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Tranzit – Nem szabad a népszámlálási adatokból nemzethalált vizionálni 
2012. augusztus 23. – MTI 

Nem szabad a népszámlálási adatokból „nemzethalált vizionálni”, bár kétségtelen, hogy a 

statisztikák szerint Erdélyben, a Vajdaságban és a Felvidéken is fogy a magyar, egyre 

kevesebben vállalják magyar identitásukat, vallják magukat magyar nemzetiségűnek – 

hangoztatta Székely István, az RMDSZ főtitkár-helyettese csütörtökön a „Tranzit – 

Fesztivál a határon” közéleti találkozó előadójaként Kőszegen. 

 

Tiltakozik a magyar állam is 
2012. augusztus 24. – Krónika, HírTV, MNO 

Tiltakozik a magyar kormány a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

visszaállamosítása ellen. Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a 

Hír Televíziónak úgy nyilatkozott: a kabinet elvárja, hogy a román igazságszolgáltatás 

megtegye a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a kollégium egyházi tulajdonban 

maradjon. 

 

Napirendre tűzte az RMDSZ feljelentését a Diszkriminációellenes Tanács 
2012. augusztus 23. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Napirendre tűzte a Diszkriminációellenes Tanács azt a feljelentést, amelyet Kovács Péter, 

az RMDSZ főtitkára tett a testületnél Lia Olguta Vasilescu krajovai polgármester 

magyarellenes nyilatkozatát követően. A testület szeptember 11-én tárgyalja az ügyet. 

 

Kelemen Hunor fogadta a nagybányai területi szervezet egyik elnökjelöltjét 
2012. augusztus 23. – transindex.ro, maszol.ro 

„A Nagybánya központú területi szervezetben szükség van a megújulásra, a fiatalításra, 

szükség van arra, hogy hangsúlyosabbá váljon a társadalomszervezési tevékenység. 

Rendkívül fontos az is, hogy a szervezet vezetői közelebb kerüljenek a helyi magyar 

közösségekhez, folyamatos közvetlen kapcsolatot tartsanak fenn azokkal” – fogalmazott 

Kelemen Hunor szövetségi elnök csütörtökön Kolozsvárott azon a megbeszélésen, amelyet 

Szentgyörgyi Zsolttal, az RMDSZ Nagybánya központú Területi Szervezet elnökjelöltjével 

folytatott. 

 

Hétfőre hívták össze a parlament ülését 
2012. augusztus 23. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Hétfő délutánra hívta össze a parlament vezetősége a két ház együttes ülését, amelyen 

felolvassák a Traian Băsescu államfő leváltásával kapcsolatos alkotmánybírósági 

határozatot, ami feltétele annak, hogy az államfő visszatérhessen hivatalába. 
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http://www.mon.hu/tranzit-nem-szabad-a-nepszamlalasi-adatokbol-nemzethalalt-vizionalni/2061930?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://mno.hu/ahirtvhirei/magyarorszag-ragaszkodik-a-befolyastol-mentes-felulvizsgalathoz-1100801
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66529
http://itthon.transindex.ro/?hir=30332
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66522
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Magyarokat szidva – A Băsescu-ellenes fanatikusok tüntettek Déván 
2012. augusztus 23. – Chirmiciu András – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Nagy lármával tiltakoztak kedden késő délután Déván az Alkotmánybíróság döntése ellen, 

amely érvénytelenítette a július 29-i népszavazást és visszaállítja Traian Băsescut az 

államfői tisztségbe. A nagy lárma azonban kevés embertől származott, a tüntetők kereken 

10-en voltak. Băsescu és Alkotmánybíróság elleni szlogeneket kiabáltak, és a magyarságot 

is szidták a népszavazáson való roppant alacsony részvételük miatt. 

 

A többségiek ezúttal nem az utca túlsó oldaláról nézték, hanem ők is részt 
vettek a rendezvényeken 
2012. augusztus 24. – Szabadság 

Az eddigieket messze felülmúlta, a következők számára pedig biztosabb talajt jelent a 

Kolozsvári Magyar Napok hétfőn zárult harmadik kiadása – értékelte Gergely Balázs, az 

eseményt szervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke. Bármennyire jó volt, jövőre ennél 

is magasabbra teszik a mércét, mert a főszervező szerint még mindig sok mindenen lehet 

finomítani. Gergely Balázs kifejezetten örül annak, hogy a KMN kapcsán beindult a 

fesztiválturizmus, és nem csak a magyarságot szólították meg, hanem a román lakosság 

tiszteletét is kivívták. 

 

Autonómia vagy restitúció? 
2012. augusztus 24. – Krónika 

Az autonómia nem oldja meg automatikusan a visszaszolgáltatást – vélik az RMDSZ és az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezetői. A két erdélyi magyar párt politikusait annak 

kapcsán kérdezték, hogy a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és a Magyar Polgári Párt 

(MPP) azt javasolja, hogy a Székely Mikó  Kollégium ügyében szervezett szeptember elsejei 

megmozdulás legyen autonómiatüntetés is egyben. 

 

Ezer könyv a szórványiskoláknak 
2012. augusztus 24. – Krónika 

Sikeresen zárult az RMDSZ által kezdeményezett és meghirdetett könyvgyűjtő akció, 

amely a szórványban levő iskolák olvasmánytárát bővítené, a múlt héten zajlott Kolozsvári 

Magyar Napok keretében szervezett eseményeken több mint ezer könyv gyűlt össze. 

 

Célból eszköz 
2012. augusztus 24. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke a Mikó-kollégium ügyében szervezett tüntetés kapcsán megjegyzi: 

“itt és most tényleg csak a Székely Mikó Kollégium ügyére kellene fókuszálni, hogy a 

patinás kollégium jelszavával élve, úgy Legyen világosság!, hogy az igazságtalanságot 

tenné érthetővé és láthatóvá ország-világ számára, s egyben: a fény ama gyújtópontban 

perzseljen. Hogy ezt az elemi tulajdonjogi kérdést senki ne terelhesse az ún. „országféltő” 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125355&cim=magyarokat_szidva_a_b%C4%83sescu_ellenes_fanatikusok_tuntettek_devan
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/3504
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPMainArticleScreen.vm/id/3504
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66543
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66554
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retorika síkjára. Bármilyen fájó és furcsa: a Mikó-ügy halálát jelenti az autonómiaüggyel 

való összemosása”. 

 

Ellenzék: a Malina-ügy Szlovákia jó hírnevét veszélyezteti 
2012. augusztus 23. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap 

Malina Hedvig esete joggal váltja ki azt a kérdést, mennyiben lehet bízni a szlovák 

jogállamban és a vizsgáló szervekben - jelentette ki Lucia Žitňanská volt igazságügyi 

miniszter (SDKÚ). František Šebej (Híd), a parlament külügyi bizottságának elnöke 

abszurdnak nevezte az ügyészség eljárását. Elmondása szerint szakmai szempontból is 

csak az incidens után, 2006 augusztusában lehetett volna elrendelni Hedvig pszichiátriai 

kivizsgálást, nem pedig hat évvel az eset után. 

 

Pszichiáterek Hedvig vizsgálatáról 
2012. augusztus 23. – TASR, bumm.sk, Új Szó 

Az eset után hat évvel megejtendő pszichiátrai vizsgálat nem adhat kétségbevonhatatlan 

választ olyan kérdésekre, mint hogy közvetlenül a 2006-os támadás után Malina Hedvig 

szenvedett-e reaktív depressziótól vagy poszttraumatikus stressztől – figyelmeztet a 

Szlovák Orvosi Társaság pszichiátriai bizottsága. 

 

Košťál: Malina Hedvig nem mondott mindig igazat 
2012. augusztus 23. – TASR, bumm.sk, Új Szó 

Ctibor Košťál főügyész-helyettes csütörtökön újságírók előtt kijelentette: a főügyészségnek 

fellebbeznie kellett a Nyitrai Járási Bíróság döntése ellen, mely elutasította az ügyészség 

beadványát Malina Hedvig intézeti megfigyelésével kapcsolatban. Elmondása szerint a 

fiatalasszony ügyvédje olyan orvosi látleletet bocsátott a nyomozók rendelkezésére, melyek 

szerint védence „tette elkövetésekor“ lelki zavarokkal küzdött. 

 

Eljárás indult Miklós László exminiszter ellen 
2012. augusztus 23. – MTI, hirek.sk, Új Szó 

Eljárás indult Szlovákia két volt környezetvédelmi minisztere, Miklós László (MKP) és 

Jaroslav Ižák (SNS) ellen a környezet veszélyeztetése és károsítása, illetve mulasztás miatt 

a poprádi járási ügyészség indítványa alapján. Az illetékes ügyészség arra hivatkozva kérte 

az eljárás megindítását, hogy a két volt tárcavezető nagy értékben kárt okozott az államnak 

azzal, hogy nem adtak engedélyt fakitermelésre egy vihar sújtotta erdőterületen a Magas-

Tátrában. A vádakat mindkét érintett abszurdumnak tartja, és ezért azonnal panasszal 

éltek az eljárás ellen. 
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http://www.bumm.sk/72365/ellenzek-a-malina-ugy-szlovakia-jo-hirnevet-veszelyezteti.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/23/pszichiaterek-hedvig-vizsgalatarol
http://www.bumm.sk/72385/kostal-malina-hedvig-nem-mondott-mindig-igazat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120823204613/Eljaras-indult-Miklos-Laszlo-exminiszter-ellen.html
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Jótékonykodó zentai gazdák 
2012. augusztus 23. – Vajdaság Ma 

A Zentai Gazdakör huszonnégy tagja ajándékozott búzát a Magyarok Kenyere elnevezésű 

jótékonysági akció szervezőinek. A jótékonysági akció keretében több külföldi országból is 

adományoztak búzát a szervezőknek, így összesen huszonöt tonna gyűlt össze, amelyből 

lisztet őröltek a mohácsi, valamint a szigetvári malomban. 

 

A VMDK jóvoltából újult meg a telepi óvoda 
2012. augusztus 24. – Magyar Szó 

A Labud Pejović óvoda egyik bácsföldvári kihelyezett tagozatát kedden délután felnőttek 

vették birtokba: az úgynevezett telepi óvodában Ferencz Magdolna igazgatónő azokat a 

falubeli önkénteseket látta vendégül, akik az elmúlt napokban új életre keltették a mintegy 

húsz bácsföldvári óvodás második otthonát. Nagyon elhanyagolt állapotban volt az épület, 

hiszen 2000-ben volt utoljára meszelve, de nem volt pénzünk a felújítására. A nyári 

szünetben azonban Burnát Zoltán, a VMDK községi szervezetének elnöke felajánlotta, 

hogy önkéntes munkával és saját eszközeikből a helyi VMDK rendbe hoznák az óvodát. 

 

„Vajdaság egyenlő” 
„Jómagam nem vettem észre, hogy a köztársasági kormány, vagy a parlament, vagy 

bármelyik központi hatalmi szerv csökkenteni kívánja a tartomány hatásköreit. Nem illik 

véleményt alkotni a Szerbiai Alkotmánybíróság Vajdaság hatásköreivel kapcsolatos 

döntéséről. Az alkotmánybíróság véleményét tiszteletben kell tartani” – fejtegette Nebojša 

Stefanović, a Szerbiai Képviselőház elnöke. A Szerb Haladó Párt továbbra is kitart 

amellett, hogy az alkotmány megérett a módosításra, ugyanakkor pillanatnyilag a 

gazdasági válság kezelése élvez elsőbbséget – magyarázta Stefanović, az SZHP tagja. 

 

Szent István napi megemlékezés Guton 
2012. augusztus 24. – Kárpátalja Ma 

Államalapító Szent István királyunkra emlékezett a KMKSZ Guti Alapszervezete augusztus 

19-én a település emlékparkjában. A 2001-ben állított Szent István-emlékműnél tartott 

eseményen jelen volt Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke, Sin József, a KMKSZ Beregszászi 

Középszintű Szervezetének elnöke, Gyurin Miklós, Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának vezető konzulja, valamint Nagy Szabolcs helyi segédlelkész. 

 

Kiskirályok Kárpátalján 
2012. augusztus 24. - Pataky István - Magyar Nemzet 

Kárpátaljának előreláthatólag lesz magyar képviselője Kijevben, Gajdos István az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség elnökének személyében. A választási térkép átrajzolása 

azonban nem kedvezett az ottani magyarságnak, mivel esélytelen, hogy az összlakosság 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13943/Jotekonykodo-zentai-gazdak.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-24_A_VMDK_jovoltabol_ujult_meg_a_telepi_ovoda.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-24_Vajdasag_egyenlo.xhtml
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12567-szent-istvan-napi-megemlekezes-guton
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arányához képest 0,3 százalékot kitevő lakosság szavazatainak száma elérje az 5 százalékos 

küszöböt. A kettős állampolgársággal kapcsolatban az ukrán hatóságok elnézően 

viselkednek köszönhetően annak, hogy az országban élő orosz lakosság is megkaphatja az 

orosz állampolgárságot, ami fölött szemet huny Kijev.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. augusztus 24-i számában olvasható.) 

 

Horvátországi magyar tánccsoportok „Vendégségben Magyarországon” 
2012. augusztus 23. – Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 14-e és 21-e között került sor a Vendégségben Magyarországon elnevezésű 

rendezvényre. Várdaróci, laskói, haraszti és szentlászlói magyar tánccsoportjaink 

képviselték Horvátországot a programon. A horvátországi csoportok rendkívül élvezték a 

kiruccanást, a házigazdák igazán tartalmas programokkal készültek számukra, egyebek 

között Egerbe is ellátogattak. A több száz magyar fiatal barátkozását, ismerkedését pedig 

szórakoztató programok segítették elő. 

 

Több mint ezren kapnak „Szülőföldön magyarul” támogatást 
2012. augusztus 23. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

A napokban sor került a „Szülőföldön magyarul” támogatások átutalása. Idén több mint 

ezer pályázatot nyújtottak be a szülők nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-

támogatásra. „Igyekeztünk mindenhova eljuttatni a pályázati kiírás szövegét, és űrlapokat 

is küldtünk a tanintézményekbe, a nem magyar tannyelvű intézményeket pedig 

körlevélben értesítettük a pályázati lehetőségről. Ami a pályázók számát illeti, a tavalyi 

évhez hasonlóan több mint 1000 kérvény érkezett be. Minden iskolából (Baranyától 

Zágrábig), ahol az oktatás magyar nyelven folyik, illetve van magyar anyanyelvápolás, 

érkeztek be pályázatok – mondta Pálinkás Krisztián, a horvátországi Szülőföldön 

Magyarul Pályázati Iroda vezetője. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3574-horvatorszagi-magyar-tanccsoportok-vendegsegben-magyarorszagon
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3575-toebb-mint-ezren-kapnak-szuelfoeldoen-magyarul-tamogatast
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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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