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Navracsics: A magyarság nem létezhet elszigetelten 
2012. augusztus 27. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A magyarság nem létezhet elszigetelten, egymagában Európa közepén - mondta 

Navracsics Tibor a Balassi Intézet éves hungarológiai konferenciáján hétfőn a fővárosban. 

A miniszterelnök-helyettes kiemelte: a hungarológia nem öncél, hanem a párbeszéd 

rendkívül fontos eszköze. A nemzeti elsorvadás első lépése azt lehet szerinte, ha elveszítjük 

kapcsolatunkat a külvilággal. Navracsics Tibor szerint mindennel foglalkozni kell, ami 

magyar, az élet minden szegmensével, és meg kell ismertetni, meg kell szerettetni a 

magyarság eredményeit a külföldi közvéleménnyel. A hungarológiát bővíteni kell oly 

módon, hogy azok is megérthessék a Magyarországon korábban és ma zajló folyamatokat, 

történelmünket, akik nem beszélik a magyar nyelvet - fejtette ki. 

 

Balliberális bojkott közepette tér vissza Băsescu 
2012. augusztus 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap, Népszabadság 

Ötvenegy nappal felfüggesztése után visszatérhet az államelnöki hivatalba Traian Băsescu, 

miután a parlament tudomásul vette a leváltásáról rendezett népszavazás 

érvénytelenségét. Az alkotmány szerint a taláros testület döntését a parlament együttes 

ülésén kell ismertetni, amely ezt követően, a hivatalos közlönyben való megjelenésekor lép 

hatályba. A hatalmon lévő balliberálisok bojkottal próbálták megakadályozni az 

alkotmánybírósági döntés végrehajtását. 

 

Martonyi: a magyar-szlovák kapcsolatok meglehetősen jók    
2012. augusztus 27. – MTI, Hirek.sk  

Martonyi János úgy látja, az országgal szembeni támadások nyugvópontra jutottak, újabb 

vitákra nem számít, ám elképzelhetőnek tartja, hogy a választási részvétel regisztrációhoz 

kötése - ha megtörténik - kérdéseket vet fel nemzetközi színtéren. Ezt szerinte az 

Alkotmánybíróság (Ab) előzetes normakontrollja kiküszöbölhetné. A Romániához fűződő 

viszonyról elmondta: az elmúlt két évben az jobb volt, mint korábban bármikor, az utóbbi 

hónapokban azonban kedvezőtlen változások történtek. Martonyi János példátlannak 

minősítette, hogy a szlovák hatóságok hat év elteltével elmeorvosi vizsgálatnak akarják 

alávetni Malina Hedviget. Ugyanakkor azt mondta: a magyar-szlovák kapcsolatok 

meglehetősen jók, és ezen a szlovákiai kormányváltás sem változtatott lényegesen, noha a 

korábbi viták - a nyelvtörvényről és az állampolgárságról - fennmaradtak.  

 

Készül az intézkedési terv a Wekerle Terv végrehajtására 
2012. augusztus 27. – MTI, Echo TV, Magyar Hírlap 

Az érintett tárcák szoros együttműködésével már készül a hazai vállalkozások Kárpát-

medencei piaci pozíciójának erősítését szolgáló Wekerle Terv éves intézkedési terve, amely 

a 2013-ban végrehajtható vagy megkezdhető feladatokat fogja tartartalmazni - közölte a 

Nemzetgazdasági Minisztérium. A Wekerle Terv Kárpát-medencei makro regionális 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/27/10/Navracsics_a_magyarsag_nem_letezhet_elszigetelten_.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66593
http://www.hirek.sk/kulfold/20120827223008/Martonyi-a-magyar-szlovak-kapcsolatok-meglehetosen-jok.html
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gazdaságfejlesztési stratégia, amelynek fő célja a hazai tulajdonú vállalkozások térségi 

piaci pozícióinak erősítése, a Kárpát-medencei célterületekre irányuló befektetések 

elősegítése. Közvetett célkitűzés, hogy a magyar gazdaság Kárpát-medencei pozícióinak 

erősítésén keresztül a határon túli magyar közösségek életfeltételeinek jobbítását, önálló 

gazdaságfejlesztési terveinek megvalósítását is támogassa, kihasználva a határon túl élő 

nemzetrészek híd szerepét a többségi társadalom és Magyarország között. 

 

Újra útnak indul a Kárpátalja Expressz 
2012. augusztus 27. – MTI, Magyar Nemzet 

Az Osztrák-Magyar Monarchiában épült vasútvonalon négy országot érintve közlekedik, és 

12 helyen áll meg az idén harmadik alkalommal közlekedő Kárpátalja Expressz szeptember 

7–9-én – jelentették be a szervezők hétfőn sajtótájékoztatón Budapesten. Molnár Béla, a 

KDNP Közlekedési Szakbizottságának elnöke kiemelte: nemzetpolitikai és vasúttörténeti 

jelentősége van a Kárpátalja Expressz közlekedésének, hiszen összeköti az ott élő és az 

anyaországi magyarokat, és lehetőséget teremt találkozásra, közös ünneplésre a helyi 

magyar közösségekkel. 

 

Duşa: december 2-án lesznek a parlamenti választások 
2012. augusztus 27. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

December másodikán szervezik meg a parlamenti választásokat – jelentette be vasárnap 

este Mircea Duşa a Realitatea hírtelevízióban. A belügyminiszter elmondta, a 

választásokkal kapcsolatos határozatokat a kormány szeptember elsejei ülésén hozza meg. 

 

Tőkés: „Ne engedjünk '89-ből!” 
2012. augusztus 27. – transindex.ro, Krónika 

„A 21. századi egységesülő Európa egyik tagországában feltámadt a múlt: a kommunisták 

és örököseik ismét a totális hatalomátvételt tűzték ki célul, az ország alkotmányát, a 

törvényeket és szabályokat megsértve minden hatalmi ágat a kezükbe akarnak 

kaparintani” - olvasható Tőkés László Mikó-ügyben írt közleményében. E szerint a 

politikai visszarendeződésen túlmenően további aggodalomra ad okot az, hogy „az – 

elvileg – független igazságszolgáltatás nem ismeri el a magántulajdonhoz való jogunkat.” 

 

33 835 magyar él Temes megyében 
2012. augusztus 27. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

A megyei statisztikai hivatal nyilvánosságra hozta a tavalyi népszámlálás előzetes 

eredményeit, amely szerint Temes megye lakossága 2011-ban 650 544 fő volt. A  megye 

összlakosságának 87,2%-a román, 5,2%-a magyar, 1,3%-a roma, 1,2%-a német és 0,9%-a 

ukrán anyanyelvűnek vallotta magát. A Temes megyei magyarság lélekszáma a legutóbbi 
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http://mno.hu/hatarontul/ujra-utnak-indul-a-karpatalja-expressz-1101565
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népszámlálás szerint 33 835 fő. Temesváron 14 967, Lugoson 2604, Zsombolyán 1159, 

Újszentesen 1049 magyar él, a többi településen a magyarság lélekszáma nem éri el az 

1000 főt. 

 

A főtanfelügyelőnél kértek kihallgatást a felháborodott szülők 
2012. augusztus 27. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A marosszentkirályi óvodások szüleinek képviselői kihallgatást kértek Ștefan Someșan 

főtanfelügyelőnél. Szerintük ugyanis törvénysértően jár el a Maros Megyei 

Tanfelügyelőség, mivel az eddig létező hat óvodai csoport helyett csak négyet indítana el. A 

hatból eddig három magyar óvodai csoport működött a marosszentkirályi óvodában, 

ősztől viszont megszűntetnének egyet, noha a szülők úgy vélik: van három csoportra való 

magyar gyerek az intézményben. 

 

Tanácsadó elöljárói előjogokkal 
2012. augusztus 28. – Szucher Ervin – Krónika 

Csegzi Sándor a Krónikának adott interjúban kifejtette: „Azt hiszem, mindenki számára 

világos, hogy a mostani RMDSZ-es alpolgármester nem azért szorult háttérbe, mert én itt 

vagyok a városházán, és a polgármester tanácsadójaként végzem a feladatomat. Ezt a 

kérdést csak azok teszik így fel, akik rosszindulatúan kezelik az ügyet. Azok a személyek, 

akik a választási listák összeállításakor figyelmen kívül hagyták a városi szervezet és 

választmánya akaratát, és úgy döntöttek, nem lenne szerencsés, ha újabb tanácsosi, netán 

alpolgármesteri mandátumot szereznék”. 

 

Református szervezetek tiltakoznak Mikó-ügyben 
2012. augusztus 27. – maszol.ro 

A Magyar Népfőiskolai Collegium (MNC) elnöksége és a Magyar Református Egyházak 

Tanácskozó Zsinatának (MRETZS) elnöksége felszólította az illetékes román hatóságokat, 

hogy semmisítsék meg a Református Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

visszaállamosításáról hozott bírósági határozatot - közölte az MNC hétfőn az MTI-vel. 

 

BBTE: félezer ingyenes hely magyar tagozaton 
2012. augusztus 28. – Szabadság 

Összesen 344 államilag támogatott és 1274 fizetéses helyet hirdet meg a Babeş–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) az őszi felvételi időszakban a magyar tagozaton, az alapfokú 

képzésben. A legtöbb tandíjmentes hely a szociológia és szociálismunkás-képző karon van 

(50 ingyenes és 182 fizetéses hely), de a történelem és filozófia karon (40 állami és 38 

térítéses hely) és a matematika és informatika karon (32 tandíjmentes és 75 fizetéses hely) 

is jó eséllyel lehet még bejutni. A református tanárképző, illetve a római katolikus teológia 

karon is sok, 39, illetve 33 a még szabad ingyenes helyek száma. Ami a mesterképzést 

illeti, 156 ingyenes és 528 tandíjas helyből válogathatnak a magyar érdeklődők. 

 

http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-fotanfelugyelonel-kertek-kihallgatast-a-felhaborodott-szulok
http://maszol.ro/index.php/kulfold/1955-reformatus-szervezetek-tiltakoznak-miko-ugyben
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Mérlegnyelv 
2012. augusztus 27. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

„Sokáig az RMDSZ volt a romániai politika mérlegnyelve. Az utóbbi hónapok politikai 

háborúja azonban lényegesen beszűkítette mozgásterét. Melyben a mérlegnyelv szerepét 

maga az erdélyi magyar közösség vette át. A népszavazás végkimenetelében döntő szava 

volt tömeges bojkottja révén. Az erdélyi magyarság országos politikai tényezővé vált. Ezzel 

szinte valamennyi politikai alakulatnak számolnia kell” – írja Chirmiciu András a Nyugati 

Jelen keddi számában. 

 

Református szervezetek tiltakoztak a komáromi leminősítés ellen 
2012. augusztus 27. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A Magyar Népfőiskolai Collegium (MNC) közgyűlése és a Magyar Református Egyházak 

Tanácskozó Zsinatának (MRETZS) elnöksége egyhangú határozattal elítélte a szlovák 

kormányzati szervek azon törekvését, hogy a révkomáromi Selye János Egyetemet 

főiskolává szándékoznak visszaminősíteni. 

 

Sikert aratnak a Pro Civis óriásplakátjai, a hatalom hallgat 
2012. augusztus 27. – Felvidék Ma 

Kétnyelvű óriásplakátok jelentek meg a Dunaszerdahely és Pozsony közötti útvonalon, 

melyek a közlekedési útjelzőtáblákra vonatkozóan mutatnak „helyes irányt”. A plakátokon 

a felvidéki városok megnevezése két nyelven, szlovákul és magyarul is  olvasható. Őry 

Péter, a plakátokat kihelyeztető Pro Civis Polgári Társulás elnöke elmondta, eddig csupán 

elismerő nyilatkozatokat kaptak, „elmarasztaló vélemények eddig nem voltak, úgy is 

fogalmazhatok, hogy a hatalom hallgat. Gyakorlatilag nem is tehetnek mást, hiszen legális 

keret találtunk a kétnyelvűség gyakorlati megjelenése fontosságának felhívására”. 

 

 
 
Utalják az oktatási támogatást 
2012. augusztus 28. – Új Szó 

Szeptember 4-én kezdi a Bethlen Alap utalni a határon túli magyar szülőknek az oktatási-

nevelési támogatást. A hozzájárulás késve érkezik, nem a most induló, hanem még az előző 

tanévre szól – írja az Új Szó. Szeptember 5-én minden, első körben pozitívan elbírált 

pályázat gazdája megkapja számlájára a pénzt. Az első elbírálási körbe azok kerültek, akik 

1993. szeptember 1-je után születtek. Szlovákiából 43 237 ilyen kérvényező kapott pozitív 

elbírálást, 302 esetben (50 igazolatlan óra feletti hiányzás miatt) elutasításra ajánlotta a 

kérvényt az SZMPSZ. 

 

El akarják választani az ügyvédjétől Hedviget 
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2012. augusztus 28. – Új Szó 

A vádhatóság azért akarja elrendelni Malina Hedvig pszichiátriai intézeti megfigyelését, 

mert ott nem lehetne vele ügyvédje, Roman Kvasnica. Ez az ügyészségnek írt szakértői 

jelentésekből derül ki. „Leszögezte, nem fog velünk kommunikálni, és ezt, kiváltképp 

ügyvéde jelenlétében, nem tudtuk befolyásolni” – ismerték be azok a pszichiáterek, akiket 

az ügyészség Malina Hedvig meghallgatásával bízott meg, ám ő egy szót sem szólt. 

Ügyvédje tegnap a Nyitrai Kerületi Bíróságra panaszt nyújtott be. Külön hangsúlyozza, 

nem akadályozta a szakértői vizsgálatot, hiszen védencével együtt megjelent azon. 

 

Megvan a többség Újvidék polgármesterének leváltásához? 
2012. augusztus 27. – Vajdaság Ma 

A Szerb Haladó Párt (SNS) újvidéki bizottságának tagjai kedden adják át a városi 

képviselő-testület rendkívüli ülésének összehívására vonatkozó indítványukat, amelynek 

egyetlen napirendi pontja lenne a jelenlegi polgármester, Igor Pavličić leváltása. Az SNS 15 

képviselője mellett az indítványt támogatni fogja a Roma Demokrata Párt (RDS) és a Szerb 

Megújhodási Mozgalom (SPO) alkotta Mindenki Újvidékért csoport is, amellyel az SNS 

szombaton írt alá nyilatkozatot a közös fellépésről. 

 

Vajdaság Szerbia „legfőbb érve” az EU- felé vezető úton 
2012. augusztus 27. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Belgrád számára az idén nem jelölik ki az uniós csatlakozási tárgyalások kezdetének 

időpontját, jelentette ki Jelko Kacin, az EU szerbiai jelentéstevője. „A tárgyalások 

megkezdésének időpontja egészen biztosan nem ebben az évben lesz, s akkor fogják 

kijelölni ezt az időpontot, amikor Szerbia bizonyítékokkal tudja alátámasztani, hogy kész 

az EU-s csatlakozásra”, mondta Kacin a Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház 

elnökével való találkozóján. Kacin úgy értékelte, Vajdaság Szerbia „legfőbb érve” az 

Európai Unióba vezető úton. 

 

„Egy ilyen Szerbia nem lehet az unió tagja”  
2012. augusztus 28. – Magyar Szó 

Jelko Kacin, az EU szerbiai jelentéstevője és Pásztor István hétfői megbeszélése után 

Pásztor elmondta, hogy beszélgetésük egyik témája éppen a vajdasági kérdés volt, amellyel 

kapcsolatban az elmúlt hetekben felmerült egy olyan elképzelés is, mely szerint a legjobb 

lenne nemzetközi szintre emelni azt. „Ma is azt ismételtem meg, amit már korábban is 

elmondtam: tartalmilag kifogásolható számomra ez az elképzelés. E problémát nem kell 

nemzetközi szintre emelni, hisz az semmiképp sem rejthető el. Kompromisszumos 

megoldást keresünk, amely kiutat jelenthet az alkotmánybíróság döntése után előállt 

helyzetből” – fogalmazott Pásztor. 
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Szamárverseny harmincadszorra  
2012. augusztus 27. – Magyar Szó 

Királyhalmán több évi huzavona után végre révbe érni látszik az Ásotthalommal közös 

határátkelő ügye. Az ünnepélyes határmegnyitón elhangzott, hogy a tervek szerint 

december elejétől már nemcsak évente egy napra, 10-től 21 óráig lesz nyitva a határ, 

hanem mindennap. 

 

Magyar Ház nyílik Belgrádban 
2012. augusztus 27. – Pannon RTV 

Magyar Házat nyitnak hamarosan Belgrádban – ez is elhangzott a budapesti Balassi 

Intézetben tartott Hungarológiai Konferencián. Az eseményen 20 ország 40 egyetemének 

tanárai, lektorai vettek részt. A fő kérdés az volt, hogyan lehet a magyar nyelvet és kultúrát 

megkedveltetni külföldön. 

 

Feszül(t) a helyzet a DP-ben 
2012. augusztus 27. – Pannon RTV 

Dragan Đilas, a Demokrata Párt elnökhelyettese készen áll arra, hogy új pártot hozzon 

létre. A Blic szerint ezt akkor teszi meg, ha a szeptember 8-i főbizottsági ülés után Boris 

Tadić eddigi elnök nem mond le. A szombati hétórás demokrata párti ülésen arról 

határoztak: nem engedik meg, hogy a DP szétessen és új politikai szervezetek alakuljanak. 

Ezzel szemben hétfőn újabb események történtek, amelyek bonyolítják a Demokrata Párt 

jövőjét. 

 

Érdekképviselet és következetesség  
2012. augusztus 27. – Kárpáti Igaz Szó 

Elsősorban az aktuálpolitikai kérdések megvitatásáról szólt az Ukrajnai Magyar Nemzeti 

Tanács (UMNT) hétvégi beregszászi ülése. Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) elnöke helyzetelemzésében rámutatott, kisebbségi szempontból az 

elmúlt két esztendő a kedvező folyamatok időszaka volt, s az október végi parlamenti 

választások fő kérdése az, folytatódik-e mindez, vagy megkezdődik a visszarendeződés.  

 

Nyugat-Ukrajna lázad Kijev ellen 
2012. augusztus 27. – Kárpátalja Ma 

A nyugat-ukrajnai Ivano-Frankivszk önkormányzati képviselői nem ismerik el az ukrán 

Rada által elfogadott és a Viktor Janukovics elnök által aláírt nyelvtörvényt. A képviselők 

szerint a nyelvtörvény megsérti az ukrán alkotmány 10. cikkelyét, miszerint Ukrajna 

államnyelve az ukrán nyelv. Az ivano-frankivszki politikusok szerint Ukrajna „kisorosz” 

elnöke aláássa az ukrán alkotmányosság alapjait, megsemmisíti a nemzeti értékeket, kezet 

emel a „nép lelkére”, az ukrán nyelvre. A képviselők szerint a nyelvtörvény célja nem a 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-08-27_Szamarverseny_harmincadszorra.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=17208
http://pannonrtv.com/web/?p=17124
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10394
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/12623-nyugat-ukrajna-lazad-kijev-ellen
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kisebbségi nyelvek védelme, hanem az „egységes birodalmi nyelv” védelme, majd 

kiterjesztése az ország egész területére. 

 

Pénteken ülésezett az Ösztöndíjtanács  
2012. augusztus 27. – Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 24-én Eszéken, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

székházában ülésezett a Horvátországi Magyar Ösztöndíjtanács. „Az új határozat szerint az 

előértékelő bizottság javasolja a pályázatokat a budapesti Ösztöndíjtanácsnak, ott fognak 

végső döntést hozni. Az ún. nulladik évfolyamra, vagyis az előkészítő képzésre a nyolc 

helyre nyolc pályázat érkezett be, ezek mindegyikét javasoltuk. Az alapképzés öt helyére 

mindössze két pályázatot kaptunk, mindkettőt elfogadtuk. A mesterképzés három helyére 

4 pályázatot kaptunk, és mivel sajnos csak hármat javasolhattunk, az elért pontszámok 

alapján állítottuk fel a rangsort” - nyilatkozta Csapó Nándor, a testület elnöke. 

 

Anyanyelvi szaktábor gyerekeknek 
2012. augusztus 27. – Volksgruppen 

A Bécsi Magyar Iskolaegyesület ezen a héten szervezi meg magyar anyanyelvi szaktáborát. 

A táborba 16 gyerek jelentkezett. Az egyesület a tábort immár hetedik éve szervezi meg 

azzal a céllal, hogy a gyerekek magyar nyelvtant is tanulhassanak a csakis a nyelvre szánt 

órákban. A magyar anyanyelvű gyerekek többfajta témáról gyakorolhatnak az oktatókkal. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3583-penteken-uelesezett-az-oesztoendijtanacs
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/170050/
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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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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/

