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Kövér László újraavatta a honfoglalási emlékművet Vereckén 
2012. október 10. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó, Népszabadság 

Újraavatta a felújított magyar honfoglalási emlékművet szerdán Vereckén Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke, aki rövid megbeszélést folytatott Kárpátalja megye vezetőivel is. A 

honfoglalási emlékmű helyreállítási és új oltárkövének avatóünnepségén Kövér László 

több száz ember előtt elmondott beszédében hangsúlyozta: „Verecke a magyar lélekben az 

útkeresés és a hazatalálás jelképe, bizonysága annak, hogy a jól megtervezett út mindig 

célba visz. Bizonysága annak, hogy ami ma még álom, az holnap valóság lehet.” 

 

Naponta tájékoztatják a magyar diaszpórát 
2012. október 10. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Naponta kap majd tájékoztatást a magyar diaszpóra Magyarországról, hogy szervezetei 

hozzá tudjanak járulni az országkép javításához a világban – jelentette ki Révész Máriusz 

szerdán a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) szórvány–diaszpóra 

munkacsoportjának ülését ismertető sajtótájékoztatóján. A Kárpát-medencében 

szórványban élő magyarság helyzetével is foglalkozott a KMKF szórvány–diaszpóra 

munkacsoportja. Megállapították, hogy néhány kivételtől eltekintve a népszámlálások 

adatai alapján továbbra is a létszámfogyás jellemzi ezeket a közösségeket. 

 

Fico: a választási regisztráció felfedheti a kettős állampolgárokat 
2012. október 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

Robert Fico szlovák kormányfő továbbra is meg van győződve arról, hogy a magyar 

állampolgárság egyszerűsített felvételét nemzetközi szerződéssel kell megoldani. 

Véleménye szerint Szlovákia és Magyarország a jövőben nem fogja elkerülni az ismételt 

vitát ebben a témában. Fico szerint a Magyarországon tervezett választási regisztráció 

révén tudható lesz, mely szlovák állampolgárok rendelkeznek magyar állampolgársággal is 

egyben. 

 

Napirenden a határon túli magyarok támogatása 
2012. október 10. – MTI, hirek.sk 

A határon túli magyar közösségeket támogató Bethlen Gábor Alap 2011-es beszámolóját 

kezdte tárgyalni az Országgyűlés szerdai ülésén. Rétvári Bence államtitkár elmondta, az 

alapnak 2011-ben több mint 12 milliárd forint kiadási előirányzat állt rendelkezésére, 

amiből 11,5 milliárd forint teljesült. A kiadási megtakarítás 715 millió volt, ebből a 2012-re 

áthúzódó kifizetés 684 millió forint, a felhasználható szabad keret pedig 30 millió forint 

volt – ismertette. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/10/13/Ujraavatta_a_honfoglalasi_emlekmuvet_Kover_Laszlo_Verecken_.aspx?source=hirkereso
http://mno.hu/belfold/naponta-tajekoztatjak-a-magyar-diaszporat-1110627
http://www.bumm.sk/74095/fico-a-valasztasi-regisztracio-felfedheti-a-kettos-allampolgarokat.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20121010155734/Napirenden-a-hataron-tuli-magyarok-tamogatasa.html


 

 

 

 

 

 
3 

Fontosabb szerepet szánnak a kisebbségeket érintő kérdéseknek 
2012. október 10. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Visszaemelné a kisebbségeket érintő kérdéseket európai viszonylatban is a főbb témák 

közé a kereszténydemokrata Kalmár Ferenc, akit előző héten Strasbourgban az Európa 

Tanács (ET) esélyegyenlőségi és diszkrimináció elleni bizottsága az előterjesztés 

jelentéstevőjének választott. 

 

Közoktatásról és nemzetiségpolitikáról érdeklődött az EBESZ főbiztosa 
2012. október 10. – MTI, hirado.hu 

Az új nemzetiségi törvényről, a kisebbségi ombudsman hivatalának megszűnéséről, 

valamint a közoktatási változásokról tárgyalt Knut Vollebaek, az EBESZ nemzeti 

kisebbségi főbiztosa Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért, 

valamint Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkárral. 

 

A kisebbségi jogok uniós szintre emelését sürgeti Tabajdi Csaba  
2012. október 10. – MTI, hirado.hu 

Az uniós jog részévé tenné a kisebbségi jogokat Tabajdi Csaba európai parlamenti (EP) 

képviselő. Dél-Tirol szerinte példaértékű az európai kisebbségvédelemben. 

 

EMNP: valaki hazudik az Ady-központ ügyében 
2012. október 10. – Krónika 

Vagy a Mecénás Alapítvány vezetősége, vagy Szabó Ödön ügyvezető igazgató hazudik a 

nagyváradi Ady Endre Kulturális Központ ügyében – jelenti ki szerdai közleményében az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP). Mint ismeretes, a váradi önkormányzat több év alatt 

felgyűlt adóhátralék miatt árverésre bocsátotta a bihari RMDSZ-szervezethez tartozó 

alapítvány két ingatlanát, a befejezett konferencia-központot, illetve a mellette álló 

befejezetlen termálhotelt. A szerda reggelre meghirdetett licitre végül nem került sor, 

mivel az alapítvány kifizette tartozásának egy részét, ezért hat hónapos haladékot kapott a 

maradék törlesztésére, másfelől az épületek megvételére nem is akadt jelentkező. 

 

Szász Jenő: a Nemzetstratégiai Intézet vezetése egész embert kíván 
2012. október 10. – transindex.ro 

Szász Jenő szerint a Nemzetstratégiai Intézet „két lábon” fog állni, központja Budapesten 

lesz, a fiókintézete pedig a Székelyföldön. Arra a kérdésre, hogy pártelnöki tisztségével 

össze tudja-e majd egyeztetni a Nemzetstratégiai Intézet vezetését, Szász Jenő azt 

válaszolta, hogy a két tisztség között nincs összeférhetetlenség, de új feladata egész embert 

kíván. 
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http://mno.hu/belfold/fontosabb-szerepet-szannak-a-kisebbsegeket-erinto-kerdeseknek-1110642
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/10/10/Kozoktatasrol_es_nemzetisegpolitikarol_erdeklodott_az_EBESZ_fobiztosa.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/10/18/A_kisebbsegi_jogok_unios_szintre_emeleset_surgeti_Tabajdi.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68003
http://itthon.transindex.ro/?hir=30717
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Szombaton kongresszust tart az MPP 
2012. október 10. – transindex.ro 

Szombaton, Székelyudvarhelyen kongresszust tart a Magyar Polgári Párt – nyilatkozta 

Kulcsár-Terza József, az MPP Kovászna megyei szervezetének az elnöke a Transindexnek, 

aki szerint itt döntenek a „hogyan továbbról” is, miután Szász Jenő bejelentette: a 

Nemzetstratégiai Intézet vezetése teljes embert kíván. 

 

Szász Jenő: ragaszkodni fogunk az MPP önállóságához 
2012. október 10. – transindex.ro, Szabadság 

Szász Jenő a Transindexnek adott interjújában elmondta: a párt országos tanácsának 

Székelyudvarhelyre összehívott gyűlésén várhatóan elfogadnak egy politikai nyilatkozatot, 

amelyben megerősítik a párt önállóságát. Szász Jenő emlékeztetett arra, hogy az 

önkormányzati választások előtt pártja jobboldali koalíciót ajánlott az Erdélyi Magyar 

Néppártnak (EMNP), de ezt a Toró T. Tibor vezette politikai alakulat elutasította. „Sőt, 

akkor gyakorlatilag az életünkre törtek; azt gondolták, hogy a jobboldalon belül a versenyt 

meg fogják nyerni” - mondta az MPP elnöke. 

 

MPP: ki lesz Szász utódja, és mi lesz a párttal? 
2012. október 10. – transindex.ro 

Több társadalomkutató is értetlenül fogadta, hogy a magyar kormány – miután már tavaly 

novemberben létrehozott egy Nemzetpolitikai Kutatóintézetet, amely a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. keretében működik, és szakmai felügyeletét a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára látja el – most miért állt elő 

egy ugyanazt a célt szolgáló Nemzetstratégiai Intézet létrehozásának ötletével. Forrásunk 

szerint a kormányban „ész nélkül döntöttek”, sőt az is elképzelhető, Orbán Viktor nem 

tudott az immár egyéves Nemzetpolitikai Kutatóintézet létezéséről, vagy ha tudta is, 

közben elfelejtette. 

 

Krónika: elhárulhat az EMNP és MPP együttműködésének akadálya 
2012. október 10. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Elhárulhat az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

együttműködésének akadálya azt követően, hogy Orbán Viktor kinevezte az MPP elnökét a 

Nemzetstratégiai Intézet élére. 

 

Visszahelyezik a „Budapest” feliratot a bukaresti diadalívre 
2012. október 10. – Erdély Ma, Szabadság 

Visszahelyezik a „Budapest" feliratot a bukaresti diadalívre, a román hadsereg dicsőséges 

ütközeteinek helyszíneit megörökítő településnevek sorába – közölte szerdán a román 

művelődési és örökségvédelmi minisztérium. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30719
http://maszol.ro/index.php/belfold/3638-szasz-jeno-megsem-tavozik-az-mpp-elerol
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18556
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128355&cim=kronika_elharulhat_az_emnp_es_mpp_egyuttmukodesenek_akadalya
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128383&cim=visszahelyezik_a_budapest_feliratot_a_bukaresti_diadalivre
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Kovács: a Máért zárónyilatkozata kiegyensúlyozott 
2012. október 10. – maszol.ro 

Kiegyensúlyozott szövegű zárónyilatkozatot fogadott el az RMDSZ vezetői szerint keddi 

ülésén a Magyar Állandó Értekezlet (Máért). Kovács Péter főtitkár a maszol.ro-nak 

szerdán elmondta, hogy a dokumentum a szövetség számára is fontos javaslatokat 

tartalmaz. 

 

Román lapok a Magyar Állandó Értekezletről 
2012. október 10. – Erdély Ma 

A jobboldalhoz közel álló román sajtó (Evenimentul Zilei, Adevarul, Romania Libera) 

tényszerűen, míg a Szociál-liberális Szövetség (USL) kormányát támogató Jurnalul 

National kritikus kommentárok kíséretében számolt be szerdán arról, hogy Orbán Viktor 

aggodalmát fejezte ki a Magyar Állandó Értekezleten egy esetleges romániai nacionalista 

fordulat miatt. 

 

A régészek szerint folytatódhat a kolozsvári Kétágú templom mögötti 
építkezés 
2012. október 10. – Krónika 

Folytatódhat a kolozsvári Kétágú templom mögötti építkezés, állítják a régészek, a 

szakemberek szerint ugyanis semmi sem indokolja az itt talált leletek helyszínen való 

megőrzését. A Kolozsvár-Alsóvárosi Református Egyházközség – amely több mint 2500 

tiltakozó aláírást gyűjtött össze az építkezés ellen – képviselői eközben felpanaszolják, 

hogy az illetékesek nem tájékoztatták őket az itt talált leletekről. 

 

Berényi: Vollebaeknek vannak megoldási javaslatai 
2012. október 10. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A kisebbségeket érintő legfontosabb kérdésekről tárgyalt szerdán Pozsonyban a Magyar 

Közösség Pártja képviselőivel Knut Vollebaek. Az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet kisebbségügyi főbiztosa többek között a népszámlálási eredményekről, a 

kisebbségi nyelvhasználati törvényről és a szlovákiai nemzeti kisebbségek jogállásáról 

tájékozódott. 

 

A Híd küldötteivel tárgyalt az EBESZ kisebbségügyi főbiztosa 
2012. október 10. – Új Szó 

Knut Vollebaekkel, az EBESZ kisebbségügyi főbiztosával tárgyalt szerdán Solymos László 

és Ivan Švejna, a Híd két alelnöke. A találkozón többek között az államnyelvtörvényről, a 

kisebbségi nyelvhasználati törvényről és a szlovákiai kisebbségek jogállásáról esett szó. A 

Híd alelnökei beszéltek a szlovákiai magyarok alapdokumentumáról, és ismertették a párt 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/3637-kovacs-kiegyensulyozott-a-maert-zaronyilatkozata
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128352&cim=roman_lapok_a_magyar_allando_ertekezletrol
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67963
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67963
http://www.hirek.sk/belfold/20121010204331/Berenyi-Vollebaeknek-vannak-megoldasi-javaslatai.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/10/a-hid-kuldotteivel-targyalt-az-ebesz-kisebbsegugyi-fobiztosa
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állásfoglalását a kettős állampolgárság ügyében.  A főbiztos érdeklődött a komáromi Selye 

János Egyetem helyzetéről és a kisebbségügyi kormánybiztos hivataláról. 

 

Kerekasztal: hiányosságok a kulturális finanszírozási rendszerben 
2012. október 10. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Egyhangúlag bírálták a kisebbségi kultúrák finanszírozási rendszerének hiányosságait a 

Kormányhivatal Kisebbségi Bizottságának küldöttei a testület ülésén - tájékoztatta az MTI-

t Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala civil ernyőszervezet szóvivője szerdán. 

Tokár Géza a bizottsági üléssel kapcsolatban rámutatott: a tanácskozás központi témáját a 

vasúti kétnyelvűség (vasúti menetrendek, helységnévtáblák magyarul is) megvalósítása 

mellett a kisebbségi kultúrákra szánt kormánytámogatások adták. 

 

Rovásírásos helységnévtáblákat állítanak a Csallóközben 
2012. október 10. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

Több rovásírásos helységnévtáblát helyezett ki a Csallóközben a Csenkey baranta csapat, 

amelynek tagjai kezdeményezésükkel a jövőben az ország más régióiban is szeretnének 

megjelenni. 

 

4,25 millió euró a kisebbségi kultúrára 
2012. október 11. – Új Szó 

A tavalyinál valamivel kevesebbet, 4,25 millió eurót szán a kisebbségi kultúrák 

támogatására a kormány. A 2013-as költségvetés tegnap jóváhagyott tervezete szerint a 

tavalyinál 250 ezer euróval alacsonyabb ez a keretösszeg. 

 

Kitűnni Európában 
2012. október 11. - Halász Csilla - Heti Válasz 

Bauer Edit kapta a Szlovákia legaktívabb képviselője címet, mindehhez a képviselő szerint 

ehhez napi tizenkét órás munkára van szükség. A képviselőnő, aki csak magyarul és 

angolul szólalt fel az EP üléseken tiltakozásul a szlovák nyelvtörvény ellen, az 

egyszerűsített honosítással szemben meghozott szlovák ellentörvénnyel kapcsolatban 

kifejtette, hogy az uniónak nincs jogalapja beleszólni a kérdésbe, csak abban az esetben, ha 

másodlagos jogi normák sérülnek. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. október 11-i számában olvasható.) 

 

Az MNT ajándéka az iskoláknak 
2012. október 10. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács negyvenhét általános, illetve középiskolát nyilvánított 

kiemelten fontos tanintézménnyé a magyarság megmaradása szempontjából, ezek között 

Nyugat-Bácskában kettőt: a bezdáni Testvériség-egység Általános Iskolát és Zomborban a 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121010173855/Kisebbsegek-zuros-a-kulturalis-finanszirozasi-rendszer.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121010142259/Rovasirasos-helysegnevtablakat-allitanak-a-Csallokozben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14216/Az-MNT-ajandeka-az-iskolaknak.html
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Veljko Petrović Gimnáziumot. Ezekben a napokban a kiemelt tanintézmények műszaki 

cikket kapnak ajándékba az MNT-től. EPSON projektor, interaktív tábla és CANON 

multifunkcionális fénymásoló közül választhattak. Nyugat-Bácskából mindkét 

tanintézmény ez utóbbi mellett döntött. 

 

Az Európai Bizottság jelentése a Vajdasággal kapcsolatos problémákra is kitér 
2012. október 10. – Vajdaság Ma 

Az Európai Bizottság Szerbiának az euroinetgrációs folyamatban elért előrehaladását 

taglaló jelentésében, amelyet szerdán hoztak nyilvánosságra, közvetlen módon is 

kimondják, hogy meg kell oldani a Vajdaság illetékessége és pénzelése kapcsán felmerült 

problémákat, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. Pásztor az 

újvidéki Dnevniknek nyilatkozva elmondta, rendkívül aggódik amiatt, hogy még nem 

kezdődött el a tartományi és a köztársasági kormány közötti párbeszéd az 

alkotmánybírósági döntés által kiváltott automómia-válság ügyében. 

 

MPSZ: Visszakövetelik a mandátumokat 
2012. október 10. – Vajdaság Ma 

A raboskodó temerini fiúk ügyéről is beszélt szerdai sajtókonferenciáján Rácz Szabó 

László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke. A párt székházában tartott tájékoztatón részt 

vett Erdélyi György elnökségi tag, Miklós Éva elnökségi tag és Deák István, a szövetség 

jogásza. A pártvezető kifejtette, a Temerinben történt összetűzések vádlottjainak ügyével a 

Magyar Polgári Szövetség már 2004 óta foglalkozik, majd hozzátette, véleménye szerint a 

szerb hatalom nem tudta megfelelőképpen kezelni az ügyet, éppen ezért a vádlottak 

büntetései nem reálisak.  

 

Az Európai Bizottság nem javasolta a csatlakozási tárgyalások időpontjának 
kijelölését 
2012. október 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az Európai Bizottság, ahogyan arra számítani is lehetett, nem javasolta a csatlakozási 

tárgyalások időpontjának kijelölését. Ehelyett a Koszovóval való viszony javítását ajánlotta 

Szerbiának. Az EB úgy véli, Belgrád és Pristina kapcsolatának normalizálása bele kell 

kerüljön a leendő csatlakozási tárgyalásokba is, s mindennek "az érintett felek szilárd 

eltökéltsége mellett és az Európai Unió teljes támogatásával kell történnie". 

 

Szabó József törökkanizsai helytörténész Szenteleky-díjas  
2012. október 11. – Magyar Szó 

A Szenteleky Kornél Irodalmi Díj és a Bazsalikom Műfordító Díj bírálóbizottsága Bányai 

János, Faragó Kornélia, Pastyik László, Toldi Éva és id. Virág Gábor összetételben szerdán 

megtartott értekezletén a Szenteleky-díjat egyhangúlag Szabó József törökkanizsai 

helytörténésznek, a Bazsalikom-díjat egyhangúlag Predrag Čudić belgrádi műfordítónak 

ítélte oda. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14217/Az-Europai-Bizottsag-jelentese-a-Vajdasaggal-kapcsolatos-problemakra-is-kiter.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14219/MPSZ-Visszakovetelik-a-mandatumokat.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17372/Az-Europai-Bizottsag-nem-javasolta-a-csatlakozasi-targyalasok-idopontjanak-kijeloleset.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17372/Az-Europai-Bizottsag-nem-javasolta-a-csatlakozasi-targyalasok-idopontjanak-kijeloleset.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-11_Szabo_Jozsef_torokkanizsai_helytortenesz.xhtml
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„Az áldozatból új élet, hit és reménység fakad”  
2012. október 11. - Kárpátalja 

Azért szép és felemelő az 1848–49-es magyar szabadságharc hősi korszakára emlékezni, 

mert egyértelmű a tanulság, hogy amikor van kinek küzdeni a nemzetért, akkor ha bukunk 

is, nem fogunk megsemmisülni, kikopni a történelemből – fogalmazott ünnepi beszédében 

Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a Szövetség központi 

október 6-i megemlékezésén Nagyszőlősön. 

 

Brenzovics László: A kárpátaljai magyarság, Kárpátalja jövője a tét 
2012. október 11. - Kárpátalja 

A kárpátaljai régió, a helyi magyarság hatékony érdekképviselete elképzelhetetlen a 

választók tudatos és következetes támogatása nélkül – vallja dr. Brenzovics László megyei 

tanácsi képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, aki a 68. számú, 

Ungvár központú egyéni választókerületben indul a parlamenti képviselői mandátumért a 

„KMKSZ” Ukrajnai Magyar Párt színeiben. 

 

Vélemények a kettős állampolgárság büntetéséről 
2012. október 11. - Kárpátalja 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint megdöbbent a magyar 

kormány, hogy Ukrajna pénzbüntetéssel sújtaná a kettős állampolgárságot. Kovács Miklós, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke szerint barátságtalan lépésről 

van szó, a megszavazott jogszabály „egyértelműen leleplezi az UMDSZ csalárdságát”. 

 

A Nagyszőlősi járásban valószínűleg nem lesz regionális nyelv a magyar 
2012. október 11. - Kárpátalja 

A Nagyszőlősi Járási Tanács nemzetiségi kisebbségek ügyekben is illetékes szakbizottsága 

nem fogadta el sem a KMKSZ, sem a tanács szervező osztályának javaslatát, de egy 

harmadik kompromisszumos javaslatot sem az UMDSZ-es képviselők távolmaradása és az 

ukrán képviselők nyelvtörvény-ellenessége miatt. 

 

Folytatódik a KMKSZ e-tankönyvprojektje 
2012. október 11. - Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a 2012/2013-as tanévben is folytatja 

a Bethlen Gábor Alap támogatásával tavaly elkezdett e-tankönyvprojektet. Ennek távlati 

célja a kárpátaljai magyar oktatási nyelvű iskolákból hiányzó fordításos állami tankönyvek 

internetről letölthető digitális kötetekkel történő pótlása. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-12/az-aldozatbol-uj-elet-hit-es-remenyseg-fakad.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-12/brenzovics-laszlo-a-karpataljai-magyarsag-karpatalja-jovoje-a-tet.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-12/velemenyek-a-kettos-allampolgarsag-bunteteserol.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-12/a-nagyszolosi-jarasban-valoszinuleg-nem-lesz-regionalis-nyelv-a-magyar.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2012-10-12/folytatodik-a-kmksz-e-tankonyvprojektje.php
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Herczog Edit: aki nem működik együtt, az veszít!  
2012. október 10. – Kárpáti Igaz Szó 

’Európában élünk’ címmel műveltségi vetélkedőt szervezett a Beregszászban székelő 

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI). A rendezvényt követően annak 

fővédnöke, Herczog Edit európai parlamenti képviselő ez irányú magyarországi 

tevékenysége tapasztalatairól, valamint az ukrajnai magyarság esélyeiről is kifejtette 

véleményét. 

 

Miért vonult ki az UMDSZ küldöttsége?  
2012. október 10. – Kárpáti Igaz Szó 

A híradások szerint az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség nem írta alá a Máért 

zárónyilatkozatát. Mi több – noha erről nem szólnak a hírek –, a szövetség küldöttsége 

kivonult a tanácskozásról. A miértre Gajdos Istvántól, az UMDSZ elnökétől kérte a választ 

a lap. 

 

A 2013-as év nehéz lesz az MNMI számára 
2012. október 10. – Népújság 

Az MNMI költségvetését már 2012-ben 10 százalékos csökkentés érte, majd következett a 

bérek 8 százalékos csökkentése, illetve a kormány által 2013-ra bejelentett, a bérmasszát 

érintő 17 százalékos csökkentés. A bajt tetézi az anyaországi, elsősorban zalai, vasi 

támogatások bizonytalansága is, illetve az írott sajtótermékek esetében szintén január 

elsejétől erőteljesen megnövekedő áfa. 

 

Ajándékbérletek az anyanyelvet választóknak 
2012. október 10. – Népújság 

Kedden a lendvai magyar önkormányzat ajándékaként 15 színházbérletet osztottak ki azon 

tanulók számára, akik a községi általános iskolákban a magyar nyelvet 1–9. osztályig 

anyanyelvi szinten tanulják. Kepe Lili, az MNMI igazgatója az anyanyelvi kultúra 

megőrzésének a fontossága és feladata mellett a színházkedvelő közönség kinevelését is 

kiemelte.  

 

Elválasztó vonal 
2012. október 11. - Rácz Tibor - HVG 

Központi témája lett a burgenlandi önkormányzati választásoknak a magyarkérdés, 

valamint a két ország közötti kishatárforgalom korlátozása. Ausztriában ugyanis az utóbbi 

években megduplázódott a magyar munkavállalók száma, ami magával vonta a forgalom 

növekedését, valamint a határ túloldalának véleménye szerinte a betörések számának 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10836
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10832
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5241:a-2013-as-ev-nehez-lesz-az-mnmi-szamara&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5243:ajandekberletek-az-anyanyelvet-valasztoknak&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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növekedését is. Ezt azonban a határközeli települések polgármesterei nem látják 

bizonyítottnak.  

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2012. október 11-i számában olvasható.) 

 

Gauck: a szudétanémetek kitelepítéséről folyó cseh vita belügy 
2012. október 10. – MTI, bumm.sk 

Joachim Gauck német államfő a csehek ügyének nevezte a csehországi szudétanémetek II. 

világháború utáni kitelepítéséről folyó prágai vitákat szerdai csehországi látogatásán. A II. 

világháború után a korabeli Csehszlovákiában háborús bűnösnek nyilvánították a 

németeket és a magyarokat, s mintegy hárommillió szudétanémetet kitelepítettek az 

országból. 
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http://www.bumm.sk/74082/gauck-a-szudetanemetek-kitelepiteserol-folyo-cseh-vita-belugy.html
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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 

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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