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Ponta: nem kellenek különálló karok a MOGYE-n 
2012. szeptember 21. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Törvényes és méltányos megoldást sürgetett a MOGYE ügyében Victor Ponta román 

miniszterelnök, aki péntek este a Maros megyei prefektusi hivatalban részt vett az 

intézmény tanárai és Ecaterina Andronescu oktatási miniszter megbeszélésén. Az 

éjszakába nyúló találkozó elején a MOGYE részéről csak az egyetem román nemzetiségű 

vezetői voltak jelen, a magyar tantestület tagjai – akiket elmondásuk szerint eredetileg 

nem hívtak meg a találkozóra – később csatlakoztak. 

 

Az MKP immár a Magyar Közösség Pártja 
2012. szeptember 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Nevet és alapszabályt módosított szombaton a Füleken tartott XII. országos kongresszusán 

a Magyar Koalíció Pártja (MKP), amelyet mostantól Magyar Közösség Pártjának neveznek. 

Berényi József a párt új alapszabályát úgy jellemezte, hogy az a nyitás, az újítás és az 

egyszerűsítés alapszabálya, amely a párton belüli kompromisszumkeresés jegyében 

született meg. A kongresszuson továbbá döntés született a tisztújítás december 8-i 

időpontjáról, valamint jóváhagyták a Szlovákiai Magyarok Alapdokumentumának végső 

formáját is. Ez a korábban „kisebbségi minimumként” említett dokumentum egy, a 

szlovákiai magyarság legfontosabb törekvéseit összegző alapelvrendszert fogalmaz meg. 

 

A régiók felé nyit a Híd 
2012. szeptember 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Új tagokat toboroz és a régiókra összpontosít a Híd, kéri felvételét az Európai Néppártba, s 

e téren az SDKÚ-DS és Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) támogatásával is számol. 

A párt Rimaszombatban tartott szombati kongresszusán Solymos László frakcióvezetőt 

alelnökké választották, s három új tag került az elnökségbe. 

 

Markó: a kisebbségi hatóságot nem a kisebbségi törvénnyel kell létrehozni 
2012. szeptember 23. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

A kisebbségi törvényt külön kell választani a kisebbségi hatóság kérdésétől: ez utóbbit létre 

lehetne hozni egy külön jogszabállyal, de nem a kisebbségi törvénnyel - vélekedett Markó 

Béla szenátor. Az RMDSZ volt elnöke annak kapcsán beszélt a kisebbségi törvényről az 

Erdély Televízióban, hogy a nem magyar kisebbségek parlamenti frakciója különalkut 

kötött a kormányzó Szociál-liberális Szövetséggel (USL) a jogszabály egy szeletének 

elfogadásáról. Az RMDSZ is úgy tudja: olyan törvényszöveg elfogadására készülnek, 

amelyben már nem szerepel a kulturális autonómia. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67427
http://www.bumm.sk/73438/az-mkp-immar-a-magyar-kozosseg-partja.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/09/22/a-regiok-fele-nyit-a-hid-osszefoglalo
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67431
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On-line elérhetőek a Kárpát-medence helynevei 
2012. szeptember 21. – MTI, hirek.sk 

A Kárpát-medence mai és a történelmi forrásokban előforduló helyneveinek online 

adatbázisát hozták létre a Debreceni Egyetem (DE) Magyar Nyelvtudományi Tanszékének 

kutatói. A szabadon, bárki számára elérhető gyűjteményben jelenleg csaknem százezer 

helynév található meg, de a teljes adatállomány a tervek szerint a többmilliós 

nagyságrendet is elérheti. 

 

Kétnyelvű táblákat helyeznek ki egész Kovászna megyében 
2012. szeptember 21. – Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Októbertől újabb kétnyelvű táblákat helyez ki az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) 

sepsiszentgyörgyi szervezete. Nemes Előd, akinek elnöksége alatt az akció elindult, 

kijelentette: a korábbi sikeren felbuzdulva mintegy négyezer új falitáblát rendelnek. 

 

Lecserélték a Budapesti Román Kulturális Intézet vezetőségét 
2012. szeptember 22. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

A Román Kulturális Intézet (ICR) idő előtt lecserélte budapesti fiókintézménye 

vezetőségét. A cseréről az intézet honlapján tett közzé pénteken rövid közleményt. A 

dokumentum szerint a Budapesti Román Kulturális Intézet igazgatójává Gabriela Matei 

kultúrdiplomatát, az igazgatóhelyettesi tisztségbe pedig Sebesi Karen Attila publicistát, 

televíziós szakembert nevezték ki. 

 

Andronescu: magyar oktatói állásokra hirdetnek versenyvizsgát a MOGYE-n 
2012. szeptember 22. – transindex.ro, Krónika 

Magyar oktatói állásokra hirdetnek versenyvizsgát a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) azért, hogy a magyar tannyelvű oktatás is 

megfeleljen az akkreditációs feltételeknek – közölte Ecaterina Andronescu oktatási 

miniszter pénteken, miután a MOGYE tanáraival folytatott megbeszélést a Maros megyei 

prefektusi hivatalban, Victor Ponta miniszterelnök jelenlétében. 

 

A Székely Mikó Kollégium ügye már titkosszolgálati és politikai játszma 
2012. szeptember 22. – Vörös Szabolcs – Erdély Ma, Magyar Hírlap 

Politikai ügynek gondolja a Székely Mikó Kollégium körüli bonyodalmakat Sánta Imre. A 

sepsiszentgyörgyi iskolát érintő román újraállamosítási ítélet ellen öt hétig tüntető bikfalvi 

református lelkésszel az ellentmondásokat, az emlékeket, valamint a hivatása és a politika 

közötti kapcsolatot kutatta a Magyar Hírlap. 
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http://www.hirek.sk/kultura/20120921174122/On-line-elerhetoek-a-Karpat-medence-helynevei.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127118&cim=ketnyelvu_tablakat_helyeznek_ki_egesz_kovaszna_megyeben
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67428
http://itthon.transindex.ro/?hir=30564
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127176&cim=a_szekely_miko_kollegium_ugye_mar_titkosszolgalati_es_politikai_jatszma
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Kisebbségek jogállása ősztől? 
2012. szeptember 22. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A kisebbségek jogállását szabályozó törvényt még az őszi parlamenti ülésszakban 

megtárgyalhatnák – mondta Victor Ponta. A kormányfő ezt azután jelentette be, hogy 

pénteken tárgyalt Borbély Lászlóval és Frunda Györggyel. A Szociál-Liberális Szövetség és 

az RMDSZ közötti esetleges szövetségtől a kormányfő nem zárkózott el, de hangsúlyozta, 

hogy jelenleg az RMDSz ellenzékben van. Ez viszont nem jelenti azt, hogy lehetetlen a 

párbeszéd – mondta Victor Ponta. 

 

Ponta szerint megmaradnának a megyék, de régiókba csoportosulnának 
2012. szeptember 22. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Victor Ponta az ország jelenlegi területi közigazgatási felosztását támogatja, de ha lenne 

egy erre vonatkozó jobb javaslat, hajlandó tárgyalni róla jövő évben – nyilatkozta a 

miniszterelnök. Románia területi átszervezéséről a tervek szerint 2013-ban tárgyalnának. 

A Szociál Liberális szövetség elképzelése szerint megmaradnának a megyék, a jelenlegi 

nyolc régióba csoportosulva. 

 

Jelöltállítási dilemmák – Az MPP és az EMNP kivár 
2012. szeptember 22. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Az Erdélyi Magyar Néppárt biztosan indul a parlamenti választásokon, a Magyar Polgári 

Párt háromszéki szervezete szeretne jelölteket állítani, de az országos döntéstől függ, 

milyen stratégiát választ. Az RMDSZ-nél többen is jelentkeztek egy-egy képviselői vagy 

szenátori helyre, jövő héten születik meg a döntés arról, kik méretkezhetnek meg a 

szövetség színeiben. 

 

MOGYE-ügy – A magyar tagozatvezető nem tartja jónak a megegyezést 
2012. szeptember 23. – Krónika, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) magyar tagozatvezetője 

szerint a pillanatnak megfelelő megegyezés született a felek között pénteken az éjszakába 

nyúló tárgyalásokon. Szabó Béla professzor nem tartja a magyar oktatás szempontjából 

jónak a megegyezést. Hozzátette, az mégiscsak megteremti annak a lehetőségét, hogy a 

MOGYE magyar tagozatának az ügye kimozduljon a jelenlegi patthelyzetből. Az egyetem 

román vezetőivel aláírt hétpontos megállapodást Ecaterina Andronescu oktatásügyi 

miniszter is ellátta kézjegyével. 

 

MOGYE-ügy: Borbély szerint sikerült kimozdulni a holtpontról 
2012. szeptember 23. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Az RMDSZ értékelése szerint kimozdult a holtpontról a MOGYE magyar tagozatának ügye. 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke úgy értékelte, egyelőre csak a holtpontról való 

kimozdulásról lehet beszélni. “Akkor lesz igazi áttörés, amikor a mostani megállapodás 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127182&cim=kisebbsegek_jogallasa_osztol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127193&cim=ponta_szerint_megmaradnanak_a_megyek_de_regiokba_csoportosulnanak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127202&cim=jeloltallitasi_%C2%ADdilemmak_az_mpp_es_az_emnp_kivar
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67430
http://itthon.transindex.ro/?hir=30567
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elemei az egyetemi chartába is bekerülnek, és megalakulnak a magyar főtanszékek” – 

fogalmazott. 

 

Visszaszolgáltatták a gyalui kastélyt 
2012. szeptember 23. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

Visszaszolgáltatták jogos tulajdonosának a gyalui kastélyt a Kolozs megyei hatóságok. 

Barcsay Tamás, a kastély örököse szerint a visszaszolgáltatás útjából már júliusban 

elhárultak az akadályok, amikor a Kolozs megyei tanács a megye közvagyonából a megye 

magánvagyonába utalta át a kastélyt, és a hozzá tartozó parkot. 

 

A magyar pártok közös fellépését sürgeti a RMOGYKE 
2012. szeptember 23. – Erdély Ma 

Ádám Valerián, a RMOGYKE ügyvezetője és csapata egy hete Bukarestben tüntet az 

Oktatási Minisztérium előtt. Ádám az orvosin működő magyar tannyelvű oktatás 

hátrányos megkülönböztetése ellen tiltakozik, és a román tagozatéval azonos beiskolázási 

keretet követel, hisz idén a magyar tagozatnak csak 20 fizetéses helyet különítettek el. Ioan 

Groza minisztériumi főigazgató és Ecaterina Andronescu tanügyminiszter állítása szerint: 

„csupán ennyit kértek”. Ádám Valerián az RMDSZ-nek, az EMNP-nek és az MPP-nek a 

tüntetésbe való bekapcsolódását sürgeti. 

 

Hat megye RMDSZ-vezetői tanácskoztak Nagykárolyban 
2012. szeptember 23. – Erdély Ma 

Nagykárolyban gyűlésezett az RMDSZ Partiumi Önkormányzati Tanácsa szombat délelőtt. 

A tanács Bihar, Szatmár, Szilágy, Arad, Temes és Máramaros megyék RMDSZ-es 

önkormányzati képviselőiből áll. A köszöntőket követően a napirendi pontok 

megtárgyalása, majd az új elnökség kiválasztása követte. A köszöntők során Kovács Péter 

főtitkár három témát is kifejtett, amelyek mindegyike a közelgő parlamenti választásokat 

érintette. 

 

Kisebbségi eszmecsere a kisvárosban 
2012. szeptember 23. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Szeptember 22-én délután Székelykeresztúron, a Kolping Ház rendezvénytermében a 

Romániában élő kisebbségek helyzetét Sógor Csaba európai parlamenti képviselő vázolta 

annak az öt országból érkezett harminc fiatalnak, akik részt vesznek az Európai Bizottság 

által finanszírozott Youth in Action ifjúsági csereprogramban. 

 

Nyelvi jogok útmutatója intézményvezetőknek 
2012. szeptember 23. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Veress Dávid, az Édes Anyanyelvünkért Szövetség elnöke a Nyelvi jogok útmutató című 

kiadványt negyvenöt Hargita megyei kormányzati alárendeltségű intézmény vezetőjének 

kívánja eljuttatni október végéig, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy a közintézmények, 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67429
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127227&cim=a_magyar_partok_kozos_fellepeset_surgeti_a_rmogyke
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127251&cim=hat_megye_rmdsz_vezetoi_tanacskoztak_nagykarolyban
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/kisebbsegi-eszmecsere-a-kisvarosban
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nyelvi-jogok-utmutatoja-intezmenyvezetoknek
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közhivatalok vezetői jobban és alaposabban megismerjék, valamint a munkatársaikkal is 

megismertessék a hatályos törvények által szavatolt anyanyelvhasználati jogokat. 

 

Elismerni a múltat a jövő tiszteletéért 
2012. szeptember 23. – Simon Eszter – szekelyhon.ro 

Szeptember 22-én a szentábrahámi unitárius templomban a Magyar Honvédelmi 

Minisztérium kitüntetését adták át Szőcs Gyulának. A 90 éves férfi a második világháború 

idején önként vonult be katonának, megvédeni a magyar hazát. 

 

A Mikó-ügyről tájékoztatta a Szentszéket az RMDSZ elnöke 
2012. szeptember 23. – MTI, hirado.hu 

Az RMDSZ küldöttsége szeptember 21-22-én Rómában részt vett a Demokratikus 

Centrumpártok Internacionáléján (CDI). Római tartózkodása során Kelemen Hunort 

magánkihallgatáson fogadta a Vatikánban Gianfranco Ravasi bíboros, a Szentszék Kultúra 

Tanácsának elnöke. Az RMDSZ elnöke ismertette a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Gimnázium helyzetét, rámutatva, hogy az igazságszolgáltatást eszközként használva 

Románia ismét államosítani akar egy egyházi ingatlant. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Kolozsváron 
2012. szeptember 24. – Krónika 

Tizenkét erdélyi magyar közéleti személyiség vehetett át magyar állami kitüntetéseket 

ünnepélyes keretek között pénteken, a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban. 

Magdó János kolozsvári magyar főkonzul kiemelte: az elismeréssel a közösségért végzett 

munkát jutalmazták. 

 

Utcanévbizottságot alakítana az EMNP 
2012. szeptember 24. – Krónika 

Magyar utcanévbizottság felállítását kezdeményezi az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

nagyváradi szervezete. A bihari megyeszékhelyen évek óta vita tárgya a magyar közterület-

elnevezések kiírása. A párt elképzelései szerint a testület tagjai közé a város neves 

helytörténészeit, valamint a helyi civil, egyházi és politikai szervezetek egy-egy képviselőjét 

kellene meghívni. 

 

A Híd jóváhagyta a „kisebbségi minimumot” 
2012. szeptember 22. – SITA, Új Szó Online 

Jóváhagyta a Híd kongresszusa az úgynevezett kisebbségi minimumról szóló 

dokumentumot. A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala által kezdeményezett, a honi 

magyarság megmaradásának és fejlődésének alapvető feltételeit lefektető megállapodásról 

az utóbbi hónapokban egyeztetés folyt a Kerekasztal, a Híd és az MKP között. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/elismerni-a-multat-a-jovo-tiszteleteert
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67432
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Solymos László a Híd új alelnöke 
2012. szeptember 22. – TASR, Új Szó Online 

A párt alelnökévé választotta Solymos László frakcióvezetőt a Híd Rimaszombatban zajló 

szombati közgyűlése. Új elnökségi tagokat is választottak a kongresszuson: a közelmúltban 

lemondott Vörös Péter, Pfundtner Edit és A. Nagy László helyére Nochta Edit eddigi 

pártigazgató, Burdiga Péter, Rozsnyó megbízott polgármestere és Vitkó Andrea párkányi 

önkormányzati képviselő került. 

 

A Híd csatlakozna az Európai Néppárthoz 
2012. szeptember 23. – Új Szó Online, Népszabadság 

A Híd kongresszusának elnöki beszámolójában Bugár Béla értékelte az idei időközi 

választások óta eltelt időszakot. Bugár szerint annak ellenére, hogy a határon túli magyar 

sajtó igen erőteljes ellenkampányt folytatott a Híd ellen, emellett pedig a hazai sajtóban a 

Gorilla-ügy miatt érte számtalan kritika a pártot és annak egyes személyiségeit, mégis 

sikerült bejutni a parlamentbe. A kongresszuson külön hangsúly kapott a párt nemzetközi 

szerepének erősítése, a Híd kérni fogja felvételét az Európai Néppártba. 

 

Az MKP üdvözli, hogy az EP foglalkozik a kollektív bűnösség kérdésével 
2012. szeptember 22. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Az MKP XII. Országos Kongresszusa szombaton közös nyilatkozatot hagyott jóvá. Ebben a 

párt üdvözli, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága hivatalos magyarázatot kér 

Szlovákiától a Beneš-dekrétumok érvényességét és sérthetetlenségét 2007-ben 

kinyilvánító parlamenti határozatról. 

 

Az Európai Néppárt támogatását kéri az MKP 
2012. szeptember 23. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) az Európai Néppárt (EPP) támogatását fogja kérni azon 

petíció kapcsán, amelyet az Emberi Méltóság Tanácsa indítványozott a magyar 

állampolgárságuk miatt jogsértéseknek kitett felvidéki magyarok ügyében - tájékoztatta az 

MTI pozsonyi irodáját az MKP elnöke vasárnap. 

 

Kedvező felvidéki magyar értékelések a Benes-dekrétumok ügyében tartott 
brüsszeli tárgyalásokról 
2012. szeptember 23. – Szabad Újság 

A Magyar Koalíció Pártja és a Most-Híd szlovák-magyar párt is pozitívan értékeli, hogy az 

EP kikéri Szlovákia álláspontját a Benes-dekrétumok sérthetetlenségéről 2007-ben 

elfogadott szlovák parlamenti határozatról. Berényi József az MTI-nek nyilatkozva azt 

mondta: teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja, hogy a kollektív bűnösség bármilyen 

formája ennyi évvel a második világháború után még jóváhagyásra kerüljön egy 

parlamentben. Bugár Béla, a Most-Híd szlovák-magyar párt elnöke elmondta, örülne a 
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kezdeményezés sikerének, ugyanakkor óva int mindenkit a „tamtamdobok 

megszólaltatásától”, mivel szerinte a 2007-es szlovák parlamenti határozatot is arra 

reagálva fogadták el, hogy a Benes-dekrétumok témája az azok kapcsán tett politikai 

nyilatkozatok miatt ismételten a figyelem középpontjába került. 

 

Idegen nyelvként tesztelik a szlovákot a magyar iskolákban 
2012. szeptember 23. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

Kísérletet tervez a szlovákiai magyar alapiskolákban az oktatásügyi tárca. Csaknem hatszáz 

ötödikes tudását tesztelik le szlovákból – ezúttal azonban idegen nyelvként. A magyar 

kisebbség képviselői régóta el szeretnék érni, hogy a szlovák nyelvet idegen nyelvként 

oktassák a magyar tannyelvű iskolákban. A tesztelés eredményeiből kiindulva a 

Hitelesített Mérések Nemzeti Intézete (NÚCEM) 2014-re ajánlásokat készít az oktatásügyi 

minisztériumnak, az Állami Pedagógiai Intézetnek és az Állami Tanfelügyelőségnek. 

 

Sürgős restaurálásra szorul Madách Imre síremléke 
2012. szeptember 23. – Szászi Zoltán – Új Szó 

Rendkívüli mértékben korrodálódott az alsósztregovai Madách-kastély parkjában, a költő 

végső nyughelyén álló síremlék bronzszobra, Rigele Alajos pozsonyi származású 

szobrászművész 1936-ban felavatott alkotása és annak talapzata. 

 

Hétfőn írják alá a szlovákiai magyar alapdokumentumot 
2012. szeptember 24. – Felvidék Ma 

A szlovákiai magyar alapdokumentum ünnepélyes aláírására szeptember 24-én, hétfőn tíz 

órakor kerül sor a Pozsonyban található Bonbon szállóban. Az aláírásra ugyanazon a 

helyszínen kerül sor, ahol júniusban a tárgyalások is megkezdődtek. Az aláírásra azt 

követően kerül sor, hogy a hétvégén a Híd és az MKP kongresszusa is rábólintott a 

tervezetre. 

 

A jövő év elejére tervezik az Ásotthalom–Királyhalom határátkelőhely 
megnyitását 
2012. szeptember 21. – Vajdaság Ma 

A Nemzetgazdasági Minisztérium kezdeményezésére megbeszélést tartottak az 

Ásotthalom–Királyhalom közúti határátkelőhely létesítésével kapcsolatban. Az 

egyeztetésen a határátkelőhely kivitelezési terveit készítő iroda szakemberei bemutatták az 

illetékes magyar, valamint szerb közigazgatási szervek képviselőinek a határátkelőhely 

építési terveit. A megbeszélésen elhangzott, a projekt kiemelt jelentőséggel bír a határon 

átnyúló gazdasági kapcsolatok erősítésében. 
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Kishegyes: A VMSZ bekapcsolódik a képviselő-testület munkájába? 
2012. szeptember 21. – Vajdaság Ma 

A VMSZ kishegyesi községi képviselői készek segítséget nyújtani az előző időszakban 

megkezdett projektumok befejezéséhez és részt kívánnak venni a község irányításában. 

Többi között ez hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyet a Vajdasági Magyar Szövetség 

helyi szervezete tartott pénteken Kishegyesen.  

 

Vajdaságnak az alkotmánybíróság védelmét kell kérnie 
2012. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

Vajdaságnak eljárást kell indítania a szerb alkotmánybíróság előtt, mert a költségvetési 

rendszerről szóló törvényben eszközölt módosítási javaslatok alkotmányellenesek, 

jelentette ki Pásztor Bálint. A VMSZ képviselőcsoportjának vezetője szerint a tervezett 

módosítás lehetetlenné teszi annak az alkotmányos normának a megvalósítását, amely 

értelmében a tartományt a köztársasági költségvetés legalább 7 százaléka illeti meg, 

fejtette ki Pásztor az újvidéki Dnevniknek. 

 

Párttá alakulna a Humentis? 
2012. szeptember 22. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A Magyar Szó értesülései szerint a Humentis civil szervezet a párttá alakulás lehetőségét 

fontolgatja. A híreszteléssel kapcsolatban felkeresték Soós Istvánt, a szervezet elnökét, aki 

sem megerősíteni, sem pedig cáfolni nem kívánta a hírt, Csengeri Attila viszont, aki a 

nemzetitanács-választásokon a lista vezetőjeként indult, nem hallott erről a 

kezdeményezésről, hasonlóképpen dr. Hadzsy Jánoshoz, a Humentis topolyai tagjához, aki 

azonban az ez irányú elmozdulást nem tartja rossz ötletnek. 

 

Megnyílt a XIX. Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok 
2012. szeptember 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A vajdasági magyarságnak 1952-ben, nyolc évvel a 44-es atrocitások után már volt annyi 

ereje, hogy megszervezze a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékokat, a magyar kultúra 

ünnepét, hangzott el az ünnepi megnyitón, amelyen megjelent Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár is. Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke egyebek között arról szólt, hogy az újraindulás után immár 18. éve a 

vajdasági magyarság saját lelke parancsszavának megfelelve rendezi meg a játékokat. 

 

Népirtás volt, vagy valami más? 
2012. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

Az 1944–45-ös délvidéki népirtásról szerveztek tanácskozást pénteken Budapesten. Az est 

keretében Bank Barbara történész beszélgetett Csorba Béla íróval, Teleki Júliával, a 

megtorlások túlélőjével és Ternovácz István újságíróval a lágerek világáról. A 

tanácskozáson jelen volt Schmittné Makray Katalin, a korábbi köztársasági elnök neje és 

Pirityiné Szabó Judit, a KIM Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője. 
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A temerini fiúk szüleinek nyílt levele a vajdasági magyar pártvezetőkhöz 
2012. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

„A példátlanul szigorú ítélet meghozói nagyon jól tudták, hogy még a háborús bűnösök is 

csak ritkán kapnak ilyen súlyos ítéletet. Valójában az itteni magyarok megfélemlítése volt 

az igazi cél. Ez az elhibázott bírósági ítélet nemcsak az öt fiúnak szól, hanem az itteni 

magyarság is. Figyelmeztetés ez mindannyiunk számára: így járhat mindenki, aki nem hajt 

fejet, aki nem tűri, hogy szidalmazzák és bántalmazzák a magyarsága miatt.” 

 

Jelko Kacin: Még nyitott a vajdasági kérdés 
2012. szeptember 23. – Vajdaság Ma 

A vajdasági kérdés nyitott marad mindaddig, míg Vajdaságnak nem biztosítják a megfelelő 

politikai, közigazgatási és gazdasági autonómiát, jelentette ki Jelko Kacin, az Európai 

Parlament szerbiai jelentéstevője. Kacin az újvidéki Dnevniknek nyilatkozva elmondta, a 

vajdasági kérdés 1989 óta, amikor is megszüntették a tartomány autonómiáját, 

folyamatosan napirenden van, s úgy értékelte, Vajdaság az elmúlt 25 év téves politikai 

irányultságának és stratégiájának áldozata. 

 

A falurombolás még mindig tart  
2012. szeptember 23. Kabók Erika – Magyar Szó 

A tavalyi népszámláláskor derült ki, hogy Vajdaság kellős közepén van egy szellemváros. A 

Topolya községhez tartozó Nagyvölgynek ugyanis egyetlen lakója sincs már, pedig 

valamikor nagy élet folyt itt. Nagyvölgy talán példaként szolgál arra is, hogy mi vár a 

falvainkra, ha nem történik hamarosan változás. Márpedig vajmi kevés az esélye, hogy a 

több évtizedes falurombolás folyamatát néhány év alatt vissza lehetne fordítani. 

 

Bosszú a törvényességért  
2012. szeptember 19. – Kárpáti Igaz Szó 

Bartha Ferenc beregsomi KMKSZ-elnök unokáját nem vették fel az óvodába! – írta 

korábbi számában a Kárpátalja c. hetilap Törvényesség vagy bosszú? című cikkében. 

„Májusban 12 gyermek ment el az óvodából iskolába, és csupán ugyanennyit tudtunk a 

helyükre felvenni” - fejti ki Hegedűs Attila polgármester. „17 kérvény érkezett, így öt 

gyermeket el kellett utasítanunk. Köztük a Bartha Ferenc unokáját is. A felvételnek két 

feltétele van: kötelesek vagyunk felvenni az iskola előtt állókat, az ötéveseket, illetve 

azokat, akiknek a szülei munkahellyel rendelkeznek, és nem tudják kire bízni a 

gyermeküket. Bartha Erik még csak négyéves, s a szüleinek nincs munkahelye, így egyik 

kritériumnak sem felelt meg.  
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Problémák és megoldások a Bereg-vidéken 
2012. szeptember 19. – Kárpáti Igaz Szó 

A 73-as számú választókerületben induló Ivan Busko, a megyei állami közigazgatás első 

helyettese és Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke – 

aki a 74. helyen szerepel a Régiók Pártja parlamenti listáján – a beregszászi járási 

Borzsován és Tiszacsomán járt, hogy megismerkedjen a helyiekkel, az őket érintő 

problémákkal. 

 

Széchenyire emlékeztek Bécsben 
2012. szeptember 21. – Volksgruppen 

Széchenyi Istvánra emlékeztek a reformkori politikus születésének 221. évfordulóján bécsi 

szülőházánál pénteken. A Bécs belvárosában, a Herrengasséban álló épület előtt 

találkozott számos osztrák-magyar egyesület képviselője. A koszorúzással egybekötött 

rövid ünnepségen részt vett a Magyar Országgyűlés kéttagú küldöttsége, Répássy Róbert, a 

közigazgatási és igazságügyi minisztérium államtitkára. Jelen voltak Nagycenk 

önkormányzata és a Soproni Múzeum képviselői, valamint a bécsi magyar külképviseletek 

és ausztriai magyar szervezetek vezetői. 

 
 

 

 

  

Ő
rv

id
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10678
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/171264/


 

 

 

 

 

 
12 

 

A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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