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Külhoni magyarok nyelvvizsgája: megszűnik az igazságtalan gyakorlat 
2012. augusztus 28. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Már a kormány előtt van az rendelettervezet, amely megoldja a külhoni magyaroknak a 

nyelvvizsgáért Magyarországon járó többletpontok kérdését – mondta Répás Zsuzsanna az 

MTI-nek azt követően, hogy előadást tartott a Rákóczi Szövetség főiskolásoknak rendezett 

nyári táborában. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, a módosítás 

lehetővé teszi, hogy azok a külhoni magyar diákok, akik magyar nyelvű középiskolában 

sikeresen leérettségiztek az államnyelvből, ezt középfokú nyelvvizsgaként tudják 

elfogadtatni Magyarországon, és a felvételi eljárásban is többletpontokat kaphassanak. 

 

Visszatért hivatalába Traian Băsescu 
2012. augusztus 28. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Magyar 

Hírlap, Nyugati Jelen, Szabadság 

Ismét Traian Băsescu Románia teljes jogú elnöke, miután hétfőn megjelent a hivatalos 

közlönyben a másfél hónapja felfüggesztett államfő leváltásáról rendezett, július végi 

népszavazás érvénytelenségét megállapító alkotmánybírósági határozat. Băsescu kedd 

délelőtt jelent meg 54 napos szünet után az elnöki hivatalban. 

 

Kelemen Hunor: Az Igazság Napján nem politizálunk 
2012. augusztus 28. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Ezt az ügyet együtt kezdtük szervezni az egyházakkal, ez egy alapvetően politikai ügy, nem 

lehet azt csinálni, hogy a politikus büdös, amikor nem tetszik valakinek, amikor pedig baj 

van, akkor meg a politikushoz fordulnak – panaszolta az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor 

a továbbiakban méltatta Sántha Imre lelkész érdemeit az ügyel kapcsolatban, majd 

kijelentette: ott lesznek az Igazság Napján, de nem politikai kampánybeszédeket fognak 

mondani, hanem arról fognak beszélni, hogy egy közösségi, egy alapvető emberi jog sérül. 

 

Megalakult a közmédián belül a Kós Károly Kollégium 
2012. augusztus 28. – MTI, hirado.hu 

Megtartotta alakuló ülését csütörtökön a Kós Károly Kollégium, a közmédia külhoni 

magyarsággal foglalkozó tanácsadó testülete. A kollégium feladata a külhoni magyarsággal 

foglalkozó műsorok és hírügynökségi tartalmak elemzése. A testület figyelemmel kíséri a 

határon túl élők sokszínű megjelenítését, valamint a külhoniak tájékoztatásának 

szempontjait. 

 

Magyar-szlovák egyeztetés határ menti fejlesztésekről 
2012. augusztus 28. – MTI, Új Szó 

Az infrastruktúra-fejlesztésről, a határon átnyúló közösségi közlekedés helyzetéről és 

munkavállalási kérdésekről is egyeztetett a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló M
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Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottság társelnöki ülése kedden a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztériumban. Egyeztettek a határon átívelő közösségi közlekedés 

helyzetről, a vasúti, illetve autóbusz-közlekedés fejlesztésének lehetőségeiről a határ menti 

területeken, megkönnyítendő a határ két oldalán élő állampolgárok munkába járását, 

mindennapi kapcsolattartását. 

 

Mikó-ügy: az LMP is tiltakozik 
2012. augusztus 28. – Krónika, transindex.ro 

A Lehet Más a Politika parlamenti frakciója tiszteletben tartja a román állam bíróságának 

függetlenségét, de a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott ítéletet példátlannak és 

elfogadhatatlannak tartja. A képviselőcsoport támogatásáról biztosítja a szeptember 1-jén 

Sepsiszentgyörgyön tüntetőket - áll a magyarországi ellenzéki párt keddi közleményében. 

 

Megszüntetnék a Látó szépirodalmi folyóirat önállóságát 
2012. augusztus 28. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro,Szabadság 

Egyelőre levették a Maros megyei önkormányzat napirendjéről a Látó és a Vatra 

szépirodalmi folyóiratok önálló jogi státusának megvonását célzó határozattervezetet, 

Ciprian Dobre tanácselnök elképzeléséről csütörtökön kellett volna döntenie a 

közgyűlésnek. A liberális testületvezető azt akarta elérni, hogy a két folyóirat már 

szeptember elejétől a megyei könyvtár fennhatósága alá kerüljön és felére csökkentené a 

szerkesztők számát. A javaslat a két ismert irodalmi lap önállóságának megszűnését 

jelentené, ez ellen mindkét folyóirat munkatársai tiltakoznak. 

 

A legnagyobb magyar megmozdulás készül 
2012. augusztus 28. – Kovács Zsolt – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

Becslések és visszajelzések alapján több mint 20 ezer személy vesz részt szombaton, a 

Sepsiszentgyörgyön szervezendő Igazság Napja nevű tiltakozáson. Ez lesz a rendszerváltás 

utáni legnagyobb erdélyi magyar tömegmegmozdulás – mondta Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspökhelyettese. 

 

Ökumenikus ima Szegeden a Székely Mikó Kollégiumért 
2012. augusztus 28. – maszol.ro 

Ökumenikus imádságot tartanak szombaton a szegedi dómban a református 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumért, ezzel csatlakoznak az intézmény 

visszaállamosítása elleni tiltakozáshoz - közölte a Magyarországi Református Egyház 

zsinatának kommunikációs szolgálata kedden az MTI-vel. 
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Kettős veszély 
2012. augusztus 29. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke úgy fogalmaz, hogy „a Látónak és a Vatrának a megyei könyvtár 

kötelékeibe való beolvasztási szándéka felér az erdélyi kortárs magyar, illetve román 

irodalom amúgy is igen foghíjas (ön)védelmi rendszere két bástyájának az aláásásával, 

hogy aknázásról ne beszéljek”. 

 

Román kézben a magyar hírlap 
2012. augusztus 29. – Babos Krisztina – Krónika 

Gazdát cserélt a napokban a Szatmári Magyar Hírlap, így a komoly anyagi gondokkal 

küzdő újság valószínűleg nem szűnik meg. A lapot átvevő Solpress Kft. médiatröszt 

emellett szeptember elsejétől egy televíziós csatornát is útjára indít, amely magyar nyelvű 

adást is sugároz majd. 

 

Gyalu: zöld jelzés a restitúciónak 
2012. augusztus 29. – Krónika 

Jóváhagyta tegnapi ülésén a Kolozs megyei közgyűlés azt a határozatot, amellyel az 

önkormányzat a közvagyonából a magánvagyonába utalta át a gyalui kastélyt. Vákár 

István, a megyei tanács RMDSZ-es alelnöke a Krónikának elmondta, ezzel a lépéssel 

minden akadály elhárult a kastély visszaszolgáltatása elől. 

 

Az igazság napja 
2012. augusztus 29. - Szencz Dóra - Demokrata 

Bár az Európai Tanács Románia EU-hoz való csatlakozási kérelmének véleményezésében 

kikötötte, hogy szolgáltassa vissza az elkobzott egyházi javakat, most mégis úgy tűnik, 

hogy megállt a korábban gördülékenyen haladó visszaszolgáltatás. A Székely Mikó 

Kollégium mely a református egyház tulajdonában volt, majd a világháborút követően 

államosítva lett. 1999-ben egy kormányrendelet rendelte el, hogy a kollégiumot és a hozzá 

tartozó épületet szolgáltassák vissza az egyháznak, ezt azonban 2002-ben két család 

megakadályozta. Beperelte az egyházat és az önkormányzatot, hogy az épületek soha nem 

voltak az egyház tulajdonában. Félő, hogy az ügy precedens lesz és utat nyit a 

magyarellenes polgármestereknek, hogy bármilyen visszaszolgáltatott ingatlant 

visszaállamosítsanak. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2012. augusztus 29-i számában olvasható.) 

 

Kiegyezésre és egységes fellépésre van szükségünk 
2012. augusztus 29. – Barta József – Szabad Újság 

Boldoghy Olivérrel, révkomáromi színész-vállalkozóval, a Fontos vagy! mozgalom 

szóvivőjével, a kettős állampolgárságért küzdő munkacsoport tagjával készült interjút 
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közölt a Szabad Újság c. hetilap. „A magyar identitás mifelénk sajnos, nem menő. 

Magyarországnak rossz a nemzetközi sajtója, idehaza pedig évtizedek óta működik egy 

többségi propaganda, miszerint a magyar minőség egy buta, paraszti, másodrendű ázsiai 

jelleg, szemben az európeér, haladó szláv nemzettudattal. Ennek a nyilvánvalóan hazug 

manipulációnak sajnos beérni látszik a gyümölcse, közösségünk egy része el is hitte, és 

inkább identitást vált.” 

 

A polgári öntudat fölöttébb szükséges voltáról 
2012. augusztus 29. – Kulcsár Ferenc – Szabad Újság 

„Köntörfalazás nélkül mondjuk ki: a magyar nemzet „felvidéki ágának” 1920 óta 

meglehetősen mostoha osztályrész jutott: ennek a Csallóköztől a Bodrogközig egy törékeny 

testet alkotó közösségnek hol az otthonát, hol a nyelvét, hol az állampolgárságát vették el, s 

időről időre „idegen testként”, „komoly biztonsági kockázatként” tartják őt számon ősei 

szülőföldjén.” 

 

Botrány a Malina-ügyben 
2012. augusztus 29. - Kocur László - Magyar Hírlap 

A Nyitra Kerületi Bíróság a napokban dönt arról, hogy elrendeli Malina Hedvig zárt 

intézeti megfigyelését vagy sem. A vádlott ügyvédje beadványt nyújt be a bírósághoz, 

amiben emlékezteti a testületet, hogy az ügyészség még mindig nem mondta meg, hogy 

mivel is vádolják Malina Hedviget. Martonyi János külügyminiszter az InfoRádiónak 

nyilatkozva példátlannak nevezte, hogy a szlovák hatóságok hat év után akarják 

elmeorvosi vizsgálatnak alávetni Malina Hedviget. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2012. augusztus 29-i számában olvasható.) 

 

Szeretnénk az EU része lenni, de nem minden áron 
2012. augusztus 28. – Pannon RTV 

„A legrövidebb út, hogy Szerbiai belépjen az Európai Unióba, hogy magasabb szintre emeli 

a Pristinával való párbeszédet” – nyilatkozta Jelko Kacin. Az Európai Parlament szerbiai 

jelentéstevője kedden Tomislav Nikolićtyal tárgyalt. A szerb államfő erre reagálva 

elmondta: „minden komoly szerbiai politikus szeretné, hogy az ország az EU része legyen, 

de nem minden áron.” 

 

Reformokkal gyorsítani 
2012. augusztus 29. – Magyar Szó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Reményeink szerint hamarosan kitűzik az uniós csatlakozási tárgyalások kezdetének 

időpontját, ugyanis az új szerb kormány az ország polgárainak érdekében elkötelezte 

magát a reformok folytatása mellett – jelentette ki kedden Ivica Dačić kormányfő Jelko 

Kacin európai parlamenti jelentéstevőnek. Dačić szerint Jelko Kacin kijelentése, miszerint 
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a csatlakozási dátum kijelölésére Szerbia az idén nem számíthat, csupán a jelentéstevő 

saját álláspontja. 

 

Rendkívüli ülést követelnek 
2012. augusztus 29. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szerb Haladó Párt és velük partneri viszonyban lévő tanácsnoki csoportok tagjai kedden 

délben benyújtották Aleksandra Jerkov képviselő-testületi elnöknek a kérvényüket, hogy 

hívjon össze egy rendkívüli képviselő-testületi ülést, amelyen Igor Pavličić polgármester 

leváltásáról fognak dönteni. Az újvidéki polgármester leváltását kezdeményező 

csoportoknak összesen 35 tagja van, a többséghez azonban legalább 40-en kellenek a 78 

tagot számláló városi képviselő-testületben. Most a Szerbiai Szocialista Párt újvidéki 

képviselőinek döntésére várnak, akik a választások után a hatalmat alkotják a Demokrata 

Párttal és a Vajdasági Szociáldemokrata Ligával. Amennyiben átállnak a haladókhoz, 

akkor Újvidéken új vezetés alakul. 

 

Fókuszban a Vajdaság 
2012. augusztus 29. - Sebestyén Imre - Magyar Nemzet 

Az Európai Parlament szerbiai jelentéstevője Jelko Kacin találkozott Pásztor Istvánnal a 

VMSZ elnökével, ahol nem kerülték meg Vajdaság tartomány kérdését. Kacin elismerte, 

hogy a tartomány a „legnagyobb argumentuma” Szerbiának az Unió felé vezető úton. 

Pásztor István felvetette, hogy a vajdasági kérdést nemzetközi színtérre kellene vinni, 

azonban Kacin ezt ellenezte. Szerinte Vajdaság kérdését nem kell internacionalizálni, 

mivel a problémát már nem lehet eltakarni. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. augusztus 29-i számában olvasható.)  

 

A magyar regionális nyelvként való alkalmazásáról tanácskoztak 
Beregszászon 
2012. augusztus 28. – MTI, hirado.hu 

A kisebbségbarát új ukrán nyelvtörvény rendelkezéseinek végrehajtására szólította fel a 

kérdésben illetékes kárpátaljai megyei önkormányzatokat a Kárpátaljai Határ Menti 

Önkormányzatok Társulásának (KHÖT) fóruma kedden Beregszászon. 

 

Megalakultak a kerületi választási bizottságok  
2012. augusztus 28. – Kárpátalja Ma 

Vasárnap, mintegy két hónappal az október 28-án esedékes parlamenti választások előtt a 

Központi Választási Bizottság (CVK) megalakította a kerületi választási bizottságokat. 

Eldőlt, hogy a kárpátaljai magyarságot képviselő, jelöltjét három választókerületben is 

indító KMKSZ - Ukrajnai Magyar Pártnak egyetlen képviselője sem lett tagja valamelyik 

kerületi választási bizottságnak. Ugyanakkor mind a hat kárpátaljai kerületi választási 
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bizottságban képviselve lesznek megyénkben alig vagy egyáltalán nem ismert ukrán 

pártok. 

 

Regionális státust kaphat a magyar nyelv Kárpátalján 
2012. augusztus 28. – MTI, Kárpátinfo 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanácsa 

(UMNT) nyilatkozatban szólította fel Kárpátalja magyarok lakta közigazgatási egységeinek 

és településeinek képviselőit, valamint polgármestereit, hogy még szeptemberben 

kezdeményezzék a tanácsok összehívását, s tűzzék napirendre a magyar nyelv regionális 

státusának kérdését. 

 

13 új autóbuszt kaptak Kárpátalján az iskolák 
2012. augusztus 28. – Kárpátinfo 

A Munkácsi, Técsői és Huszti járások 3-3 autóbuszt kaptak, két modern iskolabuszt pedig 

a Nagybereznai és Ungvári járás kapott. Az iskolabusz program egyébként 2003-tól 

működik Kárpátalján. Ezek az autóbuszok több mint 12 ezer diákot és tanárt szállítanak 

naponta a tanintézetekbe. 

 

Lendvai Nyár 
2012. augusztus 28. – RTV Slovenija Hidak 

Az egyhetes Lendvai Nyár rendezvénysorozat, amely múlt szombaton a Bogračfest-tel 

kezdődött és szombaton a Lendvai Szürettel fejeződik be, a hét folyamán a különböző 

kultúrák és gasztronómiák szellemében zajlik. Hétfőn szlovén napot tartottak, kedden 

pedig a magyar kultúrát és ételkülönlegességeket, magyaros ízeket ismerhetik meg a 

látogatók. 

 

Lendva és Gyöngyös testvérvárosok lettek 
2012. augusztus 28. – Népújság 

Az idei Bográcsfesztivál előestéjén Gyöngyös polgármestere, Faragó László és Lendva 

Község polgármestere, Anton Balažek testvérvárosi megállapodást kötött. A megállapodás 

értelmében a két város arról nyilatkozik, hogy a szerződés keretein belül megtesznek 

mindent a két város kereskedelmi, gazdasági, tudományos-technikai, kulturális és üzleti, 

idegenforgalmi kapcsolatainak fejlődése érdekében. 
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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 
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