénteken Ukrajnában életbe 

lépett a kisebbségi nyelveknek regionális státust biztosító törvény. 

 

A 2012-es választások Kárpátalján: a magyar intrika  
2012. augusztus 17. – Kárpátalja Ma 

A fenti címen közöl elemzést a kárpátaljai magyarság jelöltjeinek választási esélyeiről a 

mukachevo.net hírportál, megjegyezve, hogy a két „kibékíthetetlen” szervezet képviselői 

(Kovács Miklós a KMKSZ, illetve Gajdos István az UMDSZ részéről), mely szervezetek 

„minden választás előtt sikeresen «transzformálódnak» politikai pártokká, ismét azt 

kockáztatják, hogy nem kerülnek be az ukrán parlamentbe”. 

 

Nem engedhetjük meg magunknak 
2012. augusztus 14. – Király M. Jutka – Népújság 

„A Muravidéken pontosan tudjuk: ha a közéletben, a mindennapokban nem használjuk a 

magyar nyelvet, ha nem íródnak magyar könyveink, ha a fiatalok társalgási nyelve nem 

lesz magyar… a muravidéki magyarság nem marad meg. Sem a legtökéletesebb törvényi 

megoldások, sem a kisebbségi jogvédelem legmagasabb foka nem tudja pótolni a nyelv 

aktív használatát a mindennapokban és ennek hatását a nemzeti öntudatra, a nemzeti 

magabiztosságra.” 
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A Kárpát-medencei nyári egyetemről 
2012. augusztus 16. – RTV Slovenija Hidak 

Véget ért a Kárpát-medencei nyári egyetem, amelynek témája „A magyar ipari és 

technológiai forradalom” volt. A rendezvénynek ezúttal a Muravidék adott otthont. A 

résztvevő fiatalokkal és Csernyus Lőrinc előadóval, Ybl-díjas építésszel – aki Makovecz 

Imre építészeti és szellemi hagyatékáról tartott előadást – Szőke Kristina beszélgetett. 

 

 

Megkezdődött a 29. Mura Menti Napok programsorozat Letenyén  
2012. augusztus 16. – RTV Slovenija Hidak 

Letenyén képzőművészeti, természetvédelmi és fafaragó kiállításokkal, valamint 

horvátországi és helyi alkotók látványos utcatárlatával vette kezdetét a 29. Mura Menti 

Napok - Hármashatár Fesztivál az ország kapujában elnevezésű programsorozat, amely a 

délnyugat-zalai kisváros legnagyobb kulturális kavalkádja.  
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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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