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Orbán: modern nemzetépítésre van szükség Magyarország sikeréhez 
2012. október 8. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet,  

A miniszterelnök szerint kormánya arra kapott kétharmados felhatalmazást, hogy 

szerkezeti átalakításokat hajtson végre Magyarország sikeressége érdekében. Ehhez 

modern nemzetépítésre van szükség, amelynek pillérei az államadósság-csökkentés, a 

versenyképesség-növelés, a demográfiai hanyatlás megállítása és a világ magyarságának 

közösségként való újjáépítése – sorolta hétfőn a Magyar Diaszpóra Tanács II. ülésén 

Orbán Viktor, hangsúlyozva, hogy eközben meg kell őrizni a politikai stabilitást. Kitért 

arra is: a '68-as generáció gondolataira nem lehet jövőt építeni Európában. 

 

Szavazás levélben - Semjén szerint az MDT szervezetei támogatják 
2012. október 8. – MTI, hirado.hu 

A Magyar Diaszpóra Tanács szervezetei támogatják a külhoni magyarság levélben történő 

szavazásának lehetőségét - mondta Semjén Zsolt. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a levélben szavazás menetéről kifejtette: először nyilatkozni kell 

majd arról, hogy az érintett regisztrálja magát, vagy sem, és ezt követően kapja meg 

postafordultával a pártlistákat tartalmazó borítékot. A diaszpóra magyarsága így minden 

bürokrácia nélkül, a lehető legkönnyebben leadhatja a szavazatait - tette hozzá. 

Megjegyezte: a diaszpóra magyarságától nem várható el, hogy több száz, vagy ezer 

kilométert utazzon egy nagykövetségre szavazata leadása érdekében. 

 

Kiemelt cél a magyar fiatalok identitásának erősítése 
2012. október 8. – MTI, Echo TV 

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a jövőben is kiemelt hangsúlyt fektetnek a magyar 

fiatalok identitásának erősítésére – olvasható a testület hétfői ülésén elfogadott 

zárónyilatkozatban. A dokumentumban rögzítették, hogy jó példának tartják a 

diaszpórában élő fiatalok esetében a ReConnect Hungary - Magyar Birthright Programot. 

Ennek célja, hogy a nyugati magyar fiatalok felmenőik származási országával kapcsolatba 

lépve családjuk múltját, illetve saját identitásukat jobban megértsék. 

 

Az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosával tárgyalt Répás Zsuzsanna 
2012. október 8. – MTI 

A szomszédos országokban élő magyar közösségek aktuális problémái, valamint a 

választási és a választási eljárásról szóló törvénnyel kapcsolatos fejlemények szerepeltek 

Knut Vollebaek, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa és Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hétfői budapesti tárgyalásának napirendjén. 

A találkozó alkalmával Répás Zsuzsanna a szlovák államnyelvtörvényről és kisebbségi 

nyelvtörvényről szóló részletes elemzést adott át a főbiztosnak. 
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http://mno.hu/belfold/orban-magyarorszagnak-ket-ellenfele-van-1110094
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/08/13/Szavazas_levelben__Semjen_szerint_az_MDT_szervezetei.aspx?source=hirkereso
http://www.echotv.hu/belfold/kiemelt_cel_a_magyar_fiatalok_identitasanak_erosites.html
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Kelemen Hunor: zagyvaságok Tőkés László vádjai 
2012. október 8. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Az RMDSZ már megszokta, hogy Tőkés László folyton bírálja a szövetséget, de hiba lenne, 

ha minden „zagyvaságra” reagálna – jelentette ki Kelemen Hunor szövetségi elnök annak 

kapcsán, hogy az európai parlamenti képviselő úgy fogalmazott: az RMDSZ saját 

tulajdonának tekinti a romániai magyarok szavazatait. Az RMDSZ-elnök kijelentette: 

Tőkés László már nem püspök, hanem politikus, aki két pártot is pártot alapított, de nincs 

támogatottsága. 

 

Megalakult a Külhoni Magyar Televíziósok és Rádiósok Szövetsége 
2012. október 8. – Krónika, transindex.ro 

Gyergyószentmiklóson megalakult a külhoni televíziós és rádiós műhelyeket összefogó 

Külhoni Magyar Televíziósok és Rádiósok Szövetsége. A szövetség célja, hogy összefogja a 

külhoni televíziós és rádiós műhelyeket, ezek között szorosabb együttműködést alakítson 

ki, egységes érdekképviseletet biztosítson számukra, szakmai továbbképzőket és 

találkozókat szervezzen, és felkutassa a közös pályázati lehetőségeket. 

 

Sérti a prefektust, hogy nacionalistának tartják 
2012. október 8. – maszol.ro, Erdély Ma 

Megsértődött a Kovászna megyei prefektus, amiért rendszeres magyarellenes 

megnyilvánulásai miatt nacionalistának nevezik. Codrin Munteanu hétfői 

sajtótájékoztatóján kifejtette: az emberek bíznak benne, sokan keresik fel panaszukkal, 

csupán a háromszéki magyar politikusok és a sajtó egy része nevezi nacionalistának. 

 

Kihelyezett konzuli nap Déván 
2012. október 8. – Gáspár-Barra Réka – Nyugati Jelen 

Erdélyben az utóbbi időszakban sem csökken a honosítás iránti érdeklődés – közölte Bitay 

Levente, a kolozsvári Magyar Főkonzulátus  vezető konzulja, aki első ízben tartott 

kihelyezett konzuli napot Hunyad megyében. Bitay három munkatársával érkezett a 

hétvégén a dévai demokráciaközpontba, ahol egyrészt tájékoztatást tartottak az 

érdeklődőknek a honosításhoz szükséges alátámasztási dokumentumokról, másrészt 

számos kérelmet vettek át a magyar állampolgárságot igénylőktől. 

 

Húszéves a brassói Reménység Háza 
2012. október 8. – maszol.ro 

Fennállásának huszadik évfordulóját ünnepelte hétvégén a brassói Reménység Háza.„A 20 

éves születésnapját ünneplő intézmény a brassói magyarság közösségi központja, mely 

számos kulturális, ifjúsági, szociális eseménynek ad otthont. Hagyományőrző és 

közösségformáló ereje a nyitottság jegyében megszervezett rendezvényeknek, 

programoknak köszönhető, melyek immár két évtizede lehetőséget adnak a magyar 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67912
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67914
http://kulissza.maszol.ro/index.php/belfold/3512-megsertodott-a-prefektus-mert-nacionalistanak-tartjak
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kihelyezett_konzuli_nap_devan.php
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/3520-huszeves-a-brassoi-remenyseg-haza
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vonatkozású kulturális igények kielégítésére” – fogalmazott Kovács Péter, az RMDSZ 

főtitkára az évfordulós rendezvényen. 

 

Bemutatkozott az új kolozsvári főkonzul 
2012. október 8. – maszol.ro 

A sétatéri Kaszinóban adott ünnepi fogadáson mutatkozott be hivatalosan Magyarország 

Kolozsvári Főkonzulátusának új vezetője, Magdó János. A zsúfolásig megtelt díszes 

fogadóteremben az újonnan hivatalába lépett diplomata, jobbján feleségével, fogadta a 

kolozsvári egyházi, egyetemi és világi közélet vezető személyiségeit. Emil Boc üdvözletét és 

jókívánságait Horváth Anna alpolgármester tolmácsolta, majd Füzes Oszkár, 

Magyarország bukaresti nagykövete vezette fel szimbolikusan Magdó Jánost a kolozsvári 

(és erdélyi) közélet porondjára. 

 

Berényi: Tegyen a magyarság megmaradásáért a közös elnökjelölt 
2012. október 8. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja csak olyan köztársasági elnökjelöltet támogat a 2014-ben sorra 

kerülő államfőválasztásokon, aki felvállalja az ún. kisebbségi minimumban 

megfogalmazott célokat s munkálkodni kíván azok megvalósításán. 

 

Szigeti: Tovább kell küzdeni a magyar püspökért 
2012. október 8. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

Bár az elmúlt évek során történtek előrelépések, a Magyar Közösség Pártja (MKP) szerint 

tovább kell küzdeni azért, hogy a felvidéki magyar katolikus híveknek saját magyar 

anyanyelvű püspökük lehessen - mondta az MTI-nek Szigeti László, az MKP oktatási és 

egyházi ügyekkel foglalkozó alelnöke. 

 

Alapszabály-módosításra és tisztújításra készül a Csemadok 
2012. október 8. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

23. országos közgyűlésén alapszabály módosít és új vezetőséget választ a Csemadok. A 

közgyűlést október 20-án tartják meg Ipolynyéken. Görföl Jenő az alapszabály módosítása 

után várható változtatások kapcsán az MTI-nek elmondta: a változások nagy részét a 

szervezet működtetésére irányuló követelmények tették szükségessé. 

 

60 éves a Komáromi Jókai Színház - Pénteken ünnepel a teátrum 
2012. október 8. – hirek.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Ünnepi bemutatóval, szobor- és emléktábla-avatással, valamint a teátrum történetét 

bemutató kiállítással emlékezik megalakulásának 60. évfordulójára a Komáromi Jókai 

Színház. 
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http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/3524-bemutatkozott-az-uj-kolozsvari-fokonzul
http://www.hirek.sk/belfold/20121008205706/Berenyi-Tegyen-a-magyarsag-megmaradasaert-a-kozos-elnokjelolt.html
http://www.szabadujsag.com/politika/belfold/7629-szigeti-tovabb-kell-kuzdeni-a-magyar-puspokert
http://www.hirek.sk/kultura/20121008203246/Alapszabaly-modositasra-es-tisztujitasra-keszul-a-Csemadok.html
http://www.hirek.sk/kultura/20121008134957/60-eves-a-Komaromi-Jokai-Szinhaz-Penteken-unnepel-a-teatrum.html
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Kettő helyett egy Ipoly-híd, duplaáron? 
2012. október 8. – bumm.sk 

Kettő helyett csak egy újabb híd építését javasolja a magyar fél az Ipoly folyón, a másik 

állítólag zavarná a madarakat, pedig már törvénybe van iktatva a megépítése. A 

megépítésre javasolt híd ráadásul többe kerülne az új változat szerint, mint eredetileg a két 

híd együttesen. 

 

Visszatér-e valaha az SNS a parlamentbe? 
2012. október 8. – bumm.sk 

Az SNS-nek a végét járó HZDS-szel szemben esélye lehet arra, hogy visszakerüljön a 

parlamentbe, vélik a politológusok. Ján Baránek elemző szerint, ha az SNS továbbra is 

elsősorban magyarellenes lesz, akkor nem könnyíti meg magának a visszatérést. A téma 

ugyanis szerinte már lerágott csont a választók szemében. 

 

Elsőévesek fogadása a Magyar Tanszéken 
2012. október 8. – Vajdaság Ma 

Az újvidéki Magyar Tanszék tantestülete ünnepélyes keretek között, a szemináriumi 

könyvtárban fogadta az elsőéveseket. A 22 hallgatót Csányi Erzsébet tanszékvezető 

köszöntötte, gratulált a fiataloknak ehhez a döntéshez, amely mögött ott áll nemcsak egy 

megélhetési stratégiai vízió, de magának az önképzésnek, a tökéletesedésnek, az identitás 

alakításának a felvállalása is, ami a legszentebb feladat egy huszonéves életében. 

 

Brüsszel elismerően Vajdaságról 
2012. október 8. – Vajdaság Ma 

Elismerően szól Vajdaságról az Európai Bizottság Szerbiáról szóló jelentése, amelyet 

október 10-én hoznak nyilvánosságra, árulta el Bojan Pajtić tartományi kormányfő. 

Vajdaságról az okmány csak szuperlatívuszokban beszél, főleg azokban a részekben, 

amelyekben a különféle nemzeti közösségek önazonosságának megőrzéséről van szó. 

 

Kiút a kilátástalanságból  
2012. október 9. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

Négy vajdasági magyar párt, kilenc civil szervezet és négy magánszemély szeptember 

végén felhívást intézett a magyar képviselőkhöz, az anyaországi vezetőkhöz, az Európai 

Unió magyar képviselőihez, amelyben 15 pontban összegezték a vajdasági magyar 

közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének követelményeit. A petícióban 

megjegyezték, hogy az egyre inkább romló demográfiai adatokból, a növekvő 

munkanélküliségből, a magyar képviselők döntéshozatali szervekből történt 

kiszorulásából, a vajdasági magyar pártok választásokon való sikertelen részvételéből, 
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http://www.bumm.sk/74017/ketto-helyett-egy-ipoly-hid-duplaaron.html
http://www.bumm.sk/73983/visszater-e-valaha-az-sns-a-parlamentbe.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5220/Elsoevesek-fogadasa-a-Magyar-Tanszeken.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14207/Brusszel-elismeroen-Vajdasagrol.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-10-09_Kiut_a_kilatastalansagbol.xhtml
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valamint a közösségben egyre jobban eluralkodó kiábrándulásból, depresszióból és 

letargiából kiindulva alkották meg követeléseiket. 

 

A vajdasági zsidó kultúrörökségek nyomában 
2012. október 8. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Magyarország Külügyminisztériumának és Szabadkai Főkonzulátusának, valamint a 

Szabadkai Zsidó Hitközség, a Szombat folyóirat, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a 

zentai Városi Múzeum, Zenta és Szabadka önkormányzatai, valamint a Magyar Nemzeti 

Tanács támogatásával a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület (MAZSIKE) négynapos 

vajdasági látogatást szervezett magyarországi zsidók számára. A cél: megismerni a külhoni 

zsidó közösség múltját, kulturális örökségét. A MAZSIKE tavaly szervezett először hasonló 

körutat, akkor Kárpátaljára látogattak el, jövőre pedig várhatóan Kassát tűzik ki úti célnak. 

 

Mi a magyar érdek?  
2012. október 8. – Kárpáti Igaz Szó 

Javában zajlik az október 28-ra kitűzött parlamenti választások kampánya. A Kárpátalja 

megyében kialakított hat egyéni választókerület közül a 73. számúban él a legtöbb magyar 

szavazó. A Nagyszőlőst, a Nagyszőlősi járást, Beregszászt és a Beregszászi járást tömörítő 

kerületben sorra tart lakossági fórumokat Gajdos István és Ivan Busko parlamenti 

képviselőjelölt. Ezen fórumok tapasztalatairól kérdezte a KISZO Medvigy Istvánt, az 

UMDSZ megyei képviselőjét. 

 

Az állampolgársági törvényt nehéz lesz végrehajtani 
2012. október 8. – Kárpáti Igaz Szó 

Mint ismeretes, a parlament jogszabályt fogadott el az állampolgársággal kapcsolatos 

törvényi előírásokban eszközlendő módosításokról. Ennek értelmében, ha valaki felvette 

egy másik ország állampolgárságát, arról hat hónapon belül tájékoztatni köteles az 

illetékes hatóságokat. Amennyiben ezt elmulasztja, bírságot rónak ki rá. A törvény 

értelmében, mely most elnöki jóváhagyásra vár, kettős állampolgársággal rendelkező 

személy nem lehet bizonyos testületek alkalmazottja (rendőrség, ügyészség, 

nemzetbiztonsági szolgálat s még néhány hivatal). Bár a jogszabály még nem emelkedett 

törvényerőre, végrehajtásával kapcsolatban máris kételyek merülnek fel. 

 

Interjú Bacskai József főkonzullal 
2012. október 8. – Kárpátalja Ma 

Az Európa Központ című újság rendszeresen tájékoztat Magyarország helyi 

konzulátusainak ungvári és beregszászi tevékenységéről. A lap szerkesztője, Vladimir 

Krivosapko interjút készített Bacskai Józseffel, Magyarország ungvári főkonzuljával, aki 

elsőként képviselte a magyar diplomáciát Kárpátalján. 
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Az aradi vértanúkra emlékezett Kárpátalja magyarsága 
2012. október 8. – Kárpátinfo 

A kárpátaljai magyarságnak nemet kell mondania arra, hogy visszavessék a 

jobbágyrendszerbe - jelentette ki Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke szombaton 

Nagyszőlősön, az aradi vértanúkra való megemlékezésen. Kovács Miklós a báró Perényi 

Zsigmond, Ugocsa vármegye mártír főispánja emlékművénél elmondott beszédében 

hangsúlyozta, hogy Kárpátalján jelenleg a túléléséért küzd a magyarság, amelynek a mai 

"földesurak" akarják megszabni, kire adja a voksát a választásokon. 

 

Választási eredmények Felsőpulyán 
2012. október 8. – Volksgruppen 

Felsőpulyán 2617 választópolgár volt jogosult a választásra. A választási részvétel 76,69 

százalékos volt.160 szavazat bizonyult érvénytelennek. Az ÖVP 51,11 százalékkal nyerte a 

2012-es választásokat. Az SPÖ a szavazatok 38,17 százalékát kapta, ez 0,88 százalékkal 

kevesebb mint az elmúlt választásokon. Az FPÖ a szavazatok 2,8, A Zöldek 6,3, a Liste 

Burgenland pedig 1,6 százalékát szerezte meg. A város polgármestere Rudolf Geißler 

marad. 

 

Pótválasztás Felsőőrött 
2012. október 8. – Volksgruppen 

Felsőőrött az 5716 választásra jogosult 75,09 százaléka járult urnához. A pártok közül az 

ÖVP került ki győztesen, a város polgármesteréről egy pótválasztás fog dönteni, november 

4-én Gerhard Pongracz, az SPÖ jelöltje és Georg Rosner, az ÖVP jelöltje közt. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 
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