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Mikó-ügy: maga ellen kér ügyészségi vizsgálatot Eckstein-Kovács Péter 
2012. augusztus 29. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Nyugati Jelen, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Beadvánnyal fordult az Országos Korrupcióellenes Igazgatósághoz (DNA) Eckstein-Kovács 

Péter, arra kérve a vádhatóságot, hogy tisztázzák szerepét a Székely Mikó Kollégium 

épületének visszaszolgáltatása kapcsán. A volt kisebbségügyi miniszter szerint a 

visszaszolgáltatási döntés kezdeményezőjeként nem nézheti tétlenül, hogy a határozatot 

végrehajtó restitúciós bizottság tagjait börtönbüntetésre ítélték. „Meg vagyok győződve a 

visszaszolgáltatás törvényességéről, ugyanúgy meg vagyok győződve a három kolléga 

ártatlanságáról is” - mondta Eckstein-Kovács Péter. 

 

Megromolhat a román-magyar államközi viszony 
2012. augusztus 29. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro 

Kedvezőtlen változások történtek az utóbbi időben a magyar–román állami 

kapcsolatokban, véli a magyar külügyminiszter. Martonyi János szerint az elmúlt két 

évben a Romániához fűződő viszony jobb volt, mint korábban bármikor, az utóbbi 

hónapokban azonban ez megváltozott. A magyar diplomácia vezetője példaként hozta fel a 

kisebbségi törvényekről szóló módosítást és a Mikó-ügyet. 

 

Ábelek a rengetegben 
2012. augusztus 30. - Riba István - HVG 

Minden bizonnyal regisztráltatniuk kell magukat azoknak a magyar állampolgársággal 

rendelkező határon túli lakosoknak, akik részt szeretnének venni a következő 

magyarországi választásokon. Ez logikus kérés a magyar kormány részéről, hiszen nem 

mindegyik velünk határos ország örül annak a lehetőségnek, hogy saját határain belül egy 

másik ország választására kampányoljanak. Szlovákiában az állampolgárság felvételét is 

tiltják, így ha az egyik lakosnak érkezne magyarországi választásra buzdító szórólap, akkor 

az magával vonná a lebukást és a büntetéseket is. Romániában, ahol most megromlottak a 

külkapcsolatok már korábban is felmerült, hogy kizárnál a politikai életből azokat, akik 

közjogi kapcsolatot létesít egy másik országgal. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. augusztus 30-i számában olvasható.) 

 

Partiumból, Közép-Erdélyből és Székelyföldről is indít buszokat az EMNT az 
Igazság Napjára 
2012. augusztus 29. – Krónika 

Az EMNT és az Erdélyi Magyar Néppárt a szeptember elsejére, Sepsiszentgyörgyre, a 

református Székely Mikó Kollégium ügyében tervezett tiltakozó nagygyűlésre a partiumi, a 

közép-erdélyi, valamint a székelyföldi régióból is indít autóbuszokat. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66668
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125685&cim=megromolhat_a_roman_magyar_allamkozi_viszony
http://itthon.transindex.ro/?hir=30367
http://itthon.transindex.ro/?hir=30367
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Közel 80 ezer lapot szentelt a Securitate Márton Áronnak 
2012. augusztus 29. – transindex.ro 

A Securitate dossziéinak 236, Márton Áronra vonatkozó kötete összesen 77 ezer lapot 

tartalmaz, ezt egészíti ki a Bűnvádi Iratok Fondjában található, Márton Áron és társai 

perének anyagát tartalmazó iratcsomó – derült ki az augusztus 23-25. között 

Csíkszentdomokoson, a püspök szülőfalujában megrendezett Márton Áron-konferencián. 

 

A régieket indítja az RMDSZ a Maros megyei biztos körzetekben 
2012. augusztus 29. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Szerdáig még senki nem nyújtotta be pályázati iratcsomóját a Maros megyei RMDSZ-nél, 

hogy indulna szenátornak vagy képviselőnek a decemberi választásokon. A Székelyhon 

információi szerint azonban a régi, ismert politikusok indulnak, „helycserével”: 

Nyárádmentén szenátornak ismét Markó Béla, képviselőknek pedig továbbra is Kelemen 

Atilla és a Marosvásárhelyről „érkező” Borbély László, a fele-fele etnikai arányú 

Marosvásárhelyen pedig szenátornak megint Frunda György, képviselőnek pedig a 

Nyárádmentéről „átigazolt” Kerekes Károly és Lokodi Edit Emőke indul. 

 

Az ifjak is mozgósítanak 
2012. augusztus 29. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A Háromszéki Ifjúsági Tanács (HÁRIT) felhívásában arra kér mindenkit, hogy vegyenek 

részt az Igazság Napján. A HÁRIT elnöksége aggodalommal követi az elmúlt időszak 

eseményeit, ugyanakkor támogatja az Erdélyi Református Egyházkerület és az RMDSZ 

kezdeményezését. 

 

Őszi programjait ismertette az udvarhelyszéki EMNT 
2012. augusztus 29. – szekelyhon.ro 

A nyáron előkészített programsorozatról számolt be az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

udvarhelyszéki elnöksége szerdán. A szervezet – egyebek mellett – a magyar honvédség 

1940. szeptember 17-ei bevonulásának képi emlékeiből készül kiállítást rendezni az 

esemény évfordulóján. 

 

A TVR magyar szerkesztőségeit sem kímélik a tervezett leépítések 
2012. augusztus 30. – Krónika 

Mintegy harmincszázalékos leépítésről döntött a román közszolgálati televízió 

igazgatótanácsa, a testület határozata értelmében 980 alkalmazottat bocsátanak el – az 

intézkedések a magyar szerkesztőségek dolgozóit sem kímélik, bár a kisebbségi stúdióktól 

várhatóan kevesebb embert menesztenek. Kacsó Sándor, a bukaresti magyar adás 

főszerkesztője attól tart, hogy a mostani intézkedés csak az első lépés, komolyabb 

megszorításokra kell számítani. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30369
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-regieket-inditja-az-rmdsz-a-maros-megyei-biztos-korzetekben
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-ifjak-is-mozgositanak
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/oszi-programjait-ismertette-az-udvarhelyszeki-emnt
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66673
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Harcban a tanfelügyelőséggel 
2012. augusztus 30. – Krónika 

Nem álltak szóba a tanfelügyelőség vezetői a magyar óvodai oktatás csorbítása ellen 

tiltakozó marosszentkirályi szülőkkel tegnap Marosvásárhelyen. Az érintettek amiatt 

tiltakoznak, hogy a meglévő három óvodás csoport helyett mindössze kettőnek a 

működését hagyták jóvá a következő tanévtől. 

 

Túl sok magyar érdek? 
2012. augusztus 30. – Nagy Orsolya – Krónika 

Nemcsak elnöki mandátumától, de tagságától is megfosztották Sárközi Zoltánt a Bihar 

Megyei Műemlékvédelmi Egyesületben (BMME). Az önkormányzati képviselő a 

Krónikának azt mondta, nem csodálkozna, ha az volna a döntés oka, hogy a helyi 

tanácsban kétharmados többséget szerzett Szociálliberális Unió (USL) szerint elnöksége 

idején túlságosan a magyar műemlékvédelmi problémákra koncentrált. A városi testület 

RMDSZ-frakciójából így jelenleg senki nem tagja az egyesületnek, ami azt jelenti, hogy a 

BMME-ben nincs egyetlen magyar tag sem. 

 

Harcra kész a jobboldal 
2012. augusztus 30. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet 

Közös nyilatkozatot adott ki öt romániai jobbközép párt, hogy a kormányzó balliberális 

erőkkel szemben közösen lépjenek fel a közelgő választásokon. A szövetség a Demokrata- 

Liberális Pártból, a Jobbközép Polgári kezdeményezésből, a Kereszténydemokrata 

Nemzeti Parasztpártból, az Új Köztársaság Pártból, valamint a Kereszténydemokrata 

Alapítványból fog létrejönni, de várják az RMDSZ csatlakozását is. Célja természetesen a 

decemberi választások megnyerése. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. augusztus 30-i számában olvasható.) 

 

Méltóságteljes felvonulásra készülnek az alkotmánymenet szervezői 
2012. augusztus 29. – hirek.sk 

Királyhelmec irányából 4, Dunaszerdahelyről és Révkomáromból 1-1 autóbusz indul 

szombaton Kassára, ahol menetet szervez az Alkotmánybíróság kassai székhelye elé 

szeptember 1-jén, az alkotmány napján a kettős állampolgárság intézményét szorgalmazó 

munkacsoport. A szervezők a hirek.sk portálnak elmondták, nem tömeggyűlésre, hanem 

méltóságteljes felvonulásra készülnek. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66675
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66699
http://www.hirek.sk/belfold/20120829124145/Meltosagteljes-felvonulasra-keszulnek-az-alkotmanymenet-szervezoi.html
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Čanak: Vajdaságnak autonomista front kell 
2012. augusztus 29. – Vajdaság Ma 

Vajdaságnak szüksége van az „autonomista front” megalakítására, jelentette ki Nenad 

Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke, s hozzátette, Vajdaság kérdésének 

internacionalizálása segítséget jelenthet Szerbián belüli autonómiájának rendezéséhez. 

„Vajdaságot folyton kiskorúként és szellemi fogyatékosként kezelik, hiszen nem engedik, 

hogy saját pénzével rendelkezzen, Szerbia pedig úgy viselkedik vele szemben, mintha a 

megszállt területe lenne” - jelentette ki Čanak. 

 

Újvidék: egy tanácsnok sem jelent meg időben 
2012. augusztus 29. – Pannon RTV 

A ligás házelnök az ellenzék követelésére szerdára összehívta az Újvidéki Városi Képviselő-

testület rendkívüli ülését, amelyen a jelenlegi polgármester és a városi tanács leváltása is 

napirenden szerepelt volna. Aleksandra Jerkov egy óra múlva elhalasztotta az ülést, mivel 

a teremben egy tanácsnok sem jelent meg. 

 

Vajdasági javaslatcsomag a vitatott 22 hatáskörről 
2012. augusztus 29. – Pannon RTV 

Belgrád és Újvidék részéről is van hajlandóság annak a patthelyzetnek a feloldására, amely 

azt követően állt elő, hogy az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította 

Vajdaság 22 hatáskörét – nyilatkozta Pásztor István. A tartományi házelnök elmondta, a 

helyzet kezelésének legmegfelelőbb módjaként a vajdasági hatalom kidolgozza azt a 

kompromisszumokon alapuló javaslatcsomagot, amelyet hamarosan a szerbiai kormány 

elé terjeszt. 

 

Nyelvtörvény: lehetőségből valóság 
2012. augusztus 29. – Kárpáti Igaz Szó 

Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvény volt a fő témája a Kárpátaljai Határmenti 

Önkormányzatok Társulása (KHÖT) Beregszászban tartott huszadik fórumának. Gajdos 

István, a KHÖT elnöke, Beregszász polgármestere helyzetelemzésében rámutatott, bár az 

elmúlt egy-két évben voltak és jelenleg is vannak nehézségek, azért pozitívumok is 

történtek. 2010 óta a kárpátaljai magyarságnak nem kell attól tartania, hogy korlátozzák 

oktatási rendszerét, a nemrég hatályba lépett új nyelvtörvény révén pedig komoly 

lehetőségek nyílnak a közösség előtt. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13968/Canak-Vajdasagnak-autonomista-front-kell.html
http://pannonrtv.com/web/?p=17560
http://pannonrtv.com/web/?p=17462
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10430
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A „magyar egyet” az elsősök 41 százaléka választotta 
2012. augusztus 29. – Népújság 

Az új tanévet a muravidéki kétnyelvű általános iskolákban összesen 771 tanuló kezdi meg, 

az iskolák küszöbét először 90 kiselsős lépi át, ami 13 százalékos növekedést jelent a 

tavalyi létszámhoz viszonyítva. Az 1. Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolában a 60 

elsős közül 16-an kezdik az írás-olvasás elsajátítását a magyar anyanyelvi programban. 

 

Kell-e tudnia a magyar nyelvet a lendvai közjegyzőnek? 
2012. augusztus 29. – Népújság 

Mivel a jelenlegi lendvai közjegyző január elsejével nyugdíjba vonul, az illetékes 

minisztérium a megürülő helyre pályázatot hirdetett meg. Miután a törvények a közjegyzői 

munkakör esetében a kétnyelvű területen sem írják elő automatikus követelményként a 

magyar nyelv ismeretét, ezért a pályázati kiírás sem tartalmazta azt. Az ügyben a 

nemzetiségi parlamenti képviselő különböző fórumokon fejezte ki tiltakozását, s 

valószínűleg törvénymódosítás benyújtására lesz szükség.  

 

29. Mindszenty-Vadon emlékzarándoklat 
2012. augusztus 29. – Volksgruppen 

Augusztus 30-án hajnalban, immáron 29. alkalommal veszi kezdetét a Mindszenty-Vadon 

emlékzarándoklat Máriacellbe. A záró misére azokat is várják, akik nem vesznek részt az 

úton. Szeptember 2-án, vasárnap, 16 órakor Máriacellben, a Michaelskapelleben 

szentmisével zárják a zarándoklatot. 
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4960:a-magyar-egyet-az-elssoek-41-szazaleka-valasztotta&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4959:kell-e-tudnia-a-magyar-nyelvet-a-lendvai-koezjegyznek&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/169535/
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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.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/
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