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Ima és tüntetés a kollégiumért 
2012. augusztus 27. – reformatus.hu 

Ökumenikus imádságot tartanak szeptember elsején a szegedi dómban. Magyarországi 

evangélikusok, katolikusok és reformátusok csatlakoznak ezzel a sepsiszentgyörgyi 

Református Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása elleni tiltakozáshoz. 

 

Mikó-ügy: a tagállamoknak szavatolniuk kell a kisebbségek megfelelő 
védelmét 
2012. augusztus 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

A tagállamoknak a rendelkezésükre álló jogi eszközök használatával szavatolniuk kell, 

hogy a területükön élő nemzeti kisebbségek alapvető jogai az alkotmányos rendnek és a 

nemzetközi jognak – ezek közé értve az Európa Tanács vonatkozó jogi eszközeit is – 

megfelelő, hatékony védelemben részesüljenek – írja válaszként Viviane Reding 

igazságügyi biztos Winkler Gyula és Sógor Csaba EP-képviselők levelére. 

 
Valószínűleg nem lesz regionális nyelv a magyar Kárpátalján 
2012. augusztus 30. – MTI, hirado.hu 

Volodimir Zakurenij, a Kárpátalja megyei tanács ügyvezető elnöke a magyar nyelv 

regionális szintre emelését kezdeményező ukrán ellenzéki parlamenti képviselői 

indítványra válaszul leszögezte: a Kárpátalja megyei tanácsnak nincs felhatalmazása arra, 

hogy regionális státusra emelje a magyar nyelvet, ezt esetleg csak az orosz esetében 

tehetné meg. Hozzátette: sem Ukrajna helyi önkormányzati törvénye, sem az új 

nyelvtörvénye nem ruházza fel a megyei önkormányzatokat olyan jogosítvánnyal, hogy 

nyelveknek regionális státust biztosítsanak. A politikus közölte: a Kárpátalja megyei tanács 

nem is vizsgálhatja a magyar nyelv regionális státusra történő emelésének és a hivatali 

ügyintézés, valamint okiratok készítése során való használatának kérdését. 

 

EU-biztos: Szerbiának javítania kell a viszonyát Koszovóval 
2012. augusztus 30. – MTI, hirado.hu 

Ahhoz, hogy Belgrád előre haladjon az EU-integrációs folyamatban, kulcsfontosságú, hogy 

Szerbia javítsa viszonyát Koszovóval - mondta Stefan Füle bővítési EU-biztos azt követően, 

hogy megbeszélést folytatott Suzana Grubjesic szerb EU-integrációs miniszterelnök-

helyettessel. 

 

„Nem kussolhatunk lehajtott fővel Mikó-ügyben” 
2012. augusztus 30. – maszol.ro 

„Nem hiszem azt, hogy egy demokratikus társadalomban, amikor igazságszolgáltatás kerül 

szóba, lehajtott fővel mindenkinek kussolnia kell” – jelentette ki a Mikó-ügy kapcsán a 
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http://www.reformatus.hu/mutat/7192/
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66716
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66716
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/08/30/16/EU_biztos_Szerbianak_javitania_kell_a_viszonyat_Koszovoval.aspx?source=hirkereso
http://maszol.ro/index.php/belfold/2101-nem-kussolhatunk-lehajtott-fovel
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maszol.ro-nak adott interjúban Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint Romániában 

visszarendeződés történik a restitúció terén. 

 

Román parlamenti képviselő szerint az RMDSZ jogi érvek híján szervez 
tüntetést 
2012. augusztus 30. – Erdély Ma, MTI 

Horia Grama, Kovászna megyei szociáldemokrata képviselő csütörtökön felszólította a 

Legfelső Bírói Tanácsot (CSM), lépjen fel az ellen a „nyomás” ellen, amelyet szerinte a 

magyar politikusok gyakorolnak az igazságszolgáltatásra a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégium tulajdonjoga ügyében – közölte az Agerpres hírügynökség. Grama 

sajtóértekezletén kifejtette: nem ért egyet azzal, hogy az RMDSZ több ezer embert hív 

szombaton utcára egy olyan ítélet elleni tiltakozásul, amely nem jogerős. 

 

Hogyan alakult kilenc év alatt a Hargita megyei lakosok száma? 
2012. augusztus 30. – transindex.ro 

2002 óta Csíkszeredában nagyobb arányban fogytak a románok, mint a magyarok, a 

tavalyi népszámláláskor a romák közül csak kevesen vállalták fel etnikai identitásukat. A 

megyében 262 463 magyar nemzetiségű személy él, ők az összlakosság 86%-át teszik ki, a 

románok száma 41 015 (13,4%), a roma etnikumhoz 1187-en sorolták magukat. 

 

Új tantárgy ősztől a székelyföldi iskolákban 
2012. augusztus 30. – Kovács Zsolt – maszol.ro 

Kovászna megyében a tanévkezdésre 800 darab új tankönyvet osztanak azoknak a VI – 

VII. osztályos diákoknak, akik alternatív tantárgyként tanulják a székelyek történelmét – 

tájékoztatott Victor Sibianu. A Kovászna megyei történelem tanfelügyelő elmondta: 

szakmailag is jó minőségűnek tartja, és ajánlja a 180 oldalas, hiánypótló könyvet, amely a 

Székelyföld területén fellelhető régészeti kincsek ismertetésével kezdődik, majd a 

székelyek letelepedésétől a jelenkorig mutatja be történelmüket. 

 

Horváth Anna folyamatos párbeszédet szeretne a magyar iskolák 
vezetőségével 
2012. augusztus 30. – maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Horváth Anna kolozsvári alpolgármester rendszeres találkozókat szeretne bevezetni a 

magyar oktatási intézmények vezetőivel, a megoldásra váró problémák folyamatos 

ismertetése és megbeszélése érdekében. Csütörtökön Máté András parlamenti képviselő, a 

Kolozs Megyei RMDSZ elnöke, Horváth Anna alpolgármester és Péter Tünde megyei 

oktatási alelnök, főtanfelügyelő-helyettes beszélgetett a magyar iskolaigazgatókkal a 

Városháza gyűléstermében. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125776&cim=roman_parlamenti_kepviselo_szerint_az_rmdsz_jogi_ervek_hijan_szervez_tuntetest
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125776&cim=roman_parlamenti_kepviselo_szerint_az_rmdsz_jogi_ervek_hijan_szervez_tuntetest
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18212
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/2079-szekelyseg-tortenelme-uj-tantargy-a-szekelyfoldi-megyekben
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/2099-horvath-anna-folyamatos-parbeszedet-szeretne-a-magyar-iskolak-vezetosegevel
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/2099-horvath-anna-folyamatos-parbeszedet-szeretne-a-magyar-iskolak-vezetosegevel
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Beperelik a tanfelügyelőséget 
2012. augusztus 30. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Csütörtökön ismét találkozott a marosszentkirályi óvodások szüleinek képviselője, 

Domokos József Maros megye főtanfelügyelőjével, Ştefan Someşannal. A megbeszélést 

követően sem változott azonban a helyzet: a tanfelügyelőség továbbra sem engedélyezi a 

hat óvodai csoport elindítását, csupán két magyar és két román csoport indulhat ősztől. 

 

Összefogás az Igazság Napjára 
2012. augusztus 30. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt csíki szervezetei úgy ítélik meg, hogy 

a Mikó-ügy Székelyföld ügye, közös nemzeti ügy, ezért együtt vesznek részt a szeptember 

1-jén, Sepsiszentgyörgyön megtartandó tiltakozó nagygyűlésen. 

 

Látó-ügy: mégis megpróbálta megszavaztatni a határozattervezetet Dobre 
2012. augusztus 30. – transindex.ro, maszol.ro 

Ígérete ellenére mégis megpróbálta felvetni, észrevétlenül megszavaztatni a Látó és a Vatra 

irodalmi folyóiratok önállóságának megszüntetéséről szóló határozat-tervezetet is a 

megyei tanács csütörtöki ülésén Ciprian Dobre tanácselnök. Lokodi Edit Emőke, a megyei 

tanács alelnöke közbelépett és rákérdezett korábbi ígéretére, de a tanácsosok sem voltak 

hajlandóak erről tárgyalni, mivel a kulturális bizottságban sem került még szóba – 

tájékoztatta a Transindexet Kovács András Ferenc Látó-főszerkesztő. Ciprian Dobre 

korábban ugyanis azt nyilatkozta, hogy nem kerül napirendre a tervezet. 

 

Borbély: A román média sem hallgathat a Mikó-ügyben 
2012. augusztus 30. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ alelnöke marosvásárhelyi sajtóértekezletén felhívta a román újságírók 

figyelmét: nem csak magyar ügy az, ha egy egyházi ingatlant törvényesen visszaszolgáltató 

bizottság tagjait börtönbüntetésre ítélik, és az ingatlant visszaállamosítják. Borbély 

rámutatott: a polgári bíróság is kimondta, hogy a visszaszolgáltatás jogszerű volt, a 

büntetőbíróság mégis börtönre ítélte a bizottság tagjait. 

 

A magunk igaza 
2012. augusztus 31. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint a szombati tüntetéssel “nem utolsó sorban a nemzetközi 

közvéleményt kell megszólítani. A szervezők remélhetőleg gondoskodnak arról, hogy a 

megmozdulás híre minél több külföldi kancelláriára, sajtóorgánumhoz és jogvédő 

intézményhez eljusson. Hiszen az államfő felfüggesztési eljárása kapcsán most ismét 

bebizonyosodott: a román hatóságok által elkövetni szándékozott jogsértések egyik 

leghatékonyabb akadálya a tekintélyes, a bukaresti hatalom által is félt nemzetközi 

intézmények fellépése lehet”. 
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http://multikult.transindex.ro/?hir=6377
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=125768&cim=borbely_a_roman_media_sem_hallgathat_a_miko_ugyben
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Albert Álmos: nem változnak a prioritások 
2012. augusztus 31. – Krónika 

Az RMDSZ az új parlamenti szesszióban sem változtat prioritásain: továbbra is a 

régióátszervezést  és a kisebbségi törvénytervezet elfogadását fogja szorgalmazni – közölte 

csütörtöki sajtótájékoztatóján Albert Álmos háromszéki szenátor. A honatya nem tartja 

kizártnak, hogy Traian Băsescu államfő menesztésének kudarca után megkezdődik a 

politikusok „visszavándorlása” a Demokrata-liberális Pártba (PDL).  

 

Még néhány lépés, és végre elérjük a magyar bölcsődei csoportot 
2012. augusztus 31. – Szabadság, Krónika 

Évek óta gondot okoz Kolozsváron a bölcsődés korú gyermekek helyzete, hiszen a 

bölcsődei helyek száma nagyon kevés. Horváth Anna alpolgármester elmondta: a városban 

jelenleg csak 14 bölcsőde működik, amelyekben összesen 800 gyermeknek jut hely, 

kimondottan magyar csoport pedig nem létezik. Ez utóbbi hiányosságot kívánja orvosolni 

az RMDSZ-es alpolgármester: tegnap késő délutánra városházi találkozóra hívta a 

Monostor és a Györgyfalvi negyedbeli azon magyar kisgyermekek szüleit, akik már 

beíratták csemetéjüket a román bölcsődei csoportba. Horváth Anna áthidaló 

megoldásként azt szeretné elérni, hogy 2012 szeptemberétől egy-egy magyar bölcsődei 

csoportot hozzanak létre az említett két negyedben. 

 

Pro Civis: szlovák törvények magyar fordítása az önkormányzatoknak 
2012. augusztus 30. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Magyar Nemzet 

A szlovák alkotmány, valamint az önkormányzati törvény és az önkormányzati 

gazdálkodási törvény magyar fordítását tartalmazó füzeteket adott ki a Pro Civis polgári 

társulás. A napokban ezeket eljuttatják a szlovákiai önkormányzatokhoz. 

 

A vizuális kisebbségi nyelvhasználat dél-szlovákiai történetéről nyílt kiállítás 
Szegeden 
2012. augusztus 30. – MTI 

A vizuális kisebbségi nyelvhasználat története Dél-Szlovákiában (1918-2011) címmel nyílt 

kiállítás a Szegedi Tudományegyetem Rektori Hivatalában csütörtökön a 17. Élőnyelvi 

Konferencia egyik rendezvényeként. A somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet 

gyűjteményét eddig több mint egy tucat helyen láthatta a közönség elsősorban 

Szlovákiában. 
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http://www.bumm.sk/72617/pro-civis-szlovak-torvenyek-magyar-forditasa-az-onkormanyzatoknak.html
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Az MNT 1840 magyar elsősnek ajándékoz tanszercsomagot 
2012. augusztus 30. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Vajdaságban 26 önkormányzat 82 településének 70 általános iskolájában indítanak elsős 

osztályt magyar nyelven a 2012/2013-as tanévben - jelentette ki Korhecz Tamás. A Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke elmondta továbbá, hogy Vajdaságban összesen 1840 magyar 

kisdiák kezdi meg az általános iskola elsős osztályát, ami az MNT nagy erőfeszítésének is 

köszönhető, hiszen 110-el kevesebb gyerek járt magyar nyelvű iskolai előkészítőbe. Idén 

egyébként négy településen: Adán, Csókán, Becsén és Szabadkán is kevesebb gyerek kezdi 

meg az általános iskolák első osztályait magyar nyelvű tagozatokon, mint tavaly. 

 

Van még hely az Újvidéki Egyetem karain, s MNT-s ösztöndíjat is lehet nyerni 
hozzá 
2012. augusztus 30. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács közleményben hívta fel a fiatalok figyelmét arra, hogy az 

Újvidéki Egyetem különböző karain még 261, költségvetés által finanszírozott szabad hely 

van. Az MNT arra buzdítja a magyar fiatalokat, hogy minél többen próbáljanak meg 

felvételt nyerni ezekre a helyekre, hiszen ebben az esetben sikerrel elnyerhetik az MNT 

Felsőoktatási ösztöndíját. 

 

Vučević lesz Újvidék polgármestere 
2012. augusztus 30. – Vajdaság Ma 

Megállapodott a Szerbiai Szocialista Párt és a Szerb Haladó Párt, melynek értelmében 

Miloš Vučević, az újvidéki haladók első embere lesz az új polgármester, míg a képviselő-

testület elnöke Siniša Sević, a szocialisták városi bizottságának vezetője lesz. A szocialisták 

támogatásával most a haladók vezette koalíciónak meglett a hatalomváltáshoz szükséges 

többsége. Ellenzékbe került a Demokrata Párt, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga és a 

VMSZ. 

 

Kivégzik az ukrán nyelvtörvényt 
2012. augusztus 31.  – Magyar Nemzet nyomtatott kiadás 

Az elnök utasítására létrehozott munkacsoport tegnap fejezte be az állami nyelvpolitika 

alapjairól szóló jogszabály átdolgozását. A nemzeti kisebbségek, köztük a kárpátaljai 

magyarok is nyelvük regionális státusa helyett – legjobb esetben is – csak bizonyos 

támogatásban részesülhetnek. Elemzők szerint teljesen új nyelvtörvény született, hiszen a 

törvénytervezet új neve A nyelvhasználat rendjéről Ukrajnában lenne, mely egyértelműen 

tükrözi a dokumentum státusának gyengítését. Vadim Kolesznicsenko, a törvény társszerzője 

szerint az új változat nemcsak ellentmond a kisebbségi vagy regionális nyelvek európai 

chartájának, hanem alkotmánysértő is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13969/Vucevic-lesz-Ujvidek-polgarmestere.html
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Az Egyesült Államok nagykövete a Rákóczi-főiskolán 
2012. augusztus 31. – Kárpátalja 

A beregszászi főiskolán tett látogatást John F. Tefft, az Egyesült Államok kijevi 

nagykövete. A diplomatát fogadta Orosz Ildikó, az intézmény elnöke, valamint Brenzovics 

László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány elnöke, a KMKSZ alelnöke. 

Vendéglátói tájékoztatták az amerikai nagykövetet a főiskola megalakulásának 

körülményeiről, s azokról a problémákról, amelyekkel az elmúlt évtizedben küzdött. 

Elhangzott egyebek mellett, hogy az ukrán állam nem támogatja a tanintézményt, viszont 

számos nehézséget támaszt, amelyek veszélyeztetik működését és létét. 

 
  

http://www.karpataljalap.net/cikkek/2012-08-31/az-egyesult-allamok-nagykovete-a-rakoczi-foiskolan.php
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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