
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. október 19. 



 

 

 

 

 

 
2 

Dél-Amerika magyarságával találkozik Répás Zsuzsanna 
2012. október 18. – MTI, Fidesz.hu 

Dél-Amerika magyar közösségeit keresi fel csütörtökön kezdődő és október 27-ig tartó, 

több országot érintő útja során a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár; Répás 

Zsuzsanna ünnepi beszédet mond egyebek között a chilei, az uruguay-i és a brazíliai 

október 23-i ünnepségeken és állampolgársági eskütételeken is részt vesz. 

 

Martens: a romániai magyarságnak az egység az érdeke 

2012. október 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

A romániai magyarságnak az az érdeke, hogy egyetlen, egységes politikai erő lássa el 

politikai képviseletét és a közösség ne legyen megosztott a választásokon - hangsúlyozta 

Wilfried Martens, az Európai Néppárt (EPP) újraválasztott elnöke Bukarestben Kelemen 

Hunorral, az RMDSZ elnökével közösen tartott sajtóértekezletén. „A megosztottság 

súlyosan aláaknázná a romániai magyarság képviseletét. Márpedig fontos, hogy a 

magyarságnak legyen képviselete a demokratikus intézményekben. Ehhez egység kell, így 

őszintén remélem, hogy a romániai magyar közösség felsorakozik politikai képviselete, az 

RMDSZ mögött a következő választásokon” - mondta Martens. 

 

 

Az esetleges választási együttműködésről tárgyalt az EMNP és az MPP 

2012. október 18. – Erdély Ma, MTI 

Az esetleges választási együttműködésükről tárgyalt csütörtök este Székelyudvarhelyen az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP). Papp Előd, az Erdélyi 

Magyar Néppárt alelnöke, a párt tárgyalódelegációjának vezetője az MTI-nek elmondta, 

hogy a csütörtök esti tárgyalásokat felfüggesztették. Hétfőn Marosvásárhelyen ülnek ismét 

tárgyalóasztalhoz azzal a reménnyel, hogy akkor már végleges eredményt közölhetnek. 

„Az álláspontjaink közeledtek; gondolom, hogy közel állunk a megállapodáshoz” – 

jegyezte meg Papp Előd. Bíró Zsolt, az MPP elnöke is megerősítette az MTI-nek, hogy 

közeledtek az álláspontok. 

 

Újra nyílik a clevelandi magyar Szent Imre templom 

2012.október 18. - MTI, Magyar Nemzet, mandiner.hu 

Újra megnyitja kapuit a clevelandi Szent Imre római katolikus magyar templom, miután a 

Vatikán helyt adott az erre vonatkozó kérésnek. A helyi magyar egyházközösség kérésére 

visszatér a templomba a pásztori szolgálatot korábban is ellátó pap, Siklódi Sándor is. 
 

 

Deutsch-Kelemen-Toró összefejelés a Facebook-on 
2012. október 18. – Krónika, maszol.ro 

Facebook-bejegyzésben bírálta Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, mivel a szövetség vezetője románul mondott beszédet az 

Európai Néppárt bukarestben zajló kongresszusán. Kelemen Hunor válaszolt a bejegyzésre, E
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http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=185482
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68265
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128891&cim=az_esetleges_valasztasi_egyuttmukodesrol_targyalt_az_emnp_es_az_mpp
http://kereszteny.mandiner.hu/cikk/20121018_ujra_nyilik_a_clevelandi_magyar_szent_imre_templom
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68274
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a vitába több politikus is bekapcsolódott. Deutsch egy Twitter-bejegyzését osztotta meg 

szerdán a Facebok-falán is. „Bukarest, az Európai Néppárt Kongresszusa. Kelemen Hunor, 

az RMDSZ elnöke román nyelven mondott beszédet. És nem sült le a bőr a képéről!” – írta 

a politikus, aki a Twitteren dajcstomi néven ír. 

 

Borbély: hozzászoktunk Deutsch infantilis nyilatkozataihoz 

2012. október 18. – maszol.ro 

„Hozzászoktunk már Deutsch Tamás infantilis nyilatkozataihoz, nincs tisztában a 

nemzetközi konferenciákon bevett szokásokkal. Ha mi nem lennénk, akkor ő sem 

szólalhatna fel magyarul a kongresszuson, nekünk köszönheti, hogy ezt megteheti” – 

reagált a fideszes EP-képviselő Facebook-bejegyzésére Borbély László. Az RMDSZ 

politikai alelnöke rendkívül barátságtalan gesztusnak nevezte Deutsch „beszólását”, de 

nem tart attól, hogy emiatt elmérgesedne a Fidesz és az RMDSZ közötti, viszony, hiszen 

mint fogalmazott, „meg kell nézni, hogy ki mondta”. 

 

Deutsch: nem a kongresszusi Kelemen-beszédet bíráltam 

2012. október 18. – maszol.ro 

„Természetesen én írtam a bejegyzést Kelemen Hunorról” – mondta a maszol.ro-nak 

Deutsch Tamás. Az EP-képviselő szerint bejegyzését nem Kelemen Hunornak a plenárison 

elmondott háromnyelvű – angol, román és magyar – beszéde váltotta ki, hanem a 

tulajdonképpen kongresszust megelőző, szerda reggeli EPP szeminárium, „ahol Vasile 

Blaga románul, Theodor Stolojan angolul és Kelemen Hunor mindenki meglepetésére és 

megrökönyödésére ugyancsak románul szólalt meg”. 

 

Figyelemfelkeltő akciókkal sürgetné a restitúciót az EMNT 

2012. október 18. – transindex.ro, Szabadság 

Figyelemfelkeltő akciókkal akarja sürgetni az egykor államosított ingatlanok 

visszaszolgáltatását az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT). Az EMNT a "restitutio 

in integrum" ("előbbi állapotba visszahelyezés") jelszavával elindított országos kampány 

során több erdélyi városban a még vissza nem szolgáltatott ingatlanok előtt tartanak 

megmozdulásokat az elkövetkező hetekben. 

 

Kerekes: Csegzi egy megbízatásnak tesz eleget 

2012. október 18. – transindex.ro 

Rontja Csegzi Sándor független jelöltként történő indulása a parlamenti választásokon 

Kerekes Károly képviselő esélyeit, hogy egy új mandátumot szerezzen. Marosvásárhely 

volt RMDSZ-es alpolgármestere indulásával csak azt éri el, hogy megosztja a magyar 

szavazókat, vizet hajtva ezzel Marius Paşcan malmára - derült ki Kerekes Transindexnek 

adott nyilatkozatából. A magyarellenességéről ismert volt Maros megyei prefektus a PDL 

színeiben indul abban a választókerületben, ahol Csegzi és Kerekes is megméretkezik. 

 

Kizárták Csegzit az RMDSZ-ből 

2012. október 18. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

http://maszol.ro/index.php/belfold/3942-borbely-hozzaszoktunk-deutsch-infantilis-nyilatkozataihoz
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/3943-deutsch-nem-a-kongresszusi-kelemen-beszedet-biraltam
http://itthon.transindex.ro/?hir=30796
http://itthon.transindex.ro/?hir=30804
http://itthon.transindex.ro/?hir=30811
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A RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöksége mai ülésén eldöntötte: a szövetség 

alapszabályzatának 121. cikkelye alapján kizárja az RMDSZ soraiból Csegzi Sándort, 

miután a politikus tegnap este bejelentette, független jelöltként indul a parlamenti 

választáson az 1. számú marosvásárhelyi képviselői választókerületben. 

 

Az EBESZ kisebbségi főbiztosát tájékoztatja Markó Attila a Mikó-ügyről 

2012. október 18. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ezen a héten tartják Macedónia fővárosában az EBESZ „Kisebbségvédelem a Balkán 

térségben: trendek, kihívások, kilátások” c. konferenciáját, melyen részt vesz Markó Attila 

kisebbségügyi államtitkár. A konferencia idején tájékoztatni kívánja az EBESZ Kisebbségi 

Főbiztosát a Székely Mikó Kollégium épülete körül kialakult helyzetről. 

 

Frunda: legyőzőm Floreát! 

2012. október 18. – transindex.ro 

Frunda György meggyőződése, hogy le fogja győzni Dorin Floreát a december 9-i 

parlamenti választásokon, ha Marosvásárhely polgármestere valóban indul a 

megmérettetésen. A szenátor ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy nem lesz meg a 

többsége, és a voksok visszaosztása eredményeként egy USL-s jelölt fog bejutni a 

parlamentbe. 

 

Mesterséges feszültségkeltés 

2012. október 18. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Egyoldalúan bemutatott és mesterségesen keltett problémának tartja Hargita megye 

prefektusa az egyik központi televízióban elhangzottakat, miszerint nincsenek kétnyelvűen 

megjelenítve a dokumentumok a Hargita Megyei Tanfelügyelőség honlapján. A prefektus 

közölte, utánanézett az ügynek és kiderült, hogy az elhangzottak nem igazak. A Hargita 

Megyei Tanfelügyelőség honlapjának kétnyelvű kiadása van, minden megjelenik románul 

és magyarul is. 

 

Hunyad megyében is építkezik a Néppárt 

2012. október 18. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Déván alapított helyi szervezetet az Erdélyi Magyar Néppárt október 17-én, szerdán. A 

Néppárt a december 9-i parlamenti választásokon Hunyad megyében is indít jelöltet. Az 

alakuló gyűlésen a dévai Néppárt elnökének László Gergely Pál helytörténészt 

választották, az alelnöki tisztéggel Móra Attilát és Serestély Leventét bízták meg. 

 

A YEPP teljes jogú tagjává válhat a MIÉRT 

2012. október 18. – maszol.ro 

A Bukarestben zajló EPP Kongresszus keretében csütörtökön reggel került sor az RMDSZ, 

a Magyar Ifjúsági Értekezlet és a YEPP (az Európai Néppárt ifjúsági szervezete) 

vezetőségének találkozójára. A találkozó alkalmával a jelenlevők a MIÉRT teljes jogú 

YEPP taggá válásának procedúrája mellett a fiatal vállalkozók támogatásáról, az ifjúság 

körében fellelhető munkanélküliség csökkentéséről, valamint Kolozsvár 2015-ös európai 

ifjúsági fővárosi címre való pályázásáról is egyeztettek. 

http://itthon.transindex.ro/?hir=30808
http://itthon.transindex.ro/?hir=30810
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/mesterseges-feszultsegkeltes
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=128878&cim=hunyad_megyeben_is_epitkezik_a_neppart
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/3966-a-yepp-teljes-jogu-tagjava-valhat-a-miert
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USL-nagygyűlés: magyarellenes felhangok 

2012. október 18. – Krónika, Szabadság 

A magyarellenes felhangok sem hiányoztak a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) 

szerda esti, bukaresti rendezvényéről, amelyen a Nemzeti Arénában több tízezer, 

autóbuszokkal odaszállított szimpatizáns előtt mutatták be a balliberális szövetség 

képviselő- és szenátorjelöltjeit. A rendezvényen Victor Ponta, a PSD elnöke a magyar 

önrendelkezési törekvések ellen is szót emelt, kijelentve: „Románia nemzetiségtől 

függetlenül minden románé (sic!), nem Tőkés László európai parlamenti képviselőé vagy 

Traian Băsescu államfőé.” 

 
Közgyűlés előtt a Csemadok - Bárdos válthatja Hrubíkot 

2012. október 18. – hirek.sk, Új Szó 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség (Csemadok) október 20-án, 

Ipolynyéken tartja országos közgyűlését, amelyen a tisztújítás mellet szerkezeti átalakításra 

is sor kerül. Hrubík Béla országos elnök megerősítette: két választási időszak után 

leköszön az elnöki posztról. A területi választmányok egyhangúlag Bárdos Gyulát jelölték 

az elnöki posztra. 

 

Nem jutna be a parlamentbe az SDKÚ-DS 

2012. október 18. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Ha most tartanák a parlamenti választásokat, az SDKÚ a szavazatok 4,8 százalékát 

szerezné meg. A győztes a Smer lenne 40%-kal, majd az Egyszerű Emberek következne 

9,1%-kal. A Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 8,4%-ot szerezne, a Most-Híd pedig 

7,3%-ot. Daniel Lipšic Új Többség pártjával együtt a Szabadság és Szolidaritás (SaS) is 

bekerülne a parlamentbe 8,5%-os eredménnyel - derül ki az MVK közvélemény-kutató 

ügynökség felméréséből. Az MKP 4,5 százalékos támogatottságával parlamenten kívül 

maradna. 

 

Nyárasdra látogatott Dr. Balogh Csaba 

2012. október 18. – Szabad Újság 

Ígéretéhez híven folytatja országjáró korútját a magyarlakta vidékeken Magyarország 

pozsonyi nagykövete. Balogh Csabát és feleségét október 16-án protokoll-látogatáson 

fogadta Bacsó László, Nyárasd polgármestere, valamint a képviselő testület tagjai. 

 

Ipoly-hidak – Érsek felhívása az MKP-hoz 

2012. október 18. – Új Szó 

Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője felszólítja a Magyar Közösség Pártja nyitrai 

önkormányzati képviselőit, hogy minél hamarabb kezdeményezzenek rendkívüli megyei 

testületi ülést az Ipoly-hidak építése körüli helyzet megoldása érdekében. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=68279
http://www.hirek.sk/kultura/20121018152922/Kozgyules-elott-a-Csemadok-Bardos-valthatja-Hrubikot.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121018150048/Nem-jutna-be-a-parlamentbe-az-SDKU-DS.html
http://www.szabadujsag.com/regio/7703-nyarasdra-latogatott-dr-balogh-csaba
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/18/ipoly-hidak-ersek-felhivasa-az-mkp-hoz
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Határon túli magyar középiskolások tábora Füleken 

2012. október 18. – hirek.sk 

Október 15-én vette kezdetét Füleken a Kultúrák Közötti Kommunikáció a Kárpát-

medencében elnevezésű, ötnapos nemzetközi diáktábor, amely a határon túli magyar 

középiskolák összefogására irányul. 

 

Dzurindából tanácsadó lett a szerb kormánynál 

2012. október 18. – SITA, bumm.sk 

Az európai integrációért felelős szerb miniszterelnök-helyettesnek osztogat tanácsokat 

Mikuláš Dzurinda, volt szlovák kormányfő, aki jelenleg parlamenti képviselőként 

ténykedik. 

 
Az MNT minden rendelkezésre álló törvényes eszközzel tiltakozni fog Szabadka 

rombolása ellen 

2012. október 18. – Vajdaság Ma 

A szabadkai városvezetés és a városi Tervbizottság egymásnak is ellentmondó, ugyanakkor 

egymást mosdató nyilatkozatai kapcsán, amelyek el kívánják maszatolni a városvezetők és 

a tervbizottság elnökének valódi célját és terveit, ami nem más, mint Szabadka 

központjának lerombolása, véli a Magyar Nemzeti Tanács. 

 

LDP: erős autonomista tömb kell! 
2012. október 18. – Vajdaság Ma 

Dušan Mijić, a Liberális Demokrata Párt (LDP) tartományi bizottságának elnöke szerint 

Vajdaságnak komoly autonomista tömbre van szüksége, amelyet pártok alkotnának és 

amely küzdene a politikai autonómiáért. 

 

320 éves a péterváradi vár 

2012. október 18. – Vajdaság Ma 

A péterváradi vár építésének kezdetéről emlékeznek meg ma a Várban levő újvidéki 

Városi Múzeumban. 

 

„Büntetni kell a vízummentességgel történő visszaéléseket” 
2012. október 19. – Magyar Szó 

Bár úgy tűnik, hogy az idei év végéig még biztosan megmarad a vízummentes utazás, az 

Európai Unió nem áll el azon szándékától, hogy kidolgozza a vízummentesség átmeneti 

megszüntetését elősegítő mechanizmust. Erről nyilatkozott csütörtökön a belgrádi sajtónak 

Vincent Degert, az EU szerbiai küldöttségének vezetője. 
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http://www.hirek.sk/oktatas/20121018110503/Hataron-tuli-magyar-kozepiskolasok-tabora-Fuleken.html
http://www.bumm.sk/74380/dzurindabol-tanacsado-lett-a-szerb-kormanynal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14264/Az-MNT-minden-rendelkezesre-allo-torvenyes-eszkozzel-tiltakozni-fog-Szabadka-rombolasa-ellen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14264/Az-MNT-minden-rendelkezesre-allo-torvenyes-eszkozzel-tiltakozni-fog-Szabadka-rombolasa-ellen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14270/LDP-eros-autonomista-tomb-kell.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14262/320-eves-a-petervaradi-var.html
http://www.magyarszo.rs/fex.page:2012-10-19_Buntetni_kell_a_vizummentesseggel_torteno.xhtml
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Nyelvészeti konferencia a Rákóczi-főiskolán 
2012. október 18. – Kárpátalja Ma 

A magyar-ukrán nyelvi kapcsolatok múltja és jelene címmel kétnapos tudományos 

konferencia kezdődött a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán október 18-án. A 

konferencia az Ukrán Tudományos Akadémia Ukrán Nyelvi Intézete, az Ukrán Oktatás- és 

Tudományügyi, Ifjúsági és Sportminisztérium, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola szervezésében valósul meg. 

 

A „beregszászi” lesz a legszennyesebb választókerület? 

2012. október 18. – Kárpátalja Ma 

A mukachevo.net portál beszámolója szerint a választási kampány menetét elemezve 

Pascsenkó, a Politikai Kutatások Kárpátaljai Intézete igazgatója jelezte: azért lesz a 

beregszászi (azaz a 73-as számú, Nagyszőlős központú egyéni választókerület) a 

legszennyesebb körzet, mert az bír a legnagyobb jelentőséggel a régió meghatározó 

politikai szembenállása szempontjából. 

 

Ukrajna: a kormányzó Régiók Pártja vezet a friss felmérések szerint 

2012. október 18. – MTI, hirado.hu 

Jelentős fölénnyel továbbra is a kormányzó Régiók Pártja vezet az ukrajnai közvélemény-

kutató intézetek utolsó, a jövő vasárnapi parlamenti választások előtt közzétett felmérései 

szerint. 

 
A zágrábi magyar nagykövetség új kulturális attaséja  

2012. október 18. – Új Magyar Képes Újság 

Október elseje óta új kulturális szakdiplomata dolgozik Magyarország zágrábi 

nagykövetségén: a vajdasági származású Dezső János, aki a Kossuth Rádió balkáni 

tudósítója, a Határok nélkül c. magazinműsor felelős szerkesztője volt éveken keresztül. 

Idén a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. 

 

 
Magyar tanfolyamok a Népfőiskolánál 
2012. október 18. – Volksgruppen 

A Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának intézményében 2012 őszén is folytatódnak a 

nyelvtanfolyamok. Tartományunkban ez az egyetlen intézmény, ahol megszerezhető a 

nemzetközileg is elismert ECL-nyelvi diploma, mondja Somogyi Attila, a népfőiskola 

tanára. 
 Ő
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13982-ukran-konferencia
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13981-a-beregszaszi-lesz-a-legszennyesebb-valasztokerulet
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/18/10/Ukrajna_a_kormanyzo_Regiok_Partja_vezet_a_friss.aspx?source=hirkereso
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3864-a-zagrabi-magyar-nagykoevetseg-uj-kulturalis-attaseja
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/172518/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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