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RMDSZ: áttörés, hogy az EPP programjába iktatja a kisebbségvédelmet 
2012. október 17. – Krónika, maszol.ro, Szabadság, Nyugati Jelen, Magyar Hírlap 

Az RMDSZ áttörésként értékeli, hogy az Európai Néppárt (EPP) szerdán kezdődött 

bukaresti kongresszusán kisebbségvédelmi célkitűzéseket iktat politikai programjába – 

közölte a kongresszus helyszínén tartott sajtóértekezletén Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke. A dokumentum több mint négyszáz cikkelye közül kettő foglalkozik a 

kisebbségvédelemmel és egy a hagyományos régiók szerepével. Az EPP programtervezete 

kimondja, hogy az őshonos kisebbségeket – a melyek nemzedékek óta ugyanazon a 

területen laknak, miközben az államhatárok megváltoztak térségükben – segíteni kell 

identitásuk, anyanyelvük védelmében. A tervezet ugyanakkor szorgalmazza, hogy az 

Európai Unió építse be a kötelező érvényű közösségi jogba a kisebbségek védelmét. 

 

Orbán Viktorral folytatott megbeszélést Kelemen Hunor 
2012. október 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kétoldalú megbeszélést folytatott szerdán, Bukarestben Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Kelemen Hunor az őszi parlamenti 

választások előkészületeiről tájékoztatta Orbán Viktort. „Erős parlamenti képviselete van 

az erdélyi magyarságnak Bukarestben, az RMDSZ stabil politikai hátteret biztosít” – 

állapította meg Orbán Viktor miniszterelnök, majd hozzátette, „az RMDSZ-szel keressük a 

közös együttműködés lehetőségét”. 

 

Tőkés: fordítsák kisebbségvédelemre az EU Nobel-békedíját 
2012. október 17. – MTI, hirado.hu 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke az javasolta szerdán az Európai Néppárt (EPP) bukaresti tanácskozásán, hogy az 

Európai Unió fordítsa kisebbségvédelmi célokra a Nobel-békedíjjal járó pénzösszeget 

annak elismeréséül, hogy a kontinens békéjéhez a kisebbségek felelősségteljes politizálása 

is hozzájárult. 

 

Tőkés: a regionalizáció jelenthet kiutat a válságból 
2012. október 17. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Románia központosított államhatalmi rendszerének újragondolására, a decentralizáció 

szükségességére hívta fel a figyelmet Tőkés László európai parlamenti képviselő azon a 

sajtótájékoztatón, amelyet az Európai Néppárt (EPP) bukaresti kongresszusa alkalmából 

tartott szerdán a bukaresti parlament épületében. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a 

föderális államberendezkedés kialakítását szorgalmazza, és ezt választási kampányába is 

belefoglalta – mondta Tőkés, a párt megalapítását kezdeményező Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68231
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68232
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/17/16/Tokes_forditsak_kisebbsegvedelemre_az_EU_Nobel_bekedijat.aspx?source=hirkereso
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Horváth Anna: jövő év elejétől már kikerülhetnek az első ötnyelvű táblák a 
kolozsvári műemlékek elé 
2012. október 17. – transindex.ro 

Jövő év elején kerülhetnek ki az első ötnyelvű táblák a kolozsvári műemlék-épületek elé: 

addig is közbeszerzési eljárást szervez, elkészítteti és megszövegezteti a táblákat, majd a 

kihelyezést is elindítja az önkormányzat. Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere 

elmondta, több mint 400 műemléképület, szobor és szoborcsoport van felleltározva a 

város területén, ezeket több lépésben fogja felirattal ellátni az önkormányzat, egyszerre 

30-40 műemlék kap tájékoztató táblát. 

 

Borbély László: az EPP figyelembe veszi az RMDSZ véleményét 
2012. október 17. – transindex.ro, maszol.ro 

„Az erdélyi magyarság számára is nagy esély, hogy problémái olyan európai fórumokon is 

terítékre kerülnek, mint amilyen az Európai Néppárt kongresszusa” – hangsúlyozta 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke a Spanyol Néppárt nemzetközi 

kapcsolatokért felelős titkárával, Garcia Hernández José Ramónnal való találkozón 

kedden Bukarestben. 

 

Borbély: az erős parlamenti jelenlét a demokrácia garanciája 
2012. október 17. – transindex.ro 

Az EPP kongresszus első napján Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke több magas 

rangú politikussal is találkozott, többek között Paulo Ranglerrel, az Európai Néppárt 

alelnökével és Elmar Brockkal, az Európai Parlament külügyi tanácsának elnökével. Az 

RMDSZ politikai alelnöke elmondta, a találkozó legfőbb üzenete az volt, hogy erős és 

döntésképes parlamentre van szükség Romániában: „Oda kell figyelni arra, hogy az erdélyi 

magyarságnak erős és egységes képviselete legyen a parlamentben, ezt támogatja az 

Európai Unió is, számunkra legfontosabb a stabilitás megteremtése és az, hogy 

képviseletünknek beleszólása legyen a döntéshozatalba”. 

 

Kelemen: Martenst érdeklik a magyarok problémái, támogatjuk 
újraválasztását 
2012. október 17. – transindex.ro 

Azért támogatjuk Wilfried Martens újraválasztását az Európai Néppárt (EPP) élére, mert 

Belgium miniszterelnökeként és az EPP elnökeként bizonyította, hogy higgadt, kimért 

politikus, és számos alkalommal kinyilvánította, hogy élénken érdeklődik a romániai 

magyarság problémái iránt – mondta Kelemen Hunor az EPP bukaresti kongresszusának 

első napján. Az RMDSZ elnöke hozzátette, kedd este találkozott Wilfried Martensszel, akit 

tájékoztatott az RMDSZ helyzetéről, kilátásairól és azokról a kihívásokról, amelyekkel 

Románia szembesülni fog 2013-ban. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30775
http://itthon.transindex.ro/?hir=30775
http://itthon.transindex.ro/?hir=30778
http://itthon.transindex.ro/?hir=30780
http://itthon.transindex.ro/?hir=30781
http://itthon.transindex.ro/?hir=30781
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Az EMNP vezetői is jelen vannak az EPP kongresszusán 
2012. október 17. – transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői, Toró T. Tibor elnök és Szilágyi Zsolt alelnök is 

meghívást kapott az Európai Néppárt (EPP) bukresti kongresszusára. Az EMNP májusban 

nyújtotta be az európai pártcsaládhoz való csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat, 

ezért hívták meg őket is a kongresszusra.  

 

Kelemen: a többség nem gyengül a nemzeti kisebbségek jogainak 
bővülésével 
2012. október 17. – transindex.ro, maszol.ro 

A romániai magyar közösség sajátos problémái és kihívásai kapcsán az RMDSZ elnöke 

leszögezte: a kirekeszteni akaró nacionalizmus rossz reflexeinek nem szabad visszatérniük. 

„Az itt élő magyarok és Románia minden polgára egy erős, föderális Európai Unióban 

érdekelt. Mert csak egy ilyen szövetség tud megvédeni bennünket a gazdasági válság 

súlyos következményeitől.. Az erős, föderális Európa erős Romániát, és benne egy erős 

magyarságot jelent” – hangsúlyozta Kelemen. Hozzátette: a közös Európában a romániai 

magyarok azt szeretnék, amit bármely más őshonos nemzeti kisebbség: nemzeti 

identitáshoz kötődő kérdésekben ők maguk dönthessenek, hisz ez már számos EU 

tagállamban természetes dolognak számít. 

 

A fiatal vállalkozók támogatásáért lép fel a YEPP és a MIÉRT 
2012. október 17. – transindex.ro 

Az október 17-18. között, az RMDSZ társszervezésében zajló bukaresti EPP kongresszus 

keretében szerdán délben került sor a YEPP-nek, az Európai Néppárt ifjúsági 

szervezetének, a Magyar Ifjúsági Értekezletnek, valamint a Demokrata-Liberális Párt 

ifjúsági szervezetének a közös elnökségi ülésére. A találkozón a Magyar Ifjúsági Értekezlet 

elnökségét Bodor László, Grüman Róbert és Jakab Adorján, valamint Kovács Richárd 

külügyi titkár képviselték. 

 

Szigorított feltételek – Szemet szúrt a kormánynak a „magyar pénz” 
2012. október 17. – Erdély Ma 

Idéntől az úgynevezett „magyar pénzt”, azaz a magyar kormánytól kapott taneszköz- és 

oktatási támogatás összegét is fel kell tüntetni a fűtéspótlékot igénylő kérésen. Tavalyhoz 

képest újdonság, hogy meg kell jelölni jövedelemként a földalapú támogatást is. Tankó 

Vilmos, a sepsiszentgyörgyi Közösségfejlesztési Igazgatóság vezetője kifejtette: a 

Szülőföldön magyarul program keretében felvett támogatás nem zárja ki, hogy 

fűtéspótlékot kaphasson egy család, csak abban az esetben, ha az összjövedelmek összege 

meghaladja a havi egy főre eső 615 lejes határértéket. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30783
http://itthon.transindex.ro/?hir=30785
http://itthon.transindex.ro/?hir=30785
http://itthon.transindex.ro/?hir=30787
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128782&cim=szigoritott_feltetelek_szemet_szurt_a_kormanynak_a_magyar_penz
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Kulcsár Terza: a háromszéki MPP nem alkuszik 
2012. október 17. – maszol.ro 

A Magyar Polgári Pártnak önállóan kell elindulnia a decemberi parlamenti választásokon, 

de a néppárti jelölteket befogadják saját listájukra, szögezte le sajtótájékoztatón az MPP 

Kovászna megyei elnöke. Kulcsár Terza József kifejtette: „Háromszék nem alkuszik: az 

MPP-nek indulnia kell a választásokon, kizárt a függetlenek támogatása, viszont 

létfontosságú a jobboldali pártok összefogása.” Úgy véli a néppárti vezetők által emlegetett 

6 képviselői és 3 szenátori alternatív küszöböt nem lehet elérni. 

 

Bihar megye: magyar jogvédő bizottság alakult 
2012. október 17. – maszol.ro, Krónika 

Magyar jogvédő bizottságot alapított Bihar megyében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

helyi szervezete. A Bihar Megyei Magyar Jogvédő Bizottság létrehozását az elmúlt 

időszakban megsokasodott magyarellenes cselekedetek, erőszakos megnyilvánulások 

indokolják. A bizottság főként az esetek dokumentálása, feltárása, jogorvoslati lehetőségek 

felkutatása, illetve esetenként jogi képviselet biztosítása céljából alakult meg. 

 

Független képviselőjelölt lesz Csegzi Sándor 
2012. október 17. – Simon Virág – szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi 1-es számú választókörzetben független képviselőjelöltként indul Csegzi 

Sándor a decemberi parlamenti választásokon. A volt alpolgármester, aki jelenleg a 

marosvásárhelyi polgármester személyes tanácsadója, a Székelyhon.ronak szerdán 

megerősítette: hivatalosan is lemondott az RMDSZ-ben betöltött tisztségeiről, és 

aláírásokat gyűjt, hogy független jelöltként induljon a decemberi megmérettetésen.  A 

marosvásárhelyi 1-es számú szavazókörzetben az RMDSZ parlamenti képviselőjelöltje 

Kerekes Károly, aki négy évvel ezelőtt a Nyárádmentén a szavazatok 80 százalékát 

gyűjtötte össze. 

 

A dél-tiroli németek támogatják az európai polgári kezdeményezést 
2012. október 17. – transindex.ro 

Az EPP bukaresti kongresszusa keretében Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke 

találkozott Herbert Dorfmann dél-tiroli politikussal, az SVP dél-tiroli németek pártjának 

képviselőjével. „A dél-tiroli németek pártja üdvözölte az európai polgári kezdeményezés 

elindítását és biztosított arról, hogy az egymillió aláírás összegyűjtésében támogatni fogja a 

kezdeményezés képviselőjét. Ez számunkra, erdélyi magyarok számára fontos eszköz, a 

polgári kezdeményezéssel ugyanis az őshonos kisebbségek jogainak szélesítését vívhatjuk 

ki, amennyiben az Európai Bizottság elfogadja a kezdeményezést”. – fejtette ki Borbély 

László. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/3894-kulcsar-terza-a-haromszeki-mpp-nem-alkuszik
http://maszol.ro/index.php/belfold/3914-bihar-megye-magyar-jogvedo-bizottsag-alakult
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/fuggetlen-kepviselojelolt-lesz-csegzi-sandor
http://itthon.transindex.ro/?hir=30791
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Tőkéssel kampányolt Ponta az USL nagygyűlésén 
2012. október 17. – maszol.ro 

„Ezekben a percekben Băsescu elnök két jó barátja, Tőkés László és Orbán Viktor Románia 

föderalizációjáról beszélnek a parlament épületében” – jelentette ki szerda este Victor 

Ponta kormányfő a Szociál-liberális Szövetség (USL) kampányrendezvényén. „Ki kell 

világosan mondanunk: Románia a románoké, etnikumuktól függetlenül. Azonban nem 

Tőkésé, és nem is Băsescué, aki eladná az országot, hogy hatalmon maradhasson” – 

mondta az USL társelnöke. 

 

Támadják az új elnököt 
2012. október 18. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Pártban nincs szükség a kontinuitásra, ennek ellenére az tapasztalható,  

hogy Biró Zsolt Szász Jenő politikáját és retorikáját folytatja – állapította meg az új 

országos elnökről László György, az MPP Maros megyei elnöke. A területi szervezet  

vezetője demokrácia-deficittel vádolta meg saját pártját, mondván, hogy a hétvégi 

küldöttgyűlésen az alapszabály nem tette lehetővé a valós elnökválasztást. Megítélésében a 

résztvevők Birót nem választották, hanem egyszerűen megszavazták. 

 

Csáky: ha az MKP-t nem veszik be, saját jelöltet állítunk 
2012. október 17. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Csáky Pál volt MKP-elnök is megszólalt szlovák köztársaságielnök-ügyben, meglátása 

szerint kétséges Pavol Hrušovský vagy Ján Čarnogurský esetleges sikere. A jobboldalnak 

Csáky szerint az MKP-val közösen kell győzelemre esélyes jelöltet keresnie, mert 

amennyiben nem ezt teszi, az MKP saját jelöltet állít. 

 

Egyre népszerűbbek a regionális autómatricák Dél-Szlovákiában 
2012. október 17. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Egyre nagyobb a kereslet a regionális autómatrica iránt, amelynek ötletével a Fontos vagy! 

mozgalom állt elő. Az ötlet nyomán már tizenegy dél-szlovákiai régiónak készítettek külön 

matricát. 

 

Szlovák lapok a Sólyom-döntésről 
2012. október 17. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Ostoba politikai döntés volt Sólyom László 2009-es szlovákiai látogatásának meghiúsítása, 

függetlenül attól, hogy jogi szempontból rendben volt-e - írta szerdai kommentárjában a 

Sme a Sólyom-ügyben hozott döntésről. 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/3922-tokessel-kampanyolt-ponta-az-usl-bukaresti-nagygyulesen
http://www.bumm.sk/74337/csaky-ha-az-mkp-t-nem-veszik-be-sajat-jeloltet-allitunk.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121017171356/Egyre-nepszerubbek-a-regionalis-automatricak-Del-Szlovakiaban.html
http://www.bumm.sk/74329/szlovak-lapok-a-solyom-dontesrol.html
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Erősíti kapcsolatát az MKP és az RMDSZ 
2012. október 17. – hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Közösség Pártja a kétoldalú 

kapcsolatok erősítéséről kötött elvi megállapodást Bukarestben. Az RMDSZ és az MKP 

képviselői egyetértettek abban, hogy a kisebbségi sorsban élő magyarok számára az etnikai 

magyar pártok tudnak tényleges válaszokat adni. 

 

Zselízen a Magyar Házban adták át a Rákóczi Szövetség támogatását 
2012. október 17. – Felvidék Ma 

Ünnepélyes keretek között került sor a Rákóczi Szövetség egyszeri, 10 000,- forintos 

támogatásának átadására Zselízen a Magyar Házban 2012. október 11-én. 

 

140 éves a kassai ipari 
2012. október 17. – hirek.sk 

1872 októberében alapította meg Szakkay József minisztériumi engedéllyel Felsőbb 

Ipartanoda néven Kassán Magyarország első ipari szakiskoláját. A patinás intézmény sok 

neves személyiséget adott a magyarságnak. 

 

Szomorú ügy keserű utózöngével 
2012. október 18. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

„A szlovák kormány nem sértett uniós jogot, amikor nem engedte területére lépni Sólyom 

Lászlót – döntött az Európai Unió Bírósága. Vagyis jogszerűen járt el. Pont. A testület nem 

azt állította, hogy Szlovákia jól csinálta, amikor a magyar államfőt megállította a határon, 

csupán azt, hogy ehhez joga volt. Normálisan járt-e el a szlovák kormány, amikor Sólyom 

Lászlónak megálljt parancsolt? Nem.” 

 

Konzuli fogadónap és eskütétel volt Muzslyán 
2012. október 17. – Vajdaság Ma 

Muzslyán első alkalommal szervezett a CMH nagybecskereki irodája kihelyezett 

ügyfélfogadást, ahol a Szabadkai Főkonzulátus munkatársai 116 helybeli polgártól vették át 

a kedvezményes honosítási kérelmet. Babity János, a Szabadkai Főkonzulátus vezető 

konzulja elmondta, hogy örömmel jöttek ki a régió legerősebb magyar csoportjához, a 

legnépesebb és legösszetartóbb közösségéhez. 

 

Zenta: Fogadónapot tartanak a parlamenti képviselők  
2012. október 17. – Vajdaság Ma 

A Nyitott parlament projektum keretében ezentúl Zentán is fogadónapot tartanak majd a 

község parlamenti képviselői, hangzott el a ma délelőtti önkormányzati sajtótájékoztatón, 

ahol Ceglédi Rudolf, Zenta polgármestere, valamint a község két köztársasági parlamenti 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20121017213927/Erositi-kapcsolatat-az-MKP-es-az-RMDSZ.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/36097-zselizen-a-magyar-hazban-adtak-at-a-rakoczi-szovetseg-tamogatasat
http://www.hirek.sk/oktatas/20121017084907/140-eves-a-kassai-ipari.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14261/Konzuli-fogadonap-es-eskutetel-volt-Muzslyan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14260/Zenta-Fogadonapot-tartanak-a-parlamenti-kepviselok-.html
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képviselője, Pék Zoltán és Sándor József köszöntötték a sajtó képviselőit. A Vajdasági 

Magyar Szövetség színeiben politizáló Pék Zoltán és a Szerbia Egyesült Régiói színeiben 

tevékenykedő Sándor József elmondták, ezentúl minden pénteken 8 és 12 óra között 

fogadják majd a polgárokat a Városházán. 

 

Az MNT jogi lépéseket fontolgat Újvidék ellen 
2012. október 17. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az újvidéki Városi Képviselő-testület az MNT megkerülésével felmentette és kinevezte 11 

iskola iskolaszéki tagjait, valamint 3 művelődési intézmény vezetőségét. Korhecz Tamás 

levélben kéri Újvidék polgármesterét és a város vezetőségét, hogy módosítsák a 

törvénytelen kinevezéseket, hiszen akkor megkerülhető lenne a közigazgatási pereskedés. 

 

Pénteken válságcsúcs: A "Koszovó-platformnak" több változata is létezik 
2012. október 17. – Vajdaság Ma 

Pénteken a teljes államvezetés egybegyűlik Tomislav Nikolić szerb elnök rezidenciájában, 

hogy egyeztessék a Koszovóval kapcsolatos hivatalos álláspont főbb elemeit. A Koszovó-

platformnak több változata is számításba jöhet - a Dél-Tirol mintájára létrehozott 

autonómiától a belgiumi Eupen modelljéig.  

 

Balkanizálódik Szabadka 
2012. október 17. – Pannon RTV 

Szabadka balkanizálódásának újabb példája a Városrendezési Intézet terve, amely a 

történelmi városmag szinte teljes lerombolását irányozza elő – áll Pásztor Istvánnak, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökének közleményében. Mint fogalmaz, a balkanizálódás 

nem csak abban érhető tetten, hogy lakótelepekké kívánják zülleszteni a jellemzően alföldi 

város központját, hanem abban is, hogy vannak olyanok, nyilvánvalóan közéjük tartozik 

Nebojša Janjić, a tervbizottság elnöke is, akiknek a szabadkaiság nem jelent semmit. 

 

A Dveri kampányt indított Vajdaság autonómiájának megszüntetésére  
2012. október 18. – Magyar Szó 

A Dveri (Oltárajtó) Mozgalom, egy csoport akadémikus támogatásával, szerdán kampányt 

indított Vajdaság autonómiájának megszüntetésére, mert megítélésük szerint „a szerbek 

szétválasztására” létrehozott adminisztratív egység „politikailag felesleges és gazdaságilag 

káros”. 

 

1956–2012 
2012. október 18. - Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászban tartja az 1956-os forradalom és 

szabadságharc 56. évfordulóját méltató rendezvényét, mely 2012. október 23-án 15 órakor 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-18_A_Dveri_kampanyt_inditott_Vajdasag_autonomiajanak.xhtml
http://karpataljalap.net/
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kezdődik a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola dísztermében. Az ünnepség 

főszónoka dr. Hende Csaba, Magyarország honvédelmi minisztere 

 

A hajrában 
2012. október 18. – Kárpátalja 

A választási kampány a végéhez közeledik. A résztvevők immár a tapasztalataikról is 

beszámolhatnak. A Kárpátalja megkérdezte Kovács Miklóst, a KMKSZ elnökét és 

képviselőjelöltjét a 73-as körzetben, milyenek a benyomásai a szavazók bizalmáért 

folytatott verseny eddigi menetéről. 

 

Felújított iskolák a Nagyszőlősi járásban 
2012. október 18. – Kárpátalja 

Az Európai Unió Keleti Partnerség programja keretében felújított kárpátaljai magyar 

oktatási-nevelési intézményeket adnak át ünnepélyes keretek között a napokban a 

Nagyszőlősi járásban is. 

 

A rendőrök szerint az emlékművet meg sem rongálták… 
2012. október 18. – Kárpátalja 

A hatóságok bűncselekmény hiányában elutasították a bűnügyi eljárás megindítását a 

vereckei magyar honfoglalási emlékmű augusztusi meggyalázásának ügyében. A volóci 

rendőrök szerint az emlékművet meg sem rongálták. 

 

Rendőrök hallgattak ki KMKSZ-es vezetőket 
2012. október 18. – Kárpátalja 

A Beregszászi járásnak a Munkács központú választókörzethez csatolt részében három 

KMKSZ-es vezetőt is kihallgattak a beregszászi milícia munkatársai. A vád ellenük az, hogy 

Viktor Baloga pénzét osztogatják. A feljelentő pedig a Régiók Pártjának a körzetben induló 

képviselőjelöltje, az esélytelennek tartott Vjacseszlav Sutko. 

 

Soknemzetiségű határváros, ahol egyelőre nem kap regionális státuszt a 
magyar nyelv 
2012. október 18. – Kárpátalja 

A Csapi Városi Tanács október 11-i plenáris ülése kezdetén Balogh Oszkár, a testület 

KMKSZ-es képviselője arra kérte a város polgármesterét, hogy terjessze a tanács elé az 

általa még ez év augusztus 22-én benyújtott határozattervezetet, amely kimondaná, hogy a 

40%-ban magyarok által és 8%-ban magyarul beszélő romák által lakott határváros 

területén regionális nyelv a magyar. A tanács illetékes bizottsága és a polgármester 

asszony, mint később kiderült, nem ért egyet a törvénnyel, ezzel magyarázható, hogy azt 

máig nem terjesztették a testület elé.  
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Brenzovics László vezet a 68-as választókerületben 
2012. október 18. – Kárpátalja 

Brenzovics László megyei tanácsi képviselő, a KMKSZ alelnöke és parlamenti 

képviselőjelöltje vezet a választási küzdelemben az ua-reporter.com internetes portál 

olvasóinak körében rendezett közvélemény-kutatás eredménye szerint. 

 

Magyarország a KMKSZ-t stratégiai partnerének tekinti 
2012. október 18. – Kárpátalja 

Német Zsolt, Magyarország Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára is részt vett 

Brenzovics Lászlónak, a KMKSZ alelnökének, az ungvári központú 73. számú 

választókörzet egyetlen magyar nemzetiségű parlamenti képviselőjelöltjének ungvári 

választási gyűlésén. 

 

Ezerrel dübörög a kampányverseny  
2012. október 17. – Kárpáti Igaz Szó 

A különféle közvélemény-kutatások annyira eltérőek, hogy nagyon nehéz megtippelni, 

Kárpátalján miként alakulnak majd a pártszimpátiák. Az egyéni kerületekben szintén 

szoros a küzdelem. 

 

A Rákóczi-főiskola hallgatói és tanárai a Collegium Talentum képzésében 
2012. október 17. – Kárpátalja Ma 

2012. október 13-án, Budapesten a Magyarság Házában tartott évnyitó ünnepségen Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a Collegium 

Talentum elsőéveseit. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Támogatásával az Edutus Főiskola 

keretében működő Collegium Talentum olyan tehetségtámogató rendszer, mely a külhoni 

fiatal magyar értelmiség fejlődését segíti kutatómunkájában, mesteri és doktori 

tanulmányaiban, valamint posztdoktori tevékenységében. 

 

Pozitív hírek a kétnyelvűséget illetően 
2012. október 17. – Népújság, RTV Slovenija Hidak 

Göncz László nemzetiségi képviselő tájékoztatta a Népújságot, hogy az igazságügyi és 

közigazgatási tárcavezetővel folytatott megbeszélések alapján a parlament nemzetiségi 

bizottságának határozatai szerint az elkövetkezendő két hónapban a tárca az illetékes 

közigazgatási egységekkel és községekkel, illetve a nemzetiség képviselőivel találkozót 

szervez, ahol rövid és hosszú távú tervet készítenek a közintézmények kétnyelvű 

ügykezelésének javítása céljából. Pozitív fordulatot vett a lendvai közjegyző ügye is, a 

miniszter ugyanis a nemzetiségek véleményét akceptálva törvénymódosítást nyújt be a 

közjegyzőségről szóló törvényt illetően. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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