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Strasbourg bírsággal sújtotta a román államot a Batthyáneum 
visszaszolgáltatásának gátolása miatt 
2012. szeptember 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Huszonötezer euró kártérítés kifizetésére kötelezte a strasbourgi Európai Emberjogi 

Bíróság a román államot a római katolikus egyház javára amiatt, hogy nem szolgáltatta 

vissza a gyulafehérvári érsekségnek a Batthyáneumot. A Batthyány Ignác erdélyi katolikus 

püspök által a 18. században alapított, páratlan értékű könyvtárnak és tudományos 

gyűjteménynek otthont adó épület restitúciójáról 1998-ban született kormányrendelet, ám 

a jelenleg is hatalmon lévő román Szociáldemokrata Párt (PSD) keresete nyomán a hazai 

igazságszolgáltatás megvétózta az ingatlan tulajdonba helyezését.  

 

Vajdaságban ismét népszerű lett a magyar nyelv tanulása 
2012. szeptember 26. – Vajdaság Ma 

Az Európai Unió és az Európa Tanács – azzal a szándékkal, hogy felhívja a figyelmet a 

nyelvi bőségre – 2001-et a nyelvek európai évének nyilvánította. Azóta szeptember 26-a az 

európai nyelvek ünnepe. Az Unióban 23, Vajdaságban pedig 6 hivatalos nyelv van. A 

magyar mindkét listán szerepel. Anyanyelvünket sokan a japán és a finn mellett a világ 

egyik legnehezebben elsajátítható nyelvének tartják. Szép Gabriella tanárnő szerint viszont 

e nyelv szépsége valósággal magával ragadja az embert és így a tanulás már nem is olyan 

nehéz. Ráadásul Vajdaságban most ismét nagyon népszerű lett a magyar nyelv tanulása.  

 

Tanévnyitó a beregszászi főiskolán  
2012. szeptember 26. – Kárpáti Igaz Szó 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola anyaország általi támogatása, jövőjének 

biztosítása jóval több, mint adminisztratív gesztus, mert ez a felsőoktatási intézmény 

generációknak segít megtartani szülőföldjükön a magyarságukat – jelentette ki Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Beregszászon, a főiskola 

ünnepélyes tanévnyitóján. 

 

Véget érhetnek a mézeshetek 
2012. szeptember 27. - Inotai Edit - Népszabadságot 

Németh Zsolt a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára adott interjút a 

Népszabadságnak, melyben az azeri-magyar-örmény ügy lezárása mellett elsősorban a 

szomszédos államokkal, illetve az ottani magyar kisebbségek érdekeit képviselő pártokkal 

kapcsolatos viszonyról számolt be. A román kormányváltás sajnos leállította az eddig 

nagyon jó irányba haladó közeledést a két ország között. Fontos kérdés, hogy Victor Ponta 

készen áll-e az elmúlt években felépített kapcsolatrendszer fejlesztésére, vagy sem. A 

külhoni pártok támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy a magyar kormány törekszik a 

kapcsolatok megtartására és erősítésére. 
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Kelemen: a Batthyaneum ügyében hozott európai döntést az államnak 
tiszteletben kell tartania 
2012. szeptember 26. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Kelemen Hunor szövetségi elnök az RMDSZ nevében üdvözölte az Európai Emberjogi 

Bíróság szeptember 25-én hozott döntését, amelyben megállapítja, hogy Románia 

megszegte a tulajdonhoz való jogot, sérültek az Emberi Jogok Európai Nyilatkozatához 

csatolt 1-es számú protokollumban foglalt, magántulajdonhoz fűződő jogok. Kelemen 

Hunor szövetségi elnök a strasbourgi döntést követően kijelentette: „a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség számára ez a döntés azt jelenti, hogy az elmúlt 22 évben végzett 

munkánk az ingatlan-visszaszolgáltatások terén nem volt hiábavaló”. 

 

Érvénytelenítették a sepsiszentgyörgyi önkormányzat kétnyelvű reklámokra 
vonatkozó határozatát 
2012. szeptember 26. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Érvénytelenítette a Kovászna megyei törvényszék a sepsiszentgyörgyi önkormányzat azon 

határozatát, amely közterületen kétnyelvű - román és magyar - reklámozásra kötelezi a 

magáncégeket. A Kovászna megyei törvényszék alapfokú határozatát megfellebbezi a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzat. Antal Árpád polgármester a Krónikának elmondta, nem 

a prefektúra és nem az igazságszolgáltatás hivatott dönteni arról, hogy a 75 százalékban 

magyarok lakta városban érvényesüljön a kétnyelvűség. 

 

Az SZNT az érdemi vitát hiányolja a területi autonómia elutasítása kapcsán 
2012. szeptember 26. – transindex.ro, MTI, Krónika 

Az SZNT az Európa Tanács parlamenti közgyűlésétől azt várja, hogy "kezelje súlyához 

mérten", és "adjon megfelelő választ" Romániának amiatt, hogy a szenátus kedden érdemi 

vita nélkül utasította el a Székelyföld autonómiájáról szóló törvénytervezetet – olvasható a 

szervezet közleményében. E szerint egy jogállamban minimális elvárás, hogy egy közel 

negyedmillió állampolgár által támogatott tervezetet megvitassanak, és ne söpörjék le az 

asztalról "többségi gőggel". 

 

Winkler: Kolozsvár felkészült arra, hogy Európa ifjúsági fővárosa legyen 
2012. szeptember 26. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A 2015-ös Európa Ifjúsági Fővárosa címért folytatott verseny döntőjébe jutott Kolozsvár 

projektkoordinátora, Farkas András, Winkler Gyulával, az RMDSZ EP-képviselőjével 

közösen a romániai néppárti delegáció ülésén népszerűsítették a pályázatot. A brüsszeli 

ülésen Winkler Gyula úgy fogalmazott: „itt az idő, hogy saját eszközeink, kapcsolathalónk, 

erőforrásaink révén támogassuk a várost, hogy minél szélesebb körben megismertesse az 

általa kidolgozott, SHARE szlogen alatt futó éves programjának koncepcióját”. 
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Kibővült elnökséggel vág neki a parlamenti választásoknak az EMNP Kolozs 
megyei szervezete 
2012. szeptember 26. – transindex.ro 

Új elnököt választott az EMNP Kolozs megyei küldöttgyűlése, a szervezetet szeptember 25-

től Szász Péter vezeti. A 35 éves Szász Péter az EMNT honosítási tevékenységének országos 

koordinátora, a Néppárt korábbi megyei tanácsos-jelöltje. Az elnökségben Soós Sándor 

ügyvezető elnök mellett Filep Sándor, Mihály Ágnes, Moldvai Ákos, Mátis Jenő, Sándor 

Eszter, Szőcs Sándor valamint Tótszegi Stefánia kaptak helyet. A leköszönő elnök, Gergely 

Balázs a Néppárt kolozsvári szervezetének elnöki feladatai miatt a megyei szervezetben 

nem vállalt további szerepet. 

 

50 tömbháznyi személlyel csökkent Kolozsvár lakossága 2002 óta 
2012. szeptember 26. – transindex.ro 

43 ezer személlyel apadt Kolozs megye lakossága a 2002-es népszámlálási adatokhoz 

képest – derül ki az Országos Statisztikai Hivatal (INS) előzetes népszámlálási adataiból. 

Az előzetes népszámlálási adatok egyelőre a nemzetiségi statisztikákra nem térnek ki, az 

anyanyelvre vonatkozó adatsort dolgozták fel a statisztikai hivatal munkatársai. A kapott 

eredmények szerint Kolozs megyében körülbelül ötször magasabb a román anyanyelvűek 

száma a magyarokénál, összesen 539 135 román ajkú személy él a megyében, ehhez képest 

102 928 személy vallotta magát magyar anyanyelvűnek. Az anyanyelvre vonatkozó 

adatokból kiderül, ma 250 585 román és 49 283 magyar anyanyelvű személy lakik 

Kolozsváron. 

 

Interjú Magdó Jánossal, Magyarország új kolozsári főkonzuljával 
2012. szeptember 26. – Erdély Ma 

Az Erdélyi Figyelő hétfői, szeptember 24-i közéleti magazinjának meghívottja volt Magdó 

János, Magyarország kolozsvári főkonzulja, aki a bemutatkozó beszélgetés alkalmával 

erdélyi gyökereiről is beszélt. Feketelaki Tibor, az Erdélyi Figyelő közéleti magazinjának 

műsorvezetője a diplomácia előtti szakmai múltjáról, eddigi diplomata-éveiről kérdezte az 

újonnan kinevezett főkonzult, de arról is szó esett, hogy milyen tervekkel lát neki a 

kolozsvári főkonzulátus vezetéséhez. 

 

RMDSZ: SZKT és széleskörű társadalmi konzultáció-sorozat Zilahon 
2012. szeptember 26. – maszol.ro, Krónika 

Zilahon tartja következő ülését a Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) – tájékoztatott 

szerdán Kolozsvárott Kovács Péter, a Szövetség főtitkára. Elmondta: az ülésre szeptember 

29-én, szombaton kerül sor, ezt azonban szakmai rétegtalálkozók sora előzi meg. A 

kétnapos eseménysorozat Kelemen Hunor szövetségi elnök és Seres Dénes, az RMDSZ 

Szilágy megyei elnökének sajtótájékoztatójával indul: erre szeptember 28-án, pénteken 13 

órakor kerül sor a Szövetség zilahi székházában. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30604
http://itthon.transindex.ro/?hir=30604
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18429
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127434&cim=interju_magdo_janossal_magyarorszag_uj_kolozsari_fokonzuljaval_video
http://maszol.ro/index.php/belfold/3110-rmdsz-szkt-es-szeleskoru-tarsadalmi-konzultacio-sorozat-zilahon
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Négymilliárd forint a magyar egyetemeknek 
2012. szeptember 26. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Újabb négyszázmillió forintot ad a magyar kormány a Sapientia – Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem és a Partiumi Keresztény Egyetem fejlesztésére. A döntés a Magyar 

Közlönyben jelent meg a minap. Ezzel több mint négymilliárd forintra (65 millió lejre) 

növekedhet az az összeg, amit két év alatt fejlesztésekre költhetnek. 

 

Nem tárgyalnak a Bernády-iskoláról 
2012. szeptember 26. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Visszavonta a korábban már benyújtott, a 2-es Számú Általános Iskola Dr. Bernády György 

Gimnáziumra való átnevezéséről szóló határozattervezetet Benedek István, 

Marosvásárhely önkormányzat képviselő-testületének RMDSZ-frakciójának vezetője. Mint 

Benedek István elmondta, a szülők kérték erre. 

 

Emlékművédelmi program Marosvásárhelyen 
2012. szeptember 26. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Marosvásárhely önkormányzatának RMDSZ-frakciója határozattervezetet dolgozott ki a 

megyeközpont emlékműveinek védelme érdekében – jelentette be Peti András 

frakcióvezető-helyettes. Mint mondta, a Székely Vértanúk emlékművének az alapja van 

súlyosan megrongálódva, és sürgősen meg kellene javítani. Ez a terület kezelőjének, 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatalának a feladata. 

 

Kulcsár Terza: nemzetárulás történt 
2012. szeptember 26. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Nemzetárulásnak nevezte a Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete, hogy az RMDSZ 

szenátorai nem szólaltak fel a felsőház keddi ülésén, amikor vita nélkül lesöpörték 

Székelyföld autonómiatervezetét. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei elnöke 

szerdán sajtótájékoztatón elmondta, jogállamban demokratikus vita nélkül nem lehet ilyen 

kérdésben dönteni. „Ott ült öt RMDSZ-es szenátor és nem szóltak semmit a székelyföldi 

autonómiáért, holott négy évvel ezelőtt az autonómiával kampányoltak” – szögezte le az 

MPP-s politikus. 

 

Demeter visszalépett 
2012. szeptember 26. – Bíró Blanka – szekelyhon.ro, Krónika 

Visszavonta RMDSZ-szenátori jelöltségét Demeter János. A volt Kovászna megyei 

tanácselnök szerdán sajtótájékoztatón jelentette be, hogy mégsem száll versenybe az alsó-

háromszéki szenátori mandátumért. Demeter hangsúlyozta, abban bízott, hogy tanulva a 

négy évvel ezelőtti példából, az RMDSZ módosítja a jelöltállítási módszerét, és a széki 

küldöttgyűlések önállóan dönthetik el, kik induljanak körzetükben a parlamenti 

választásokon. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/negymilliard-forint-a-magyar-egyetemeknek
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nem-targyalnak-a-bernady-iskolarol
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/emlekmuvedelmi-program-marosvasarhelyen
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kulcsar-terza-nemzetarulas-tortent
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/demeter-visszalepett
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Hárompárti összefogást kér az MPP 
2012. szeptember 27. – Krónika, Szabadság 

Csak a hárompárti összefogásnak van értelme, a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) koalíciója nem vezetne eredményre – jelentette ki tegnapi  

sajtótájékoztatóján Keizer Róbert,az MPP újdonsült Kolozs megyei elnöke. „Vagy mind a 

három erdélyi magyar párt összefog, vagy nem érdemes összefogni, hiszen az 

önkormányzati választások bebizonyították: ha cask az MPP és az EMNP köt egyezséget, 

az nem vezet eredményre” – fogalmazott a politikus. 

 

Nem módosult az állampolgársági törvény - Boldoghy bohócnak tartja 
Matovičot 
2012. szeptember 26. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk 

A parlament ma elutasította az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) 

javaslatát az állampolgárságról szóló törvény módosítására. Azok a személyek, akik 

felveszik egy idegen ország állampolgárságát, továbbra is elvesztik a szlovákot. Boldoghy 

Olivér jelzésértékűnek tartja, hogy az érintettek véleményére és helyzetére a törvényhozók 

nem kíváncsiak. 

 

Gyanú: A magyar sajtót büntetik a pénzosztók? 
2012. szeptember 26. – MTI, hirek.sk 

Bár a tavalyinál több pénz jutott idén a kisebbségi kultúra állami támogatására 

Szlovákiában, a pénzek elosztása mégsem hozott elégedettséget. Több civil szervezet és 

felvidéki magyar sajtóorgánum jelezte: nem tartja átláthatónak a pénzekről hozott 

döntéseket, és megkérdőjelezik a csökkentések okait is. 

 

Valamit tenni kellene a Beneš-dekrétumokkal 
2012. szeptember 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Újra feléledtek az ezerszer eltemetett Beneš-dekrétumok. Jó lenne ez ügyben végre tenni 

valamit - mutat rá a Lidové Noviny című konzervatív cseh napilap szerdán annak kapcsán, 

hogy az Európa Parlament illetékes bizottsága néhány napja napirendre tűzte a témát. 

 

Bauer Edit rangos elismerésben részesült EP-képviselőként 
2012. szeptember 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A brüsszeli székhelyű The Parliament magazin a 2012-es év képviselőjének kiáltotta ki 

Bauer Editet. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67587
http://www.hirek.sk/belfold/20120926144042/Nem-modosult-az-allampolgarsagi-torveny-Boldoghy-bohocnak-tartja-Matovicot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120926144042/Nem-modosult-az-allampolgarsagi-torveny-Boldoghy-bohocnak-tartja-Matovicot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120926141732/Gyanu-A-magyar-sajtot-buntetik-a-penzosztok.html
http://www.bumm.sk/73560/valamit-tenni-kellene-a-benes-dekretumokkal.html
http://www.bumm.sk/73568/bauer-edit-rangos-elismeresben-reszesult-ep-kepviselokent.html
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Büntetőeljárást indított Csatáry László ellen a kassai rendőrség 
2012. szeptember 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Háborús bűntettben elkövetett bűnrészesség miatt indított büntetőeljárást a kassai járási 

rendőrkapitányság Csatáry László ellen szerdán. 

 

Hét királyszobrot állítottak Csécsen 
2012. szeptember 26. – hirek.sk 

Nem mindennapi látnivalót kínál Csécs község. A Kassát és Rozsnyót összekötő főút 

mentén, illetve egy bekötő utcában hét magyar király két és fél méteres tölgyfa szobra 

díszíti a település központját. 

 

„A Híd rosszabb, mint az MKP” 
2012. szeptember 27. – Új Szó 

Slotázás és emkápézás jellemezte az állampolgársági törvény módosításának tegnapi, rövid 

vitáját. Az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek javaslatáról ugyan előre tudni 

lehetett, hogy a képviselők leszavazzák, a Híd és az OĽaNO mégis durván egymásnak esett. 

Matovičék javaslata sem vonatkozott volna azokra a szlovákiai magyarokra, akik az 

egyszerűsített honosítás során vették fel a magyar állampolgárságot. „Ha valaki csak a 

mellét akarja verni, és nincs kapcsolata a másik országgal, annak minek állampolgárság?” 

– tette fel a kérdést Matovič. „A Híd rosszabb, mint az MKP” – mondta. 

 

Senić: Pásztor kijelentése sértő 
2012. szeptember 26. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor Istvánnak, a tartományi képviselőház elnökének Mlađan Dinkić gazdasági és 

pénzügyminisztert bíráló kijelentése sértő, inkorrekt és pontatlan, jelentette ki Vlajko 

Senić gazdasági és pénzügyi államtitkár. Senić szerint az elhangzott kijelentés meghaladja 

a normális politikai párbeszéd és kommunikáció határait, s a minisztériumban igen 

csalódottak amiatt, ahogyan "Pásztor úr kommunikál velük". 

 

Vajdaság csalafinta kirablása  
2012. szeptember 27. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerdai ülésén a tartományi kormány alkotmányossági felülvizsgálatról határozott. A 

Bojan Pajtić vezette kormány a kedden módosított költségvetési rendszerről szóló törvény 

miatt fordul majd a szerb alkotmánybírósághoz. Szerdán – korábban – Dragoslav 

Petrović, a tartományi kormány alelnöke nyilatkozott a téma kapcsán, mondva, hogy a 

szóban forgó jogszabályban módosult az alap, amelyet a Vajdaságnak járó költségvetési 

eszközök kiszámításánál alkalmaznak, és a tartomány emiatt nem kapja majd meg az 

alkotmányban meghatározott hét százalékot. 
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http://www.bumm.sk/73591/buntetoeljarast-inditott-csatary-laszlo-ellen-a-kassai-rendorseg.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120926091708/Het-kiralyszobrot-allitottak-Csecsen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14129/Senic-Pasztor-kijelentese-serto.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-27_Vajdasag_csalafinta_kirablasa.xhtml
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Ki vágta gallyra a kárpátaljai magyarságot?  

2012. szeptember 26. – Kárpáti Igaz Szó 

Ha Brenzovics László elfogadja a Régiók Pártja által felajánlott 60. helyet a listán, és 

Gajdos István indul a 73-as számú, Nagyszőlős központú választókerületben, vagy fordítva, 

reális esélye lett volna annak, hogy két magyar politikus, illetve szervezet képviselője 

jusson be a parlamentbe. Egy szerződés megteremthette volna a kárpátaljai magyarság 

összefogását, és maximális részvételét az október 28-i választásokon. A KMKSZ elnöke ezt 

a lehetőséget is keresztülhúzta, hiszen egy ilyen megállapodás számára komoly 

presztízsveszteséget jelentett volna – írja cikkében Bakancsos László UMDSZ-es képviselő. 

 

10 éves a szolyvai magyar iskola 
2012. szeptember 26. – Kárpátalja Ma 

Népviseletbe öltözött, mosolygó lánycsapat fogadta az érkező szülőket és vendégeket 

szeptember 22-én a szolyvai kultúrház ajtajában: ünnepelt Szolyva magyar közössége. 

Meghitt rendezvénnyel emlékeztek pedagógusok, szülők, egykori és mostani diákok arra az 

örömteli eseményre, hogy 2002 szeptemberében 60 év szünet után Szolyván újraindult az 

intézményes magyar nyelvű oktatás. 

 

Donyeckben is regionális státuszt kapott az orosz nyelv  
2012. szeptember 26. – Kárpátalja Ma 

A Donyecki Városi Tanács képviselői regionális státuszt szavaztak az orosz nyelvnek. Erről 

pénteki soros ülésükön döntöttek a városatyák. A 65 képviselő közül 63-an szavazták meg 

a módosítást, a többiek tartózkodtak. A tanács azzal bízta meg az oktatási, kulturális és 

turisztikai szféra vezetőit, hogy terjesszenek elő programtervet az orosz nyelv regionális 

alkalmazására a 2013—2017. közötti időszakra nézve. Az orosz nyelv hivatalossá tételének 

egyik alapfeltétele a bevezetéssel járó költségek előteremtése. 

 

A laskói általános iskola ügye közügy 
2012. szeptember 26. – Új Magyar Képes Újság 

A laskói általános iskolában hónapok óta zajlik az igazgatóválasztás. Az első pályázati 

kiírást egy tíz évvel ezelőtti törvényre hivatkozva megsemmisítette az oktatási felügyelőség. 

A második kiírásnál nem tudták megmondani, melyik törvény vonatkozik az 

igazgatóválasztásra, a régi-e vagy az új. Majd az igazgatóbizottság addig húzta-halasztotta 

az ügyet, arra hivatkozva, hogy sem a megyéből, sem a minisztériumból nem jött válasz a 

kérdésükre, melyik törvényt is alkalmazzák, hogy végül határidő-túllépés miatt (lejárt a 45 

nap) a második pályázatot is megsemmisítette a megyei hivatal.  
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10697
http://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/13404-10-eves-a-szolyvai-magyar-iskola
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13394-donyeckben-is-regionalis-statuszt-kapott-az-orosz-nyelv
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3773-a-laskoi-altalanos-iskola-uegye-koezuegy
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Miniszteri válasz: a közjegyzőnek elég a magyar tolmács!? 
2012. szeptember 26. – Népújság 

A nemzetiségi parlamenti képviselő, Göncz László által az igazságügyi és közigazgatási 

tárcavezetőhöz a lendvai közjegyző magyar nyelvtudásával kapcsolatban intézett kérdésére 

megérkezett a válasz. Senko Pličanič igazságügyi és közigazgatási miniszter szerint 

elegendő, ha magyar tolmácsot alkalmaz a közjegyző Lendván. Eszerint a kétnyelvű 

területen tevékenykedő közjegyzőnek nem kell birtokolnia a magyar nyelvet, elegendő, ha 

tolmácsot alkalmaz. A miniszter szerint ez összhangban van a kisebbségi nyelvhasználat 

alkotmányos rendelkezéseivel, ennek ellenére megvizsgálja az egyéb lehetőségeket, mert a 

tárca értelemszerűen támogatja a kisebbségi jogok hatékony biztosítását. 

 

„Hiányzik a muravidéki magyar fejlesztési iroda” 
2012. szeptember 26. – Népújság 

A múlt héten a térséget érintő infrastruktúra- és vidékfejlesztési kérdések, mezőgazdasági 

együttműködések, a közös környezetvédelem, a jelenlegi és tervezett turisztikai és 

kulturális kapcsolatok, valamint a gazdasági együttműködés lehetőségeiről tárgyaltak a 

Magyarország–Szlovénia Határon Átívelő Vegyes Bizottság negyedik ülésének résztvevői 

Szentgotthárdon. Az ülésen az MMÖNK képviseletében Balaskó József volt jelen, aki 

elmondta: „Egyszerűen hiányzik egy a gyakorlatban is működő, muravidéki magyar 

fejlesztési iroda, talán akkor több SI–HU projekt valósulna meg a kétnyelvű, határ menti 

területen is.” 

 

Megalakult a Muravidéki Fejlesztési Tanács 
2012. szeptember 26. – Népújság 

A régiók egyenlő fejlesztését célzó törvény értelmében a múlt héten újraalakult Muravidéki 

Fejlesztési Tanácsnak 31 tagja van. Elnöke Branko Drvarič lett, munkáját három alelnök és 

öt bizottság segíti. Mivel a tanácstagok az új ügyrend 23. cikkelyével kapcsolatban nem 

tudtak közös nevezőre jutni (a polgármesterek dupla értékű szavazata), jogi segítséget 

kérnek.  

 

Európai Nyelvek Napja Felsőőrött 
2012. szeptember 26. – Volksgruppen 

Felsőőrött is megtartották a Nyelvek Európai Napját. A felsőőri általános iskola diákjai 

több alkalommal is felléptek a városban és több nyelven szavaltak és énekeltek. 

Előadásukkal fel akarták hívni a figyelmet a tartomány többnyelvűségére, nyelvi 

sokszínűségére. 
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http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5134:miniszteri-valasz-a-koezjegyznek-eleg-a-magyar-tolmacs&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5135:hianyzik-a-muravideki-magyar-fejlesztesi-iroda&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5132:megalakult-a-muravideki-fejlesztesi-tanacs&catid=36:muravidek&Itemid=67
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/171464/


 

 

 

 

 

 
10 

 

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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