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„Keressük azokat a pontokat, ahol tud segíteni az anyaország” 
2012. szeptember 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A szórvány magyarsággal való folyamatos kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozta Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken az MTI-nek 

nyilatkozva, a nyugati szórvány magyarság képviselőivel megtartott találkozóját követően. 

A nemzetpolitikáért felelős helyette államtitkár a Nyugat-európai Országos Magyar 

Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) közgyűlésén vett részt az ausztriai Felsőpulyán. 

 

Regionális nyelv lett a magyar Beregszászon 
2012. szeptember 7. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Hivatalosan is használható regionális nyelv lett a magyar Beregszászon, miután a városi 

tanács képviselőinek többsége pénteken megszavazta a nemrég elfogadott kisebbségbarát 

ukrán nyelvtörvény helyi szintű alkalmazására vonatkozó határozatot. A nyelvtörvényben 

biztosított nyelvhasználati jogok megvalósítására vonatkozó indítványt Gajdos István, 

Beregszász polgármestere, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke 

terjesztette a tanács elé. Az ülésen megjelent 34 képviselő közül 19 szavazta meg a magyar 

regionális nyelvként történő helyi alkalmazását. 

 

Nyitottabb, dinamikusabb és egyszerűbb párttá válhat az MKP 
2012. szeptember 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A megújulás jegyében egy nyitottabb, dinamikusabb és egyszerűbb párttá szeretne válni a 

Magyar Koalíció Pártja - mondta el Berényi József, a MKP elnöke pártja Országos 

Tanácsának (OT) szombati ülésén. A testület Pozsonyban megvitatta, hogy milyen 

módosítások kerüljenek az alapszabályba és aktuális közéleti kérdésekről is állást foglalt. A 

legkomolyabb változások a tagfelvétellel, a párt nevének megváltoztatásával és a 

pártstruktúrák egyszerűsítésével kapcsolatosak. Az OT támogatja, hogy az MKP-ba a 

jelenleginél jóval egyszerűbb módon, akár internetes regisztráció alapján is be lehessen  

lépni. Az MKP Országos Tanácsa a Magyar Közösség nevet terjeszti a kongresszus elé, 

melyre szeptember 22-én, Füleken kerül sor.  

 

Aknaszlatinán tartották a kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitóját 
2012. szeptember 9. – MTI, hirado.hu 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében vasárnap 

Aknaszlatinán, a Bolyai János Középiskolában tartották a kárpátaljai magyar iskolák 

ünnepélyes tanévnyitóját. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

ünnepi beszédében azt kívánta, legyen olyan a magyar gyermekek jövője szülőföldjükön, 

mint amilyen az aknaszlatinai magyar iskola, amely értékelvű, s utat mutat szakmailag és 

erkölcsileg egyaránt.  Hozzátette: ez az iskola a helyi magyar közösség bástyája. Utalva 

arra, hogy Aknaszlatina szórványterület, elismerését fejezte ki a helyi magyar 

pedagógusoknak, akik fáradhatatlanul küzdenek a magyar identitás, a magyar kultúra 

átörökítéséért, megerősítéséért. 
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Romániáról is vitázik a héten az Európai Parlament  
2012. szeptember 10. - bruxinfo.hu 

Plenáris vitát tart szerda délután az Európai Parlament a közelmúltbéli romániai 

eseményekről. Az EP-frakciók egy része erős párhuzamokat lát a mostani román és a 

közelmúltbéli magyar helyzet között, alapvetően azonban megosztottak a 

képviselőcsoportok az ügy kapcsán. Az Európai Parlament néppárti frakciójának 

nyomására vette a jövő heti plenáris ülés napirendjére az EP a Romániáról szóló plenáris 

vitát. A szerda délutánra tervezett egyórás vitában az Európai Bizottság és a Tanács 

nevében a ciprusi elnökség is kifejti majd az álláspontját a Ponta-kormány nyári 

intézkedéseiről. 

 

Semmiképp sem akarunk kicsik lenni 
2012. szeptember 10. - Sinkovics Ferenc - Magyar Hírlap 

Az Orbán-kormány nemzetpolitikáját érő hazai és nemzetközi támadások hátterében 

elsősorban a gyanakvás áll. Nem csoda hogy, ha magyar kisebbségekről esik szó a vita 

mindig magasabb hőfokra hág a kelleténél, hiszen Európában nekünk van a legnagyobb a 

határainkon túl élő nemzeti kisebbségünk. Ráadásul míg a legtöbb országban politikai 

konszenzussal szavazták meg a saját státus- és állampolgársági törvényüket, nálunk 

komoly belpolitikai viták előzték azt meg. A külhoni magyaroknak az autonómia lehet a 

legmegnyugtatóbb megoldás, hiszen Dél-Tirol és Katalónia példája jól mutatja, hogy a 

megegyezést követően el lehet indulni a fejlődés útján.  

 

L. Simon László: A finnugor mozgalom kiállta az idők próbáját 
2012. szeptember 7. – Kormány.hu 

A finnugor mozgalom kiállta az idők próbáját, hiszen a húsz év alatt egyre több népet, azok 

intézményeit és polgári szervezeteit foglalja magában - hangsúlyozta L. Simon László 

kultúráért felelős államtitkár a Finnugor Népek VI. Világkongresszusát záró beszédében 

Siófokon. Az államtitkár elmondta, olyan, a magyarok számára kiemelt témákról is szó 

esett az eseményen, mint a moldvai csángók helyzete. Szerinte Magyarországnak 

különösen fontos, hogy testvéreink vannak, „nem vagyunk egyedül a világban”. Az 

államtitkár emlékeztetett arra, hogy a testvériségben a legerősebb kapocs a nyelvek közös 

eredete. 

 

Németh Zsolt mutatta be a volt finn kulturális miniszter csángókról írt 
könyvét 
2012. szeptember 7. – MTI, Kormány.hu 

Németh Zsolt külügyi államtitkár mutatta be Finnország korábbi kulturális minisztere, 

Tytti Isohookana-Asunmaa Csángó körkép című művét a Finnugor Népek VI. 

Világkongresszusán Siófokon. Németh Zsolt szerint a csángó magyarok nem csupán a múlt 
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értékes maradványai, hanem európai polgártársaink, akiknek az a kiváltság és nem 

könnyű feladat jutott, hogy sajátságos, semmivel össze nem hasonlítható kultúrájukat és 

nyelvüket őrizzék, az utókorra örökítsék. 

 

Érzelmi töltetet ad a kötelék 
2012. szeptember 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az Országgyűlés elnöke szerint erősíti a magyar-finn kapcsolatokat, érzelmi többletet ad a 

közös érdekek megtalálásához és érvényesítéséhez nemzetközi szinten az, hogy a két 

ország a finnugor nyelvcsaládhoz tartozik. 

 

Borbély: a Mikó-ügyben indított CSM-vizsgálat a magyar közösség ellen 
irányul 
2012. szeptember 7. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, maszol.ro 

„Rendkívül súlyos” fejleménynek nevezte Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke azt, 

hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) vizsgálatot indított a magyar 

közösség ellen a Mikó-ügyben. Borbély pénteken, Marosvásárhelyen kijelentette: a CSM-

nek tisztáznia kell, hogy az egy héttel korábban lezajlott tüntetésen részt vevő több mint 25 

ezer ember ellen, a magyar történelmi egyházak ellen, a felszólaló egyházi képviselők és 

politikusok ellen vizsgálódik. 

 

Újraválasztották az MPP Maros megyei szervezetének vezetőségét 
2012. szeptember 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az MPP Maros megyei szervezetének csütörtöki tisztújító küldöttgyűlésén újraválasztották 

László György megyei elnököt és Vass Imre alelnököt, Makfalva alpolgármesterét. A 

megyei elnökségben több új személy is szerepet vállal, így Biró Zsolt, Marosszék Székely 

Tanácsának elnöke, a párt sajtószóvivője Márton Zoltán, Makfalva polgármestere, Bíró 

József-Attila a Nyárádmente képviseletében, illetve Béres József, aki a megye alsó-

marosmenti régióját képviseli. 

 

Szeminárium: nyitni kell a többi kisebbség irányába 
2012. szeptember 7. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

A civil összefogás erejéről, hatékonyságáról cseréltek eszmét a marosvásárhelyi Bernády 

György Közművelődési Alapítvány által megszervezett Nemzeti kisebbségek és nemzeti 

közösségek az EU-ban című szeminárium résztvevői pénteken. A rendezvényen 

megfogalmazódott az az igény, hogy nem elégséges a magyar közösségen belüli 

szolidaritás, nyitni kell a többi romániai nemzeti kisebbség irányába, a parlamentben 

képviselt 18 kisebbséget is be kell vonni az olyan akciókba, mint most például a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügye. 
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Benedek István szerint év végéig felveszi Bernády György nevét a 2-es számú 
általános iskola 
2012. szeptember 8. – transindex.ro, Erdély Ma 

Benedek István RMDSZ-es önkormányzati képviselő ezt a csütörtöki rendkívüli ülés után 

nyilatkozta, amelyen őt választották meg új vezetőtanácsi tagnak. Puskás Lajos, a Bernády 

György névért harcoló szülők képviselője szerint azért lesz nehéz megszavazni az iskola 

átnevezését, mert annak vezetőtanácsában eggyel több román képviselő van, mint magyar, 

noha az iskolában a gyerekek nemzetiségének arányát tekintve több a magyar. 

 

Európai szintű polgári kezdeményezés az egységes kisebbségvédelemért 
2012. szeptember 9. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az Európai Népcsoportok Föderális Uniója (FUEN) is támogatja azt, hogy európai szintű 

polgári kezdeményezéssel indítsák el az Európai Unióban a minden tagországra kötelező 

kisebbségvédelmi szabályozás megalkotását - közölte Borbély Lászlónak, az RMDSZ 

politikai alelnökének irodája szombati hírlevelében. 

 

Mikó-ügy - Nyugat-európai magyar szervezetek is tiltakoznak 
2012. szeptember 9. – Krónika, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar Hírlap 

Tiltakozásának adott hangot a sepsiszentgyörgyi református Székely Mikó Kollégium 

visszaállamosításának szándéka miatt a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek 

Szövetsége (NYEOMSZSZ). NYEOMSZSZ az ausztriai Felsőpulyán még pénteken tartott 

közgyűlésén elfogadott állásfoglalásában rámutatott: a kollégium visszaállamosítására tett 

kísérlettel a Ponta-kormány „ismételten igazolta, hogy semmibe veszi a területén élő 

magyar kisebbség szellemi és kulturális örökségét, a tulajdonhoz való jogot és az egyházak 

függetlenségét”. 

 

Tőkés „szökése” miatt rágtak be 
2012. szeptember 10. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Az RMDSZ vélhetően önállóan fog indulni a decemberi választásokon. Stelian Tanase 

bukaresti politológus szerint nevetséges lenne, ha békejobbot nyújtana a kisebb magyar 

pártoknak, hiszen a helyhatósági választások is megmutatták, hogy a párt támogatottsága 

sziklaszilárd. Borbély László az RMDSZ alelnöke elmondta, hogy legutóbb mikor alkut 

kötöttek Tőkés Lászlóval ő hátat fordított a pártnak és azóta is folyamatosan az RMDSZ 

kritizálja. Az alelnök szerint nem valószínű, hogy az RMDSZ kiesik a parlamentből, de 

nagyon nehéz lesz a bejutás. 
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Berényi még nem döntött, indul-e a pártelnöki posztért 
2012. szeptember 7. – SITA, bumm.sk 

Berényi József MKP-elnök még nem döntött arról, hogy a decemberben esedékes tisztújító 

kongresszuson újra megpályázza-e a pártelnöki tisztségét. Először a párt alapszabályának 

módosítása lesz napirenden a szeptember 22-i kongresszuson. Csáky Pál volt pártelnök 

már korábban jelezte, szívesen szerepet vállal a vezetésben, azt azonban nem pontosította, 

az elnöki posztért is harcba szállna-e. 

 

Somorjai civilek tiltakoznak az egynyelvű feliratok ellen 
2012. szeptember 7. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A szlovákiai Vox Samariae polgári társulás pénteken nyílt levélben fordult Bárdos 

Gáborhoz, Somorja polgármesteréhez, figyelmeztetve őt a városi buszpályaudvar felújítása 

során kikerült egynyelvű táblák problémájára. 

 

Szlovákia és Magyarország az ősszel tárgyal Bős-Nagymarosról 
2012. szeptember 7. – SITA, bumm.sk 

Szlovákia és Magyarország már az ősszel felújítja a hágai Nemzetközi Bíróság 1997-ben, a 

bős-nagymarosi vízlépcső ügyében hozott döntésének alkalmazásáról szóló tárgyalásokat. 

Peter Hatiar, a szlovák tárgyalódelegáció vezetője elmondta, nem a tárgyalások hossza, 

hanem az esetleges megegyezés minősége a döntő fontosságú. Szerinte nem csak jogi-

politikai problémáról van szó, hanem elsősorban bonyolult szakmai problémáról, és a 

szlovák fél mindenekelőtt szakmai szemmel tekint a problémára. 

 

Megkezdik a krasznahorkai vár komplex felújítását 
2012. szeptember 7. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

A krasznahorkai tűz óta fél év telt el, de az apróbb munkálatokon kívül komolyabb 

helyreállításra még nem került sor a várban. Leghamarabb szeptember 17-én indulhatnak 

meg a restaurálási munkák - közölte a Szlovák Nemzeti Múzeum az MTI-vel. 

 

Malina Hedvig kéri, hagyják végre békén 
2012. szeptember 7. – Új Szó 

Az ellene folyó eljárás megszüntetését kéri a főügyészségtől Malina Hedvig. Beadványában 

azzal érvel, hogy hat évvel ezelőtti megtámadása ügyében egy törvénytelenül végzett 

vizsgálat alapján emeltek vádat ellene. 

 

Együttműködés a miskolci és a kassai kulturális intézmények között 
2012. szeptember 7. – Felvidék Ma 

Kassa Európa Kulturális Fővárosa (EKF) lesz 2013-ban, ahol Miskolc is bemutatkozna. A 

kultúrára és turizmusra összpontosító együttműködési megállapodást szeptember 6-án 

írta alá Kriza Ákos miskolci és Richard Raši kassai polgármester Miskolcon. 
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A Matica elnöke élesen bírálta a kassai alkotmánymenetet 
2012. szeptember 7. – bumm.sk, Új Szó 

Marián Tkáč, a Matica slovenská elnöke szerint azzal, hogy a szeptember elsején 

megrendezett kassai alkotmánymenet résztvevője volt Lomnici Zoltán, a magyar 

Legfelsőbb Bíróság korábbi elnöke, és támogató levelet küldött George Pataki, New York 

állam korábbi kormányzója, nyomást akartak gyakorolni, és bele akartak avatkozni a 

szlovák politikai és törvényhozási történésekbe. 

 

Csáky: Nem hatékony pótmegoldás a kisebbségügyi kormánybiztos 
2012. szeptember 9. – SITA, Új Szó Online 

Teljesen nem hatékony pótmegoldás a kisebbségügyi kormánybiztos hivatala Csáky Pál 

szerint. „A miniszterelnök-helyettes után ez semmi a négyzeten, miközben egy politikailag 

zsarolható embert tettek oda” – utalt az MKP elnökségi tagja arra, hogy Robert Fico 

kormánya megszüntette a kisebbségügyi kormányalelnök hivatalát, majd később 

kisebbségügyi kormánybiztossá nevezte ki A. Nagy Lászlót, a Híd politikusát. 

 

Zombor: Sikertelen hatalomváltás, nyolcperces ülés 
2012. szeptember 7. – Vajdaság Ma 

Mindössze nyolc percet tartott a zombori képviselő-testület pénteki ülése, aminek alapvető 

magyarázata, hogy az elnök mindössze huszonhat órával korábban hívta össze a 

helyhatóság átszervezését sürgető 21 képviselő követelésére. Az ülésen a testületi elnök és 

alelnök, a káderbizottsági tagok, a polgármester és helyettese, valamint a városi tanács 

tagjai leváltásáról, illetve a posztokat újonnan betöltők megválasztásáról lett volna szó. A 

hatalomváltás kezdeményezői a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Egyesült Régiók, a Szerb 

Megújhodási Mozgalom, a VMDK, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Bolji Sombor civil 

szervezet voltak. 

 

Szabadkára látogat Semjén Zsolt 
2012. szeptember 7. – Vajdaság Ma 

Kedden a Magyar Nemzeti Tanács vendége lesz Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettese. A 

szabadkai Magyar Házban találkozik Korhecz Tamással, az MNT elnökével és Pásztor 

Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével. Délután a szabadkai Városháza 

dísztermében Semjén Zsolt a magyar kormány nemzetpolitikájának irányvonalai címmel 

tart előadást. 

 

Doroszló: Sok ezren zarándokoltak a Kisboldogasszony-napi búcsúra 
2012. szeptember 8. – Vajdaság Ma 

Többezer zarándok érkezett Doroszlóra, a Szentkúti Kisboldogasszony-napi búcsúra. A 

szomszédos települések legtöbbjéről gyalogzarándokok keltek útra kora reggel, hogy részt 
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http://www.bumm.sk/72894/a-matica-elnoke-elesen-biralta-a-kassai-alkotmanymenetet.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/09/09/csaky-nem-hatekony-potmegoldas-a-kisebbsegugyi-kormanybiztos
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14035/Zombor-Sikertelen-hatalomvaltas--nyolcperces-ules-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14033/Szabadkara-latogat-Semjen-Zsolt.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5165/Doroszlo-Sok-ezren-zarandokoltak-a-Kisboldogasszony-napi-bucsura.html
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vegyen a Mária Rádió imacsoportjainak találkozóján, a bűnbánati liturgián, a vesperáson, 

a magyar, a horvát római katolikus, illetve a görögkatolikus szentmisén, a gyertyás 

körmeneten, valamint az éjszakai áhítaton. 

 

Magyar(ok) nélkül? 
2012. szeptember 9. – Kecskés István – Magyar Szó 

Nagybecskereken a 67-tagú városi képviselő-testületben a Szerb Haladó Párt 25 

mandátumot szerzett, a DP-nek 15, a VSZL-nak 13, a SZSZP-nak 8, a SZRP-nak négy, a 

VMSZ-nek pedig két képviselője lett. A haladók és a szocialisták koalíciója 33 

mandátummal rendelkezett, a demokratáknak, a ligának és a VMSZ-nek pedig harminc 

képviselője volt. A többséghez még egy mandátum hiányzott, végül csatlakozott hozzájuk 

Lukrecia Ursulescu és Ljubomir Stanisavljev, mindketten a VSZL listájáról. Ez 

kellemetlenül érinti Bánát magyarságát, hiszen Nagybecskerek a vidék oktatási, kulturális 

és gazdasági központja.  

 

Taxival az iskolába 
2012. szeptember 9. – Fehér Rózsa – Magyar Szó 

Azzal, hogy ismét lehet magyar óvodába járni, úgy tűnik, sikerült elkerülni a két-két 

magyar osztály további összevonását Beodrán, de ötödiktől már kivételes esetnek számít 

az, ha valaki Törökbecsére íratja a gyermekét csak azért, hogy az magyar iskolába 

járhasson. Sok szülő azt gondolja: mivel ritkán járnak a buszok, könnyebb lesz a 

gyerekének helyben maradni, és talán az érvényesülési esélyei is jobbak, ha szerbül tanul 

tovább. A Magyar Nemzeti Tanács támogatásának köszönhetően az idén ötből két tanuló 

mégis vállalta az ingázást. Ha néhány beodrai szülő, nagyszülő tavaly nem harcolja ki a 

magyar óvoda újbóli elindítását, és az MNT nem szervezi meg a taxijáratot a magyar 

ötödikesekért, akkor ezek az iskolások minden valószínűség szerint szerb tannyelvű alsó, 

illetve felső osztályba iratkoztak volna – hosszú távon pedig ez a beodrai magyar oktatás 

végét jelentené. 

 

Magyar „szellemdiákok” - feljelentés 
2012. szeptember 7. – Volksgruppen 

Feljelentették hivatali visszaélés miatt Németújvár járás elöljáróját, Johann Grandits-t. 

Azzal vádolják, hogy bár felhívták a figyelmét a burgenlandi iskolákat csak papíron 

látogató magyar diákokra, ő nem tett semmit az ügyben. Már több polgármester ellen 

indítottak nyomozást azzal kapcsolatban, hogy iskolamentés céljából olyan magyar 

diákokat jelentettek be egyes burgenlandi tanintézmények, akik a valóságban soha nem 

látogatták az iskolát. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-09_Magyar_ok_nelkul.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-09_Taxival_az_iskolaba.xhtml
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/170598/
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„Magyar örökség Nyugaton” 
2012. szeptember 9. – Volksgruppen 

Az Egyesült Államokból, Angliából, Németországból, Svédországból, Franciaországból, 

Hollandiából és Ausztriából érkeztek Felsőpulyára nagy számban akadémikusok, tudósok 

azzal a céllal, hogy megmentsék a magyar „örökségünket” Nyugaton. A XII. Kufstein 

Tanácskozás idei fő témája, az anyagi és szellemi javak felderítése, számbavétele és 

megőrzése. Az 1990 óta, minden második évben megrendezett találkozóra az idén 17 

országból több mint 270 résztvevő érkezett a nyugati szórvány magyarságból, illetve a 

Kárpát-medencéből. 
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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.mti.hu/
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http://www.nol.hu/
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http://www.transindex.ro/
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