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Nemzetpolitikai rendszerváltás valósult meg 
2012. szeptember 28. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Nemzetpolitikai rendszerváltás valósult meg az elmúlt két évben – jelentette ki Rétvári 

Bence a Nemzetpolitikai irányok és trendek Európában és világszerte című nemzetközi 

konferencián pénteken Budapesten. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáján a 

kereszténydemokrata politikus úgy vélte, a szavazati jog az állampolgárság 

elválaszthatatlan része, ami lehetővé teszi, hogy megmaradjon a magyarul beszélő, de nem 

Magyarországon élő polgárok aktív kapcsolata az anyaországgal. 

 

Répás: Helyzetünkkel nem állunk egyedül 
2012. szeptember 28. – MTI 

Jogos törekvés a más országokban élő kisebbségek védelme - emelte ki Répás Zsuzsanna a 

Nemzetpolitikai irányok és trendek Európában és világszerte címmel rendezett nemzetközi 

konferencián. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár előadásában rámutatott: 

fontos ezt azért is tudatosítani, mert sok esetben védekező álláspontra szorulunk ebben a 

kérdésben. 

 

Románia reméli, hogy számíthat Magyarországra 
2012. szeptember 28. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

Magyarország számíthat Romániára és Románia is azt reméli, hogy továbbra is számíthat 

Magyarországra – mondta Bogdan Aurescu román külügyi államtitkár a Hotnews.ro 

közéleti portálon péntek este megjelent interjújában, Németh Zsolt előző napi 

nyilatkozatára reagálva. A magyar politikusoknak is voltak a kétoldalú viszonyt érintő 

ellentmondásos nyilatkozatai, így Románia nagy várakozással tekint a román-magyar 

külügyminiszteri találkozó elé – mondta a román külügyi államtitkár. 

 

Üzenet a világ magyarjainak Ópusztaszerről 
2012. szeptember 30. – MTI, Echo TV, Népszabadság, Blikk 

A nemzeti összetartozás megerősítésének fontosságát hangsúlyozta szombaton 

Ópusztaszeren Orbán Viktor. A kormányfő ünnepi beszédében kijelentette: egyetlen 

anyaország létezik, az, amely képes minden magyart a trianoni határokon innen és túl 

egyetlen közösségben egyesíteni. A miniszterelnök Matl Péter kárpátaljai szobrászművész 

alkotásának, a Nemzeti Összetartozás Emlékművének az avatásán elmondta: a szobor arra 

figyelmeztet, hogy minden magyar elszámolással tartozik minden magyar felé. 

 

RMDSZ-SZKT: több szavazat kell a szövetségnek, nehéz kampány jön 
2012. szeptember 30. – Krónika, transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Az RMDSZ-nek több szavazatra lesz szüksége a decemberi parlamenti választásokon, mint 

amennyit a júniusi helyhatósági választásokon kapott – jelentette ki szombaton a 

szövetség döntéshozó szervének ülésén Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Elhangzott: a 
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szövetségnek nem a versenypártokkal – EMNP és MPP –, hanem a bizonytalan 

választópolgárokkal kell törődnie, őket kell meggyőznie, mivel a decemberi választásokat 

megelőző időszak lesz az RMDSZ eddigi legnehezebb kampánya. 

 

Nemzetpolitika: előkerült a képzeletbeli szlovák varázsgömb 
2012. szeptember 28. – Bucsy Levente – Magyar Nemzet Online 

Egy szlovák szociológus a Nemzetpolitikai Kutatóintézet nemzetpolitikai témájú 

konferenciáját használta fel arra, hogy kiossza egész Közép-Európát arról, hogyan kell 

XXI. századi az állampolgárságról gondolkodni – írja a Magyar Nemzet. Michal Vasecka 

elmondta, senki sem boldog attól, hogy ilyen a szlovák állampolgársági törvény, amilyen. 

De addig nem fog változni, amíg nem veszik figyelembe, hogy a magyar kettős 

állampolgársági törvényt konzultáció nélkül fogadták el – mondta. 

 

145 milliós támogatást kap a Magyarság Háza 
2012. szeptember 29. – MTI, hirado.hu 

A Magyarság Háza nemzeti identitás kiállítás, látogató- és oktatás-módszertani központ 

kialakítására 145 millió forint támogatást csoportosít át a költségvetésben a kormány - 

derül ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából. Egyúttal felhívják az államháztartásért 

felelős minisztert, hogy a 2013. évi központi költségvetési törvény Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium fejezetében biztosítsa a Magyarság Háza kialakítására, valamint 

egyéb járulékos felújítására szükséges további 723 millió forintot. 

 

A román külügy szerint nem a tulajdonjog megsértéséről szól a 
Batthyáneummal kapcsolatos strasbourgi ítélet 
2012. szeptember 28. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A bukaresti külügyminisztérium szerint nem a tulajdonhoz való jog megsértéséről, hanem 

a panaszosnak okozott hosszasan elhúzódó bizonytalansági állapotról szól az az ítélet, 

amelyben az Emberi Jogok Európai Bírósága a gyulafehérvári Batthyáneum 

visszaszolgáltatása ügyében elmarasztalta Romániát. 

 

Bíróság: a székely zászló nem lehet Hargita megye lobogója 
2012. szeptember 28. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Érvénytelenítette a Maros Megyei Táblabíróság a Hargita megyei tanács egy korábbi 

határozatát, amely a székely zászlót nyilvánította a megye hivatalos lobogójává. A megyei 

önkormányzat 2009 novemberében fogadta el a határozatot a kék és aranyszínű, napot és 

félholdat tartalmazó megyezászlóval kapcsolatban. A tanácsi határozatot Ilie Şandru 

maroshévízi nyugdíjas tanár támadta meg a bíróságon, miután a Maroshévízi Bíróság és a 
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Hargita Megyei Törvényszék elutasította három román civil szervezet hasonló keresetét. 

Két évvel ezelőtt az Országos Diszkriminációellenes Tanács egy feljelentés nyomán úgy 

döntött, hogy a megyezászló nem diszkriminálja a Hargita megyében élő románokat. 

 

Borboly Csaba: továbbra is törvényes a megyezászló 
2012. szeptember 28. – maszol.ro 

„Nem kell kétségbeesni: eddig is törvényes volt Hargita megye zászlójának használata, és 

ezután is az less” – jelentette ki Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 

pénteken arra reagálva, hogy a Marosvásárhelyi Ítélőtábla szeptember 26-án végleges és 

visszavonhatatlan ítéletben megsemmisítette a megyei tanács 269/2009-es számú, a kék-

arany színű lobogót Hargita megye hivatalos zászlajának nyilvánító határozatát. 

 

Kelemen Hunor: ismét nehéz választás következik, de az alternatív küszöb a 
kishitűek célja 
2012. szeptember 28. – Krónika, transindex.ro, maaszol.ro 

Nagyon nehéz választás előtt áll az RMDSZ, mivel az „ellenpártok” ismét versenyre 

készülnek, egyetlen céljuk pedig a szövetség erejének a gyengítése – jelentette ki pénteken 

Zilahon Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 

 

XI. MIÉRT Akadémia: az RMDSZ a parlamenti választásokon is számít a 
fiatalokra 
2012. szeptember 28. – transindex.ro, Nyugati Jelen, maszol.ro 

A fiatalok szerepe az önkormányzatiságban a tematikája az idén tizenegyedik alkalommal 

megrendezésre kerülő MIÉRT Akadémiának, amelynek megnyitóján Kelemen Hunor az 

önkormányzatok szerepéről, az RMDSZ és a MIÉRT közötti kapcsolatról beszélt. Az 

RMDSZ elnöke elmondta, az ifjúsági szervezet nagyon összehangoltan, szervezetten vett 

részt a helyhatósági választási kampányban, ennek meg is volt az eredménye. 

 

A székelyföldi részvételtől függhet, hogy az RMDSZ eléri-e az 5%-ot 
2012. szeptember 28. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A háromszéki RMDSZ jelölő küldöttgyűlésén szeptember 27-én Sepsiszentgyörgyön a 

résztvevők megszavazták a Kovászna megyei egyéni választókerületekben induló RMDSZ-

jelöltek személyét. A szenátorjelöltek közt Olosz Gergely indul a felső-háromszéki egyéni 

választókerületben, 290 szavazatot kapott. Az alsó-háromszéki jelöltségre hárman 

pályáztak, Albert Álmos (163 szavazat), Klárik László (221) és Kerekes Jenő (36), így Klárik 

indulhat az RMDSZ színeiben. 

 

Angol kell, magyar nem? – Feltételeket szab a Kovászna megyei prefektus 
2012. szeptember 28. – Erdély Ma 

Belekötött a Kovászna megyei prefektúra abba, hogy a baróti leendő városmenedzseri állás 

elfoglalója számára a városatyák előírták a magyar nyelv haladó szintű ismeretét. A 
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prefektus a tanácsi határozat erről szóló cikkelyét törvénytelennek ítélte meg, azzal 

magyarázva döntését, hogy a városmenedzser munkaköri leírásában nem szerepel a 

polgárokkal párbeszéd formájában való közvetlen kapcsolattartás, következésképpen 

magyarul sem szükséges feltétlenül tudnia. 

 

„Mi nem össze akartunk fogni, hanem összefogtunk” 
2012. szeptember 28. – Nyugati Jelen 

A XI. MIÉRT Akadémia megnyitójának folytatásában Bodor László, a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet elnöke köszöntötte a résztvevőket a szervezet legrégebbi szakmai rendezvényén: 

„a MIÉRT-nek az alapelvei, a nyitottság, a partnerség, a szakmaiság mellett egyik 

legfontosabb értéke a folytonosság és a következetesség. Erről az elmúlt 10 év munkája, az 

RMDSZ-el fenntartott partnerségünk tesz hiteles tanúbizonyságot: mi nem össze akartunk 

fogni, hanem összefogtunk, mely összefogás ereje abban rejlik, hogy mindannyian a 

közösség érdekeit helyezzük az előtérbe.” 

 

Románokkal vitázna az autonómiáról Antal Árpád 
2012. szeptember 28. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Az autonómia-tervezet megvitatásához keres román partnereket az RMDSZ 

sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke. A vitaanyag már elkészült, ez képezhetné az 

alapját a párbeszédnek, de erre a parlamenti választások utáni periódus lenne a 

legalkalmasabb – véli Antal Árpád. Marius Obreja, a PNL Kovászna megyei szervezetének 

elnöke üdvözölte Antal kezdeményezését. A liberális politikus is úgy véli, ha érdembeli 

vitát, párbeszédet akarnak, akkor erre a parlamenti választások után kell sort keríteni. 

 

Elfogadta a Mogye szenátusa a hétpontos megállapodást 
2012. szeptember 29. – transindex.ro 

Megszavazta a MOGYE szenátusa azt a hétpontos megállapodást, amelyet egy héttel 

ezelőtt az oktatási miniszter jelenlétében írtak alá az egyetem és a magyar tagozat vezetői. 

Az egyetem péntek délután tartott szenátusi ülése után Leonard Azamfirei rektor az MTI-

nek elmondta, hogy a szenátus rendkívül nyitottnak mutatkozott a magyar tagozat 

gondjainak az orvoslása ügyében, és teljes egészében elfogadta a magyar tagozat 

képviselőivel szeptember 21-én kialkudott hétpontos rendezési tervet. 

 

Nagyváradi Ítélőtábla: a férj hibájából váltak Tőkésék 
2012. szeptember 29. – maszol.ro 

A Nagyváradi Ítélőtábla helyt adott a felperes, Tőkés Edith fellebbezésének, és a férj, 

vagyis Tőkés László európai parlamenti képviselő hibájából mondta ki a válást. A román 

igazságügyi minisztérium által pénteken közzétett bírósági végzést szeptember 27-én 

hozták. 
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Orbán Viktorral ünnepel a Sapientia 
2012. szeptember 30. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Először ünnepli meg az Egyetem Napját a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. 

Az immár akkreditált tanintézmény a legelső tanévnyitó dátumát, vagyis október 3-át 

nevezte ki az Egyetem Napjának. A szerdai központi ünnepségre Magyarország 

miniszterelnökét is várják Marosvásárhelyre. 

 

Tanévnyitó a Partiumi Keresztény Egyetemen 
2012. szeptember 30. – Krónika 

A nagyvárad-újvárosi református templomban tartotta pénteken tanévnyitó ünnepségét a 

Partiumi Keresztény Egyetem. A tanévet istentisztelettel nyitották meg, amelyen az 

egyetem elnöke Tőkés László hirdetett igét. Tőkés arra bíztatta az egyetemi hallgatókat, 

hogy emelkedjenek felül a világra jellemző „vulgáris materializmuson”, és ne csak a 

személyes boldogulás vágya hajtsa őket, hanem az igazság szeretete, és közösségért való 

tenni akarás. 

 

Sógor Csaba és a MIÉRT közös pályázatot hirdet fiatal önkormányzati 
képviselők számára 
2012. szeptember 30. – transindex.ro 

Helyi és mikroregionális fejlesztési tervek elkészítésére kérte fel Sógor Csaba RMDSZ-es 

EP-képviselő a XI. MIÉRT Akadémián részt vevő fiatal önkormányzati képviselőket 

szombaton, szeptember 28-án Püspökfürdőn. A fiatalok szerepe az önkormányzatokban 

címszó alatt zajló rendezvényen Sógor Csaba Farkas András pályázati szakértő 

társaságában tartott előadást, majd pályázatot hirdetett a fiatalok számára, melynek fődíja 

egy brüsszeli szakmai látogatás lesz. 

 

Az erős helyi szervezetekre alapoz a Hargita megyei Néppárt 
2012. szeptember 30. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Megyei küldöttgyűlést tartott szombaton az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Hargita 

megyei szervezete a csíkzsögödi kultúrotthonban. Udvarhely-, Gyergyó- és Csíkszék 

küldöttei többek között meghallgatták és elfogadták a széki elnökök beszámolóit, valamint 

a soron következő parlamenti választásokkal kapcsolatban javaslatokat fogalmaztak meg. 

A küldöttgyűlésen jelen volt Toró T. Tibor, a Néppárt országos elnöke, Papp Előd, az 

EMNP Székelyföld régióért felelős alelnöke, valamint Sorbán Attila székelyföldi 

pártigazgató. 
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Pilisszentkereszten találkozik Orbán Viktor és Robert Fico 
2012. szeptember 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök jövő kedden 

Pilisszentkereszten találkozik, ahol együtt adják át a Pilisi Szlovákok Központját. A 

kormányfők ez alkalomból kétoldalú megbeszélést is folytatnak, és a tervek szerint közös 

nyilatkozatot is aláírnak. 

 

Rábólintott a kormány az új komáromi hídra 
2012. szeptember 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A szlovák kormány miniszterei a kabinet pénteki, rendkívüli ülésén rábólintottak arra a 

kormányközi szerződés-tervezetre, melynek értelmében szlovák-magyar 

együttműködésben új híd épülne a Dunán a két Komárom között. 

 

Nem az MKP-n múlik a Most-Híd felvétele az Európai Néppártba 
2012. szeptember 28. – Felvidék Ma 

Berényi József volt a vendége Juraj Hrabko publicistának, aki a sme.sk portál számára 

készített az MKP elnökével videóinterjút. Berényi elmondta, hogy majd a Most-Híd  

programja és politizálása dönti el, hogy tagjává válhat-e az Európai Néppártnak. Hrabko 

többször megkérdezte Berényi Józsefet, hogy magyar állampolgár-e? A válasz mindig 

ugyanaz volt: „szlovák állampolgárságom van”. 

 

Berényi, Bugár és Duray a dekrétumokról konferenciázott 
2012. szeptember 29. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Hogyan tovább, felvidéki magyarság? címmel rendeztek konferenciát szombaton 

Budapesten a Polgárok Házában. Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke ezen 

Európa szégyenfoltjának nevezte, hogy nem törölték még el a Beneš-dekrétumok 

szlovákiai magyarokat és németeket kollektív bűnösséggel sújtó részét. Bugár Béla, a Híd 

párt elnöke közölte: nem a szlovák állam jogfolytonosságát kérdőjelezik meg akkor, 

amikor a dekrétumok egyes pontjainak eltörlését követelik. Duray Miklós nagy 

eredménynek tartotta, hogy sikerült megtárgyalni a Beneš-dekrétumoknak a magyar és 

német közösségeket sújtó vonatkozásait az Európai Parlament petíciós szakbizottságában. 

 

Még nem biztos, hogy indul a pártelnökségért 
2012. szeptember 29. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

„Két feltételt szabtam meg magamnak. Az egyik, hogy olyan legyen az alapszabály, hogy 

úgy lássam, működőképes lesz tőle a párt. Ez megtörtént. A másik – ez most fog kiderülni 

–, hogy a járási konferenciákon milyen személyi összetételt képzelnek el. Semmi gondom 

nem lesz azzal, ha a járási konferenciák jelezni fogják felém, hogy nem engem képzelnek el 

az MKP élén. Természetesen annak kell esélyt adni, akinek nagyobb a támogatottsága” – 

válaszolta Berényi József, az MKP elnöke arra a kérdésre, hogy indul-e a pártelnöki 

tisztségért. 
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A meghurcolt magyarság emlékére avattak táblát Martoson 
2012. szeptember 29. – Felvidék Ma 

Szeptember 29-én a magyarországi Kecskés László Társulás Komárom város 

önkormányzatának a támogatásával emléktáblát helyezett el a Beneš-dekrétumok által 

meghurcolt martosi magyarság emlékére a református templom falán. 

 

Slota felébredt, és ébresztőt fújt 
2012. szeptember 30. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Szlovák Nemzeti Párt felszólította a szlovák külügyminisztériumot, hogy hivatalnokai 

ébredjenek fel végre halálos álmukból, és foganatosítsanak az agresszív magyar politikával 

szemben arányos és legitim diplomáciai ellenintézkedéseket. Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes ugyanis szerint elszakított területekről, és Trianonra adandó 

lehetséges válaszról beszélt a napokban. 

 

Összeférhetetlenséggel vádolják Jakab Elemért 
2012. szeptember 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Cége miatt kell magyarázkodnia Jakab Elemérnek, a Most-Híd parlamenti képviselőjének. 

Összeférhetetlenséggel gyanúsítják, mivel képviselősége idején állítólag a 

résztulajdonában álló EMI kft. ügyvivőjeként is szerepelt. 

 

Székelykevéről érkezett a kétezredik eskütevő Belgrádba  
2012. szeptember 28. – Magyar Szó 

Egy ifjú székelykevei hölgy – Jakab Hajnalka – tette le kétezredikként az állampolgársági 

esküt a belgrádi magyar nagykövetségen. A csütörtöki ünnepélyes eseményen Nikowitz 

Oszkár nagykövet az állampolgárságot tanúsító honosítási okiraton kívül egy magyaros 

ajándékot is átnyújtott az ünnepeltnek.  

 

Nenad Čanak helyett Csízik Károly a szerb parlamentben 
2012. szeptember 29. – Magyar Szó 

Nenad Čanak helyett ezentúl Csízik Károly, aki nemrég még a zentai polgármester 

helyettese volt, lesz a VSZL képviselője a parlamentben. Nagyon váratlanul ért a hír, mert 

a haladók győzelme után én csak a hatodik helyen juthattam volna tovább a pártom által. 

A VMSZ 5 képviselője, az LDP-s Popović Judit és a SZER színeiben politizáló Sándor 

József mellett, velem együtt már 8 magyar tagja van a parlamentnek – mondta. 

 

Politikai helyezkedés tabuk nélkül 
2012. szeptember 29. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Koalícióra léphet-e a Vajdasági Magyar Szövetség helyi szinteken azokkal a politikai 

erőkkel – elsősorban a Szerb Haladó Párttal –, amelyek az elmúlt két évtizedben a politikai 
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választóvonal másik oldalán helyezkedtek el? Erre a kérdésre kereste a választ a párt a 

múlt hétvégén Magyarkanizsán megtartott tanácskozásán. Arról, hogy a tanácskozás 

végkicsengésének köszönhetően milyen mozgásokra számíthatunk bizonyos 

önkormányzatokban, valamint hogy a haladókkal való esetleges koalíciós kapcsolatot 

vajon hogyan fogadná a VMSZ szavazótábora, Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével 

beszélgetett a Magyar Szó. 

 

Gyógykezeltetés honosítással is 
2012. szeptember 30. – Sztojanovity Livia – Magyar Szó 

A határon túli magyarok immár öt éve élhetnek a magyar állam által nyújtott egészségügyi 

támogatással, melynek köszönhetően lehetőségük van ingyenesen igénybe venni bizonyos 

gyógykezeléseket magyarországi kórházakban vagy klinikákon. Ezt eddig csupán azok 

kérvényezhették, akik rendelkeztek magyar igazolvánnyal, de az erről szóló törvényt 

nemrégiben módosították. 

 

A vajdasági magyar közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének 
alapkövetelményei 
2012. szeptember 30. – Vajdaság Ma 

Felhívással fordulnak vajdasági magyar pártok és civil szervezetek a magyar 

képviselőkhöz, az anyaországi vezetőkhöz, az Európai Unió magyar képviselőihez, 

valamint a szerbiai hatalomhoz a délvidéki magyar közösség helyzetének javítása, jogainak 

biztosítása céljából. A kezdeményezés a VMDP, a VMDK, a Magyar Remény Mozgalom és 

a Magyar Polgár Szövetség politikusaihoz kötődik. 

 

Óbecse: Élménypedagógiai képzés a Petőfi iskolában 
2012. szeptember 30. – Vajdaság Ma 

A hétvégén az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában Besnyi Szabolcs, a Katalizátor 

csapatának vezetőtrénere tartott akkreditációs pedagógus-továbbképzést az intézmény 

tanítóinak és tanárainak. A foglalkozáson egyén- és csoportfejlesztő játékokat tanultak a 

pedagógusok, amelyeknek többségét főleg osztályfőnöki órákon tudják majd alkalmazni a 

mindennapi gyakorlatban. A képzés célja, hogy a résztvevők saját élmények és kalandok 

átélésén keresztül, önálló gondolatokat alkotva sajátítsák el a tananyagot. 

 

Delević: Vajdaság brüsszeli képviselete hasznos 
2012. szeptember 30. – Vajdaság Ma 

Vajdaság brüsszeli képviselete mindenképpen hasznos, mert az európai régiókkal való 

jobb kapcsolatot biztosítja, jelentette ki Milica Delević, a szerb kormány eurointegrációs 

bizottságának elnöke. 
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Szabadkára és Zentára szervez kulturális zarándoklatot a Mazsike 
2012. szeptember 30. – Vajdaság Ma, MTI 

Szabadkára és környékére szervez kulturális zarándoklatot a Magyar Zsidó Kulturális 

Egyesület (Mazsike) jövő csütörtöktől vasárnapig; a program része az immáron 

hagyománnyá vált, a határon túli magyar zsidó emlékhelyeket felkereső kulturális 

zarándoklat-sorozatuknak - közölte a szervezet. 

 

Pásztor: Dačić és Pajtić megállapodása esetén a tartomány visszavonná 
panaszát 
2012. október 1. – Vajdaság Ma 

Amennyiben a Dačić – Pajtić találkozó kompromisszummal ér véget, a tartományi 

kormány visszavonja az alkotmánybíróságnál a költségvetési törvény módosítása miatt tett 

panaszát, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Mint mondja, az 

alkotmánybíróságnak minden alapja megvan ahhoz, hogy elvitassa a szóban forgó törvény 

alkotmányosságát, hiszen az relativizálja a tartomány pénzeléséről szóló alkotmányos 

garanciát. Hozzátette, problematikus az is, hogy megváltozott a tartománynak szánt 

pénzeszközök – annak a bizonyos hét százaléknak – definiálása is. 

 

Gyermekeink itt maradásáét 
2012. október 1. – Csincsik Zsolt – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Családpolitika ma és holnap címmel rendezett nemzetközi tanácskozást szombaton, Adán 

a Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetsége. A konferenciára a szervezők meghívták 

a régió hat országának, köztük Horvátország, Magyarország, Románia, Szlovákia, a 

boszniai Szerb Köztársaság és Szerbia családszervezeteinek képviselőit, valamint az 

illetékes minisztériumok munkatársait. Azzal a céllal, hogy megkezdjék azt a folyamatot, 

amelynek során kölcsönösen megismerhetik a régió országainak családpolitikáját, az 

érvényben lévő előírásokat és intézkedéseket, illetve az elkövetkező időszakra tervezett 

intézkedéseket. 

 

Nikolić: Nem sietünk Európába 
2012. október 1. – Magyar Szó 

Szerbia saját feltételeket támaszt az euróintegrációs folyamat folytatásában – mondta 

Tomislav Nikolić államfő, hozzátéve, „nincs okunk futni a dátumok és a papír után”. A 

Szerb Haladó Párt tisztújító közgyűlésének ünnepi részében felszólaló Nikolić szerint „tíz 

év futás Szerbiát koldusbotra juttatta. Most egy kicsit magunkról fogunk gondoskodni. 

Minden oldalon barátaink vannak, most versenyezzenek ők, ki segít jobban Szerbiának”. A 

közgyűlésen a jelenlévő 3724 küldött egyhangúlag Aleksandar Vučićot választotta meg a 

párt elnökévé. 
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Mit tehet a könyvtáros a szórványban? 
2012. szeptember 28. – Kárpáti Igaz Szó 

1998 óta szeptember 30-án méltatják Ukrajnában a könyvtárak napját, melyekből jelenleg 

közel negyvenezer található országszerte. A tékákban ötvenháromezer könyvtáros teljesít 

szolgálatot jobb-rosszabb körülmények között. Vajon hogyan tud fennmaradni, képes 

ellátni feladatait egy ilyen intézmény a végeken? 

 

Fókuszban az oktatás 
2012. szeptember 28. – Kárpáti Igaz Szó 

Ivan Busko, a Régiók Pártjának egyéni képviselőjelöltje és Gajdos István, az Ukrajnai 

Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke, Beregszász polgármestere a Vérke-parti 

város több tanintézményét is felkereste, hogy találkozzon a pedagógusokkal. Az 5. számú 

középiskolában Ljudmila Pilip igazgató fogadta a vendégeket. Gajdos István köszönetet 

mondott, hogy a 2010-es választásokon a város pedagógusai kiálltak mellette, és teljes 

mértékben támogatták. 

 

Az Ungvári járásban egyre több faluban nyilvánítják regionális nyelvvé a 
magyart 
2012. szeptember 28. – Kárpátalja Ma 

Nagydobronyban, Kisdobronyban, Szalókán és Tiszaásványban is egyhangúlag döntött 

arról a helyi tanács, hogy regionális nyelvvé nyilvánítják községük területén a magyar 

nyelvet. Biró Sándor, Szalóka polgármestere lapunknak elmondta, hogy a KMKSZ által 

javasolt határozatot az ukrán társközség, Petrivka ukrán nemzetiségű képviselői is 

megszavazták. Sajtóértesülések szerint több ungvári járási községben a napokban szavaz a 

kérdésről a helyi tanács. 

 

A beregszászi főiskola ötlete alapján téglajegyet árusít a görögkatolikus 
egyház 
2012. szeptember 29. – Kárpátalja Ma 

A Munkácsi Görögkatolikus Püspökség rezidenciájának és székesegyházának felújítása 

2006 őszén kezdődött el, a munkálatok ma is tartanak. A renováláshoz szükséges 

adományok eléréséhez különleges gyűjtőakcióba kezdtek: speciális 20, 50, 100 és 200 

hrivnya értékű téglajegyeket árusítanak, melyek a munkácsi püspökség parókiáin, a 

székesegyház sekrestyéjében és a püspöki igazgatóságon vásárolhatóak meg. 
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A Kormány Nemzetiségi Bizottságának üléséről 
2012. szeptember 28. – RTV Slovenija Hidak 

Pénteken Ljubljanában tartotta első ülését a Szlovén Kormány Nemzetiségi Bizottsága, 

amelyen a nemzetiségi népszámlálásról, a szlovén RTV nemzetiségi műsorainak és a 

nemzetiség művelődési tevékenységének finanszírozásáról fogadtak el határozatokat.  

 

A közjegyzőnek nem kell tudnia magyarul!? 
2012. szeptember 28. – RTV Slovenija Hidak 

Július 20-án jelent meg a pályázat a Lendván székelő közjegyzői munkakör betöltésére. 

Mivel az illetékes minisztérium által meghirdetett munkahelyhez a feltételek között nem 

szerepelt a magyar nyelv ismerete, a magyar nemzeti közösség képviselői erre több 

illetékes szervnél is reagáltak. Az ügyben Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő 

kérdést intézett dr. Senko Pličanič, igazságügyi és közigazgatási miniszterhez, aki válaszolt 

a képviselői kérdésre. 

 

Népek vasárnapja Bécsben magyarokkal 
2012. szeptember 29. – Volksgruppen 

Az Ausztriai Magyar Katolikus Egyházközség szervezésében az idén is megrendezésre 

került a Népek Vasárnapja. Erre az alkalomra a Bécsi főegyházmegye területén élő 

különböző anyanyelvű, európai származású népcsoportok egyházközségei kapnak 

meghívást. 

 

A nyelvek ünnepe Kismartonban 
2012. szeptember 28. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Pedagógiai Főiskola és a Burgenlandi Iskolatanács A nyelvek ünnepe 

mottóval szervezett egész napos programot a Nyelvek Európai Napja alkalmából. A 

program középpontjában a többnyelvűség, a nyelvoktatás- és a nyelvtanulás állnak. A 

Pedagógiai Főiskola idegennyelvi kongresszusán rendszerint kiemelt szerepet kapnak a 

burgenlandi népcsoportok nyelvei. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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