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Az önsajnálat ellen szólt Orbán Viktor Marosvásárhelyen 
2012. október 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság, Magyar Nemzet 

Orbán Viktor szerint az önsajnálat és a „lebeszélés” veszélyezteti annak a lehetőségét, hogy 

a kialakuló új világrendben Magyarország és a magyarság megtalálja a méltó helyét. Orbán 

Viktor marosvásárhelyi látogatásán elvi megállapodást írt alá a magyar kormány nevében 

a Sapientia Alapítvány, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Partiumi 

Keresztény Egyetem vezetőivel az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztéséről. Az EMTE 

szenátusa Bocskai István Díjjal tüntette ki a magyar miniszterelnököt az egyetem 

alapításában és fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseképpen. 

 

Ismét újratemetnék Nyírőt? – a román külügyminiszter beszólt a magyar 
kormánynak 
2012. október 3. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, Magyar 

nemzet 

A román külügyminisztériumnak tudomására jutott, hogy október folyamán ismét 

megkísérelnék újratemetni Székelyudvarhelyen Nyírő József író Madridból hazahozott 

hamvait, ezért hétfői budapesti látogatásán nyomatékosan felkérte Orbán Viktor magyar 

miniszterelnököt, hogy a magyar kormány ne támogassa ezt – közölte Titus Corlăţean 

külügyminiszter. A román diplomácia vezetője a Digi 24 hírcsatornának nyilatkozva, 

kedden este beszélt arról, hogy tudomása szerint ezúttal a nyilvánosság kizárásával 

zajlanak előkészületek arra, hogy még ebben a hónapban eltemessék Nyírő hamvait. 

 

Tőkés cáfolta, hogy indulna a parlamenti választásokon 
2012. október 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Az ETV-nek adott interjúban cáfolta Tőkés László, az EMNP védnöke, hogy szenátori 

tisztségért indulna a december 9-i parlamenti választásokon. „Nem, én nem indulok, lábra 

kapott ilyen szóbeszéd, dehát én európai parlamenti képviselő vagyok, és nem vagyok 

Frunda György. Ha már ott vagyok, oda jutottam be, akkor nem jövök haza” - nyilatkozta 

az EP-képviselő. 

 

Pénzbírság a kettős állampolgárság eltitkolásáért 
2012. október 4. – Kárpátalja, Magyar Hírlap, Népszabadság, Magyar Nemzet 

Október 2-án este Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa törvénymódosítást fogadott el, s 

megállapította a kettős állampolgárság eltitkolása, illetve a törvény által megszabott időn 

belüli be nem vallása esetén kiszabható bírságok összegét. Amennyiben az ukrán 

állampolgárok nem jelentik be időben második állampolgárságukat, büntetésük tíz és 

harminc adómentes minimumig terjedhet. Ugyanakkor, ha az érintett kettős állampolgár 

állami hivatalnok vagy a helyi önkormányzatok tisztviselője, a bírság ötven és száz 

adómentes minimum között szabható ki. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67765
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67766
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67766
http://itthon.transindex.ro/?hir=30666
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-05/penzbirsag-a-kettos-allampolgarsag-eltitkolasaert.php
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42 millió forint a határon túli pedagógus-továbbképzésekre 
2012. október 3. – MTI 

Az oktatási államtitkárság 42 millió forintos támogatást biztosít a határon túl 

megszervezendő évközi pedagógus-továbbképzésekre, valamint a határon túli magyar 

tankönyvírás, tankönyves műhelyek támogatására. 

 

Szomszédok 
2012. október 4. - Pataky István - Magyar Nemzet 

A román-magyar külügyminiszteri találkozót követően úgy tűnik sikerült Románia 

viszonylatában új életet lehelni a kormányközi kapcsolatokba, valamint egyre több a 

magyar állam által támogatott fejlesztés kezd megvalósulni Erdélyben. Ugyanez a fejlődés 

látszik beindulni Szlovákiával kapcsolatban. A két ország miniszterelnöke az új komáromi 

Duna-híd megépítéséről írt alá megállapodást. Szükség is van a két ország kapcsolatának 

előmozdítására, mivel a kettős állampolgárság szlovákiai büntetésével kapcsolatban 

Brüsszel passzivitásba vonult, így csak a két ország egymás közötti megállapodása 

mozdíthatja el a holtpontról az ügyet. 

 

Markó Béla: nem jó ellenzékben lenni 
2012. október 3. – Krónika 

Az RMDSZ-nek számolnia kell azzal, hogy kormányzati szerepet vállaljon a december 9-i 

választások után, de ha ez nem lehetséges, akkor együttműködésre kell törekednie, hogy 

befolyása legyen a kormányzásra – jelentette ki Markó Béla RMDSZ-szenátor egy 

interjúban. Az RFI rádiónak adott interjúban az RMDSZ egykori elnöke a szövetség előtt 

álló három lehetséges alternatíváról beszélt: az RMDSZ vagy ellenzékben marad, vagy a 

parlamentben támogatja a kormányt, vagy pedig kormányzati szerepet vállal. 

 

Dorin Florea szenátor akar lenni, Frunda ellenében indulna 
2012. október 3. – transindex.ro, Erdély Ma 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere a sajtónak kijelentette, 90 százalékban 

eldöntötte, hogy jelöltként indul a Maros megyei 1. számú szenátori választókerületben a 

december 9-i parlamenti választásokon. Ha Florea valóban ebben a választókerületben 

indul, akkor Frunda Györggyel, az RMDSZ szenátorával kell megmérkőznie a 

mandátumért. 
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http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=184973
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67764
http://itthon.transindex.ro/?hir=30660
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Németh Zsolt a Sapientia egyetem román állami finanszírozását 
szorgalmazná 
2012. október 3. – transindex.ro, maszol.ro 

A magyar kormány kezdeményezni fogja, hogy a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem román állami finanszírozásának kérdése kerüljön fel a román-magyar 

vegyes bizottság következő ülésének napirendjére - jelentette ki az MTI-nek 

Marosvásárhelyen Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Az 

Orbán Viktor miniszterelnök kíséretében Marosvásárhelyen tartózkodó politikus 

emlékeztetett, hogy a Sapientia román állami finanszírozásának kérdése több román-

magyar közös kormányülésen is felmerült. 

 

Négy helyszínen készül ingatlanfejlesztésre a Sapientia Alapítvány 
2012. október 3. – transindex.ro 

A Sapientia Alapítvány által működtetett Partiumi Keresztény Egyetem és a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem négy oktatási helyszínen készül ingatlanfejlesztésre - 

jelentette ki az MTI-nek Kató Béla, a Sapientia Alapítvány kuratóriumi elnöke. Kató Béla 

az erdélyi magyar felsőoktatás fejlesztését szolgáló egyezmény aláírása után az MTI-nek 

elmondta, hogy Nagyváradon, Kolozsváron, Marosvásárhelyen és Csíkszeredában is 

ingatlanfejlesztéseket végeznek a magyar kormány által felajánlott négymilliárd forintból. 

 

Tőkés: az RMDSZ posztkommunista totalitárius párt 
2012. október 3. – Erdély Ma 

Az RMDSZ sokkal jobban egyezik a román pártokkal, mint a magyarokkal, a Szövetség 

ugyanis olyan, akár egy posztkommunista totalitárius alakulat – nyilatkozta Tőkés László 

Marosvásárhelyen. Tőkés annak nyomán nyilvánította ki véleményét, hogy az RMDSZ 

elutasította az ötletet, mely szerint a magyar pártok egy közös alakulatot alkossanak, és 

közös erővel induljanak a parlamenti választásokon, megerősítve képviseletüket az 

országházban. 

 

Gaudi az autonómia-keretegyezmény létrehozását sürgette az Európa 
Tanácsban 
2012. október 3. – Erdély Ma 

Az Európa Tanács 2012. őszi parlamenti közgyűlésének október 2-i ülésnapján 

Strassburgban Gaudi-Nagy Tamás az ET soros elnökségét adó Albánia külügyminiszterét 

kérdezte arról, hogy mikor készül el a 2003-as autonómiahatározat alapján az 

autonómiákról szóló keretegyezmény, amely a hagyományos nemzeti közösségek számára 

területi alapú közösségi jogok biztosítását szabályozná. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30664
http://itthon.transindex.ro/?hir=30664
http://itthon.transindex.ro/?hir=30665
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127902&cim=tokes_az_rmdsz_posztkommunista_totalitarius_part
http://erdely.ma/autonomia.php?id=127912&cim=gaudi_az_autonomia_keretegyezmeny_letrehozasat_surgette_az_europa_tanacsban
http://erdely.ma/autonomia.php?id=127912&cim=gaudi_az_autonomia_keretegyezmeny_letrehozasat_surgette_az_europa_tanacsban
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Orbán Viktor Koronkán és egyéb vaddisznóságok 
2012. október 3. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája szerint „szárazság van és ínség. És ennek ellenére most Orbán Viktor 

pénzzel osont a kertek alá. A helyzet az, hogy amire jut Erdélyben pénz, arra nem jut 

Magyarországon. Hozom a nincsből. Ebből a perspektívából nézve az erdélyi négymilliárd 

forintos befektetés egyrészt ciki. Kell legyen bennünk annyi szolidaritás, hogy azt 

mondjuk: amíg a magyar felsőoktatásnak nem jut, addig ne jusson az erdélyinek se”. 

 

Antal: nem leszünk másodrangú állampolgárok szülőföldünkön 
2012. október 3. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Nem egy magyarellenes prefektus kell megmondja, hogy milyen névre kereszteljenek egy 

utcát Sepsiszentgyörgyön, aki – bár a törvény őrének nevezi magát – arra már nem figyel 

oda, hogy az alárendeltségébe tartozó dekoncentrált intézményekben is érvényesüljön a 

kétnyelvűség – fejtette ki szerdán a Sepsi Rádióban Antal Árpád. Meglátása szerint Codrin 

Munteanu magyarellenes kijelentéseivel azt akarja elérni, hogy a sepsiszentgyörgyiek saját 

szülőföldükön másodrangú állampolgároknak érezzék magukat. 

 

Dr. Rétvári Bence képviseli a magyar kormányt 
2012. október 3. – Nyugati Jelen 

A magyar kormány nevében október 6-án az aradi Vesztőhelyen és a Szabadság-szobornál 

dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, országgyűlési 

képviselő koszorúz. 

 

Két magyar párt is bejuthat a parlamentbe? 
2012. október 3. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Az EMNP parlamenti választásokon való indulása a román pártoknak kedvez – állítja 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Mindhárom erdélyi magyar párt 

megegyezésre törekedett, de különböző álláspontokat képviseltek, az elképzeléseket nem 

sikerült összeegyeztetni – mondta Antal Árpád szerdán a Sepsi Rádiónak. „Én is 

megegyezés párti vagyok, és az EMNP valamint az MPP is erre törekedett, de mindenki 

másként gondolta ennek kivitelezését. Az RMDSZ azt javasolta, hogy az EMNP jelöltjei 

induljanak a szövetség listáján, de határozott elutasító választ kaptak. Ezért lepődtem meg 

amikor tudomásomra jutott, hogy az EMNP most ugyanezt ajánlotta fel az MPP-nek” – 

hangsúlyozta Antal. 

 

Dorin Florea visszavárja Orbán Viktort 
2012. október 4. – Krónika 

Dorin Florea marosvásárhelyi polgármesterrel és tanácsosával, Csegzi Sándorral 

találkozott tegnap reggel a Transilvania Nemzetközi Repülőtéren Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök. A magyar kormány vezetője méltányos megoldást sürgetett a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem magyar tagozatának ügyében. Dorin 
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http://manna.ro/velemeny/orban-viktor-koronkan-es-egyeb-vaddisznosagok-2012-10-03.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/antal-nem-leszunk-masodrangu-allampolgarok-szulofoldunkun
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/dr_retvari_bence_kepviseli_a_magyar_kormanyt.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ket-magyar-part-is-bejuthat-a-parlamentbe
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Florea arról biztosította Orbánt, hogy polgármesterként eddig is a felek kompromisszumra 

való jutását szorgalmazta. A tisztségviselők abban maradtak, két hét múlva, az Európai 

Néppárt Bukarestben rendezendő kongresszusán ismét visszatérnek a marosvásárhelyi 

etnikai kérdésekre. 

 

Valamennyi körzetben indul az RMDSZ 
2012. október 4. – Krónika 

Brassó megye mind a 12 választási körzetében indít jelöltet az RMDSZ a decemberi 

parlamenti választásokon – jelentette be tegnap Kovács Attila megyei elnök. „Számítunk 

az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt támogatására is, hiszen a másik két 

erdélyi magyar alakulat a helyhatósági választásokon is hozzájárult ahhoz, hogy a megyei 

és a helyi önkormányzatokban is mandátumot nyerjünk” – mutatott rá Kovács. 

 

Az MKP alelnöke üdvözli a kormányfői találkozó eredményeit 
2012. október 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

A Magyar Közösség Pártjának alelnöke üdvözli a Fico-Orbán találkozó eredményeit, és 

reméli, hogy megvalósulnak a benne megfogalmazott célok. Közleményében Farkas Iván 

elsősorban az új komáromi Duna-hídról szóló megállapodást üdvözli, de nem kevésbé 

fontos a kormányközi megállapodás azon része, amelyben a magyar kormány elkötelezte 

magát a hamarosan felépülő Kassa és Migléc közötti R4-es gyorsforgalmi út magyarországi 

folytatását illetően Miskolc irányában. 

 

Újabb távozó - elvesztette kassai pillérét a Híd 
2012. október 3. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A 2012-es parlamenti választások óta, amikor ellenzékbe került, több, korábban 

meghatározó, magas pozíciókat betöltő ember távozott a Híd pártból, illetve vezetőségéből. 

Most a Híd kassai alpolgármestere, Renáta Lenártová távozik a Most-Hídból. Lénártová 

szerint a párt távolodik célkitűzéseitől, amely szerinte már nem annyira az együttműködés 

pártja. 

 

Névmagyarosítást kezdeményezett a Via Nova 
2012. október 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

A magyar személynevek szlovákiai személyi okmányokban való használatának 

népszerűsítése érdekében indított „névmagyarosító” akciót a Via Nova ifjúsági csoport. Az 

MKP ifjúsági társszervezete könyvjutalmat ad a változtatáson már túljutott személyeknek, 

és tanácsadást is nyújt az érdeklődőknek, hogy milyen módon változtathatják magyarra 

személyi okmányaikban a szlovák használat szerint feltüntetett nevüket. 
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http://www.bumm.sk/73826/az-mkp-alelnoke-udvozli-a-kormanyfoi-talalkozo-eredmenyeit.html
http://www.bumm.sk/73808/ujabb-tavozo-elvesztette-kassai-pilleret-a-hid.html
http://www.bumm.sk/73813/nevmagyarositast-kezdemenyezett-a-via-nova.html


 

 

 

 

 

 
7 

Nem védték a szlovák EP-képviselők a dekrétumokat, Lajčák szomorú 
2012. október 3. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma 

Miroslav Lajčák külügyminiszter csalódott amiatt, hogy a beneši dekrétumokról szóló 

európai parlamenti tárgyaláson nem jelent meg egy szlovákiai képviselő sem, hogy 

megvédje az intézkedéseket.  

 

Szarka László: a megbékéléshez kétoldalú megegyezés kell 
2012. október 3. – Duna TV, Felvidék Ma 

„Magyarországon a kulturális autonómia intézményrendszere, a helyi önkormányzatoknak 

a rendszere működik, Pilisszentkeresztnek az ügye is gyakorlatilag egy önkormányzati 

nagy túlteljesítés szemben a szlovákiai magyarokkal, akiktől a közösségi jogokat eleve 

megtagadják. Ez egy alap álláspontja Szlovákiának, hogy kisebbségpolitika szintjén 

nincsenek közösségi jogok” – mondta Szarka László a Duna Televízió Közbeszéd c. 

műsorában. 

 

Szlovákiai magyarok és a népszámlálás: mérleg és elemzés 
2012. október 3. – bumm.sk 

Új tanulmány jelent meg a Kempelen Intézet és a Publicus Slovensko közös gondozásában, 

amely a 2011-es szlovákiai népszámlálási adatok mélyelemzését tartalmazza, a szlovákiai 

magyarság szemszögéből. 

 

Tokár Géza az Új Szó Stúdióban a szlovákiai magyar alapdokumentumról 
2012. október 3. – Új Szó Online 

Az Új Szó Stúdió vendége Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője 

volt, akivel a múlt héten aláírt szlovákiai magyar kisebbségi alapdokumentumról és a 

Kerekasztal tevékenységéről beszélgetett Mózes Szabolcs. 

 

Vélemények a szlovák-magyar miniszterelnöki találkozóról  
2012. október 3. – Echo TV Felvidék Ma 

Csáky Pál (MKP) a szlovák-magyar miniszterelnöki találkozóval kapcsolatban 

elmondta,”lényegében mindkét miniszterelnök pozitív jelzéseket próbált küldeni a világ 

felé. Ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy nem ez a teljes igazság. Legalább három olyan 

kérdés van, melyekről remélem, hogy a miniszterelnökök a nem nyilvános megbeszélésük 

során beszéltek egymással. Ezek az állampolgársági törvény, a kétnyelvű feliratok és a 

Selye János Egyetem kérdései. És ezek most csak a szlovákiai kormányváltás után 

felvetődött problémák.” 
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http://www.bumm.sk/73828/nem-vedtek-a-szlovak-ep-kepviselok-a-dekretumokat-lajcak-szomoru.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/35882-szarka-laszlo-a-megbekeleshez-ketoldalu-megegyezes-kell
http://www.bumm.sk/73829/szlovakiai-magyarok-es-a-nepszamlalas-merleg-es-elemzes.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/03/tokar-geza-az-uj-szo-studioban-a-szlovakiai-magyar-alapdokumentumrol
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/35881-velemenyek-a-szlovak-magyar-miniszterelnoki-talalkozorol
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Zenta: Visszakerül az alapfokú bíróság 
2012. október 3. – Vajdaság Ma 

Az új köztársasági kormány felülvizsgálta a bíróságokkal kapcsolatos reformokat, és ennek 

köszönhetően biztos ígéretünk van arra, hogy a zentai alapfokú bíróság visszakerül 

Zentára, ami ésszerű döntés lesz, és sok kellemetlenségtől menti meg a zentai és a 

környékbeli polgárokat – hangsúlyozta a zentai önkormányzat mai sajtótájékoztatóján 

Ceglédi Rudolf, a község polgármestere. 

 

Emlékezés az aradi vértanúkra 
2012. október 3. – Vajdaság Ma 

Október 6-án, szombaton délután négy órai kezdettel a temerini tájház udvarán a Szirmai 

Károly Magyar Művelődési Egyesület férfikara és a Délvidéken tanulmányi körúton 

tartózkodó kaposvári mezőgazdasági középiskola tanulói alkalmi műsor keretében 

emlékeznek a magyar forradalom és szabadságharc vértanúira. További megemlékezéseket 

tartanak Zomborban, Bezdánban és Muzslyán is. 

 

Pásztor István: Kompromisszum várható Vajdaság finanszírozásának 
kérdésében 
2012. október 3. – Vajdaság Ma 

Csütörtökön vagy pénteken találkozik Ivica Dačić és Bojan Pajtić, s tárgyal a tartomány 

iránti költségvetési kötelezettségekről, jelentette be Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke. A VMSZ elnöke az Újvidéki Rádiónak nyilatkozva elmondta, 

várakozásai szerint a szerbiai és a vajdasági kormányfők megbeszélésének eredményeként 

körvonalazódni fog "tartomány pénzelésére vonatkozó kompromisszumos megoldás". 

Pásztor kihangsúlyozta, annak ellenére, hogy nem látja annak a szándékát, hogy valaki is 

ki akarná élezni ezt a kérdést, a Szerbiai Demokrata Pártnak (DSS) "olyan tervei vannak, 

hogy a tartományi képviselőház holnapi ülésén megvitassa a tartomány illetékességének 

további felhígítását". 

 

A 72-es beadvány 
2012. október 4. – Kárpátalja 

„A 72-es beadvány. Nemzetiségi és oktatáspolitika a 60–70-es években a Szovjetunióban” 

címmel rendeztek tudományos konferenciát múlt pénteken Beregszászban, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán arról a nagy jelentőségű kisebbségvédelmi 

dokumentumról, amelyet 1972-ben, azaz éppen 40 esztendeje fogalmaztak, írtak alá és 

küldtek el az egykori Szovjetunió vezetésének magyar értelmiségiek a helyi magyarság 

problémáinak megoldását sürgetve. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14173/Zenta-Visszakerul-az-alapfoku-birosag.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14174/Emlekezes-az-aradi-vertanukra.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14175/Pasztor-Istvan-Kompromisszum-varhato-Vajdasag-finanszirozasanak-kerdeseben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14175/Pasztor-Istvan-Kompromisszum-varhato-Vajdasag-finanszirozasanak-kerdeseben.html
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-05/a-72-es-beadvany.php
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Több mint húsz éve képviseljük következetesen a kárpátaljai magyarság 
érdekeit 
2012. október 4. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nem árul zsákbamacskát a választásokon, 

immár több mint húsz éve képviseli következetesen a helyi magyarság érdekeit – vallja 

Gulácsy Géza, a KMKSZ alelnöke, aki a 69. számú, Munkács központú egyéni 

választókerületben száll ringbe a parlamenti képviselői mandátumért, s akit a választási 

kampány menetéről, illetve választási programjáról kérdezett a Kárpátalja hetilap. 

 

Megrongálták Kovács Miklós plakátjait Beregszászban 
2012. október 4. – Kárpátalja 

Hétfőre virradóra megrongálták Kovács Miklós képviselőjelölt választási óriásplakátjait 

Beregszászban, a Muzsalyi utcán.  Az ismeretlen elkövető vagy elkövetők sárgászöld 

festéket fröcsköltek a politikus arcmására, illetve a szövegre. Szinte bizonyosra vehető, 

hogy a tettesek nem ukrán nacionalisták voltak, hiszen a Régiók Pártja magyar nyelvű 

plakátjai a közelben érintetlenek maradtak. 

 

Mit ér a nyelvtörvény, ha ukrán? 
2012. október 4. – Kárpátalja 

Egy minapi levélváltásból a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) és helyi 

hivatalnokok között úgy tűnik, hogy az új nyelvtörvény annyit sem ér, mint a papír, 

amelyre kinyomtatták, hiszen betartását senki sem tartja magára nézvést kötelezőnek. A 

KMPSZ központi tanévnyitóján, melyre idén szeptember 9-én került sor Aknaszlatinán, az 

érdekvédelmi szervezet állásfoglalást tett közzé, melyben értékelte a kárpátaljai magyar 

oktatás helyzetét, illetve megfogalmazta ezzel kapcsolatban követeléseit és javaslatait. Élve 

az új nyelvtörvény biztosította lehetőséggel, a KMPSZ magyar nyelven küldte meg leveleit 

a hatóságoknak. De mint a szövetségnél elmondták, levelükre eddig csupán két válasz 

érkezett, s mindkettő elutasító. 

 

Választások: újra a 2002-es forgatókönyv fenyeget Kárpátalján? 
2012. október 4. – Kárpátalja Ma 

A szakértő szerint Kárpátalján megismétlődhet a 2002-es forgatókönyv a választásokon – 

adta hírül minap a mukachevo net. A portál Viktor Pascsenko kárpátaljai politológust 

idézve azt írja cikkében, hogy a hatalom arról beszél, elszánt minden körzetben megnyerni 

a választásokat, de valószínűleg kudarcot vall. Az írás ennek kapcsán idézi fel – az ukrán 

sajtóban ritkaságszámba menő részletességgel –, miként csalták el a választásokat 2002-

ben az akkori „magyar" körzetben. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-05/tobb-mint-husz-eve-kepviseljuk-kovetkezetesen-a-karpataljai-magyarsag-erdekeit.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-05/tobb-mint-husz-eve-kepviseljuk-kovetkezetesen-a-karpataljai-magyarsag-erdekeit.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-05/megrongaltak-kovacs-miklos-plakatjait-beregszaszban.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-05/mit-er-a-nyelvtorveny-ha-ukran.php
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13609-valasztasok-ujra-a-2002-es-forgatokonyv-fenyeget-karpataljan
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Kettős állampolgárság megkötésekkel  
2012. október 3. – Kárpáti Igaz Szó, Magyar Hírlap 

Az UNIAN tájékoztatása szerint a parlament igennel szavazott azokra a módosításokra, 

melyeket az állampolgárságot szabályzó törvényi előírásokban szükséges eszközölni. A 

törvényt a jelen levő 305 képviselő közül 264 támogatta. A jogszabály értelmében kettős 

állampolgársággal rendelkező személy nem lehet az ügyészség és a nyomozóhatóság 

alkalmazottja. Nem vehető fel kettős állampolgárságú a nemzetbiztonsági szolgálat 

soraiba, amennyiben ez az állomány tagjáról kiderül, el kell bocsátani a szolgálatból. 

 

A magyar kultúra napja Lembergben 
2012. október 3. – Kárpáti Igaz Szó 

Ötödik alkalommal méltatta a magyar kultúra napját Galícia fővárosában a Lembergi 

Magyar Kulturális Szövetség (LMKSZ). A kétnapos rendezvénysorozat – amelyen részt vett 

Larisza Maleh, Magyarország lembergi tiszteletbeli konzulja – részeként két kiállításra is 

sor került. Az Építészek Székházában az ungvári Szarvas Péter építész, míg a Modern 

Művészetek Múzeumában az ugyancsak a kárpátaljai megyeszékhelyen élő Habda László 

festményeit tekinthette meg a közönség. 

 

Ungvár magyarsága nem adja az óvodát 
2012. október 3. – Kárpáti Igaz Szó 

A megyeszékhelyen három óvodában működik magyar csoport. A 8. számú intézményben 

lévőről elterjedt a hír, hogy fel akarják számolni. Nyomban megmozdult Ungvár 

magyarsága. Itt megtörtént az, ami egyébként csak ritkán fordul elő, hogy az ügy 

érdekében összefogott a KMKSZ és az UMDSZ helyi vezérkara. 

 

A laskói iskolában újra igazgatót választottak 
2012. október 3. – Új Magyar Képes Újság 

A laskói általános iskolában zajló igazgatóválasztás harmadik köre is befejeződött a múlt 

hét péntekjén, szeptember 28-án. Az igazgatót most a legújabb oktatási törvény szerint 

választották meg. Ez már a harmadik próbálkozás volt az elmúlt három hónap alatt. Az 

igazgatóbizottság pénteken tartott ülésén a héttagú bizottságból négyen  Doroteja 

Domjanović Horvat biológia-kémia szakos tanárnőre szavaztak, aki az iskola alkalmazottja 

is egyben. A megye, az alapító részéről hárman Kovácsevity Anna magyar szakos tanárnő 

mellett döntöttek. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10762
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10772
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10770
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3803-a-laskoi-iskolaban-ujra-igazgatot-valasztottak
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Az ajánlások tényleges megvalósításán kell javítani 
2012. október 3. – Népújság 

Hosszas, több órás egyeztetés után a múlt héten Ljubljanában aláírták a Szlovén–Magyar 

Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésének jegyzőkönyvét. A muravidéki magyarságot a 

tárgyalásokon képviselő Horváth Ferenc elnök elégedetten nyilatkozott a Szlovéniában élő 

magyar és a Magyarországon élő szlovén nemzetiség helyzetével, nemzetiségi jogainak 

megvalósításával foglalkozó bizottság munkájáról. 

 

Törvénymódosítás kezdeményezése a lendvai közjegyző ügyében!? 
2012. október 3. – Népújság 

Miután a lendvai közjegyző magyarnyelv-birtoklása ügyében a magyar közösség és a 

parlamenti képviselő is hevesen reagált és az országgyűlésben feltett kérdésre igencsak 

furcsa miniszteri válasz érkezett, Göncz László parlamenti képviselő kifejtette, a közjegyzői 

tevékenység tolmács általi ellátása, amit a miniszteri válasz megoldásként előirányoz, a 

gyakorlatban alig képzelhető el, jogilag pedig vitathatatlanul ellentétes az Alkotmánnyal. 

Az a miniszteri magyarázat pedig, hogy a magyar és az olasz nyelv tudását azért sem lenne 

célszerű szerepeltetni a pályázati feltételek között, mert amúgy sem rendelkezünk kellő 

mennyiségű, a pályázatra alkalmas szakemberrel, egyrészt jellegében elfogadhatatlan és 

sértő, másrészt éppen a jogi káder biztosításáért leginkább felelős, a miniszter által 

vezetett tárca hiányos munkájára irányítja a figyelmet. 

 

A népszámlálási kérdések mellett aktuális témákról is határoztak 
2012. október 3. – Népújság 

A szlovén kormány keretében létrehozott nemzetiségi bizottság – dr. Žiga Turk, oktatásért, 

tudományért, kultúráért és sportért felelős miniszter vezetésével – a múlt héten 

megtartotta első, alakuló ülését, amelyen a tagok elsősorban a magyar és az olasz nemzeti 

közösség számaránya alakulásának felmérésére vonatkozó javaslat tartalmával 

foglalkoztak.  
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http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5189:az-ajanlasok-tenyleges-megvalositasan-kell-javitani&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5188:toervenymodositas-kezdemenyezese-a-lendvai-koezjegyz-uegyeben&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5187:a-nepszamlalasi-kerdesek-mellett-aktualis-temakrol-is-hataroztak&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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