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Semjén: Csak ez gyógyíthatja be a sebeket 
2012. szeptember 12. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A külhoni magyarság gyorsuló asszimilációja elleni fontos eszköz az állampolgárság 

megadása – mondta Semjén Zsolt kedden Szabadkán. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes előadásában kijelentette: az asszimiláció megállításához 

önmagában nem elegendőek a különféle támogatások, ehhez nagyon erős impulzusra van 

szükség, ami az állampolgárság megadása és a nemzet közjogi újraegyesítése. 

 

Gyakran provokálják az egy tömbben élő magyarokat 
2012. szeptember 12. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A területi autonómia az etnikai konfliktusok megoldásának és feloldásának 

leghatékonyabb eszköze – emelte ki Kocsis Károly akadémikus, az MTA 

Földrajztudományi Intézet igazgatója az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága 

autonómia albizottságának keddi ülésén. A professzor a területi autonómiák múltja és 

jelene a Kárpát-medencében címmel tartott előadásában rámutatott: a legutóbbi 

népszámlálási adatokat is figyelembe véve területi autonómiát Felvidéken, Kárpátalján, 

Partiumban, Székelyföldön, valamint a Tisza mentén, Szabadka környékén lehetne 

létrehozni. 

 

Mégsem lett regionális nyelv a magyar? 
2012. szeptember 12. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szerint a beregszászi városi tanács 

múlt pénteki ülésén nem szavazta meg a magyar nyelv regionális státusra való emelését a 

város területén, a testület mindössze a magyar nyelv helyi szintű alkalmazásának 

bővítéséről döntött. A KMKSZ közleménye szerint a beregszászi képviselő-testület UMDSZ 

és a vele szövetséges Régiók Pártja (PR) által alkotott többsége elvetette a KMKSZ 

határozattervezetét, amely elfogadása esetén kimondta volna, hogy „Beregszász város 

területén a magyar nyelv regionális státussal bír” s a jogszabály érvényesítésére vonatkozó 

intézkedések kidolgozása mellett elrendelte volna, hogy erről a város lakosságát is 

tájékoztassák. 

 

Kelemen: kizárt, hogy az MPP és az EMNP parlamenti mandátumot szerezzen 
2012. szeptember 11. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Még ha indulnak is a decemberi választásokon, az MPP-nek és az EMNP-nak nincs esélye 

mandátumot szerezni a román parlamentben, vélte Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn. 

Rámutatott még, a választási kampány során az RMDSZ nem fordul támogatásért a 

magyarországi hivatalosságokhoz, hanem csak a magyar választók támogatására alapoz, 

ahogyan azt minden alkalommal tette. 
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http://mno.hu/hatarontul/semjen-csak-ez-gyogyithatja-be-a-sebeket-1104784
http://mno.hu/belfold_archiv/gyakran-provokaljak-az-egy-tombben-elo-magyarokat-1104737
http://mno.hu/hatarontul/megsem-lett-regionalis-nyelv-a-magyar-1104762
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126408&cim=kelemen_kizart_hogy_az_mpp_es_az_emnp_parlamenti_mandatumot_szerezzen
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A Mikó-ügyről is tárgyal a nemzeti kisebbségügyi EP-munkacsoport 
2012. szeptember 11. – MTI, hirado.hu, Krónika 

Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti képviselő, az EP nemzeti kisebbségügyi 

munkacsoportjának társelnöke a testület csütörtökön esedékes ülésének napirendjére 

tűzte a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának ügyét. Tabajdi 

azután tette bejelentését, hogy a kollégium ügyében az EP hétfő esti strasbourgi plenáris 

ülésén több magyar néppárti EP-képviselő szólalt fel.  

 

Húsz magyar hellyel egészítette ki az oktatási tárca a MOGYE beiskolázási 
keretét 
2012. szeptember 11. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

Húsz magyar tandíjköteles hellyel egészítette ki az oktatási tárca a Marosvásárhelyi Orvosi 

és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) beiskolázási keretét. Az RMDSZ vezetői több ízben 

tárgyaltak az elmúlt hetekben Ecaterina Andronescu oktatásügyi miniszterrel arról, hogy a 

tárca egészítse ki a magyar tagozat számára elkülönített beiskolázási keretet. 

 

Megtagadták a képviselők Borbély László mentelmi jogának megvonását 
2012. szeptember 11. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

Elutasította kedden a képviselőház plénuma Borbély László egykori környezetvédelmi 

miniszter, illetve Victor Paul Dobre közigazgatásért felelős tárca nélküli ex-miniszter 

mentelmi jogának megvonását. A két parlamenti képviselő elleni bűnvádi eljárás 

beindítását az ügyészség kérte: Borbély esetében befolyással való üzérkedés, valamint 

hamis vagyonnyilatkozat-tétel gyanúja miatt. 

 

Borbély: az RMDSZ parlamentáris köztársaságot szeretne 
2012. szeptember 11. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Borbély László, a parlament külügyi bizottságának elnöke, Frunda György szenátor és 

Korodi Attila parlamenti képviselő hétfőn Bukarestben fogadták a Velencei Bizottság 

képviselőit. A találkozás fő témája a romániai aktuálpolitika, valamint a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó Kollégium körül kialakult helyzet volt. Az RMDSZ képviselői elmondták: 

nagyon fontos, hogy a jogállam intézményei működjenek Romániában, ennek érdekében 

tisztázni kell az elnök hatáskörét és csökkenteni kell a sürgősségi kormányrendeletek 

számát. A szövetség Romániában parlamentáris köztársaságot szeretne, ahol az elnöknek 

kisebb hatásköre van, hogy ne sérüljön a jogállamiság. 

 

2008-as választási eredményei megismétlésére készül az RMDSZ 
2012. szeptember 11. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A 2008-as parlamenti választásokon elért eredményeket szeretné megismételni a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a december 9-i romániai parlamenti 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/11/13/A_Miko_ugyrol_is_targyal_a_nemzeti_kisebbsegugyi_EP_munkacsoport.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67066
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67066
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67069
http://itthon.transindex.ro/?hir=30469
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126425&cim=2008_as_valasztasi_eredmenyei_megismetlesere_keszul_az_rmdsz
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választásokon – hangoztatta az Új Magyar Szó portálnak adott nyilatkozatában Kovács 

Péter, a szövetség főtitkára. Kovács Péter elmondta: arra számít, hogy az RMDSZ-nek 

sikerül megőriznie a 2008-as választásokon megszerzett 22 képviselői és 9 szenátori 

mandátumot. Ezek közül azonban csak 26 választókerületben tekinthető elvben biztosnak 

a mandátumszerzés. Kiszámíthatatlan, hogy mely kerületekből sikerül további öt 

mandátumot megszerezni. 

 

Mikó-ügy: közerkölcsök, magánbűnök 
2012. szeptember 11. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka a Mikó-ügy kapcsán kifejti: “A Mikó-ügy tanulsága az, hogy impériumok 

jönnek, mennek, jogrendek épülnek és omlanak össze. A magán- és közösségi vagyonok 

bármilyen telekkönyvvel megtámogatva is: csak rövidebb-hosszabb ideig fenntartható 

illúziók. Ami megmaradhat, az a közvagyonon túli nemzeti közös kultúra. A közös tudás 

arról, ami volt, ami van, és arról, ami lehet. Számvetés, leltár, emlékezet”. 

 

Pontot tenne a művészeti líceum ügyének végére a marosvásárhelyi RMDSZ 
2012. szeptember 11. – transindex.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsi frakciója fontosnak tartja tisztázni a városháza és a 

művészeti líceum kapcsolatát. A közlemény leszögezi, ebben a helyzetben a városi 

RMDSZ-frakció felvette a kapcsolatot Oláh Dénes főesperes-plébánossal és Bálint Géza 

gazdasági igazgatóval, és az augusztus 30-i tanácsülésen öttagú bizottság létrehozását 

kezdeményezte, a tanácsban képviselt valamennyi politikai alakulat részvételével. 

 

Baszk–székely eszmecsere az autonómiáról 
2012. szeptember 12. – Krónika, transindex.ro 

Bilbaóban folytat eszmecserét a Székely Nemzeti Tanács Izsák Balázs elnök által vezetett 

küldöttsége a Baszk Nemzeti Párt (Euzko Alderdi Jeltzalea) meghívására. Tegnap a párt 

székházában Ińigo Urkullu elnök, Ińaki Goikoetxeta és Aitor Olaizola, a vezetőtanács 

tagjai, valamint José  Mari Etxebarria külkapcsolati koordinátor fogadta a vendégeket. A 

küldöttségben részt vett Árus Zsolt, a Gyergyószéki Székely Tanács elnöke, Bakk Miklós 

politológus, egyetemi tanár, az SZNT elnökének tanácsadója és Dabis Attila, a szervezet 

külügyi megbízottja. 

 

A Mikó-ügyről is tárgyal a nemzeti kisebbségügyi EP-munkacsoport 
2012. szeptember 11. – MTI, hirado.hu, Krónika 

Tabajdi Csaba szocialista európai parlamenti képviselő, az EP nemzeti kisebbségügyi 

munkacsoportjának társelnöke a testület csütörtökön esedékes ülésének napirendjére 

tűzte a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításának ügyét. Tabajdi 

azután tette bejelentését, hogy a kollégium ügyében az EP hétfő esti strasbourgi plenáris 

ülésén több magyar néppárti EP-képviselő szólalt fel.  
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http://manna.ro/velemeny/miko-ugy:-kozerkolcsok-maganbunok-2012-09-11.html
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/11/13/A_Miko_ugyrol_is_targyal_a_nemzeti_kisebbsegugyi_EP_munkacsoport.aspx?source=hirkereso
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Hivatalosan is megszűnt a kisebbségekért felelős helyettesi poszt 
2012. szeptember 11. – bumm.sk 

A szlovák parlament kedden formálisan is jóváhagyta az emberi jogokért és kisebbségekért 

felelős miniszterelnök-helyettesi poszt megszűnését. Az intézkedésre az úgynevezett 

kompetenciatörvény módosítása keretén belül került sor. A hivatal feladatainak egy részét 

a kulturális minisztérium veszi át, a külföldön élő szlovák közösségek ügye, valamint az 

emberi jogi ügyekben nyújtott dotációk pedig a külügyminisztérium hatáskörébe kerülnek. 

 

Az SZMPSZ állásfoglalása a pedagógusok és az oktatásügyi alkalmazottak 
sztrájkjához 
2012. szeptember 11. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Országos Elnöksége támogatja a 

pedagógusok és az oktatásügyi alkalmazottak béremelést, és az iskolaügyre fordított állami 

költségvetési támogatás emelését követelő egynapos figyelmeztető sztrájkját - közölte Pék 

László, az SZMPSZ elnöke. 

 

Nagykaposon 47 kiselsős van idén 
2012. szeptember 11. – Felvidék Ma 

Ünnepélyes tanévnyitót követően megkezdhették őszi tanulmányaikat a nagykaposi 

Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola diákjai is. Az Ung-vidék legnagyobb 

magyar oktatási intézményében idén 47 kisdiák kezdte meg tanulmányait, ami 5 nebulóval 

több, mint előző éven. 

 

A névhasználat „dekódolása” Felvidéken 
2012. szeptember 11. – Felvidék Ma 

Samu István, a Via Nova ICs országos elnökhelyettese az identitást nélkülöző névhasználat 

kapcsán emeli fel szavát, mert a felvidéki magyarok nagyon kevés százaléka él azzal a 

törvény adta lehetőséggel, hogy magyarul használjuk nevét. 

 

Gašparovič: nem ismerjük el Koszovót 
2012. szeptember 11. – TASR, bumm.sk 

Szlovákia azon országok közé tartozik, melyek eddig nem ismerték el a független Koszovót, 

s továbbra is ezt az álláspontot fogja képviselni – jelentette ki Ivan Gašparovič államfő 

hétfői svájci látogatásán. 
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http://www.bumm.sk/73047/hivatalosan-is-megszunt-a-kisebbegekert-felelos-helyettesi-poszt.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/35540-az-szmpsz-allasfoglalasa-a-pedagogusok-es-az-oktatasugyi-alkalmazottak-sztrajkjahoz
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/35540-az-szmpsz-allasfoglalasa-a-pedagogusok-es-az-oktatasugyi-alkalmazottak-sztrajkjahoz
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/35529-nagykaposon-47-kiselsos-van-iden
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/35537-a-nevhasznalat-dekodolasaq-felvideken
http://www.bumm.sk/73017/gasparovic-nem-ismerjuk-el-koszovot.html
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Vissza kell szerezni a pedagógusok társadalmi megbecsülését 
2012. szeptember 12. – Molnár Judit – Szabad Újság 

„Magyar szülő akkor dönt jól, ha gyermekét magyar iskolába adja, az anyanyelven való 

tanulás kulcsfontosságú – ez vitathatatlan. A kultúránk, a nyelvünk, a gyökereink, a 

hagyományaink, ezeket az értékeket adja a magyar iskola. Sajnos mégis elnéptelenednek 

iskoláink, ezért mindent meg kell tenni, hogy újra visszanyerjük a szülők bizalmát. Rossz 

döntést hoz, aki magyarként szlovák iskolába íratja gyermekét, hiszen a magyar iskolában 

is meg lehet tanulni az állam nyelvét. Szívesen olvasnék már egy felmérést arról, hogy mi 

lett azokkal a gyerekekkel, akik magyarként szlovák iskolába jártak, hová kerültek, hová 

jutottak. El kellene végezni az ezt vizsgáló kutatást” – mondta Morvay Katalin, a pozsonyi 

Duna utcai Alapiskola és Gimnázium igazgatója, a Pedagógusszövetség mellett működő 

Iskolavezetők Országos Társulása elnöke a Szabad Újságnak. 

 

A megújulás esélyei 
2012. szeptember 12. – Kolek Zsolt – Szabad Újság 

Az MKP megújulásának sikere főképp azon múlik, kap-e elég lendületet a párt ahhoz, hogy 

a felszabaduló energiák olyan szellemi teljesítményt szüljenek, amik megalapozzák a 

jövőbeli politikai sikert. Másképp fogalmazva, a kapuk kinyitásával sikerül-e bevonni 

olyan értékes embereket, akik teljesítményükkel mozgásba hozzák a ma tetszhalottnak 

látszó felvidéki magyar politikai gondolkodást. 

 

Pozsonyi kettős 
2012. szeptember 12. - Szakács Gábor - Demokrata 

2010-ben a magyar kormány elfogadta az egyszerűsített honosításról szóló törvényt, amire 

a Robert Fico vezette szlovák kormány bevezette a saját állampolgársági törvényét, azaz ha 

valaki felveszi egy másik ország állampolgárságát elveszíti a szlovákot. A törvény nem 

írhatja felül az EU jogrendjét, mégis több pontban eltér a nemzetközi állampolgársági 

törvénytől. Berényi József az MKP elnöke szerint ez nem jelent problémát a szlovák 

kormány számára, nem fogja eltörölni, vagy enyhíteni a törvényt. Egyetlen járható útnak a 

kétoldalú párbeszédet látja, azonban gyors eredményeket nem vár. A kérdés Szlovákiának 

is gondot okozhat, hiszen sok nyugatra kivándorolt fiatal, külföldi házasság révén 

megszerezheti az adott ország állampolgárságát, azonban elveszíti a szlovákot. 

(A cikk teljes terjedelemben a Demokrata 2012. szeptember 12-i számában olvasható.) 

 

Gesztusokat várunk 
2012. szeptember 12. – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Nemzeti Tanács meghívására kedden 

Szabadkára látogatott, hogy részt vegyen az MNT szervezte ünnepségen, amelyet a 

szabadkai városháza fennállásának 100. évfordulója alkalmából tartottak. Az ünnepséget 

megelőzően a miniszterelnök-helyettes zárt ajtók mögött tárgyalt Korhecz Tamással, az V
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MNT és Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével. A megbeszélést követő sajtótájékoztatón 

Semjén Zsolt elismerését fejezte ki a VMSZ-nek és a MNT-nek mindazért, amit a vajdasági 

és az egyetemes magyarságért tett. 

 

Zenta: Átadták a Pro Urbe-díjakat 
2012. szeptember 11. – Vajdaság Ma 

Kedd délelőtt tartották meg a zentai Városházán a községi képviselő-testület városnapi 

díszülését, amelyen átadták a község legrangosabb elismeréseit: a Pro Urbe-díjakat, a 

Iuventus Pro Urbe-díjat és a Zenta község mecénása címeket is. A rendezvény vendégeit 

Širková Anikó, a községi képviselő-testület elnöke üdvözölte, majd Ceglédi Rudolf 

polgármester mondott ünnepi köszöntőt, amelyben az összefogás fontosságára hívta fel a 

figyelmet. 

 

Pásztor helyteleníti, hogy a költségvetés módosításakor nem konzultáltak a 
tartománnyal 
2012. szeptember 11. – Vajdaság Ma 

A köztársasági kormány elfogadta a költségvetés módosításának javaslatát anélkül, hogy 

bármiféle konzultációt folytatott volna a tartományi adminisztrációval, jelentette ki 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Pásztor a Dnevniknek nyilatkozva 

elmondta, a központi hatalom ilyen viszonyulása a tartomány iránt rendkívül rossz, s 

amennyiben az elkövetkezőkben ez válna gyakorlattá, „az nagyon problematikus lenne”. 

 

Elfogytak a magyar osztályok 
2012. szeptember 12. - Tápai Renáta - Magyar Szó 

Szabadka négy általános iskolájában néhány évvel ezelőtt még voltak magyar osztályok, de 

ma már csak egyben tanulnak magyar ajkú diákok. A Miloš Crnjanski Általános Iskolában 

elballagtak az utolsó magyar tannyelvű osztály tanulói, így ebben a tanévben egyetlen 

magyar osztály sincs az intézményben. Nincsenek magyar diákok a Matko Vuković és a 

Szent Száva iskolákban sem. A Matko Vukovićban két éve nem folyik tanítás magyar 

tannyelven, hiába szeretnének magyar osztályokat is nyitni, sajnos egyszerűen nem 

jelentkezik elegendő diák. A Szent Szávában két-három éve szűnt meg a magyar oktatás. A 

peremvárosi iskolában előbb a magyar tannyelvű felsős osztályok szűntek meg, a felsősök 

ugyanis inkább beutaztak a központba, az alsósok pedig egy ideig összevont tagozatban 

tanultak, de két évvel ezelőtt már azt sem lehetett elindítani.  

 

A magyarral csak a baj van? 
2012. szeptember 11. – Kárpátalja Ma 

Terjedelmes kommentárokat szült a Beregszászi Városi Tanács múlt pénteki ülése, ahol a 

magyar nyelv regionális nyelvi státusa is napirendre került. A kárpátaljai ukrán nyelvű 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14054/Zenta-Atadtak-a-Pro-Urbe-dijakat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14053/Pasztor-helyteleniti--hogy-a-koltsegvetes-modositasakor-nem-konzultaltak-a-tartomannyal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14053/Pasztor-helyteleniti--hogy-a-koltsegvetes-modositasakor-nem-konzultaltak-a-tartomannyal.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-12_Elfogytak_a_magyar_osztalyok.xhtml
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/13034-a-magyarral-csak-a-baj-van
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internetes kiadványok írásainak többsége az esettel kapcsolatban negatív hangvételű, 

helyenként egyenesen sértő és ellenséges. Jó példa erre a mukachevo.net múlt szombati 

írása, amely már a címében is hangot ad nemtetszésének: „Abszurd színház: Beregszász 

polgárai az ukránnak is regionális státust akarnak”. 

 

Magyarország beregszászi főkonzulja cáfolja, hogy ukrán belügyekbe 
avatkozott 
2012. szeptember 11. – MTI 

Tóth István, Magyarország beregszászi főkonzulja cáfolja azt a Kárpátalján megjelent 

sajtóhírt, amely szerint megakadályozta volna Gajdos Istvánnak, az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnökének a felszólalását egy hétvégi magyar kulturális 

rendezvényen, a Huszthoz közeli Visken. Az üggyel kapcsolatos félreértésre Tóth István 

szerint az adhatott okot, hogy Mikulyák László rahói plébánosnak és szervezőnek - az 

UMDSZ elnökének felszólalására vonatkozó kérdésére válaszolva - azt mondta: „a 

kárpátaljai szórványmagyarság ügyének politikától mentesnek kell maradnia, ahogy ebben 

a szervezőbizottság is megállapodott”. 

 

Ingyenes magyar nyelvoktatás a hivatalnoknak 
2012. szeptember 12. – Kárpátalja Ma 

Az ukrán törvényhozás nemrégiben elfogadta „Ukrajna törvénye az állami nyelvpolitika 

alapjairól” elnevezésű törvényt, melynek értelmében a magyarlakta közigazgatási 

egységekben hivatali nyelvként is használható lesz a magyar. Amennyiben a hatalmi 

szervek tartják magukat a törvény által előírtakhoz, és a magyar kisebbség élhet törvény 

adta jogával, abban az esetben nyilvánvaló, hogy a magyarok által lakott járások állami 

hivatalaiban dolgozóknak szükségük lesz a magyar nyelv ismeretére. A II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola levélben fordult a megyei és a járási közigazgatási hivatalok 

vezetőihez, a megyei és járási tanácsok vezetőihez, illetve a megyeileg és járásilag illetékes 

adó-, foglalkoztatási és szociális hivatalokhoz, valamint a nyugdíjalap képviseleteihez, 

hogy dolgozóik számára ingyenes magyar nyelvoktatást biztosít 2012. október 6-tól 

kezdődően a helyszínen. Az intézmény ezzel tudja segíteni a törvény magvalósítását. 

 

Magyar nap Eszék főterén 
2012. szeptember 11. – Új Magyar Képes Újság 

A Népkör Magyar Kultúregyesület szervezésében tartották meg a Magyar napot Eszéken. A 

rendezvény idén a zágrábi Kisebbségi Tanács, Eszék Város Kisebbségi Magyar 

Önkormányzata, Eszék-Baranya megye, Pécs város, Eszék város és Budapest 13. 

kerületének támogatásával valósult meg. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13043-ingyenes-magyar-nyelvoktatas-a-hivatalnoknak
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3722-magyar-nap-eszek-fteren


 

 

 

 

 

 
9 

Sok látogatót vonzott a bellyei Etnotalálkozó 
2012. szeptember 11. – Új Magyar Képes Újság 

A hétvégén Bellyére látogatók összesen 75 stand kínálatából szemezgettek a falu 

központjában sétálva, hiszen ekkor zajlott a már hagyományos Etnotalálkozó. A Bellyei 

Járás és a járási Turisztikai Egyesület szervezési munkáiba a település összes civil 

egyesülete is besegített. Szombaton a vásár mellett íjász- és középkori harci bemutatót 

tartottak, délután pedig a részt vevő tánccsoportok felvonultak a főutcán, végezetül igazi 

utcabál kerekedett a központban. A magyarokat a csúzai Csárdás néptáncegyüttes 

képviselte a műsorban. 

 

Racionalitással a nagyobb támogatottságért 
2012. szeptember 11. – RTV Slovenija Hidak 

A magyar nemzeti közösségek elnökeit, a magyar nemzetiségi közszolgálati intézetek, 

valamint a magyar kulturális és tájékoztatási programokat megvalósító intézmények 

vezetőit hívta meg Göncz László, nemzetiségi országgyűlési képviselő a kedden megtartott 

Képviselői Kollégiumra. A képviselő az aktuális politikai helyzetről, valamint a nemzeti 

közösségeket érintő kérdésekről tájékoztatta a meghívottakat. 

 

Mária út Mariazell és Csíksomlyó között 
2012. szeptember 12. - volksgruppen.orf.at 

Több éves előkészítő munka után a Mária Út Közhasznú Egyesület vasárnap megnyitotta a 

zarándokok előtt a Máriacellt Csíksomlyóval összekötő gyalogos zarándokútját. A Közép-

európai zarándokút-hálózat kelet-nyugati főága elkötelezett önkéntesek, lelkes civilek 

egyházi és önkormányzati segítők, erdészetek, anyaországi és határon túli partnerek 

támogatásával, példaértékű összefogásával születhetett meg. A Mária út 1400 kilométeres 

kelet-nyugati fő vonala az ausztriai Mariazellt köti össze az erdélyi Csíksomlyóval. Ez a 

vonal Budapesten keresztezi az észak-déli, Częstochowa-Međugorje (Lengyelország-

Hercegovina) útvonalat. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4639
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/170776/
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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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