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Balog Zoltán: két államuk van a határon kívül élő magyaroknak 
2012. augusztus 19. – MTI, hirado.hu 

A határon kívül élő magyarok számára a nemzetük államának és az otthonuk államának 

egyaránt jó államnak, jó gazdának kell lennie - fogalmazott vasárnap ünnepi beszédében 

az emberi erőforrások minisztere a szlovéniai Lendván. Balog Zoltán a muravidéki 

magyarság központjában az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan részt vett a Szent 

Korona-körmeneten, majd a Szent István-szobor megkoszorúzása alkalmából tartott 

ünnepi megemlékezésen, de találkozott a szlovén kulturális miniszterrel és a magyarság 

képviselőivel is. 

 

„Az öncélú koppánykodás sehova nem vezet” 
2012. augusztus 19. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Szent István nem pusztán a kereszténységet és az európaiságot honosította meg, hanem 

ezzel azonos hangsúllyal a szuverén magyar államot – mondta ünnepi beszédében Semjén 

Zsolt vasárnap Diósdon. A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

kulcsfontosságúnak nevezte a megmaradás szempontjából a Szent István-i mű 

aktualizálását, s mint mondta, a nemzetegyesítés ennek az örökségnek a folytatása. Semjén 

Zsolt hangsúlyozta: egy létszámában kis nép számára csak akkor van esély a 

megmaradásra, ha minden tagjában benne él a tudat, hogy érdemes és büszkeség ehhez a 

nemzethez tartozni, s „elsődleges kötelességünk az egyetemes emberiséggel szemben a 

saját magyarságunk megőrzése, kimunkálása és felmutatása”. 

 

Átadták a Külhoni Magyarságért Díjat 
2012. augusztus 20. – MTI, hirado.hu 

Az idén kilenc határon túli magyar szervezet és személyiség kapta meg a Külhoni 

Magyarságért Díjat, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár adott át az augusztus 20-i állami ünnepen 

hétfőn, a Parlament Delegációs termében. Semjén Zsolt beszédében hangsúlyozta, hogy a 

díjazottak az egyetemes magyarság megmaradását szolgálják, tevékenységük példaként 

szolgál. Munkájukat a magyarság mellett az egész emberiség érdekében végzik. 

 

A vártnál kisebb mértékben faragja le a kormány a kisebbségi kultúra 
támogatását 
2012. augusztus 20. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A vártnál kisebb mértékben, öt százalékkal csökken a kisebbségi kultúrára szánt 

kormánytámogatás keretösszege a pénzügyi tárca jövő évi költségvetés-tervezetében. 

Ennek megfelelően jövőre 4 millió 225 ezer euró jut a kisebbségi kultúrák támogatására. 

A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos szerint a keretösszeg nem változik a költségvetés 

elkövetkező hónapokban esedékes vitájában sem. 
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Román támogatást kérnek a Sapientiának 
2012. augusztus 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság 

Bízik benne, hogy a közeljövőben napirendre kerülhet a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem román állam általi támogatása, és csökkenhet a magyar finanszírozás 

– fejezte ki reményét Németh Zsolt vasárnap Kolozsváron. Németh Zsolt a kincses 

városban tett látogatása során szombaton Emil Boc polgármesterrel is találkozott, akit 

arról biztosított, hogy Magyarország támogatja Kolozsvárt abban a törekvésében, hogy 

2020-ban Európa kulturális fővárosa legyen. 

 

Kelemen Hunor: lesz autonómia! 
2012. augusztus 20. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, 

maszol.ro, Népújság 

A romániai magyar közösség által kért autonómia nem elszakadást jelent, az nem a román 

állam egysége ellen irányul, és bár az alkotmány jelenleg nem teszi lehetővé, az 

alaptörvény is módosítható – jelentette ki a hétvégén Kovászna megyei látogatása során 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 

 

Băsescu: köszönöm a magyaroknak! 
2012. augusztus 20. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Megköszönte a hétvégén Traian Băsescu tisztségéből felfüggesztett államfő a 

magyaroknak, hogy nem hagyták magukat bevonni a politikai játszmákba, és nem vettek 

részt a menesztéséről szóló népszavazáson. Băsescu minderről pénteken, székelyföldi 

látogatása során beszélt: a felfüggesztett államfő feleségével érkezett Kovásznára néhány 

napos szabadságra, székelyföldi körútja során pedig a Szent Anna-tóhoz és Marosfőre is 

ellátogatott. 

 

Navracsics Tibor: a magyarok európaiak 
2012. augusztus 18. – MTI, hirado.hu 

Szent István tudta, hogy a magyarságnak csak akkor van jövője, ha európai nemzetként él 

– mondta Navracsics  Tibor miniszterelnök-helyettes Sárospatakon. A sárospataki 

augusztus 20-i ünnepségen huszonkét határon túli magyar vette át magyar 

állampolgársági iratát Aros János polgármestertől. 

 

Megszegték a magyarok kenyerét Pécsett 
2012. augusztus 20. – MTI, hirado.hu 

Az emberi jóságra hívta fel a figyelmet Böjte Csaba ferences rendi szerzetes a Magyarok 

kenyerének megszegése és az állami ünnepség alkalmából tartott városi rendezvényen 

Pécsen. A Böjte Csaba vezette Dévai Szent Ferenc Alapítványnak a magyarok kenyere M
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program során tizenöt tonnányi lisztet juttattak el. „Tavaly négy, idén már hét különböző 

országból érkezett hozzánk búza; az idei mennyiség az alapítvány féléves szükségletét 

fedezi” - mondta Korinek László, a magyarok kenyere akció ötletgazdája. 

 

Külhoni magyarok voksaira is vadásznak a magyarországi pártok 
2012. augusztus 21. – MTI, bumm.sk 

A 2014-es parlamenti választáson először szavazhatnak a magyarországi lakóhellyel nem 

rendelkező magyar állampolgárok, de csak pártlistákra, egyéni jelöltekre nem. Az MTI 

arról kérdezte a parlamenti pártokat, milyen stratégiával, kampányeszközökkel és 

várakozásokkal készülnek erre. 

 

Băsescu: Hargita és Kovászna megye a nacionalizmus miatt fejletlen 
2012. augusztus 19. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hargita és Kovászna megye gazdasági fejlettsége a nacionalizmus miatt alacsony - 

jelentette ki Traian Băsescu felfüggesztett államfő, aki a hétvége egy részét Székelyföldön 

töltötte. 

 

Kreszta: szinte minden jog biztosított 
2012. augusztus 20. – Krónika 

A parlamenti képviseleten kívül minden jog biztosított a magyarországi román 

közösségnek – jelentette ki Kreszta Traján, a Magyarországi Románok Országos 

Önkormányzatának elnöke egy tévényilatkozatban. Kresztát az Erdélyi Magyar Televízió 

szólaltatta meg annak kapcsán, hogy Titus Corlăţean román külügyminiszter néhány napja 

kijelentette: Magyarország rosszabbul bánik a román kisebbséggel, mint Románia a 

magyarral. 

 

Ne legyen precedens! 
2012. augusztus 19. – Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Aggodalmát fejezte ki a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium körül kialakult 

helyzettel kapcsolatosan Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke szombaton, a 

Kolozsváron megszervezett Három év börtön. Miért? című kerekasztal-beszélgetésen. A 

rendezvényen Borbély László mellett Markó Attila államtitkár, Marosán Tamás jogász, 

Bányai József ügyvéd és Tibori-Szabó Zoltán a Mikó-ügy kapcsán kialakult tiltakozó 

mozgalomról, az Igazság Napjáról valamint az RMDSZ cselekvési terveiről beszélgettek. 

 

Viharos ünnep 
2012. augusztus 20. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “ha joggal nevezzük bosszantónak egyes román politikusok 

soviniszta kijelentéseit, ugyanúgy fölöslegesek és károsak a magyar részről elhangzó 
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bornírtságok, mint amilyen Kőszegi Zoltán fideszes honatya revízióról szóló 

eszmefuttatása. Tekintélyes, erős anyaországra van szükségünk, amely hatékonyan tudja 

támogatni a határon túli magyarok önrendelkezési törekvéseit – a Jobbikkal nemzeti 

mázzal leöntött hőbörgésben versengeni akaró megnyilvánulások azonban épp ez ellen 

hatnak”. 

 

Javítandó viszonyok 
2012. augusztus 20. – Krónika 

A kolozsvári magyarok és románok közti viszonnyal, az együttélés számos problémájával 

foglalkozott két előadás is a Kolozsvári Magyar Napok keretében. Csütörtökön, a Kincses 

Kolozsvár  Egyesület és a Kolozsvár Társaság szervezésében megrendezett, a Magyar 

politika a ’89 utáni Kolozsváron című fórumon Eckstein-Kovács Péter RMDSZes politikus, 

Gergely Balázs a kincses városi rendezvénysorozat főszervezője, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) közép-erdélyi régióelnöke, Kónya-Hamar Sándor egykori RMDSZ-es 

képviselő és Kántor Lajos, a Kolozsvár Társaság elnöke beszélgetett a témáról. 

 

Szolidaritást várnak 
2012. augusztus 20. – Krónika 

A Székely Mikó Kollégium ügyében szervezett sepsiszentgyörgyi tiltakozó megmozduláson 

való részvételre szólítja fel az erdélyi magyarságot Kelemen Hunor RMDSZ-elnök, illetve a 

történelmi egyházak vezetői. „Szeptember elsején meg kell mutatnunk közösségünk erejét, 

szolidaritását. Minden alkalommal, amikor közösségi jogokról volt szó, az erdélyi 

magyarok összezárják soraikat, és egységesen cselekednek. Meggyőződésem, hogy így lesz 

ez szeptember elsején is, amikor az igazságtalanság ellen tüntetünk” – jelentette ki 

szombaton, Háromszéken Kelemen Hunor szövetségi elnök. 

 

Székelyföldi népszavazás: bírósági döntés jövő márciusban 
2012. augusztus 20. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

A Székelyföld egységéről szóló népszavazás ügyében jövő év márciusában dönt a brassói 

fellebbviteli bíróság – számolt be hétfőn Codrin Munteanu. A Kovászna megyei prefektus 

sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a sepsiszentgyörgyi bíróság első fokon visszavonta a 

háromszéki önkormányzat székelyföldi népszavazás ügyében elfogadott határozatát. 

Kovászna Megye Tanácsa felebezett a döntés ellen, és a brassói bíróság jövő márciusban 

kezdi el az ügy tárgyalását. 

 

Magyar állami kitüntetések augusztus 20-a alkalmából 
2012. augusztus 20. – Szabadság 

Az államalapítás augusztus 20-i ünnepe alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere Áder János köztársasági elnök megbízásából Széchényi Ferenc-díjjal tüntette ki 

a közgyűjteményi szakemberek sorában tudományos munkája elismeréseként Kiss András 

nyugalmazott kolozsvári levéltárost, történészt. Balog Zoltán a Magyar Érdemrend 
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lovagkeresztje kitüntetést adta át többek között a marosvásárhelyi születésű Bálint Márta 

színművésznek, a kolozsvári származású Banner Zoltán művészeti írónak, 

művészettörténésznek, költőnek, előadóművésznek. 

 

Bizottság a magyar kisebbség jogaiért 
2012. augusztus 20. – Krónika 

Magyar Jogvédő Bizottságot hozott létre az Erdélyi Magyar Néppárt nagyváradi szervezete 

– közölte hétfőn az EMNP. A jogvédő bizottság feladata az, hogy összegyűjtse, lejegyezze, 

és ha lehet, jogorvoslatot nyújtson a Nagyváradon és Bihar megyében előfordult 

magyarellenes incidensekben. 

 

Szövetséget köt az EMNT, a EMNP és az SZNT az európai polgári 
kezdeményezés tárgyában 
2012. augusztus 20. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) az európai polgári kezdeményezés gyakorlati 

kivitelezésében együttműködnek – állapodtak meg a héten a két szervezet vezetői. 

 

Kolozsvári magyar napok: magasan a léc 
2012. augusztus 21. – Krónika 

Nehéz lesz felülmúlni jövőre az idei rendezvénysorozatot – a szervezők állítása szerint 

minden előzetes várakozásukat felülmúlta a harmadik Kolozsvári Magyar Napok sikere: 

míg tavaly nyolcvanezerre becsülték a fesztivál látogatóinak számát, idén csak a főtéri 

koncerteken vettek részt ennyien, hiszen valamennyi húszezres közönség előtt zajlott – 

nyilatkozta a Krónikának Szabó Lilla, a rendezvénysorozat programigazgatója. 

 

Reklámtáblákon szorgalmazza a kétnyelvűséget a Pro Civis 
2012. augusztus 17. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Több tucat, a közúti irányjelző táblák kétnyelvűségét szorgalmazó óriásplakát jelenik meg 

szeptemberig Szlovákia déli régióiban a Pro Civis polgári társulás szervezésében, néhány 

reklámtáblát már ki is helyeztek a Csallóközben. 

 

Újabb hallgatókat szerzett a Pátria Rádió 
2012. augusztus 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Minden harmadik szlovákiai magyar felnőtt a Pátria Rádiót hallgatja - derül ki az MML 

közvélemény-kutatásából. Idén már második alkalommal jelezte az ügynökség, hogy a 

Pátria Rádió hallgatottsága jelentősen emelkedett. 
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Bugár: fontos eredmény volt a kisebbségi nyelvtörvény reformja 
2012. augusztus 17. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Ha a kisebbségi nyelvhasználati törvény nem módosul, idén 72 szlovákiai település 

veszthette volna el kisebbségi nyelvhasználati jogait, tekintettel a népszámlálás adataira - 

mutatott rá Bugár Béla Híd-elnök pénteki sajtótájékoztatóján. 

 

Berényi kontra Bugár 
2012. augusztus 17. – hirek.sk 

Berényi József, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) elnöke Bugár Béla kijelentései kapcsán 

azt mondta: Bugár ezúttal is jól ismert kommunikációs játékát folytatja, és a 

nyelvhasználati törvény kapcsán tett megállapításaival csak azt a sikertelenséget akarja 

leplezni, hogy a Most-Híd jelöltjét, a kisebbségügyi kormánybiztost kihagyták a kisebbségi 

kultúrára szánt támogatások összegéről szóló egyeztetésből. 

 

Kisebbséginyelv-használat: letelt a türelmi idő 
2012. augusztus 18. – Új Szó 

Figyelmeztetésekre számíthatnak azok a köz- és államigazgatási szervek, amelyek nem 

biztosítják az ügyfél nyelvi jogait, jelentette ki Bugár Béla. A Híd elnöke emlékeztetett: a 

kisebbségi nyelvhasználati törvény életbe lépése utáni egyéves türelmi időszak letelt, így a 

kisebbségi kormánybiztos hivatala ellenőrizheti a nyelvhasználati jogok betartását. 

 

Egyelőre nem büntet a nyelvrendőrség 
2012. augusztus 19. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A kulturális minisztérium eddig senkit nem büntetett meg a nyelvtörvény megsértése 

miatt - közölte Jozef Bednár, a tárca szóvivője. 2010 és 2012 júliusa között 69 polgári 

bejelentés érkezett a minisztériumba. Több esetben tartottak ellenőrzést a pöstyéni körzeti 

hivatalban, a zsolnai városi hivatalban, a selmecbányai városi hivatalban, a Pozsonyi 

Közlekedési Vállalatnál, valamint a Magyar Koalíció Pártjánál (MKP). Leggyakrabban a 

nyilvános helyeken kifüggesztett szlovák nyelvű tájékoztatás hiánya miatt tettek 

bejelentést a nyelvtörvényre hivatkozva. 

 

Csáky: az MKP nélkül az ellenzék nem lesz sikeres 
2012. augusztus 19. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A parlamenti ellenzéki pártoknak sem az elnökválasztáson, sem az önkormányzati 

választásokon nincs esélye a jó eredményre a Magyar Koalíció Pártja (MKP) nélkül - véli 

Csáky Pál. „A KDH-nak tudatosítania kell, hogy az MKP nélkül a népi platform jelöltjének 

nincs esélye“ - hangsúlyozta Csáky, felhívva a figyelmet arra, hogy európai szinten az MKP 

ugyanúgy az Európai Néppárt tagja, mint a KDH és az SDKÚ. 
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Szent István napi ünnepség Párkányban hétszáz résztvevővel 
2012. augusztus 19. – MTI, hirek.sk 

Mintegy hétszázan vettek részt az MKP Szent István napi ünnepségén szombat este a 

Párkányi Művelődési Házban. Berényi József pártelnök ünnepi beszédében kiemelte: új 

magyar egység megteremtésére van szükség. Olyan közösséggé kell formálódni, amely el 

tudja érni, hogy a rossz  törvények megváltozzanak, s az önkormányzatiság politikáját 

felvállalva és hangoztatva küzd a magyarság érdekeiért. 

 

Az ügyészség nem adja fel: továbbra is intézetbe küldenék Hedviget 
2012. augusztus 20. – bumm.sk, Új Szó 

A Nyitrai Kerületi Bíróság dönthet az elkövetkező napokban arról, intézetbe küldik-e 

Malina Hedviget pszichiátriai megfigyelés céljából. Jaroslav Kozolka, a lány ügyében eljáró 

ügyész ugyanis fellebbezett a Nyitrai Járásbíróság döntése ellen, mely a múlt héten 

elutasította kérvényét. Az ügyész azért kérte Hedvig pszichiátriai kivizsgálását, mert a 

fiatalasszony ügyvédje korábban olyan orvosi látleletet bocsátott a nyomozók 

rendelkezésére, melyek szerint védence „tette elkövetésekor“ lelki zavarokkal küzdött. 

 

Állami kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen Pozsonyban 
2012. augusztus 20. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A nemzet és a közösség érdekében végzett tevékenységet elismerve állami kitüntetéseket 

adott át augusztus 20. alkalmából Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete 

hétfőn öt szlovákiai magyar közéleti személyiségnek. A kitüntetettek: Ardamica Ferenc író, 

Kvarda József, a nagyszombati megyei önkormányzat alelnöke, B. Kovács István 

muzeológus, Pék Zoltán újságíró, Banyák István nyugalmazott prímás. 

 

Szénássy Zoltán posztumusz Külhoni Magyarságért Díjat kapott 
2012. augusztus 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Augusztus 20-án Felvidékről posztumusz Szénássy Zoltán helytörténész, tanár kapta a 

Kisebbségekért Díjat, melyet fia vett át. Komáromban az ő által is kezdeményezett Szent 

István szobornál ünnepeltek. 

 

Nem a legpesszimistább előrejelzések jöttek be 
2012. augusztus 20. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A tavalyi szlovákiai népszámlálás adatai szerint jelentősen, mintegy 62 fővel csökken a 

felvidéki magyarság lélekszáma. Arról, hogy mik a csökkenés okai, mennyire drámai a 

zuhanás, s mi olvasható ki a számokból, Gyurgyík László demográfussal beszélgetett az Új 

Szó a községsoros nemzetiségi adatok nyilvánosságra hozatala után. 
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Vajdaságiak is a kitüntetettek között 
2012. augusztus 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes állami kitüntetéseket adott át pénteken az 

augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából. Rangos anyaországi kitüntetést vehetett át 

Budapesten, a Néprajzi Múzeumban a többi között dr. Harmath Károly ferences szerzetes 

és dr. Szöllősy Vágó László, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség főtitkára is.  

 

A VMSZ nem csatlakozik a Čanak által meghirdetett autonomista fronthoz 
2012. augusztus 18. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

Pásztor István, a VMSZ elnöke kijelentette, pártja nem csatlakozik ahhoz az autonomista 

fronthoz, amelyet a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke, Nenad Čanak hirdetett meg. 

A VMSZ úgy véli, a front, amely valamiféle háborús állapotokra utal, nem juttat közelebb a 

megoldáshoz, szögezte le Pásztor. 

 

Több ezren a palicsi Szent István-napi ünnepségen 
2012. augusztus 18. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

Szerbiában a májusi választásokkal minden megváltozott, ami állandó, az az, hogy a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) továbbra is a közösség érdekképviseletéért dolgozik – 

jelentette ki Pásztor István pártelnök szombaton Palicson. „Nincsenek partnerként nem 

lehetséges politikai pártok, mindenki mindenkivel összeáll, hogy érvényesítse érdekeit” - 

mondta a politikus, a párt Szent István nap alkalmából rendezett ünnepségén több ezer 

ember előtt. Hozzátette: ehhez a helyzethez a vajdasági magyarságnak is alkalmazkodnia 

kell, különben a körülmények elsöprik. 

 

Pályázat a Magyar Nyelv Hivatalos Használatáért-díjra 
2012. augusztus 19. – pannonrtv.com 

A Magyar Nemzeti Tanács pályázatot hirdet a Magyar Nyelv Hivatalos Használatáért-díj 

odaítélésére. A kiírásra azok jelentkezhetnek, akik a magyar nyelv hivatalos használata 

területén kimagasló teljesítményt nyújtottak. Pályázni november 20-ig lehet. 

 

Bugarski: Nem zárjuk be Vajdaság brüsszeli irodáját 
2012. augusztus 20. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com 

A tartomány brüsszeli irodája a Szerbiai Alkotmánybíróság Vajdaság illetékességeit 

megnyirbáló (egyebek között a brüsszeli iroda létjogosultságát is elvitató) döntése után is 

tovább folytatja a munkát, jelentette ki Branislav Bugarski, a regionális együttműködéssel 

megbízott tartományi titkár. Bugarski szerint ez nem jelenti azt, hogy nem tartják 

tiszteletben az alkotmánybíróság döntését, mert a vajdasági iroda nem is képviseletként, 

hanem az Európai Ügyek Tartományi Alap kirendeltségeként nyílt meg. 
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„Jelenünk és jövőnk is van a szülőföldünkön” 
2012. augusztus 20. – pannonrtv.com, Vajdaság Ma 

Ezerszáz esztendős államiságunk tudata megtartó erő, ugyanakkor ennél is fontosabb, 

hogy higgyünk magunkban, a jövőnkben szülőföldünkön – mondta Korhecz Tamás, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke Szent István-napi ünnepi köszöntőjében. 

 

A következő ezer esztendő 
2012. augusztus 20. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Szó 

A központi Szent István-napi ünnepség keretében püspöki szentmise volt az Avilai Szent 

Teréz székesegyház-bazilikában, melyet Székely János, esztergomi-budapesti segédpüspök 

vezetett. A szentmisén jelen voltak a társadalmi, politikai és kulturális élet jeles 

egyéniségei is. Orbán Viktor a személyes tulajdonában lévő millenniumi zászlót 

ajándékozta a szabadkai Szent György-templomnak, a vajdasági magyarságnak. 

 

Jobb együttműködést a médiumokkal 
2012. augusztus 20. – pannonrtv.com 

A szabadkai székhelyű médiaházak helyzetét méri fel az önkormányzat tájékoztatási 

tanácsosa. Bús Ottó kinevezése óta először tett hivatalos látogatást a Pannon RTV-ben. A 

tanácsos elmondta: készen áll az együttműködésre annak érdekében, hogy a város 

lakosságának informálása a jövőben a lehető legjobban történjen. 

 

Üresen maradt iskolapadok 
2012. augusztus 21. - Tápai Renáta – Magyar Szó 

A rendelkezésre álló adatok alapján jelenleg 1810 a magyar első osztályba indulók száma, 

vagyis a diáklétszám a tavalyihoz képest csökkent. A legnagyobb létszámcsökkenés 

Óbecsén van, a jelenlegi adatok szerint 64 diákkal kevesebb indul első osztályba. Adán 29 

gyerekkel csökken a magyar elsősök száma, Csókán 22, Szabadkán 50 gyerekkel – mondta 

Joó Horti Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács közoktatási bizottságának elnöke. 

 

A haladók nem állnak el a vajdasági önkormányzatoktól  
2012. augusztus 21. – Magyar Szó 

A Szerbiai Szocialista Párt nem áll el attól, hogy ahol lehet, ott a köztársasági mintájára 

alakítják meg a vajdasági helyi hatalmakat – nyilatkozta Radoslav Striković, az SZSZP 

vajdasági szervezetének alelnöke. Azokra a sajtónyilatkozatokra is kitért, amelyekből 

kiderült: a Szerb Haladó Párt a köztársasági koalíciós szerződés felülvizsgálását kéri. A 

haladók elégedetlensége abból fakad, hogy a szocialisták még semmit sem tettek a 

hatalomváltás érdekében. 
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Megtisztították a meggyalázott vereckei emlékművet 
2012. augusztus 18. – MTI, hirado.hu 

Magyarország ungvári főkonzulátusának szervezésében megtisztították a vereckei 

honfoglalási emlékművet a napokban ráfestett magyarellenes feliratoktól. Az augusztus 

20-i nemzeti ünnepre való tekintettel gyorsított ütemben tették rendbe az emlékművet, 

amelyet sokan keresnek fel ezekben a napokban mind Kárpátaljáról, mind 

Magyarországról - tájékoztatta a távirati irodát Bacskai József ungvári magyar főkonzul. 

 

A kormánypárt nem kér a magyarokból 
2012. augusztus 19. – Kárpátalja Ma 

Az ukrán kormánypárt ellenzi, hogy Kárpátalján regionális státust kapjon a magyar nyelv 

– szögezte le Mihail Csecsetov, a Régiók Pártja frakcióvezető-helyettese. Ukrajnának az 

oroszon kívül nincs szüksége még egy regionális nyelvre – a kormánypárt szerint. Annak 

ellenére, hogy a nyár közepén nem kis erőszakkal elfogadtatott új ukrán nyelvtörvény 

szerint minden olyan kisebbségi nyelvet megillet a regionális státusz ott, ahol annak 

művelőinek aránya meghaladja a 10 százalékot, Mihail Csecsetov szerint ez egyelőre csak 

az orosz nyelvre fog kiterjedni. 

 

„Mindent meg kell tenni, hogy fennmaradjon a magyar nemzet” 
2012. augusztus 20. – MTI, Magyar Nemzet Online, Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Aknaszlatinán, a római katolikus 

templom kertjében felállított Szent István-szobornál tartotta augusztus 20-i központi 

ünnepségét. A megemlékezésen Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke úgy fogalmazott, hogy a 

nyugat-európai történelem kevés szent királyt ismer, jóllehet az uralkodókat igyekeztek 

olyan szellemben nevelni, hogy védjék a hitet és erkölcsösek legyenek. Ezt azonban csak 

ritkán sikerült megvalósítani, mert a politikát, a hatalomgyakorlást nagyon nehéz a 

magasabb erkölcsi követelményekkel összeegyeztetni. Hasonlóképpen nehéz érvényesíteni 

az államigazgatásban a nemzetmegtartás elvét, pedig a nemzet összekapcsolódik az 

állammal, amely mint hordót az abroncs, úgy tartja össze a nemzeti közösséget – 

fogalmazott. 

 

Viktor Janukovics üdvözölte Áder Jánost  
2012. augusztus 20. – Kárpátalja Ma 

Viktor Janukovics ukrán elnök az államalapító Szent István ünnepe alkalmából üdvözölte 

Áder János magyar államfőt – közölte az ukrán elnöki hivatal. „Örömmel említem az 

államaink közötti jószomszédi kapcsolatok és kölcsönösen előnyös együttműködés magas 

szintjét. Meggyőződésem, hogy az ukrán–magyar partneri kapcsolatok mindkét ország 

népeinek javára tovább fejlődnek és erősödnek" – áll az üdvözletben. 
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Aktivitásra buzdítja Kárpátalja magyarságát a nyelvtörvény kapcsán az 
UMDSZ 
2012. augusztus 20. – Kárpátinfo 

Felhívással fordult Kárpátalja magyarlakta településeinek és járásainak vezetőihez Gajdos 

István, az UMDSZ elnöke, hogy tűzzék napirendre az új ukrán nyelvtörvényben foglaltak 

megvalósításának kérdését. Gajdos István szerint egyelőre hiányzik a nyelvtörvény pontos 

végrehajtási mechanizmusa, ám az önkormányzatoknak már most forrásokat kellene 

találniuk a megvalósításához, miközben a költségvetési év már a felénél tart. Hozzátette: 

azért is fordult felhívással az érintett képviselőkhöz és polgármesterekhez, hogy az 

önkormányzati üléseken vitassák meg, mi az, ami már működik a magyar nyelvhasználat 

terén náluk, s mi az, ami még nem, de helyi forrásból is megoldható. 

 

Lendván a Szent Korona hiteles másolata 
2012. augusztus 20. – RTV Slovenija Hidak 

Augusztus 19-én szervezett koszorúzással egybekötött ünnepséget Szent István napja, a 

magyar államalapítás ünnepe alkalmából a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség és a lendvai plébánia. A rendezvényre első alkalommal hozták el a Szent Korona 

hiteles másolatát. Ez tette az ünnepet még fenségesebbé, amelyet nagyszámú közönség 

tisztelt meg. 

 

Kétnyelvű Waldorf-iskola Pomogyban 
2012. augusztus 20. – Volksgruppen 

Kétnyelvű Waldorf-iskola nyílik szeptemberben Burgenlandban, a határ közeli 

Pomogyban. Az intézmény magánkezdeményezésként indul, és várja a magyar 

érdeklődőket is. 

 

Felülírja a Beneš-dekrétumokat az egyházi kárpótlás Csehországban? 
2012. augusztus 20. – MTI, bumm.sk 

Felülír két fontos, Eduard Beneš csehszlovák köztársasági elnök által kiadott dekrétumot a 

jobbközép cseh kormánypártok által a parlament elé terjesztett egyházi kárpótlási 

törvénytervezet - állítja a cseh baloldali ellenzék. Úgy vélik, ha a parlament a mai 

formájában jóváhagyja az egyházi kárpótlást, akkor meginoghat a második világháború 

utáni csehszlovákiai vagyonjogi elrendezés, amelyet éppen a Beneš-dekrétumok 

szabályoznak. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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