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Nem lesz hivatalos nyelv a magyar a kárpátaljai Csapon 
2012. október 12. – Kárpátalja Ma, hiradó.hu 

A helyi önkormányzati testület csütörtöki ülésén elvetette az új ukrán nyelvtörvény helyi 

szintű alkalmazásának napirendre tűzését. Ukrajna legnyugatibb fekvésű városában közel 

50 százalékban magyarok laknak. A hét évtizeddel ezelőtt még színmagyar, nemzetközi 

vasúti csomópontjáról ismert településen, amelyet 1945 után a Szovjetunió "nyugati 

kapujának" neveztek, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) helyi 

önkormányzati képviselői indítványozták a magyar hivatalos nyelvvé történő nyilvánítását. 

 

Újabb idézést kaptak a magyar állampolgárságukat vállalók 
2012. október 11. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

A magyar állampolgárságukat nyilvánosan vállaló felvidéki magyarok közül hármat - 

törvényből adódó kötelességük elmulasztása okán - ismételten beidézett a jövő hétre a 

lévai járási rendőrkapitányság. Mindezt az MTI pozsonyi irodájával Dolník Erzsébet, az 

egyik érintett közölte. Az idézés - amelyet Dolník Erzsébeten kívül Gubík László és Kassai 

Gyula kapott meg - arra szólítja fel az érintetteket, hogy a jövő héten jelenjenek meg a 

rendőrségen, és adjanak magyarázatot arra, hogy a felszólítás ellenére miért nem adták le 

személyigazolványaikat. 

 

Tamás Sándor: Szász alkalmatlan nemzetstratégia kidolgozására 
2012. október 11. – Erdély Ma 

Gratulálok Szász Jenőnek, de remélem, pénzt nem bíznak rá – kommentálta a kinevezést 

Tamás Sándor, aki szerint egyértelmű, hogy Orbán Viktor miniszterelnök „meg akarta 

szabadítani” az erdélyi politikát Szász Jenőtől. Az RMDSZ megyei elnöke szerint a Kárpát-

medencében több olyan személy van, aki képes hatékony nemzetpolitikát kidolgozni, de 

Szász Jenő biztosan nincs közöttük. 

 

Iskolák határok nélkül 
2012. október 11. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Nemzeti Tankönyvkiadó 7-12 évfolyamos diákoknak hirdet pályázatot, Iskolák határok 

nélkül címmel, melynek célja, hogy a hazai, illetve a határon túli diákok jobban 

megismerjék egymás életét, kultúráját. A diákok feladata, hogy felvegyék a kapcsolatot egy 

határon túli iskola valamelyik osztályával, és egy prezentáció elkészítésével 

bemutatkozzanak egymásnak. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13834-nem-lesz-hivatalos-nyelv-a-magyar-a-karpataljai-csapon
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36005-a-levai-rendorseg-kitartoan-zaklatja-a-kettos-allampolgarokat
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128417&cim=tamas_sandor_szasz_alkalmatlan_nemzetstrategia_kidolgozasara
http://mno.hu/hatarontul/iskolak-hatarok-nelkul-1110764
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Magyarországon tanul a legtöbb kisebbségi szlovák gyerek 
2012. október 11. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A határon túli szlovákok közül a legtöbben Magyarországon látogatnak nemzetiségi 

iskolákat – közölte az oktatási minisztérium. Magyarországon 3600, Szerbiában 3062, 

Romániában 494, Lengyelországban 153 gyermek tanul szlovák tannyelvű iskolában. 

 

Kelemen: a Fidesszel való kapcsolatunk formálisan korrekt 
2012. október 11. – transindex.ro 

A XI. MÁÉRT kedden, Budapesten tartott plenáris ülésén a Kárpát-medencéből 11 

szervezet és a diaszpóra tanács hattagú elnöksége vett részt, illetve azok a magyar 

szervezetek, amelyek a választáson valamilyen szintű legális képviseletet nyertek. Kelemen 

Hunor az ülést követően kijelentette: a MÁÉRT elérte célját, a zárónyilatkozat pedig 

kiegyensúlyozott. A szövetségi elnökkel az ülésről és a zárónyilatkozatról, illetve az 

RMDSZ-Fidesz kapcsolatról beszélgetett a Transindex. 

 

Feljelentette a parlament törvényhozási tanácsának vezetőjét a SZNT elnöke 
2012. október 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Az Európa Tanács egyik ajánlásának rosszhiszemű megváltoztatása miatt bűnvádi 

feljelentést tett a parlament törvényhozási tanácsának vezetője ellen Izsák Balázs, a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. 

 

Kelemen: az Erdélyen kívüli megyéktől eltekintve végleges az RMDSZ 
jelöltlistája 
2012. október 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ Állandó Tanácsa csütörtöki ülésén elfogadta a szövetség képviselő- és 

szenátorjelöltjeinek listáját – jelentette be Kelemen Hunor Kolozsváron. Az RMDSZ 

elnöke elmondta, a 452 választókerület jelöltjei közül 407-nek megerősítették indulását, 

ebből 287 képviselő, 120 szenátor. A többnyire Erdélyen kívüli megyékben október 20-ig 

véglegesítik a jelöltlistákat. 

 

Bocsánatkérésre szólította fel Antal Árpád Codrin Munteanut 
2012. október 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nyilvános bocsánatkérésre szólította fel csütörtöki sajtóértekezletén Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere Codrin Munteanu Kovászna megyei prefektust, amiért 

kisbetűvel írta a Székelyföld szót és egy futballcsapat zászlójához hasonlította a székely 

lobogót. 
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http://ujszo.com/online/kulfold/2012/10/11/magyarorszagon-tanul-a-legtobb-kisebbsegi-szlovak-gyerek
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18565
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68047
http://itthon.transindex.ro/?hir=30728
http://itthon.transindex.ro/?hir=30728
http://itthon.transindex.ro/?hir=30730
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Ilyés Gyula lett az RMDSZ önkormányzati főtitkárhelyettese 
2012. október 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Ilyés Gyula, Szatmárnémeti volt polgármestere tölti be az elkövetkezőkben az RMDSZ 

önkormányzati főtitkár-helyettesi tisztségét – jelentette be ma Kolozsváron Kelemen 

Hunor szövetségi elnök, aki a tisztségviselőt Kovács Péter főtitkár javaslatára nevezte ki. A 

döntést a decemberben ülésező Szövetségi Képviselők Tanácsának kell megerősítenie. 

 

Hétvégén tartja kongresszusát a Magyar Polgári Párt 
2012. október 11. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 

Szombaton Székelyudvarhelyen tartják az Országos Tanácsnak nevezett találkozót, a 

Tamási Áron Gimnázium dísztermébe mintegy 120 küldöttet várnak. A legfőbb napirendi 

pont a tisztújítás, a Magyar Polgári Párt teljes országos vezetőségének összetétele 

megváltozhat, de a megyei szervezetek elnöksége is. Mint ismeretes, Szász Jenő pártelnök 

a magyar kormánytól felkérést kapott a Nemzetstratégiai Intézet megalapítására és 

vezetésére. 

 

Várhatóan Mezei János váltja Szász Jenőt az MPP élén 
2012. október 11. – maszol.ro 

Újabb elnöki mandátumának lebegtetése ellenére Szász Jenő nem pályázza meg a hétvégi 

kongresszuson a Magyar Polgári Párt vezetői tisztségét. Utódja várhatóan Mezei János, 

Gyergyószentmiklós polgármestere lesz – tudta meg MPP-s forrásokból a maszol.ro. 

 

Szász Jenő a Magyarországon felhalmozott szaktudásra alapozna 
2012. október 11. – maszol.ro 

A Magyarországon felhalmozott szaktudásra szeretne elsősorban támaszkodni az általa 

létrehozandó Nemzetstratégiai Intézet munkájában Szász Jenő, a Magyar Polgári Párt 

(MPP) elnöke. Csütörtöki székelyudvarhelyi sajtótájékoztatóján Szász elmondta: abban 

látja a megalapítandó intézet dolgát, hogy a különböző szakterületeken felhalmozott 

magyarországi tudásból a teljes Kárpát-medence érdekeit szolgáló rendszereket építsenek. 

A felsorolt kérdéskörök közül a demográfiait találta a legsúlyosabbnak. Megemlítette, hogy 

a romániai hivatalos adatok szerint az elmúlt húsz évben félmillióval csökkent az erdélyi 

magyarok száma, és a fogyás a Kárpát-medence más régióiban is hasonlóan aggasztó 

mértékű. 

 

Kétnyelvűség – csak elméletben? 
2012. október 11. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A kétnyelvűség gyakorlata a felsőoktatásban címmel szervezett kerekasztal-beszélgetést a 

Pro Európa Liga (PEL) Marosvásárhelyen a Continental Szállóban csütörtökön. A 

kormány Etnikumközi Kapcsolatokért Felelős Osztálya által támogatott rendezvényen 

jelen volt az összes marosvásárhelyi egyetem képviselője. A konferencia célja a 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30731
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128460&cim=hetvegen_tartja_kongresszusat_a_magyar_polgari_part
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/3655-mezei-janos-valtja-szasz-jenot-az-mpp-elen
http://maszol.ro/index.php/belfold/3687-szasz-jeno-a-magyarorszagon-felhalmozott-szaktudasra-alapozna
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/ketnyelvuseg-a-csak-elmeletben
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kétnyelvűség népszerűsítése volt, ugyanis nem csak a felsőoktatásban, de a legtöbb 

hivatalos intézményben is ez csupán elméletben létezik. 

 

Az Európai Néppárt kongresszusa áttörő sikert jelent a kisebbségvédelem 
terén 
2012. október 11. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ és a Demokrata Liberális Párt közösen szervezi meg az Európai Néppárt 

alapprogram-módosító és tisztújító kongresszusát, amelyre október 17 és 18 között kerül 

sor Bukarestben. „Az őshonos kisebbségek szempontjából kiemelt fontosságú ez a 

kongresszus, hiszen 20 év után először kerül be a Néppárt alapprogramjába 

kisebbségvédelmi fejezet. Az RMDSZ célja elsősorban az volt, hogy az alapprogram térjen 

ki a kisebbségi jogokra, állapítsa meg az őshonos etnikai kisebbségek fontos szerepét 

Európában és az Európai Néppárt kötelezze el magát a nemzeti kisebbségek 

identitásmegőrző erőfeszítése mellett” - hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök 

Kolozsvárott. 

 

Az RMDSZ nem kér háttéralkut 
2012. október 12. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Borbély László az RMDSZ alelnöke szerint a Nemzetstratégiai Intézet felállítása és Szász 

Jenő kinevezése egyértelműen azt bizonyítja, hogy az MPP elnökét félre akarják állítani. 

Szerinte a Fidesznek ezzel az a célja, hogy a két párt az MPP és az EMNP között áthidalja 

az elnök személye miatt létrejött szakadékot.  

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2012. október 12-i számában olvasható.) 

 

Balog Csaba nagykövet Nagymegyeren kezdte országjárását 
2012. október 11. – Felvidék Ma 

Október 10-én Balogh Csabát, Magyarország szlovákiai nagykövetét felesége társaságában 

protokoll-látogatáson fogadta Néveri Sándor, Nagymegyer polgármestere. A csallóközi 

kisváros volt az első település, amelyet a most ősztől esedékes látogatások alkalmával 

felkeresett a nagykövet. Balogh Csaba elmondta, hogy egész Szlovákia területén tesz 

hasonló utakat – elsősorban a jelentősebb városokba –, ugyanakkor kiemelten kezeli a 

magyarlakta vidékeket. 

 

Pajtić: Vajdaság sokkal sikeresebb, mint az ország többi része 
2012. október 11. – Vajdaság Ma 

 A határon átívelő programokra Szerbiának szánt 50 millió euróból, Vajdaság több mint 40 

millió eurót, pontosabban az összeg 87%-át tudta megnyerni - nyilatkozta Bojan Pajtić 

(DS) tartományi kormányfő Vajdaság AT brüsszeli irodája megnyitásának első 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/az_europai_neppart_kongresszusa_attoro_sikert_jelent_a_kisebbsegvedelem_teren.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/az_europai_neppart_kongresszusa_attoro_sikert_jelent_a_kisebbsegvedelem_teren.php
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/36006-balog-csaba-nagykovet-nagymegyeren-kezdte-orszagjarasat
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14227/Pajtic-Vajdasag-sokkal-sikeresebb--mint-az-orszag-tobbi-resze.html
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évfordulóján. Hangsúlyozta, hogy ez arról tanúskodik, hogy Vajdaság sokkal sikeresebb és 

szervezettebb, mint az ország többi része. Pajtić szerint ismételten bebizonyosodott, hogy 

mennyire fontos Vajdaság jelenléte Brüsszelben, hogy milyen jelentős lobbizni az európai 

intézményekben és szakemberek kiképzésével foglalkozni. 

 

Egyéves a vitatott brüsszeli iroda 
2012. október 11. – Pannon RTV 

Támadások, beszüntetési fenyegetések is érték Vajdaság brüsszeli irodáját az elmúlt 

néhány hónapban. Egyes politikai pártok nem értettek egyet a működésével, mert 

szerintük alkotmányellenes az iroda képviselete. Működése azonban mégsem szűnt meg, 

csupán nevet kellett változtatni. Az iroda október 11-én volt egyéves. 

 

Ádám István a temerini helyi közösség tanácselnöke 
2012. október 11. – Vajdaság Ma 

Csütörtökön, 2012. október 11-én este került sor a temerini Első Helyi Közösség hetekkel 

korábban megszakadt ülésének folytatására, melynek során a 15 tagú testület Ádám István 

(VMDP) személyében 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta az 

új tanácselnököt, valamint a két alelnököt, Sziveri Bélát (VMSZ) és Aleksandra Božićot 

(DS), egyaránt 8-8 szavazattal. 

 

A szerb államvezetők megértették az országjelentést 
2012. október 12. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Štefan Füle, az Európai Unió bővítési biztosa csütörtökön Belgrádba utazott és 

nyomatékosította: Koszovó tekintetében az EU nem köti új, eddig ismeretlen feltételekhez 

Szerbia európai integrációját. Ivica Dačić szerb kormányfő elégedettséggel nyugtázta az 

Európai Bizottság szerdán Brüsszelben bemutatott Szerbiáról készített országjelentésével 

kapcsolatos magyarázatot és megállapította: ha nem lesznek új feltételek, akkor a szerb fél 

az EU-val és Prishtinával is folytatja a párbeszédet. 

 

Kenőpénz elfogadásával gyanúsítják a tartományi képviselőház alelnökét 
2012. október 11. – Vajdaság Ma 

A zombori felsőbb ügyészség vádat emelt a tartományi képviselőház jelenlegi alelnöke, 

Hódság korábbi községi elnöke, Milan Ćuk ellen, akit kenőpénz elfogadásával 

gyanúsítanak. Rajta kívül eljárás indul a szilbereki (Bački Brestovac) Nikola Tesla 

Általános Iskola igazgatónője, Biljana Kangrga ellen is, továbbá az iskola felújításánál a 

munkálatok felügyeletével megbízott Milan Zorić ellen. 

 

Az MNT ajándéka a kishegyesi iskolának 
2012. október 11. – Vajdaság Ma 

A kishegyesi Ady Endre Kísérleti Általános Iskolában Linka B. Gabriella, a Magyar 

Nemzeti Tanács tagja adta át az MNT ajándékát – egy interaktív táblát – Molnár 
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http://pannonrtv.com/web/?p=25662
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14228/Adam-Istvan-a-temerini-helyi-kozosseg-tanacselnoke.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-12_A_szerb_allamvezetok_megertettek_az_orszagjelentest.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14222/Kenopenz-elfogadasaval-gyanusitjak-a-tartomanyi-kepviselohaz-alelnoket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14224/Az-MNT-ajandeka-a-kishegyesi-iskolanak.html
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Mártának, az iskola igazgatónőjének. Linka B. Gabriella kiemelte, nagy megelégedéssel 

tölti el, hogy az MNT nevében már másodízben adhat át ajándékot ebben a kiváló 

eredményekkel büszkélkedő iskolának a tanévkezdés óta. 

 

Vajdasági vállalkozások piacra jutását segítő szakmai rendezvényt tartottak 
Szegeden 
2012. október 11. - MTI 

Vajdasági kis- és közepes vállalkozások piacra jutását segítő szakmai konferenciát és 

kiállítást szerveztek Szegeden, ahol 37 cég mutatkozik be. Radetzky Jenő miniszteri biztos 

elmondta, hogy a kormányzat kiemelt feladatnak tekinti a Kárpát-medencében működő 

kisvállalkozások nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése és a Wekerle-terv célja, hogy 

ezeknek a cégeknek lehetőséget biztosítson a külpiacokon való megjelenésre. 

 

Megemlékezés és tisztújító közgyűlés Splitben 
2012. október 11. – Új Magyar Képes Újság 

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a császári 

haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar honvédsereg tizenkét 

tábornokát és egy ezredesét. Az október 6-i emléknapon rájuk emlékeztek a Split-Dalmát 

megyei HMDK-szervezet székhelyén is. Az eseményeket Andócsi János történelemtanár, a 

HMDK alelnöke idézte föl. Majd az alkalmi megemlékezés után került sor az alapszervezet 

tisztújító közgyűlésére. 

 

II. Gólyaavató Bécsben 
2012. október 11. – Volksgruppen 

A tavalyi nagy sikeren felbuzdúlva az MDE - a bécsi Magyar Diákok egyesülete idén is 

megszervezi a gólyaavatót. Október 12-én és 13-án a friss egyetemistáknak, akik idén 

kezdik tanulmányaikat Bécsben, programokat szerveznek ismerkedés és az Ausztriában 

élő magyar fiatalok összefogása céllal. 

 

Ismét gyermeknéptánc Alsóőrött 
2012. október 11. – Volksgruppen 

Októberben ismét megkezdődött a magyar néptáncoktatás Alsóőrött. A nyári szünet után a 

legkisebbek újra tanulhatják a magyar táncokat és énekeket, Seper Marianne tanításával. 

A több korcsoportban zajló táncoktatásra minden csütörtökön kerül sor. 

 
 

Ő
rv

id
é

k
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
V

a
jd

a
sá

g
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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