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Ismét megrongálták a honfoglalási emlékművet 
2012. augusztus 31. – MTI, Magyar Nemzet Online, Kárpátalja Ma 

Három héten belül másodszor rongálták meg a magyar honfoglalási emlékművet a 

Vereckei-hágón, az ismeretlen elkövetők ezúttal az emlékjel egyik sarkát bontották meg, és 

jelzőtáblákat tettek tönkre. A magyar emlékműnek az elmúlt napokban történt 

megrongálásáról Tóth István, Magyarország beregszászi konzulátusának főkonzulja 

pénteken tájékoztatta a kárpátaljai magyar sajtót. Elmondása szerint az emlékjel és a 

hozzá tartozó feliratos jelzőtáblák károsodását egy nappal korábban észlelte, amikor a 

honfoglalási emlékműnél járt. 

 

L. Simon: Példát kell mutatnunk a szomszédos többségi nemzeteknek 
2012. augusztus 31. – MTI, hirado.hu 

Példát szeretnénk mutatni a környező országokban élő többségi nemzeteknek abban, hogy 

mi megbecsüljük a kisebbségeket, számunkra fontos az önazonosságtudatuk és a 

kultúrájuk - mondta L. Simon László kultúráért felelős államtitkár pénteken, a XX. 

Kiskőrösi Szüret és Szlovák Nemzetiségi Napok megnyitóján. Azt várjuk el a szomszédos 

országokban élő politikusoktól, hogy ugyanilyen fontos legyen számukra a kisebbségi 

magyarság léte és kultúrája. Ahogyan mi bánunk a kisebbségeinkkel, úgy bánjanak ők is az 

ő kisebbségeikkel - fogalmazott a kultúráért felelős államtitkár. 

 

Ígéretet kaptak a doktoranduszok 
2012. szeptember 1. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Megvizsgáljuk a lehetőségét, hogy a kutatómunkát pályázatokkal lehessen segíteni – ígérte 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szombaton a hazai és 

határon túli doktoranduszszervezetek képviselőivel tartott nemzeti kerekasztal-

beszélgetésen Balatonkenesén. Répás Zsuzsanna emlékeztetett: a kormány a 

nemzetpolitika központjába az összetartozást állította, ezt szeretnék elősegíteni a Kárpát-

medencében az élet minden területén. Ha egységesnek képzeljünk el a Kárpát-medencét, 

akkor oktatási szempontból is így kell tenni: kialakítani egy hálózatot, kapcsolódási 

rendszert, hogy a határon túli oktatási, tudományos szervezetek tudjanak egymásról – 

fejtette ki. 

 

Lezajlott a szlovákiai magyar iskolák az országos tanévnyitó ünnepsége 
2012. szeptember 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Több felvidéki magyar pedagógus szervezet tartott országos tanévnyitó ünnepséget 

szombaton Galántán a Szent István római katolikus plébániatemplomban. A tanévnyitón 

ünnepi beszédet mondott Hoffmann Rózsa. Az oktatásért felelős államtitkár köszöntött 

minden szülőt aki magyar iskolába íratta gyermekét, és hasonlóképpen a kisiskolásokat is 

azért, hogy már gyermekként részt vállalnak a magyar nemzethez tartozás érzésében, ami 

néha megpróbáltatásokkal is együtt jár. 
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Harmincezren az Igazság Napján Sepsiszentgyörgyön 
2012. szeptember 1. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, manna.ro, maszol.ro, 

Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Népszabadság, Magyar Hírlap 

Kiáltvány elfogadásával ért véget szombaton Sepsiszentgyörgyön az Igazság Napja 

elnevezésű megmozdulás. A kiáltványt a demonstráció mintegy 30 ezer résztvevője 

háromszoros igen felkiáltással fogadta el, a jogállamiság elvének érvényesítését, a teljes 

visszaszolgáltatást, a visszaállamosítási kísérletek megszüntetését és az igazságtalan 

bírósági döntés orvoslását követelve. A kiáltványt a kétórás tiltakozó megmozdulás záró 

mozzanataként olvasta fel Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspök-

helyettese. 

 

Nagyvárad: elvitatnák a katolikus egyháztól a visszaszolgáltatott pénzügyi 
palotát 
2012. augusztus 31. – transindex.ro 

Bíróságon támadja meg a Bihar Megyei Tanács azt a döntést, amelynek alapján Nagyvárad 

egykori pénzügyi palotája a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség tulajdonába került. A 

per elindításáról csütörtökön döntött a testület. A megyei tanács szerint ugyanis az épület 

nem az egyház, hanem a magyar állam tulajdona volt, amelyet a trianoni döntés után a 

román állam csak átvett. A határozattervezet jogi bizottsági vitáján az RMDSZ-es 

képviselők nemmel szavaztak. 

 

Albert Álmos ismét szenátornak készül 
2012. augusztus 31. – Erdély Ma 

Újabb szenátori mandátum megszerzéséért indul az őszi parlamenti választásokon Albert 

Álmos, az RMDSZ jelenleg is tisztségben lévő háromszéki szenátora. A szenátor  közölte, 

hogy RMDSZ-es kezdeményezésre nemrég parlamenti bizottság alakult, amely az 

ingatlanvagyon-visszaszolgáltatási ügynökség munkáját ellenőrzi, ugyanis az elmúlt 

évtizedben feltételezhetően rengeteg visszaélés történt. Annak ellenére, hogy országos 

szinten közel 38 ezer kérést nyújtottak be, a kárpótlásokról semmiféle kimutatás nem 

történt. 

 

Ecksteint javasolja a civil szféra egy része a Nép Ügyvédje tisztségre 
2012. szeptember 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Eckstein-Kovács Pétert támogatja a civil szféra egy része a Nép Ügyvédje tisztség 

elnyeréséért. Egy közleményben az aláírók kifejtik, Ecksteint szakmai felkészültsége, 

kompetenciája, az emberi jogok terén kifejtett munkája ajánlólevélként szolgálnak. 

Továbbá leírják, integritása, szakmai felkészültsége, függetlensége, kiemelkedő ügyvédi 

munkája mind olyan tényezők, amelyek az ideális jelöltté teszik. 
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Eckstein nagy kihívásnak tartja az ombudsmani jelölést 
2012. szeptember 2. – maszol.ro 

Az RMDSZ Eckstein-Kovács Pétert javasolja az ombudsmani tisztségre – közölte szombat 

este Kelemen Hunor szövetségi elnök. A Mediafax hírügynökségnek elmondta: „jó 

megoldásnak", „kiegyensúlyozott döntésnek" tartaná, ha a jogász-politikus vezetné a nép 

ügyvédje intézményét. Eckstein a maszol.ro kérdésére vasárnap megtisztelőnek nevezte a 

civil szervezetek felkérését. „Jeleztem az RMDSZ vezetőinek, hogy elfogadnám a civil 

szervezetek felkérését, vállalnám a jelölést, ha szövetség engem támogat a tisztségre. 

Jelzésemet az RMDSZ vezetői és a frakciók is pozitívan fogadták" – mondta a volt 

szenátor. 

 

Ponta kivizsgálást remél a Mikó-tüntetés ügyében 
2012. szeptember 1. – maszol.ro, MTI, Nyugati Jelen, transindex.ro, Krónika 

Victor Ponta miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy a Legfelső Bírói Tanács (CSM) 

kivizsgálást kér a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében szervezett tüntetés 

kapcsán, amely egy bírósági ítélet ellen irányul. A kormányfő egyértelműen nem foglalt 

állást a tüntetéssel kapcsolatban. 

 

A székely autonómiáért tüntettek a budapesti román nagykövetség előtt 
2012. szeptember 2. – Krónika 

Székelyföld szabadságáért, területi autonómiájáért és a magyar történelmi egyházak által 

fenntartott erdélyi iskolák visszaállamosítása ellen tartottak tiltakozó demonstrációt a 

budapesti román nagykövetség épülete előtt mintegy háromszáz ember részvételével 

szombaton. Szegeden ökumenikus istentiszteletet tartottak a Székely Mikó Kollégiumért. 

 

Parlamenti választások december 9-én 
2012. szeptember 2. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az eredetileg tervezett időpontnál egy héttel később, december 9-én rendezik a parlamenti 

választásokat – döntött szombati ülésén a kormány. Andrei Zaharescu kormányszóvivő 

közlése szerint a halasztás oka az, hogy november 30. Szent András napja, amely idén 

először hivatalos munkaszüneti nap, akárcsak december 1., a román nemzeti ünnep, így 

előreláthatóan sok szavazópolgár nem tartózkodik majd otthon. Ez azért fontos, mivel a 

parlamenti választásokon az emberek csak az állandó lakcímük szerinti szavazókörzetben 

voksolhatnak. 

 

Bombariadó a bukaresti magyar nagykövetségen 
2012. szeptember 2. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, transindex.ro 

Terrorelhárító egységek és bombaszakértők vizsgálták át vasárnap Magyarország bukaresti 

nagykövetségének épületét robbanószerkezet után kutatva, egy névtelen telefonos 

bejelentést követően. Balázs Ádám, a bukaresti magyar nagykövetség politikai tanácsosa 
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szerint hamis riasztás történt, a 112-es sürgősségi segélyhívó számon egy gyerek jelentette 

be, hogy a külképviselet épületében bombát helyeztek el. 

 

Borbély László: egy igaz ügyért tüntettünk Sepsiszentgyörgyön 
2012. szeptember 2. – maszol.ro 

„Több mint 25 ezer ember gyűlt össze a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium előtt, 

akik a több mint 1,5 millió romániai magyar lakosságot képviselik. Az igazságot keressük, 

mely nem csak a magyaroké, vagy a románoké, az igazság ugyanaz mindenki számára” – 

mondta a sajtónak Borbély László a Sepsiszentgyörgyön megszervezett szeptember elsejei 

tüntetést követően. 

 

Nyomás! 
2012. szeptember 3. – Balogh Levente – Krónika 

Balogh Levente a Krónika hétfői vezércikkében hangsúlyozza: „a szombati tüntetés sikeres 

kezdetként jellemezhető, hiszen a békés magyar erődemonstráció mellett a kormányfő sem 

mehetett el szó nélkül. Ponta reakciója jelzi, hogy a hazai és nemzetközi közvéleményt 

megszólító tiltakozó akciókra szükség van – azoknak azonban nem az igazságszolgáltatást, 

hanem a mindenkori bukaresti hatalmat kell célba venniük”. 

 

Névváltoztatás vár az MKP-ra, új vezetők kerülnek a Hídba 
2012. augusztus 31. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Alapszabály-módosítás és névváltoztatás vár a Magyar Koalíció Pártjára (MKP) 

szeptemberben. A kongresszuson várhatóan döntés születik a még idén valószínű tisztújító 

közgyűlés pontos időpontjáról, valamint a párt új nevéről is. Ez utóbbi kapcsán 

leggyakrabban a Magyar Közösség Pártja elnevezést említi a szlovákiai sajtó. A Most-Híd 

szeptemberi közgyűlésen döntést születik a párt vezetésében megürült posztok 

betöltéséről. A párt elnökségéből tavasszal ketten is távoztak. 

 

LMP: jár a kettős állampolgárság a szlovákiai magyarságnak is 
2012. augusztus 31. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Az LMP parlamenti frakciója üdvözli a szeptember 1-jei kassai tüntetést, és támogatja 

azokat a politikai és civil szervezeteket, amelyek a kettős állampolgárságért és a szlovák 

alkotmányosság védelméért küzdenek. 

 

Jövő héten megérkezik az oktatási-nevelési támogatás 
2012. augusztus 31. – hirek.sk 

Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke a hirek.sk portálnak 

elmondta: valószínűleg szeptember 4. és december 21. között valósul meg az oktatási-

nevelési támogatások kifizetése. „Akinek OTP-folyószámlája van, arra szeptember 4-én 
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http://www.bumm.sk/72659/lmp-jar-a-kettos-allampolgarsag-a-szlovakiai-magyarsagnak-is.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20120831083826/Jovo-heten-megerkezik-az-oktatasi-nevelesi-tamogatas.html
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kerül rá a támogatás összege, a 75 euró. Akinek nincs folyószámlája, az OTP bankban 

átveheti a megítélt összeget, vagy nyithat erre a célra OTP számlát.” 

 

A kettős állampolgárságért tüntettek Kassán 
2012. szeptember 1. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Magyar Nemzet 

Békésen, jó hangulatban zárult a Kassára meghirdetett, a kettős állampolgárság 

intézményével kapcsolatban összehívott alkotmánymenet. A becslések szerint mintegy 

hatszázan vehettek részt a rendezvényen. Személyesen megjelent többek között a 

rimaszombati Tamás Ilona, akitől századik életévének betöltése előtt vették el 

állampolgárságát, de jelen volt Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke is. 

Magánemberi minőségben Berényi József is megjelent a demonstráción. 

 

George Pataki levele a kassai alkotmánymenet résztvevőinek 
2012. szeptember 1. – bumm.sk 

George E. Pataki, New York állami korábbi kormányzója, a Magyar Emberi Jogok 

Alapítvány és az Amerikai Magyar Koalíció közös levélben állt ki az alkotmányos jogokért 

szervezett kassai tüntetés mellett. „Mi, amerikai magyarok hisszük, hogy bármely etnikai 

csoportba tartozó egyénnek biztosítani kell a lehetőséget, hogy akár kettős állampolgárság 

révén is kötődjön ahhoz az országhoz, amelyhez kulturálisan tartozik. Emiatt semmiféle 

diszkrimináció nem érheti” – szögezte le levelében Pataki. 

 

Nem tudja a Híd, pereli-e Csákyt 
2012. szeptember 1. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Miután a járási bíróság után kerületi szinten sem adtak igazat a Hídnak, nem tudni, hogy a 

párt továbbra is szándékozik-e folytatni a Csáky Pál elleni pereskedést. Az MKP egykori 

elnöke 2009 novemberében nevezte a Most-Híd pártot a Smer fiókszervezetének. 

 

Iskolaügy: csökkentenék a kétnyelvű adminisztrációt 
2012. szeptember 1. – bumm.sk 

Az érvényes törvények értelmében a kisebbségi iskoláknak a pedagógiai dokumentációt két 

nyelven, államnyelven és az érintett kisebbség nyelvén kell vezetniük. A. Nagy László 

kisebbségügyi kormánybiztos a problémával kapcsolatban kijelentette, az iskolaügyi 

törvény kérdéses rendelkezéseit pontosítani kellene - meghatározni, hogy melyik 

dokumentumokat kötelező államnyelven vezetni, és mely esetekben nincs arra szükség. 

 

Petíció indult a Selye Egyetem besorolásának megmaradásáért 
2012. szeptember 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Petíciót indított a komáromi Selye János Egyetem besorolásának megtartásáért. A 

meghirdetett kezdeményezésben hangsúlyozzák, az egyetem az egyetlen önálló, magyarul 

oktató felsőoktatási intézmény Szlovákiában. 
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A VMSZ alkalmazkodik, ha új helyzet jön létre az önkormányzatokban 
2012. augusztus 31. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége áttekintette, elemezte és értékelte az aktuális 

belpolitikai helyzetet. Ennek keretein belül az elnökség kiemelt figyelmet szentelt az 

önkormányzatokban uralkodó állapotok vizsgálatának, amivel kapcsolatban a következő 

záradék született: AVMSZ önkormányzati képviselőin keresztül arra törekszik, hogy a 

politikai állapotok stabilizátora legyen. Ugyanakkor, ha a VMSZ akaratától és szándékától 

függetlenül mégis átalakulnak az önkormányzati többségek, azt tényként figyelembe fogja 

venni, mivel a létrejövő helyzetekhez alkalmazkodnia kell annak érdekében, hogy érvényt 

tudjon szerezni a párt választási programjait támogató választói akaratnak. 

 

A radikálisok feljelentették Nikolićot, hogy diplomáját nem törvényesen 
szerezte 
2012. augusztus 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Szerb Radikális Párt (SRS) feljelentést tett Tomislav Nikolić szerb elnök és több 

ismeretlen személy ellen azzal a gyanúval, hogy az elnök egyetemi diplomáját nem a 

törvényes keretek között szerezte. 

 

Tadić átengedi a pártvezetést Đilasnak 
2012. augusztus 31. – Vajdaság Ma 

Nem jelölteti magát többé a Demokrata Párt elnöki tisztségére Boris Tadić eddigi elnök, a 

párt vezetését átengedi eddigi helyettesének, Dragan Đilasnak, aki az egyetlen jelölt lesz a 

közelgő választáson. 

 

Zombor: Öt iskolában 49 magyar elsős 
2012. szeptember 1. – Vajdaság Ma 

Hétszáznyolcvanhét elsős kezdi meg hétfőn a pad koptatását Zombor hat városi és 

tizennégy falusi iskolájában. Közülük 452-t írattak be szülei a városban, s mindössze hatan 

tanulnak majd a város egyedüli magyar tannyelvű tagozatán a Testvériség-egység 

Általános Iskolában. A falusi elsősök 335-en vannak, közülük 43-an magyar tagozaton 

indulnak iskolába (Doroszlón 9-en, Bácsgyulafalván 16-an, Bezdánban 12-en és 

Nemesmiliticsen 6-an). Az idén a tavalyihoz képest 35-tel több az elsős, azonban a kedvező 

statisztika kevéssé befolyásolja a magyar tagozatokat. 

 

Szabadka megünnepelte a város napját 
2012. szeptember 2. – Vajdaság Ma 

Ünnepélyes zászlófelvonással vette kezdetét a Szabadka évfordulójának tiszteletére 

rendezett városnapi ünnepség. Mária Terézia magyar királynő 1779-ben szeptember 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13978/A-VMSZ-alkalmazkodik--ha-uj-helyzet-jon-letre-az-onkormanyzatokban.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17196/A-radikalisok-feljelentettek-Nikolicot--hogy-diplomajat-nem-torvenyesen-szerezte.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17196/A-radikalisok-feljelentettek-Nikolicot--hogy-diplomajat-nem-torvenyesen-szerezte.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17195/Tadic-atengedi-a-partvezetest-DJilasnak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13987/Zombor-Ot-iskolaban-49-magyar-elsos.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13992/Szabadka-megunnepelte-a-varos-napjat.html
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elsején adományozta a szabad királyi városi rangot az ország akkor harmadik legnagyobb 

városának, Szabadkának. A 233. évfordulót idén szerda óta kiállításokkal, koncertekkel 

ünnepli a város, és hétfőn könyvbemutatóval zárja majd, a főceremóniára azonban 

szombaton került sor. 

 

Vučević: minden készen áll az újvidéki hatalomváltásra 
2012. szeptember 2. – Vajdaság Ma 

Hétfőn, szeptember 3-án teszik közzé az új többségi koalíció megállapodását, s az 

elkövetkező héten meg is történhet a hatalomváltás Újvidéken, jelentette ki Miloš Vučević, 

a Szerb Haladó Párt (SNS) városi bizottságának elnöke. Hozzátette, a koalíciós 

megállapodás értelmében Újvidék új polgármesterét az SNS adja, a képviselő-testület 

elnöke pedig a Szerbiai Szocialista Párt soraiból kerül ki. 

 

Soviniszta, gyalázkodó falfirkák és plakátok Újvidéken 
2012. szeptember 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Ismeretlen tettesek Újvidéken leszakították a Zoran Đinđić nevét viselő utcatáblát és Igor 

Pavličić polgármestert gyalázó soviniszta graffitikat írtak a falakra. Az utcatáblát az 

egyetemi városban a bölcsészkar épületéről szakították le, és ugyanerre a homlokzatra azt 

írták fel, hogy: „Pavličić usztasa. Vége van. Vajdaság a következő!” 

 

Száz magyar elsőssel kevesebb, mint tavaly 
2012. szeptember 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szórványban nem változott az elsősök száma, a tömbben viszont jelentős 

létszámcsökkenés tapasztalható – mondja Joó Horti Lívia, a Magyar Nemzeti Tanács 

oktatási bizottságának elnöke. A Vajdaság Ma interjújából kiderül: hetven iskolában 

létezik magyar tagozat, és a jelenlegi információk szerint 1840 elsős kisdiák indul magyar 

osztályba. 1936 magyar osztályba iratkozott elsős középiskolás tanulóról lehet tudni, 

magyar általános első osztály Vajdaság 26 önkormányzatában lesz, középiskolai magyar 

első osztály pedig 12 önkormányzatban. 

 

A kormány nem akarja erősíteni az euro-szkepticizmust 
2012. szeptember 2. – Pannon RTV 

Varga László, a szerb parlament integrációs bizottságának alelnöke a Dnevniknek adott 

interjújában azt mondta, a jelenlegi kormány nem akarja erősíteni az euro-szkepticizmust, 

és hozzátette, az országban egyetlen komoly ember sem gondolkodik azon, hogy az állam 

elálljon az európai integrációs folyamattól. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13999/Vucevic-minden-keszen-all-az-ujvideki-hatalomvaltasra.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/13996/Soviniszta--gyalazkodo-falfirkak-es-plakatok-Ujvideken.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5152/Szaz-magyar-elsossel-kevesebb--mint-tavaly.html
http://pannonrtv.com/web/?p=18237
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Nemzeti zászló a badalói egyháznak 
2012. szeptember 2. – Kárpátinfo 

Szatmárcseke és Badalló éppen egy éve, augusztus 20-án kötött testvértelepülési 

szerződést. A kapcsolattartás ápolásának nemes megnyilvánulása volt az a kis ünnepség is, 

amelyre vasárnap került sor a badalói református templomban, és amelynek keretében 

Szatmárcseke önkormányzata egy címeres nemzeti színű zászlót adományozott a badalói 

egyháznak. 

 

Magyartalan városnap 
2012. szeptember 1. – Kárpátinfo 

Csap nevének első említése 731. évfordulóját az ukrán állami zászló és a függetlenség 

napjával egyetemben ünnepelték csütörtökön és pénteken az „ország nyugati kapujában”. 

A magyar ajkú vendégek hiába is kerestek bármilyen utalást arra, hogy Csap lakosságának 

nem elhanyagolható hányadát magyarok alkotják. Az egyetlen magyar zászló a városháza 

bejáratánál árválkodott. 

 

Viktor Baloga szerint Zakurenij „beszívott” a nyelvtörvény kapcsán 
2012. szeptember 1. – Kárpátalja Ma 

„A Kárpátaljai megyei tanács egyes vezetői mintha túl sokat szívtak volna, mert 

bejelentették ma, hogy a helyi tanácsoknak nincs felhatalmazásuk valamely nyelvnek 

megadni a regionális státust" – írta Facebook-oldalán Viktor Baloga a zakarpattya.net.ua 

tájékoztatása szerint. A Kárpátaljai Megyei Tanács ügyvezető elnöke korábban kijelentette, 

hogy a megyei önkormányzat felhatalmazás híján nem nyilváníthatja a magyart regionális 

nyelvvé. 

 

Iskolakezdés meglepetésekkel 
2012. szeptember 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Szeptember 1-jével kezdetét vette a tanév. Kárpátalja esetében folytatódik a korábbi évek 

kedvező folyamata. Nevezetesen az, amire Mihajlo Motilcsak, a megyei oktatási és 

tudományos főosztály vezetője már augusztus végén felhívta a figyelmet: az utóbbi négy 

évhez hasonlóan az idén is nőtt az elsősök száma. 2010-ben 14 812-en, tavaly 15 426-an, 

2012-ben már 16 004-en cserélték le az óvodát az iskolára. Azzal kapcsolatban, hogy 

közülük hányan tanulnak magyar tannyelvű intézményben, Hanna Szopko, a főosztály 

szakembere csak későbbre ígért tájékoztatást, ilyen adattal egyelőre nem rendelkeznek. 

 

Nyelvtörvény, feladatokkal 
2012. szeptember 2. – Kárpáti Igaz Szó, Kárpátinfo 

Beregszászban tartotta huszadik fórumát a Kárpátaljai Határmenti Önkormányzatok 

Társulása (KHÖT). A rendezvény célja az volt, hogy a polgármesterek minél teljesebb 

képet kapjanak Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló törvényről, az abban foglaltak 

végrehajtásának mikéntjéről. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10450
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A régiósok elvennék a magyartól a meg sem adott regionális nyelvi státust 
2012. szeptember 2. – Kárpátalja Ma 

A Raisza Bogatirjova vezette munkacsoport azt javasolja, hogy ne adjanak regionális 

státust a nemzeti kisebbségek nyelveinek. Ez az elképzelés is szerepel egyebek mellett 

abban a dokumentumban, amelyet a Kommerszant Ukraina internetes változatának 

tájékoztatása szerint minap készített el az az elnöki utasításra létrehozott testület, 

amelynek célja „Az állami nyelvpolitika alapjai” címmel nemrég elfogadott nyelvtörvény 

utólagos tökéletesítése, felülvizsgálata. 

 

Tizenegymillió forintos magyarországi támogatást kapott a beregszászi 
kórház  
2012. szeptember 2. – Kárpátalja Ma 

Több mint tizenegymillió forint értékű fejlesztési támogatást adott át pénteken 

Beregszászon az Ökumenikus Segélyszervezet és helyi partnerszervezete, az Advance 

Kárpátaljai Tanácsadó és Fejlesztő Központ a Beregszászi Járási Kórháznak. A Magyar 

Külügyminisztérium által támogatott Sürgősségi és alapfokú betegellátás fejlesztése 

Kárpátalján elnevezésű pályázat keretében a járási kórház 11,2 millió forint értékben 

kapott orvosi felszerelést. 

 

Lebontják a torontói Magyar Házat 
2012. szeptember 2. – MTI, hirek.sk 

A következő két-három hét során lebontják a torontói Magyar Házat - közölte a hétvégén 

internetes kiadásában a Toronto Star. A lap szerint a St. Claire Avenue nyugati felén 

található, sárgatéglás Magyar Ház volt a legnagyobb Magyarországon kívül található 

magyar kulturális központ, amely csaknem négy évtizeden keresztül állt a torontói 

magyarság rendelkezésére. Mivel a tagdíjat is fizető magyar közösség létszáma 450-re 

csökkent és a fenntartási költségek folyamatosan emelkedtek, a Kanadai Magyar Kulturális 

Központ tavaly úgy döntött, hogy eladja az épületet. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20120902000950/Lebontjak-a-torontoi-Magyar-Hazat.html
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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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