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Megbírságolták Gubík Lászlót iratai visszatartása miatt 

2012. október 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Újabb bírsággal sújtotta a lévai járási rendőrkapitányság Gubík Lászlót, amiért nem adta le 

érvénytelennek nyilvánított személyi igazolványát. Gubík Lászlót két hete beidézte a 

rendőrség, hogy adjon magyarázatot arra, miért nem adta le személyi igazolványát 

többszöri felszólítás ellenére sem. Ezúttal sem tett eleget a felszólításnak, és ezért 33 eurós 

bírságot róttak ki rá. 

 

Beneš-dekrétumok - Magyar képviselők kérdése az Európai Bizottsághoz 

2012. október 26. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Kérdéssel fordul az Európai Bizottsághoz három magyar európai parlamenti képviselő a 

Beneš-dekrétumok ügyében. A bizottságnak írt levélben Bagó Zoltán, a Fidesz, valamint 

Mészáros Alajos, a Magyar Közösség Pártja képviselője, továbbá Tőkés László azt 

kérdezte a testülettől: mikor kötelezi arra Szlovákiát, hogy a diszkriminatív rendeleteket 

távolítsa el jogrendjéből. 
 

 
Kása Zoltánt választotta elnökévé a Sapientia egyetem szenátusa 

2012. október 26. – Krónika, transindex.ro 

Kása Zoltán professzort választotta elnökévé pénteki alakuló ülésén a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem (EMTE) szenátusa. Az egyetem intézményi akkreditációját 

követően az elmúlt hetekben megrendezték az oktatási törvényben előírt vezetői 

választásokat: először a tanszéki, kari, majd az egyetemi szintű döntéshozó testületek 

kijelölésére került sor. 

 

Az EMNP jelöltjeinek visszalépését kérik a szórványmegyék RMDSZ-elnökei 

2012. október 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Nyílt levélben fordultak Toró T. Tiborhoz kilenc megye RMDSZ-szervezeteinek elnökei, 

miután az EMNP elnöke Winkler Gyulának küldött válaszlevelében elzárkózott attól, hogy 

pártja ne indítson jelölteket a szórványban. A szervezetvezetők úgy vélik, Toró “sajnálatos 

módon a pártérdeket a szórványban élő magyar közösségek érdeke fölé helyezte”. 

 

Ki hazudik? – Különböző választási matematikák 

2012. október 26. – Erdély Ma 

„Nem akarok polémiába keveredni más politikai pártok vezetőivel, azt azonban, hogy 

kinek, hol, milyen bejutási esélyei vannak, a számok alapján ítéljék meg maguk” – 

jelentette ki Márton Árpád parlamenti képviselő csütörtöki sajtótájékoztatóján, és az idei 

önkormányzati választási eredményekről szóló tájékoztatót osztotta szét. A számok az idei 

önkormányzati választásokon a különböző pártokra leadott szavazatokat összesítik Szatmár 

és Bihar megyében, ahol Toró T. Tibor EMNP-elnök szerint jó esélye van pártjának arra, 

hogy mandátumot szerezzen. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121026175044/Megbirsagoltak-Gubik-Laszlot-iratai-visszatartasa-miatt.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20121026153426/Benes-dekretumok-Magyar-kepviselok-kerdese-az-Europai-Bizottsaghoz.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68547
http://itthon.transindex.ro/?hir=30894
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129349&cim=ki_hazudik_kulonbozo_valasztasi_matematikak
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Kelemen: jogerős ítéletig ártatlan az a két jelölt, akiknek bűnvádi aktájuk van 

2012. október 26. – Erdély Ma 

Az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor azt állítja, hogy csak két RMDSZ-es jelöltnek van 

bűnvádi aktája, de a Szövetség ártatlannak tartja őket mindaddig, míg az ügyükben nem 

születik jogerős ítélet, tudósít a Mediafax. Kijelentette, hogy Markó Attila államtitkárról 

van szó, aki egy sepsiszentgyörgyi körzetben indul egy képviselőházi helyért és Olosz 

Gergely Kovászna megyei képviselőről, aki a Kézdivásárhely–Kovászna–Bodzaforduló 

körzetben indul egy szenátori mandátumért. 

 

Csegzi Sándor, öreg öcsi 

2012. október 26. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája szerint „Marosvásárhely arról híresült el az elmúlt egy évben, 

hogyan játszották ki a magyar érdekképviseletek saját maguk alól az önkormányzati 

helyeket. Sűrítve lehet itt követni, ki mit hogy ront el, melyek a szervezeti, elvi problémák, 

hiányosságok Erdély szerte. A polgármester-választásra való felkészülés hetek alatt vált 

politikai szappanoperává. A helyi epizódokban egy szebb jövőre érdemes jelölt dolgozta 

fel, majd ásta el önmagát: Vass Levente. Az önkormányzati választáson végül Vass helyett 

Frunda futott neki, teljes erőbedobással, a vereségnek”. 

 

Leadták a dokumentcáiót a háromszéki jelöltek 

2012. október 26. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Kovászna megyében a pártok közül elsőként az RMDSZ csapata nyújtotta be a két szenátor 

és négy képviselői helyet megpályázó dokumentációt a választási bizottsághoz, majd azt 

követően a törvényszék elé iktatásra. A jelöléssel kapcsolatban a Szövetség területi elnöke, 

Tamás Sándor elmondta: „Azt ígértük Háromszéket, Székelyföldet újjáépítjük. Ehhez erős 

helyi és parlamenti képviseletre van szükségünk. Csak így tudjuk bővíteni a magyar 

közösség jogait, fejleszteni településeinket és az egész Székelyföldet. Ennek jegyében állt 

össze az RMDSZ megyei csapata.” 

 
Volt parlamenti képviselő hagyta ott a Hídat 

2012. október 26. – bumm.sk 

Renáta Lenártová kassai alpolgármester nagy sajtónyilvánosság előtt hagyta ott a Hídat. 

Előtte azonban egy másik fontos kassai Híd-tag is otthagyta a pártot, ám jóval 

csendesebben: Igor Sidor. 

 

Komáromban zajlik a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala V. Országos Konferenciája 

2012. október 26. – Új Szó 

A szlovákiai magyar felsőoktatás helyzete és a Ki a magyar? kérdéskörök megvitatásával 

vette kezdetét péntek délután a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala V. Országos 

Konferenciája Komáromban, a Selye János Gimnázium dísztermében. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129375&cim=kelemen_jogeros_iteletig_artatlan_az_a_ket_jelolt_akiknek_bunvadi_aktajuk_van
http://manna.ro/velemeny/csegzi-sandor-oreg-ocsi-2012-10-26.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/leadtak-a-dokumentcaiot-a-haromszeki-jeloltek
http://www.bumm.sk/74703/volt-parlamenti-kepviselo-hagyta-ott-a-hidat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/26/komaromban-zajlik-a-szlovakiai-magyarok-kerekasztala-v-orszagos
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Prőhle Gergely magyar külügyi helyettes államtitkár Pozsonyban  

2012. október 26. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja székházában látogatott Prőhle Gergely, a Külügyminisztérium 

helyettes államtitkára Balogh Csaba, Magyarország szlovákiai nagykövete kíséretében. 

Prőhle pozsonyi útja során találkozott A. Nagy László kisebbségügyi biztossal és a Most-

Híd elnökével, Bugár Bélával is. 

 

Nem kell nekünk a kétnyelvűség? 

2012. október 27. – Veres István – Új Szó 

A nyitrai egyetemen továbbképzést indítanának azzal a céllal, hogy a magyar–szlovák 

környezetben dolgozó adminisztratív munkaerők a kétnyelvű hivatalos nyelvhasználatból 

fejlesszék tudásukat. Megkapták az akkreditációt, tavasszal szét is küldték a tájékoztatókat 

az önkormányzatoknak és a cégeknek, az érdeklődés viszont gyér. A tanulmányi program 

szakfelelőse elmondta, két-három érdeklődő számára nem éri meg elindítani a kurzust. 

( a cikk teljes terjedelmében a mai Új Szóban olvasható) 

 

Megemlékezés Temerinben mindenszentek napján 
2012. október 26. – Vajdaság Ma 

Temerinben a kommunista partizánterror több mint háromszáz helyi áldozatára 

mindenszentek napján emlékeznek a Nyugati temető közös sírjának emléktábláinál. A 

megemlékezésen magyarországi zarándokcsoport is részt vesz Schmittné Makray 

Katalinnak, a tervezett újvidéki emléktorony védnökének vezetésével. 

 

Meghalt Szöllősy Vágó László 

2012. október 26. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

76 éve korában elhunyt Szöllősy Vágó László pszichológus, népművelő, intézményvezető, 

pedagógus, újságíró. Szöllősy Vágó László számos elismerés és kitüntetés tulajdonosa. 

Legutóbb augusztusban ismerték el tevékenységét, akkor vette át a Magyar Érdemrend 

Lovagkeresztje elismerést. 

 

Feltételes időpont? 
2012. október 27. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Večernje novosti belgrádi napilap értesülései szerint megtörténhet, hogy ha Szerbia 

december elejéig ismét megkezdi a tárgyalásokat Prishtinával, és gyors, látható 

eredményeket mutat fel, akkor a decemberi ülésén az Európai Tanács feltételesen kitűzi az 

ország számára a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját. „A feltételes dátum 

azt jelentené, hogy ha Szerbia teljesíti a kulcsfontosságú feltételeket, akkor azonnal 

elkezdheti a csatlakozási tárgyalásokat” – nyilatkozta Varga László VMSZ-es képviselő. 

 

Új igazgatóbizottság a Dunatáj élén 
2012. október 26. – Fekete J. József – Magyar Szó 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36261-prohle-gergely-az-mkp-elnoksegi-ulesen
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14305/Meghalt-Szollosy-Vago-Laszlo.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-27_Felteteles_idopont.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-26_Uj_igazgatobizottsag_a_Dunataj_elen.xhtml
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Másfél éves késlekedést követően új igazgatóbizottságot kapott Zombor város magyar 

nyelvű hetilapja, a Dunatáj. Az alapítói jogokat gyakorló Magyar Polgári Kaszinó 

választmánya kinevezte a Lapkiadó Intézmény igazgatóbizottságát, illetve a hetilap 

megbízott főszerkesztőjét. 

 

Újabb ajándék az MNT-től Kúlára 
2012. október 26. - K. Lívia – Magyar Szó 

A kúlai Petőfi-brigád Általános Iskola a Magyar Nemzeti Tanácsnak köszönhetően egy 

interaktív táblával gazdagodott, amelyet az oktatási intézmény nevében Blaskó Erzsébet 

igazgatónő vett át Valka Károlytól, az MNT kúlai tagjától. 

„Erős összefogás nélkül nem tudjuk elérni céljainkat” 

2012. október 26. – Kárpátinfo 

2006-tól Ungváron, a börtön falán emléktábla emlékeztet az 1956-os magyarországi 

eseményekre, arra, hogy e szögesdróttal körbevett épületben is igen sok bátor forradalmárt 

tartottak fogva anno. A Magyar Köztársaság Ungvári Főkonzulátusa szervezésében idén is 

az ünnep előestéjén gyülekezett itt a megyeszékhely magyarsága, hogy együtt emlékezzen, 

hogy fejet hajtson mindazok előtt, akik 56 évvel ezelőtt bátran szembeszálltak az elnyomó 

hatalommal. 
 

 

Csete Örs könyve 1956-ról középiskolai segédtananyag 
2012. október 26. – RTV Slovenija Hidak 

Több mint száz egykori 1956-os forradalmárral – köztük huszonkét halálraítélttel – 

készített életútinterjút 1956 Budapest című riportkönyvében Csete Örs, akinek kötetét 

lengyel és japán nyelvre is lefordították, és segédkönyvként használják az ázsiai 

szigetország középfokú oktatásában. Gelencsér Gábor a letenyei ünnepi megemlékezés 

alkalmával kérdezte Csete Örsöt, az 1956-os halálraítéltek fotósát. 

 

Nemzetiségi Ügyek Munkaközössége 
2012. október 26. – Volksgruppen 

Javaslatot mutatott be a Nemzetiségi Ügyek Bécsi Munkaközössége a népcsoport-törvény 

módosítására ezen a héten. A kezdeményezők, köztük az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetsége nem tartják kielégítőnek azt a javaslatot, amit a 

Kancelláriahivatal terjesztett be márciusban a parlament elé a népcsoport-törvény 

módosítására. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-26_Ujabb_ajandek_az_MNT-tol_Kulara.xhtml
http://karpatinfo.net/hetilap/ukrajna-kultura/eros-osszefogas-nelkul-nem-tudjuk-elerni-celjainkat
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/4960
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/172924/
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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   
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