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Orbán Viktor Ivica Dacic szerb kormányfővel tárgyalt 
2012. október 12. – MTI, Kormány.hu, Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A kormány tiszteli a Magyarországon élő szerbeket, akik fontos és értékes közösséget 

alkotnak - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök pénteken, miután Budapesten 

tárgyalt szerb partnerével, Ivica Daciccsal, aki arról beszélt: a vajdasági magyarok 

képviselői és a szerb intézmények között kialakult jó kapcsolatnak is köszönhető, hogy az 

utóbbi években csökkent a nemzeti alapú konfliktusok száma. A találkozón új 

határátkelőhelyek nyitásáról is szó volt. 

 

Uniós támogatással felújított magyar gimnáziumot adott át Ungváron 
Németh Zsolt 
2012. október 12. – MTI, Kormány.hu 

Ünnepélyes keretek között adta át Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára pénteken, Ungváron az Európai Unió Keleti Partnerség programja keretében 

felújított Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnáziumot. Németh Zsolt szerint a gimnázium 

uniós támogatással történt felújítása is bizonyítja, hogy az EU érzékelhető közelségbe 

került Ukrajnához, s így Kárpátaljához is. 

 

Julianus-program a diaszpóra magyar emlékeinek összegyűjtéséért 
2012. október 13. – MTI, hirado.hu 

A diaszpórában lévő magyar emlékek egységes szempontrendszer alapján történő 

felmérése, ezek széles hozzáférhetőségének megteremtése a célja a nemzetpolitikai 

államtitkárság Julianus-programjának, amelynek dokumentált anyaga a 2013-as 

diaszpóratanács ülésére készülhet el - mondta el Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár. Magában foglalná továbbá az idősotthonok, magyar 

tulajdonban lévő temetők, múzeumok, gyűjtemények, könyvtárak szobrok, emlékművek, 

emléktáblák, utca- és térnevek, emlékparkok összegyűjtését is. 

 

Répás Zsuzsanna: A cél a magyar nyelvű oktatás kiterjesztése 
2012. október 13. – MTI, hirado.hu 

A külhoni magyarság számára fontos a magyar nyelvű oktatás kiterjesztése és 

minőségének megerősítése - erről a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár beszélt 

szombaton Budapesten, amikor köszöntötte a Collegium Talentum elsőéveseit. Répás 

Zsuzsanna a külhoni magyar egyetemistáknak meghirdetett Collegium Talentum program 

céljai közül kiemelte a normák elsajátítását, az identitás továbbörökítését és a 

versenyképes tudás megszerzését. 

 

Felavatták a Bercsényi-szobrot Ungváron 
2012. október 13. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Németh Zsolt, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára felavatta szombaton gróf 

Bercsényi Miklós mellszobrát az ungvári várban. Beszédében Németh Zsolt méltatta 
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Bercsényi Miklósnak a Rákóczi-szabadságharcban játszott szerepét, megjegyezve, hogy az 

akkor harcostársaival együtt kitűzött célt nem sikerült ugyan elérniük, ám mindaz, amit 

elértek és a hűség, amellyel céljaikhoz ragaszkodtak, megvetette az alapját a modern 

értelemben vett magyar nemzet létrejöttének, ezáltal a magyarság fennmaradásának. 

 

Biró Zsolt váltja Szász Jenőt az MPP élén 
2012. október 13. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, manna.ro, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Biró Zsoltot választotta elnökévé a Magyar Polgári Párt (MPP) szombaton 

Székelyudvarhelyen. Az MPP Országos Tanácsa rendkívüli, tisztújító gyűlésén 69 küldött 

támogatta Biró Zsolt megválasztását, 41-en ellene szavaztak. Székfoglaló elnöki 

beszédében Biró Zsolt egy „új magyar erkölcsi többség” kialakítását nevezte fő feladatának. 

Kijelentette, hogy az MPP csakis a szervezeti önállóság megőrzése mellett tud elképzelni 

bármiféle választási együttműködést. Az MPP élére azért kellett új elnököt választani, 

mivel az alakulat eddigi vezetője, Szász Jenő lemondott a tisztségről. 

 

Toró: nyitottak vagyunk az együttműködésre 
2012. október 14. – Krónika  

Természetesnek tartom, hogy minden párt védi a saját értékeit és identitását, tisztelem, 

hogy az MPP is őrzi ezeket, és ragaszkodik hozzájuk – mondta el tegnap a Krónika 

kérdésére Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke a polgári párt 

tisztújítása kapcsán. Toró tegnap elmondta: üdvözli, hogy az MPP új elnökséget választott, 

az új elnök személye szerinte azt jelzi, hogy a párt új utakon szeretne járni. 

 

A külképviseletek már kampányolnak? 
2012. október 13. - Lencsés Károly - Népszabadság 

Már több mint háromszázezren igényelték az egyszerűsített honosítási eljárás keretében a 

magyar állampolgárságot, így megvalósulhat az, amit Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes kijelentett, ötszázezer új magyar állampolgárral fog rendelkezni az ország a ciklus 

végére. Mivel az igénylők bekerülnek a hazai népesség-nyilvántartásba ezért a szerző 

szerint az előzetes regisztráció intézményének bevezetése a határon túliakra való 

hivatkozással egyre kevésbé állja meg a helyét. 

 

Tamás: Szász Jenőt kivonták a politikai forgalomból 
2012. október 12. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Nem Szász Jenő a legalkalmasabb személy a Nemzetstratégiai Intézet vezetésére, de nem 

is ezt volt a fő szempont amikor kinevezték – véli Tamás Sándor, a háromszéki RMDSZ 

elnöke. Tamás Sándor meglátása szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök, valójában E
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kivonta Szász Jenőt a politikai forgalomból, amikor az MPP elnökét bízta meg a 

Nemzetstratégiai Intézet megalakításával és vezetésével. 

 

Kerekes Károly: megtörténhet, hogy egyetlen magyar párt sem jut be 
2012. október 12. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Kerekes Károly Maros megyei RMDSZ-es képviselő állítása szerint „megtörténhet, hogy 

egyetlen magyar párt sem jut be a parlamentbe”, és ha be is jutnak a törvényhozó 

testületbe a magyar közösség képviselői, semmit nem értek el vele, ha nem tudnak 

frakcióba tömörülni. A csütörtökön tartott sajtótájékoztatón Kerekes Károly kifejtette, 

nem lehet megtiltani az EMNP képviselőinek, hogy saját jelöltjeikkel részt vegyenek a 

parlamenti választásokon, de állítása szerint ez veszélyeztetni fogja a magyarok parlamenti 

képviseletét. 

 

Borbély László: az RMDSZ nem kér háttéralkut 
2012. október 12. – maszol.ro 

„Nekünk háttéregyezkedésekre nincs szükségünk, hiszen mi itt döntjük el, hogyan tovább” 

– jelentette ki Borbély László a Népszabadságnak. Az RMDSZ politikai alelnöke Orbán 

Viktor magyar miniszterelnöknek azt a gesztusát kommentálta, hogy a budapesti Máért-

ülés napján külön találkozón fogadta Szász Jenőt, a Magyar Polgári Párt (MPP) és Toró T. 

Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt elnökét, miközben a szövetség vezetői nem részesültek 

hasonló „kegyben”. 

 

Biró tökéletes MPP-stratégiát ígér 
2012. október 13. – Bedőházi Attila Csaba – manna.ro 

A Manna Bíró Zsolttal készített interjút, amelyben az MPP frissen megválasztott elnöke 

kifejtette, hogy “a december 9-i választások előtt meg kell találni azt a lehetőséget, azt a 

változatot, amelyik a legkedvezőbb a Magyar Polgári Párt számára., hogy a választóknak 

erre a megmérettetésre is biztosítani lehessen a választás szabadságát mint alternatívát”. 

 

Borbély László: Szász Jenőt félreállították 
2012. október 13. – transindex.ro 

„Azért hozták létre a Nemzetstratégiai Intézetet, hogy félreállítsák Szász Jenőt. Ez 

egyértelmű, hiszen Orbán Viktor még azelőtt megnevezte, mint igazgató, mielőtt 

körülhatárolták volna az intézet feladatkörét”- mondta Borbély László. 

 

Több gyakornokot fogad Sógor Csaba képviselői irodája 
2012. október 13. – transindex.ro 

Első alkalommal szervez gyakornoki tábort Sógor Csaba EP-képviselő azon fiatalok 

számára, akik jelentkeztek az EP-képviselő gyakornoki kiírására és sikeresen teljesítették 

az írásbeli vizsgákat. A kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban a hétvégén zajló 
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program során 33 jelentkező különböző szimulációs gyakorlatok során ismerkedhet meg 

az EP működési mechanizmusaival és a csapatmunka fortélyaival. 

 

Öt forgatókönyve van az MPP-nek a parlamenti választásokra 
2012. október 13. – transindex.ro 

A Magyarok Szövetsége létrehozása az első opciója a Magyar Polgári Pártnak a parlamenti 

választásokon. A minden magyar számít elvének csak a három magyar párt választási 

szövetsége tesz eleget – áll az Országos Tanács által elfogadott dokumentumban. A 

határozat, amelyet a jelenlévő 111 küldött közül 21 nem támogatott, második opcióként az 

EMNP-vel való közös indulást szorgalmazza, amelyre az önkormányzati választások 

eredményének ismeretében az MPP színeiben kell sor kerüljön. 

 

Szilágy Zsolt: elképzelhető az EMNP és az MPP fúziója 
2012. október 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége lehetségesnek tartja, hogy saját választási listáján 

induljanak a Magyar Polgári Párt jelöltjei. Azért így, mert a romániai választásokig nem 

lehet már más együttműködési módot találni, de a kampányanyagokon mindkét párt jele 

szerepelni fog. 

 

Toró: nagyon szeretnénk az MPP-vel egy szoros együttműködést 
2012. október 13. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke már többször ismertette számításait. 

Mivel az 5 százalékos parlamenti küszöb mellett lehetséges a parlamentbe kerülésnek egy 

másik módja, az úgynevezett alternatív küszöb, elegendő 6 egyéni képviselői és 3 szenátori 

választókörzetben az első helyen végeznie egy alakulatnak. Az Erdélyi Magyar Néppártnak, 

a Magyar Polgári Párttal együtt indulva, megvan a matematikai esélye, hogy bejusson a 

bukaresti parlamentbe az RMDSZ mellett. 

 

„Rajtunk múlik…” – beszélgetés Tőkés Andrással 
2012. október 14. – Erdély Ma 

Sajnos az MPP is rendre elkövette ugyanazokat a hibákat, amelyeket az RMDSZ esetében 

kifogásoltunk. S ahogyan ezt kívülről látom, ez alól nem volt kivétel a Néppárt sem. Az 

igazsághoz hozzátartozik, hogy nem támogattam feltételek nélkül a Néppárt megalakítását 

sem. Úgy gondoltam, jobb lett volna magunk között tisztázni a nézeteltéréseket, őszintén 

szembenézni hibáinkkal, és akkor talán sikerült volna kijavítanunk azokat. Odáig nem 

mennék, hogy a választópolgárokban lássam a valós rendszerváltás elmaradásának okát, 

szerintem egyértelműen a politikumot terheli a felelősség a bukásért, amiért nem tudta 

megfelelően megfogalmazni üzenetét, s azt hatásosan célba juttatni. 
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Megtámadták az utcán Asztalos Csabát, a diszkriminációellenes tanács 
elnökét 
2012. október 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az utcán támadta meg négy személy az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) 

elnökét, miután Asztalos Csaba rasszizmussal vádolta a Steaua labdarúgócsapatának 

szurkolóit, vezetőit és játékosait. Asztalos nem nyilatkozott a támadás kapcsán, az incidens 

miatt civilek emelték fel a szavukat. Victor Ponta kormányfő kérte a tettesek 

megbüntetését. 

 

Gergely: jövő héten tárgyalunk az MPP új vezetőivel 
2012. október 14. – maszol.ro 

Jövő héten ülnek le az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

politikusai tárgyalni a két alakulat választási együttműködéséről – nyilatkozta szombat 

este a maszol.ro-nak Gergely Balázs. Az EMNP alelnöke nem kívánta kommentálni az 

MPP kongresszusán elfogadott határozatot a két párt közötti együttműködés lehetséges 

formáiról. Mint mondta, egyelőre csak a sajtóban olvasta a dokumentumot, s nem kíván a 

médiában üzengetni a polgáriaknak. 

 

Magyar napok Resicabányán 
2012. október 15. – Krónika 

„A szórványban élő magyar közösségek kultúrájának egyediségét jelképezik azok a 

közösségi események, amelyek a magyar napok keretében kapnak helyet” – hangsúlyozta 

Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős főtitkárhelyettese az idén hatodik 

alkalommal megszervezett Resicabányai Magyar Napokon. 

 

Paška: jogalap nélküli a Beneš-dekrétumokat érintő magyar beadvány 
2012. október 12. – MTI, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Jaroslav Paška, szlovák Európa Parlamenti képviselő formai hibára hivatkozva jogalapot 

nélkülözőnek tartja a Beneš-dekrétumokat érintő, az EP elé szeptemberben beterjesztett 

petíciós beadványt, s annak törlését kérte. Paška szerint a petíciós beadványnak azért 

nincs jogi alapja, mert annak előterjesztője, Juhász Imre a szlovák parlament egy nem 

létező határozatára hivatkozik. 

 

Rajkát Pozsony hatodik kerületeként hirdetik 
2012. október 12. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Kisebbfajta felzúdulást váltott ki Rajkán, hogy egy pozsonyi ingatlankezelő vállalat 

„Bratislava VI.” néven hirdeti új lakóparkját - ezzel arra utalva, hogy az öt kerület után egy 

hatodik is a fővároshoz tartozik. Rajkán egyre több a szlovákiai betelepülő, a háromezer 

Fe
lv

id
é

k
 

 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68107
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68107
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/3754-gergely-jovo-heten-targyalunk-az-mpp-uj-vezetoivel
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68122
http://www.bumm.sk/74164/paska-jogalap-nelkuli-a-benes-dekretumokat-erinto-magyar-beadvany.html
http://www.bumm.sk/74155/rajkat-pozsony-hatodik-keruletekent-hirdetik.html


 

 

 

 

 

 
7 

lakos felét adják becslések szerint az olcsóbb telekárak miatt kiköltöző, a fővárosba ingázó 

szlovák állampolgárok. 

 

Szalatnyán tartott szakmai fórumot az MKP 
2012. október 12. – hirek.sk 

A Lévai járáshoz tartozó Szalatnya községben tartott szakmai fórumot a Magyar Közösség 

Pártja Gazdasági és Régiófejlesztési Tanácsa. Az ülésen, melynek fő témája az Ipolymenti 

régió gazdasági helyzete volt, a környékbeli polgármesterek és vállalkozók is részt vettek. 

 

Glatz: A nemzeti identitás erősebb lesz az állampolgárságinál 
2012. október 12. – Felvidék Ma 

Glatz Ferenc volt a „Beszélgetések a nemzettudatról” elnevezésű sorozat első vendége. 

Glatz szerint amíg a kisebbségben élő nemzeti közösségek jogegyenlősége nincs biztosítva, 

amíg érvényben vannak valahol a kollektív bűnösség eszméjére épülő Beneš-dekrétumok, 

addig szükség van etnikai szerveződésű pártokra is. 

 

EP-képviselőjelölt lehet Csáky Pál 
2012. október 13. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártja (MKP) volt elnöke képviselőjelölt lehet a 2014-ben 

esedékes európai parlamenti választásokon. Csáky Pál lehetségesnek tartja, hogy induljon 

az európai parlamenti választásokon. „Az MKP-n belül olyan vélemény merült fel, amely 

szerint lehetnék a párt egyik jelöltje a következő európai parlamenti választásokon” -

 erősítette meg a TASR hírügynökségnek. 

 

Imádsággal a magyar nyelvű miséért Pozsonyligetfalun 
2012. október 13. – Felvidék Ma 

A pozsonyligetfalui katolikus hívek 1994 óta szüntelen kérik, hogy legyen újra magyar mise 

is a templomban. Ezért havi rendszerességgel a zabosi kápolna előtt is fognak imádkozni. 

 

Bugár: Jobb az ellenzéki együttműködés, mint volt fél éve 
2012. október 14. – bumm.sk, Új Szó 

Jobb az ellenzéki pártok közti együttműködés, mint volt fél évvel ezelőtt - véli Bugár Béla. 

A Híd elnöke azt szeretné, ha a KDH-val és az SDKÚ-DS-val közösen létrehozott Népi 

Platform működőképes lenne. 

 

Törvénysértő egynyelvűség 
2012. október 15. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A magyarlakta települések önkormányzatainak több mint fele törvényt sért, szerencséjükre 

ezt még senki sem vette észre – írja címlapján az Új Szó. A 432 hivatalos önkormányzati 

weboldal közül csak 186-nak van magyar változata, de azok sem tartalmaznak mindent, 

amit a törvény előír. A kisebbségi nyelvtörvény betartását a kormányhivatal ellenőrzi. A. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/14/bugar-jobb-az-ellenzeki-egyuttmukodes-mint-volt-fel-eve
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Nagy László kisebbségi kormánybiztos a lapnak elmondta, még nem ellenőrizték az 

információk kisebbségi nyelven történő közlését az önkormányzati honlapokon. 

 

Európa Tanács: elfogadták Kovács Elvira indítványát - jelentés készül a 
nemzeti kisebbségekről 
2012. október 12. – Vajdaság Ma 

Az Európa Tanács jelentést készít az Európában élő nemzeti kisebbségekről, azok 

helyzetéről, jogairól. Az indítványt Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség 

parlamenti képviselője nyújtotta be. A határozati javaslatot 13 tagállamból 23 delegált 

támogatta. 

 

Polgári Vajdaság: Fogjunk össze Újvidék és Vajdaság védelmében! 
2012. október 12. – Vajdaság Ma 

A nyolc civil szervezetet tömörítő Polgári Vajdaság szerint az újvidéki hatalom – a városi 

művelődési intézmények élén kieszközölt leváltásokkal és kinevezésekkel - egyértelműen 

bebizonyította, hogy alapvető célja Vajdaság és Újvidék polgárainak a megalázása. A civil 

szervezetek koalíciója emlékeztet arra, hogy Laslo Blaškovićot egy latinbetűs felirat miatt 

váltották le az Újvidéki Művelődési Központ éléről. 

 

Új vezetői vannak az óbecsei VMSZ-nek 
2012. október 12. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Molnár Viktor elnök, valamint Fehér László és Ricz György alelnökök személyében 

sajtótájékoztatón mutatkozott be pénteken a Vajdasági Magyar Szövetség óbecsei 

szervezetének új vezetősége, egyúttal a helyi szervezetekben megtartott alakuló 

taggyűlések eredményeiről is beszámoltak. 

 

„Szeretnénk, ha a közös jövőnk jól alakulna”  
2012. október 13. – Mihájlovits Klára – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Hivatalos látogatást tett pénteken Budapesten Ivica Dačić szerb miniszterelnök, aki Orbán 

Viktor magyar kormányfővel tárgyalt a két ország kapcsolatairól és gazdasági 

együttműködéséről. A miniszterelnökök elmondása szerint a közeljövőben egy szerb– 

magyar kormányközi csúcstalálkozót tartanak, 2013 februárjá-ban pedig várhatóan 

megnyílik az új szerb–magyar határátkelő Ásotthalom és Királyhalom között. 

 

A Magyar Konyha Napjai Székelykevén 
2012. október 14. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Székelykevén szombaton tartották a Magyar Konyha Napjai elnevezésű rendezvényt. A 

vendéglátókon kívül magyarországi, szlovákiai, romániai, valamint helybeli, pancsovai, 

kevevári, Szendrői és környékbeli vendégek tették változatossá a műsort és a felkínált 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.vajma.info/cikk/tukor/5229/Europa-Tanacs-elfogadtak-Kovacs-Elvira-inditvanyat-jelentes-keszul-a-nemzeti-kisebbsegekrol.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5229/Europa-Tanacs-elfogadtak-Kovacs-Elvira-inditvanyat-jelentes-keszul-a-nemzeti-kisebbsegekrol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14230/Polgari-Vajdasag-Fogjunk-ossze-Ujvidek-es-Vajdasag-vedelmeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14233/Uj-vezetoi-vannak-az-obecsei-VMSZ-nek.html
http://magyarszo.com/fex.page:638514d5-0241-fdc9-a03b-13ab91a880fb.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14237/A-Magyar-Konyha-Napjai-Szekelykeven.html
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ínyencségeket. A rendezvényt immár ötödik alkalommal tartották, s Papp Péter, a 

székelykevei helyi közösség elnöke azt nyilatkozta, az eseménynek nincs versenyjellege. A 

cél az, hogy a közönségnek bemutassák a magyar kultúrát és a hozzá szorosan kötődő 

magyar gasztronómiát. 

 

Visszaállíthatják a vízumkényszert Szerbia polgáraival szemben 
2012. október 15. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Néhány EU-ország kilátásba helyezte, hogy október végén elindítja a procedúrát, ami 

lehetővé tenné, hogy Szerbiát gyorsított eljárással levehessék az úgynevezett schengeni 

fehérlistáról, ami a vízummentességet jelenti az EU országaiba utazó szerbiai polgároknak. 

Brüsszeli források szerint Németország mellett Belgium, Luxemburg, Svédország és 

Hollandia szorgalmazza a vízumkényszer könnyített visszaállításának lehetőségét.  

 

„Civilizációs és politikai kötelezettség” 
2012. október 15. – Magyar Szó 

Ivica Dačić miniszterelnököt fogadta szombaton Újvidéken dr. Bojan Pajtić tartományi 

kormányfő, akivel Vajdaság finanszírozásának a gondjairól, a Belgrád és Újvidék között e 

témával kapcsolatban kialakult feszültség feloldásának lehetőségeiről tárgyalt. A 

megbeszélést követően adott nyilatkozatában Pajtić közös érdeknek nevezte a problémák 

rendezését a politikai nézetkülönbségek ellenére is. A tartományi kormányfő és a szerb 

miniszterelnök egyetértenek abban, hogy a meglévő hatásköröket tiszteletben kell tartani. 

 

Autonómia fű alatt  
2012. október 12. – Kárpáti Igaz Szó 

„Némileg megdöbbentett Kövér László kárpátaljai látogatásának híre. No nem az, hogy a 

házelnök eljött barátait támogatni, hisz ezt ő választási kampány idején általában megteszi 

– más kérdés, hogy agitációs vizitje általában rossz ómen az istápoltak szereplését illetően 

–, hanem az utazás céljának hivatalos verziója. Az Országgyűlés elnöke a vereckei 

honfoglalási emlékjelet avatta újra” – írja publicisztikájában Horváth Sándor. 

 

Csap: nem volt miről szavazni 
2012. október 12. – Kárpáti Igaz Szó 

A világhálón megjelent tudósítások szerint Balogh Oszkár, a csapi városi önkormányzat 

KMKSZ-es képviselője újságíróknak nyilatkozva elmondta, a helyi önkormányzat ukrán 

képviselői leszavazták az általuk indítványozott kezdeményezést, hogy az ősi magyar 

településen nyilvánítsák hivatalos nyelvvé a magyart. A megjelent információk szerint 

Halina Car polgármester is ellenezte a határozat elfogadását. 
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Üzenet a múltról 
2012. október 12. – Kárpáti Igaz Szó 

Beregszász anno címmel helytörténeti kiállítást rendezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán a Rákóczi Szövetség helyi szervezete. – Küldetésünknek tekintjük, hogy 

felkeltsük az érdeklődést a helytörténet iránt – hangsúlyozta a megnyitón Henkel Beatrix, 

a szervezet alelnöke. – Éppen ezért próbáljuk rávenni a fiatalokat, hogy vegyenek részt a 

városban zajló rendezvényeken. Keressük a megvalósítási formákat. Ennek része ez a 

kiállítás, amely Beregszász fénykorát eleveníti fel. 

 

A helyi gondokat vették górcső alá 
2012. október 12. – Kárpáti Igaz Szó 

A beregszászi járási Nagymuzsaly és Sárosoroszi lakosaival találkozott a napokban Ivan 

Busko, a Régiók Pártja parlamenti képviselőjelöltje és Gajdos István, az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke, aki a párt választási listáján szerepel. 

 

A politikusok kampányolnak, a nyelvészek konferenciát szerveznek 
2012. október 12. – Kárpátalja Ma 

Október 18-19-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola ad otthont annak a 

nemzetközi konferenciának, melyen ukrajnai és magyarországi nyelvészek találkoznak, 

hogy az ukrán–magyar nyelvi kapcsolatokról, azok múltjáról és jövőjéről beszéljenek. 

 

Akadályozza a választási kampányt Gát polgármestere, a Kárpátaljának 
viszont nem mer nyilatkozni 
2012. október 13. – Kárpátalja Ma 

Egy gáti olvasó jelezte, hogy Lokita István, a beregszászi járási Gát polgármestere egymás 

után hivatalába rendelte a település azon lakosait, akik saját udvarukon ki merték tenni a 

KMKSZ parlamenti képviselőjelöltjének, Gulácsy Gézának a plakátját. 

 

Fontosak a kormánynak a határon túli magyar egyházi kapcsolatok is 
2012. október 14. – MTI, Kormány.hu 

Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár 

október 11-én Kárpátaljára utazott. A látogatás célja a határon túli magyar egyházakkal 

való kapcsolatok további fenntartása, elmélyítése volt. A program során a Nagyszőlősi 

Ferences Rendház házfőnökével megtekintette a lelkigyakorlatos házat és tanulmányi 

központot, valamint tájékozódott a ferences szerzetesek munkájáról. 
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Az ORF visszautasítja a kritikát 
2012. október 12. – Volksgruppen 

Az ORF Osztrák Rádió és Televízió visszautasította a bécsi magyar nagykövet bírálatát a 

Nemzeti álmok - Magyarország búcsúja Európától című, a mai Magyarországról szóló 

dokumentumfilm kapcsán. A magyar nagykövet korábban kifogásolta, hogy a 

dokumentumfilmben szinte kizárólag a magyar kormány ellenfelei szólaltak meg, a 

tájékoztatás egyoldalú és igazságtalan volt. Alexander Wrabetz vezérigazgató Szalay-

Bobrovnitzky Vince nagykövethez intézett válaszlevelében az ORF-törvényre hivatkozott, 

amely rögzíti az ORF újságíróinak függetlenségét és egyéni felelősségét.  

 

Ausztriai magyarok tiltakoznak Lendvai filmje ellen 
2012. október 14. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Tiltakozó beadvánnyal akarnak fordulni az osztrák közszolgálati televízió (ORF) 

közönségtanácsához, és ehhez támogató aláírásokat gyűjtenek ausztriai magyarok – 

tájékoztatott az Europa Club bécsi magyar szervezet. A beadvány szerint Andrea 

Morgenthaler és Paul Lendvai Nemzeti álmok - Magyarország búcsúja Európától?  című, 

szeptember 26-án sugárzott dokumentumfilm nem teljesíti a kiegyensúlyozottság és az 

objektivitás követelményét, és ezzel megsérti a közszolgálati tájékoztatás kötelezettségét. 

 

Nem akar bővítést a Bundestag alsóházának elnöke 
2012. október 14. – MTI, hirado.hu 

Az Európai Unió bővítésének leállítását sürgeti Norbert Lammert, aki szerint egyelőre 

Horvátországot sem lenne szabad felvenni a közösségbe. Az alsóház elnöke szerint először 

az euróválságot kell megoldani, és csak utána kellene új tagokat felvenni. A bővítési 

törekvéseket nem szabad „ismét a közösség elengedhetetlenül szükséges stabilizációja fölé 

helyezni” - mondta a Kereszténydemokrata Unió politikusa. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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