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Csökkent a magyar anyanyelvűek száma 
2012. augusztus 24. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet 

A tavalyi népszámlálás szerint nemcsak a magyar nemzetiségűek, hanem a magyar 

anyanyelvűek száma is csökkent - derül ki az országos statisztikai intézet pénteken 

közzétett adataiból. A magyar anyanyelvűek száma jelenleg 1 268 444, ami a tíz évvel 

ezelőtti cenzushoz képest 175 ezres csökkenést jelent. 

 

Pénzbírságot róttak ki Fehér Istvánra 
2012. augusztus 24. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap 

33 eurós bírság kifizetésére szólította fel a szlovák rendőrség a magyar állampolgárságát 

felvállaló Fehér Istvánt, miután nem volt hajlandó leadni a hatóságok által érvénytelenített 

személyazonossági okmányait. Ezt az érintett közölte az MTI-vel pénteken, jelezve: nem 

tesz eleget a felszólításnak. 

 

Németh: a Székely Mikó Kollégium ügye egyesítette az erdélyi magyarokat 
2012. augusztus 26. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának ügye egyesítette az 

erdélyi magyarokat – mondta Németh Zsolt külügyi államtitkár. Négy történelmi egyház 

és két erdélyi magyar párt vezetői együtt tiltakoznak az erőszakos bukaresti döntés ellen. 

Ugyanakkor a kolozsvári magyar napok sikerét a magyar-román együttműködés jó jelének 

látja a politikus. 

 

Hétfőn kezdődik a Kárpát-medencei Főiskolás Tábor 
2012. augusztus 24. – MTI, hirek.sk 

Immár 24. alkalommal rendezi meg a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Főiskolás 

Táborát, 2012. augusztus 27. és szeptember 1. között a szentendrei Pap-szigeten. A 

környező országok magyar diákszervezetei mellett Csehországból is érkeznek a táborba 

résztvevők, akiknek politikai, gazdasági és szociológiai témákban is tartanak előadásokat. 

 

Tiltakozás Budapesten a romániai nagykövetség előtt az Igazság Napján 
2012. augusztus 24. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A sepsiszentgyörgyi tüntetéssel egy időben Budapesten, a román nagykövetség épülete 

előtt is tiltakozó akciót hirdetett meg a Székelyföldért Társaság. Az alakulat elnöke, 

György-Mózes Árpád nyílt levelében kifejti: 19 év telt el azóta, hogy az Európa Tanács 

felszólította a román kormányt az egyházi javak teljes visszaszolgáltatására. Itt az ideje, 

hogy két évtized elteltével emlékeztessék a román kormányt az írásban vállalt és azóta sem 

teljesített kötelezettségeire. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66562
http://www.hirek.sk/belfold/20120824161525/Penzbirsagot-rottak-ki-Feher-Istvanra.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125538&cim=nemeth_a_szekely_miko_kollegium_ugye_egyesitette_az_erdelyi_magyarokat_audio
http://www.hirek.sk/oktatas/20120824153803/Hetfon-kezdodik-a-Karpat-medencei-Foiskolas-Tabor.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125449&cim=tiltakozas_budapesten_a_romaniai_nagykovetseg_elott_az_igazsag_napjan
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Markó: a közeljövőben nem fog változni az alkotmány első cikkelye, de nem 
is prioritás 
2012. augusztus 24. – transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Szabadság 

Péntek délelőtt végigjárta a Félsziget különböző helyszíneit Markó Béla, a fesztiváltúra 

közben pedig az újságírók aktuális politikai kérdéseire is válaszolt. Az RMDSZ feladata 

Markó szerint jelenleg az, hogy jól szerepeljen a választásokon, olyan frakciót tudjanak 

létrehozni, amit nem lehet megkerülni a törvényhozásban és csak ezután kell mérlegelni, 

hogy kivel lehetséges együttműködni, és ezt koalícióban, vagy a kormány támogatójaként 

kell megtenni. 

 

Ungureanu együttműködne az RMDSZ-szel 
2012. augusztus 24. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati  Jelen 

Mihai Răzvan Ungureanu volt miniszterelnök az RMDSZ-t is bevonná abba a mérsékelt-

jobboldali politikai platformba, amelyen az általa vezetett Polgári Kezdeményezés a PDL-

vel együtt dolgozik. Ungureanu elképzelése szerint először is a szövetséget az őszi, 

Bukarestben sorra kerülő EPP-kongresszus megszervezésébe vonná be, ami egy jó előjele 

lenne a parlamenti választások előtti vagy utáni tárgyalásoknak. 

 

Sánta Imre: Ne politizálják el az Igazság Napját! 
2012. augusztus 24. – Both Ildikó – szekelyhon.ro, Krónika 

Ne politizálják el az Igazság Napját, és csak a történelmi egyházak képviselői szólaljanak 

fel – kéri nyílt levelében Sánta Imre bikfalvi református lelkész. „Felkérem politikusainkat 

is, hogy legalább most az egyszer tanúsítsanak önmérsékletet. Jelenlétüket és 

támogatásukat szívesen vesszük. Tegyék a dolgukat a városházán, a megyeházán, 

Bukarestben és Brüsszelben, hiszen erre vállalkoztak, ezért választottuk meg őket. De 

hagyják az egyházi és civil tiltakozás alapján megállni az Igazság Napját, mert így lesz 

igazán hitelessé az egész világ előtt” - üzeni a lelkész a politikusoknak. 

 

Autóbuszokat indítanak az Igazság Napjára 
2012. augusztus 24. – szekelyhon.ro 

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

partiumi, valamint a közép-erdélyi régióból is indít autóbuszokat szeptember elsején 

Sepsiszentgyörgyre, a református Székely Mikó Kollégium ügyében tervezett tiltakozó 

nagygyűlésre. 

 

Mikó-petíció városnapokon és a Félszigeten 
2012. augusztus 25. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A Partiumi Magyar Napokon, a Nagykároly Napokon, valamint a Félsziget Fesztiválon 

folytatódott a Mikó-ügyben kezdeményezett aláírásgyűjtés. Az online petíciót eddig 6.648-

an írták alá. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30335
http://itthon.transindex.ro/?hir=30335
http://itthon.transindex.ro/?hir=30338
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ne-politizaljak-el-az-igazsag-napjat-a-keri-santa-imre
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/autobuszokat-inditanak-a-a-szekely-miko-kollegium-ugyeben-szervezett-tuntetesre
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125472&cim=miko_peticio_varosnapokon_es_a_felszigeten
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Széki Önkormányzati Tanács alakult 
2012. augusztus 25. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Az EMNP Hargita megyei szervezete létrehozta a Széki Önkormányzati Tanács (SZÖT) 

csíki szervezetét. Az alakuló ülésre pénteken került sor a csíksomlyói Fodor-házban, a csíki 

települések önkormányzataiban, néppárti színekben mandátumot nyert képviselők 

jelenlétében. A SZÖT elnökévé György Lászlót, alelnökévé Sorbán Attilát választották. 

 

Újjáépítenék a Rákóczi-várat 
2012. augusztus 26. – Krónika 

A gyimesbükki csángók újraépítenék az ezeréves határ fölött őrködő, Rákóczi-várként 

ismert őrtornyot. A valamikori Nagy-Magyarország legkeletibb részét jelző „vár” 

újraépítésének gondolata Deáky András nyugalmazott tanár ötlete. A volt iskolaigazgató, 

számos gyimesi emlékhely kitervelője és kialakítója szerint a romos állapotban lévő 

megfigyelő vámhivatal újjávarázsolásával a „végváriak” megkoronázhatnák eddigi 

megvalósításaikat. Az előtanulmányt végző szakemberek szerint az őrtorony újjáépítése 

mintegy 150 ezer euróra rúgna. 

 

KÉSZ: megfélemlíti az erdélyi magyarságot a református kollégium 
visszaállamosítása 
2012. augusztus 26. – Krónika 

Az erdélyi magyarság megfélemlítését szolgálja az egyháznak korábban 

kormányrendelettel, jogszerűen visszaszolgáltatott Sepsiszentgyörgyi Református Székely 

Mikó Kollégium újraállamosítását, az egyház pénzbüntetését és a visszaszolgáltatási 

bizottság magyar tagjainak többéves letöltendő, a szintén ártatlan román tagoknak pedig 

felfüggesztett börtönbüntetését elrendelő ítélet - olvasható a Keresztény Értelmiségiek 

Szövetsége (KÉSZ) közleményében. 

 

Büszkék vagyunk arra, hogy a Félsziget Románia legnagyobb zenei fesztiválja! 
2012. augusztus 26. – Nyugati Jelen, transindex.ro, Erdély Ma,  

Környezetbarát, zöld fesztiválként jellemezte a marosvásárhelyi Félszigetet pénteki 

látogatása alkalmával Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. Borbély László 

ugyanakkor megjegyezte: elvárná a marosvásárhelyi polgármesteri hivataltól, hogy az ne 

csak ígérgessen, hanem valóban karolja fel a fesztivált, mely az országban a legnagyobb 

ilyen típusú rendezvény és Marosvásárhely büszke lehet arra, hogy egy ilyen fesztiválnak 

adhat otthont. 

 

A Mikó-ügyről a marosvásárhelyi Félszigeten 
2012. augusztus 26. – maszol.ro, Erdély Ma 

Rendhagyó esemény helyszíne volt szombaton délután a marosvásárhelyi Félsziget 

Fesztivál. A MIÉRT-sátorban összegyűlt fiatalok előtt a Mikó-ügy hátteréről és lehetséges 

következményeiről tudtak meg részleteket azon a beszélgetésen, amelyen Kelemen Hunor 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/szeki-onkormanyzati-tanacs-alakult
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66530
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66563
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66563
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/buszkek_vagyunk_arra_hogy_a_felsziget_romania_legnagyobb_zenei_fesztivalja.php
http://maszol.ro/index.php/belfold/1907-a-miko-ugyrol-a-marosvasarhelyi-felszigeten
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szövetségi elnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester válaszoltak Kelemen 

Attila, a Transindex kiadójának kérdéseire. 

 

Hazatért a hűséges magyar 
2012. augusztus 27. – Krónika 

A hétvégén Zágonban jelképesen újratemették Mikes Kelement. A rendezvény 

megnyitóján Kiss József zágoni polgármester elmondta, tavaly a magyarországi Rodostó 

Alapítvány által szervezett út alkalmával Mikes Kelemen feltételezett rodostói sírjáról 

hoztak földet, hogy azt a szülőföldön elhantolják. 

 

Megnyílt a Teleki Téka 
2012. augusztus 27. – Krónika 

Tizenhárom évig tartó, több szakaszban végzett restaurálási munkálatok zárultak le a 

marosvásárhelyi Teleki Tékában. A kétszáztíz esztendős könyvtárban, amely szombaton 

délelőtt nyitotta meg kapuit, ismét ünnepi hangulat uralkodott. Az egybegyűltek félretették 

a két évvel ezelőtt bebizonyosodott könyvlopási botrány okozta gondokat, és örömmel 

ünnepelték a báró Teleki Sámuel Marosvásárhelyre testált hagyatékának otthont- adó 

épület megújulását. 

 

„Meg kell mutatnunk a közösség erejét” 
2012. augusztus 27. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Három év börtönbüntetésre ítélte még korábban az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 

vezetőjét a romániai bíróság. Markó Attila aki a visszaszolgáltatási bizottság tagja volt 

azért kapott börtönbüntetést, mert a református kollégiumot visszaszolgáltatták az 

egyháznak, ezt két család megkérdőjelezte és büntetőperben támadta meg a döntést. A 

bizottság alapvetően csak a dokumentációk ellenőrzésével foglalkozott, mivel a döntés 

jogszabályok alapján születetett, ezért a bizottság nem mérlegelhetett. 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2012. augusztus 27-i számában olvasható.) 

 

Chmel az emberi jogokról – a Hedvig-ügy kapcsán is 
2012. augusztus 24. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Közelről sem olyan problémamentes a helyzet az emberi jogok terén Szlovákiában, mint 

ahogyan azt Robert Fico kormánya gondolja – véli Rudolf Chmel. „Egy olyan országban, 

ahol maffiózókat engednek szabadon, Malina Hedvignek hat év után azt kell bizonyítania, 

hogy ártatlan, hogy nem verte meg saját magát” – emlékeztet a Most-Híd politikusa. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66580
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66569
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/25/chmel-az-emberi-jogokrol-a-hedvig-ugy-kapcsan-is
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Kaliňák kitart amellett, hogy Hedvig hazudott 
2012. augusztus 24. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Robert Kaliňák (Smer-SD) hat évvel a történtek után is ragaszkodik akkori véleményéhez, 

miszerint Malina Hedvig hazudott az őt 2006. augusztus 25-én, Nyitrán ért támadással 

kapcsolatban. Az akkori és mostani belügyminiszter emlékeztetett: az ismeretlen 

személyek ellen indult vizsgálat még 2006-ban azzal zárult, hogy Malina Hedviget nem 

támadták meg. 

 

Fair-play Szövetség: A főügyészség konkretizálja, miben hazudott Hedvig! 
2012. augusztus 24. – SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Nyilvánosan felszólította a Fair-play Szövetség (AFP) a főügyészséget, magyarázza meg, 

hogy mikor tett hamis vallomást Malina Hedvig. „Anélkül emeltek vádat ellene, hogy 

közölték volna, konkrétan miben hazudott, s ezt az információt mindmáig nem adták meg” 

– írja közleményében a szervezet. 

 

Kvasnica: a hatalom bosszút áll Hedvigen 
2012. augusztus 25. – Vrabec Mária – Új Szó 

Fél év telt el azóta, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága elfogadta a Malina Hedvig és a 

szlovák kormány közötti megállapodást. Roman Kvasnica, Hedvig ügyvédje szerint a 

hatalom most ismét meg akarja mutatni, hogy mindent megtehet. Bízik benne, hogy a 

Nyitrai Kerületi Bíróság nem tesz eleget a főügyészség kérésének és nem rendeli el Hedvig 

intézeti megfigyelését. Kvasnica reméli, hogy „a bíróság nem hagyja magát belerángatni 

ebbe a mocskos játékba”. 

 

Kvasnica: Ficót zsarolhatják Hedviggel 
2012. augusztus 25. – SME, bumm.sk 

Interjút adott a SME c. napilapnak Roman Kvasnica, Malina Hedvig védőügyvédje. 

Kvasnica kifejtette, annak, hogy a hatóságok hat éve képtelenek pontot tenni a hamis 

tanúzás bizonyításával kapcsolatos problémák végére, az az oka, hogy az ügynek nincs 

jogalapja. Kvasnica szerint Robert Fico és Robert Kaliňák is szeretnék, ha az ügy véget 

érne, mert tisztában vannak azzal, mi történt valójában Hedviggel, viszont erről az ügy 

kezdetén nem tudhattak. Az ügyvéd szerint mostanra az üggyel akár zsarolhatják is a 

vezetést - utalások szintjén akár az ügyészség részéről. 

 

Elhunyt Agócs Valéria 
2012. augusztus 25. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Szombaton, súlyos betegség után, 66 éves korában elhunyt Agócs Valéria. Agócs Valéria 

évtizedeken át volt a Szlovák Rádió Magyar Adásának munkatársa. Rádiós pályafutását 

2002-ben fejezte be. Ezt követően 2003 és 2009 között a Frekvenciatanács elnöke volt. 

Tavaly a Magyar Köztársaság Tiszti Középkeresztjével tüntették ki. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/24/kalinak-tovabbra-is-azt-tartja-hogy-hedvig-hazudott
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/24/fair-play-szovetseg-a-fougyeszseg-konkretizalja-miben-hazudott-hedvig
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/25/kvasnica-a-hatalom-bosszut-all-hedvigen
http://www.bumm.sk/72442/kvasnica-ficot-zsarolhatjak-hedviggel.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/08/25/elhunyt-agocs-valeria
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Szeptemberben nevet válthat az MKP 
2012. augusztus 25. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) valószínűleg hamarosan nevet vált - írja a TASR 

hírügynökség. A döntést az MKP Országos Tanácsa hozza meg valószínűleg szeptember 

22-én. Szigeti László, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke elmondta, a többség a 

névváltoztatás felé hajlik, tehát az valószínűleg megtörténik. Szavai szerint több lehetséges 

név felmerült, végül négy-öt maradt „játékban”. Ezek közül kiemelkedik a Magyar 

Közösség Pártja elnevezés. 

 

A. Nagy: a vasúti kétnyelvűség a kormánybiztosi hivatal próbája 
2012. augusztus 26. – SITA, bumm.sk, Új Szó 

Első pillantásra kielégítőnek tűnhet a kisebbségi status quo, ám a helyzet tarthatatlan – 

véli A. Nagy László kisebbségi kormánybiztos. Elmondása szerint több jogszabály-

módosítás előkészítését és beterjesztését tervezi. A kormánybiztos a SITA 

hírügynökségnek elmondta: el szeretné érni, hogy minden technikai és jogi akadály 

elháruljon a kétnyelvű vasúti táblák elhelyezése elől azokon a településeken, ahol a 

nemzeti kisebbség számaránya eléri a 15 százalékot. 

 

Kétnyelvűséget követelő plakátakció Füleken 
2012. augusztus 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Kétnyelvű Gömörért és Nógrádért Szervezet a hétvégén Füleken  kétnyelvűséget 

követelő egy tucat matricát ragasztott ki, amelyek kétharmada alig egy nap alatt eltűnt a 

városból. A polgári aktivisták újfent a magyar nyelvi jogok évek óta tartó mellőzésére 

hívták fel a figyelmet. 

 

Mirović: Szeptember 4-éig átvesszük a hatalmat Újvidéken! 
2012. augusztus 24. – Vajdaság Ma 

Igor Mirović, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnökségi tagja kijelentette, hogy Újvidéken 

szeptember 4-ig megalakul az SNS - Szerbiai Szocialista Párt (SPS) - Egyesült Szerbiai 

Régiók (URS) koalíció, amely átveszi a hatalmat a városban. A Blic napilapnak adott 

nyilatkozatában Mirović hozzátette, szeptember közepéig tíznél is több vajdasági 

községben lesz hatalomváltás. 

 

SNS: Elveszítette többségét a hatalom Újvidéken 
2012. augusztus 25. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Miloš Vučević, a Szerb Haladó Párt újvidéki bizottságának elnöke sajtóértekezleten 

közölte, hogy megállapodást írt alá az SNS és a Mindannyian Újvidékért képviselői 

csoport, „és ezáltal a jelenlegi hatalom elveszítette a többségét”. Hozzátette, értesíteni 

fogja a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) városi vezetőségét, mert az SPS egyik feltétele ahhoz, 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120825165648/Szeptemberben-nevet-valthat-az-MKP.html
http://www.bumm.sk/72463/a-nagy-a-vasuti-ketnyelvuseg-a-kormanybiztosi-hivatal-probaja.html
http://www.bumm.sk/72472/ketnyelvuseget-kovetelo-plakatakcio-fuleken.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13947/Mirovic-Szeptember-4-eig-atvesszuk-a-hatalmat-Ujvideken.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13954/SNS-Elveszitette-tobbseget-a-hatalom-Ujvideken.html
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hogy megkezdje a hatalomváltásról szóló tárgyalásokat, éppen az volt, hogy az SNS 

állapodjon meg a Mindannyian Újvidékért frakcióval. 

 

Magyarkanizsa: Egészség- és fürdőturizmussal foglalkozó képzőközpontot 
hoznak létre 
2012. augusztus 24. – Vajdaság Ma 

Megbeszélést folytatott a magyarkanizsai székhelyű Vajdaság Egészségturizmus Klaszter 

Alapban Vörös Attila, a klaszter igazgatója valamint Nyilas Mihály polgármester és Sarnyai 

Károly, a Cnesa Oktatási és Művelédési Intézmény igazgatója Miroslav Vasin tartományi 

gazdasági titkárral. A megbeszélések eredményeképpen egy vajdasági szintű egészség- és 

fürdőturizmussal foglalkozó képzőközpontot hoznak létre Magyarkanizsán, az ezzel 

kapcsolatos együttműködési megállapodást, a tervek szerint októberben fogják aláírni. 

 

Hamarosan Pajtić–Dačić-találkozó 
2012. augusztus 25. – Magyar Szó 

Ivica Dačić szerb kormányfő, valamint Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke 

feltehetőleg hamarosan tárgyalóasztalhoz ülnek, hogy megbeszéljék a Vajdaság 

hatásköreiről szóló törvény módosítását. Goran Ješić, a tartományi kormány alelnöke 

jelentette be, hogy jogászok munkacsoportja már készíti a módosítási javaslatot, melyet 

valószínűleg szeptember 11-éig be is fejeznek. 

 

Szenvedés-e apa nélkül felnőni?  
2012. augusztus 26. – Kabók Erika – Magyar Szó 

A zombori Alapfokú Bíróságon a napokban zajlott le Mérey Zagyva Emma édesapjának, 

néhai Mérey István szíjgyártó és bőrdíszműves mesternek a holttá nyilvánítása. Erre azért 

van szükség, hogy a ma 78 éves lánya visszaigényelhesse az elvett családi vagyont. Emma 

végigjárta a nem anyagi kárpótlás rögös útját. Bámulatos a kitartása, mégis felháborító, 

hogy tízévesen apa nélkül maradt, megfosztották vagyonától a családot, évtizedekig 

megaláztatásban volt része, s ez nem elég ahhoz, hogy kárpótlásra legyen jogosult. Emma 

abban reménykedik, hogy a bíróság előbb-utóbb a javára dönt, és ha az összeg szimbolikus 

lesz is, ezzel meglesz az erkölcsi beismerés, hogy ártatlanul kivégzett édesapja mellett ők, 

az életben maradottak is szenvedtek. 

 

Elénekli a Himnuszt, és ez nagyon jólesik – interjú Kulin Zoltánnal 
2012. augusztus 24. – Kárpátalja Ma 

Kulin Zoltán a Kárpátalja Megyei Állami Televízió- és Rádiótársaság vezérigazgató-

helyettese. A kárpátaljai magyarság életének hiteles bemutatásáért és a magyar nyelvű 

média színvonalának emelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként nemzeti 

ünnepünk alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át Magyarország K
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13946/Magyarkanizsa-Egeszseg--es-furdoturizmussal-foglalkozo-kepzokozpontot-hoznak-letre.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13946/Magyarkanizsa-Egeszseg--es-furdoturizmussal-foglalkozo-kepzokozpontot-hoznak-letre.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-08-25_Hamarosan_Pajtic_Dacic-talalkozo.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-26_Szenvedes-e_apa_nelkul_felnoni.xhtml
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12585-elenekli-a-himnuszt-es-ez-nagyon-jolesik-interju-kulin-zoltannal
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Ungvári Főkonzulátusán. Az alkalom kapcsán a Kárpátalja Ma interjút készített a 

médiaszakemberrel. 

 

Kijevben tartanak a kettős állampolgárságtól  
2012. augusztus 24. – MTI, Kárpátalja Ma 

Magyarország és Románia után Lengyelország is lehetővé tette a kettős állampolgárságot. 

A lengyel állampolgárság megszerzését egyszerűsítő, és a kettős állampolgárságot 

engedélyező lengyel törvény következményeitől tartanak Kijevben egy csütörtöki orosz 

lapvélemény szerint. Félnek a fiatalok tömeges kivándorlásától, s nem zárják ki, hogy az 

ukránok között már korábban útleveleket osztogató Magyarország és Románia 

javaslatokat fog előterjeszteni az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek autonómiájára - az 

ukrán aggodalmakról a Nyezaviszimaja Gazeta közölt cikket. 

 

Életbe lépett a nyelvtörvény: öröm, sokk és kisebbségi felháborodás 
2012. augusztus 24. – Kárpátalja Ma 

Kizárólag az orosz nyelv kapott regionális státuszt Kivalov és Kolesznyicsenko 

ellentmondásos törvényének beiktatását követően. Ezen a héten „nyelvláz" tört ki 

Ukrajnában – egyes megyei szervek éltek a nyári vakációra készülő parlament által 

sebtében elfogadott nyelvtörvény adta lehetőségekkel. Már Odessza, Zaporizzsja, Donyeck, 

Luhanszk, Dnyepropetrovszk, Harkiv és Herszon megye, valamint a Szevasztopoli Városi 

Tanács is bejelentette az orosz nyelv regionális státuszát. 

 

Ünnepi fogadás az Ungvári Magyar Főkonzulátuson 
2012. augusztus 25. – Kárpátinfo 

A magyar államalapítás ünnepének előestéjén az Ungvári Magyar Főkonzulátuson 

fogadásra került sor. Ezen több kárpátaljai közéleti személyiség tevékenységét ismerték el 

magyar állami kitüntetésekkel. 

 

Moszkal magyar nyelven írt a Kárpátaljai Megyei Tanácsnak 
2012. augusztus 25. – Kárpátalja Ma 

Hennagyij Moszkal képviselő nyílt levelet intézett a Csernyivci és a Kárpátaljai Megyei 

Tanács elnökeinek, Mihajlo Hajnicsernek és Iván Balogának, melyben azt kérte, hogy 

kerüljön napirendre a román és a magyar nyelv regionális státuszának kérdése, valamint 

hozzanak döntést arról, miként használják majd azokat a hivatali munkában és a 

dokumentációban. A dolog érdekessége, hogy a Csernyivci Megyei Tanácshoz intézett 

kérést románul, míg a kárpátaljaihoz küldött levelet magyar nyelven írták meg. 

 

Nyolcvanéves a Pallói Református Templom 
2012. augusztus 26. – Kárpátinfo 

Az ungvári járási Pallón a templom nyolcvanéves fennállása alkalmából hálaadó 

istentiszteletet tartott a református gyülekezet. Az erősen fogyó magyarság még fennálló 
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http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/unnepi-fogadas-az-ungvari-magyar-fokonzulatuson
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12589-moszkal-magyar-nyelven-irt-a-karpataljai-megyei-tanacsnak
http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/nyolcvaneves-palloi-reformatus-templom
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védőbástyája a környék legnagyobb református temploma, ám az azt látogató gyülekezet 

száma mindössze 100 főt számlál. 

 

Szent István ünnep Bécsben 
2012. augusztus 26. – Volksgruppen 

Magyar nyelvű misével emlékeztek meg Szent Istvánról, az államalapító királyról 

szombaton Bécsben a Stephansdomban ausztriai, magyarországi és határon túli magyar 

hívők. A misét celebráló Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát kiemelte, hogy Szent István 

létrehozta a magyar állam és a magyar keresztény egyház kereteit. "Erős kézzel, 

bölcsességgel és előretekintéssel úgy fogta össze népét, hogy itt vagyunk ma is, és 

keresztények lehetünk, és magyarok lehetünk" - fogalmazott a püspök a mintegy másfél 

ezres hallgatóság előtt.  
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

