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A gyarapodó magyar közösségért 
2012. szeptember 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyar kormány megkezdte az oktatási-nevelési támogatás folyósítását a külhoni 

magyar tanulók részére. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

szerdán Újvidéken jelképesen hat családnak adta át a 75 eurónak megfelelő összeget. 

Köszöntőjében a helyettes államtitkár kiemelte az anyanyelvű oktatás fontosságát. 

Elmondta, hogy a MÁÉRT tavaly elfogadta azt a nemzetpolitikai stratégiai dokumentumot, 

amelyben meghatározták a legfontosabb nemzetpolitikai célkitűzéseket. Átfogó cél, hogy a 

magyar közösségek gyarapodó közösségek legyenek. Ebben kulcsfontosságú szerepet 

játszanak az oktatási intézmények, hangoztatta. 

 

Részt vesz a parlamenti választásokon az EMNP 
2012. szeptember 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

A lehető legszélesebb magyar összefogás részeként venne részt az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) a decemberi parlamenti választásokon. Toró T. Tibor pártelnök szerint a 

romániai magyar politikai pártoknak a közösen kialakítandó erdélyi magyar nemzeti 

minimumot kell majd képviselniük. Szerdai sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor elmondta, 

reméli, hogy az összefogásban az RMDSZ is partner lesz, ha mégse, akkor az EMNP egy 

szűkebb összefogás tagjaként indul a választásokon. Konkrétan az EMNP-hez ideológiailag 

közelebb álló Magyar Polgári Pártot (MPP) említette, hozzátéve, hogy az összefogásról 

szóló tárgyalásokkal megvárják az MPP szeptember végére tervezett tisztújító 

kongresszusát. 

 

Kelemen: nyitva állnak a kapuk a szövetségben 
2012. szeptember 5. – maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (MPP) politikusai egyaránt azt 

szorgalmazták szerdai sajtótájékoztatójukon, hogy az erdélyi magyar politikai szervezetek 

fogjanak össze a decemberi parlamenti választásokon. Az RMDSZ elnöke a maszol.ro-nak 

múlt héten adott interjúban a választások előtti összefogásról azt nyilatkozta: nyitott 

bármilyen kezdeményezésre, ami szövetségen belül történik. „Ami az RMDSZ-en belül 

történik, és aki ezért tenni akar, az előtt nyitva állnak a kapuk a szövetségben. A 

szövetségben mindenkinek van helye” – fogalmazott Kelemen Hunor. 

 

A nyelv megőrzése nem pénzkérdés 
2012. szeptember 5. – MTI, Magyar Hírlap 

A rokonság azt jelenti, hogy nem vagyunk egyedül, hogy vannak, akikkel közös múltunk, 

jelenünk, jövőnk van, hogy vannak, akikért önmagukon túl is felelősséggel tartozunk. A 

nyelvrokonság is ilyen - jelentette ki Áder János köztársasági elnök szerdán Siófokon a 

Finnugor Népek VI. Világkongresszusát megnyitó beszédében. A háromnapos 

rendezvényen egyebek között etnopolitikai, jogi, nyelvi, oktatási, kulturális és demográfiai M
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kérdések kerülnek napirendre, de számos kulturális program is várja a részt vevő országok 

delegáltjait. A kongresszuson 25 finnugor nyelvű nemzetiség képviselői vannak jelen. 

 

Magyarországi utazási lehetőség határon túli magyar középiskolásoknak 
2012. szeptember 6. – MTI, Új Szó Online 

Határon túli magyar középiskolásoknak hirdet diákutaztatási pályázatot a Rákóczi 

Szövetség az október 23-i nemzeti ünnep alkalmából. A szervezet közleményében 

kiemelte: a program célja, hogy a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar 

középiskolások ellátogassanak egy magyarországi középiskolához, és ott ünnepeljék meg 

az 1956-os forradalmat, illetve a látogatás révén minél több közvetlen kapcsolat alakuljon 

ki a diákok, a tanárok és az iskolák között. 

 

Felmérés: az emberek 43 százaléka baráti országnak látja Magyarországot 
2012. szeptember 5. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, 

Magyar Hírlap 

A megkérdezettek 43 százaléka inkább baráti, 38 százalékuk pedig inkább ellenséges 

országnak látja Magyarországot, de 77 százalékuk nem bízik, illetve nagyon nem bízik a 

szomszédos országban – derül ki az IRES közvélemény-kutató legfrissebb felméréséből. A 

válaszadók 35 százaléka – ezen belül nagyobb arányban a fiatal korosztály – úgy gondolja, 

Románia területeket veszíthet, 62 százalék szerint ez a veszély nem áll fenn. A magyarok és 

románok közötti kapcsolatokat a megkérdezettek 59 százaléka jónak, 23 százalékuk pedig 

rossznak tartja. 

 

Reding bekopizta Tőkésnek a Winklernek írt választ 
2012. szeptember 5. – maszol.ro, Szabadság 

Szóról szóra ugyanazt írta Tőkés Lászlónak is Viviane Reding, az Európai Bizottság 

alapjogi biztosa a Mikó-ügy kapcsán, mint tette azt Winkler Gyula és Sógor Csaba 

RMDSZ-es EP-képviselőknek: bár az uniós végrehajtó testületnek nincs a 

kisebbségvédelemre vonatkozó jogköre, mindent elkövet annak érdekében, hogy a 

kisebbségi és egyházi jogok ne sérüljenek. 

 

Az EMNP az esetleges nyomásgyakorlás kivizsgálását kéri a Mikó-ügy kapcsán 
2012. szeptember 5. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) a Legfelső Bírói Tanácstól (CSM) kér vizsgálatot 

annak tisztázására, nem érte-e politikai nyomás a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 

Kollégium ügyében három évig nyomozó ügyészeket, vagy az első fokon ítéletet hozó bírót 

- jelentette be szerdai sajtóértekezletén Toró T. Tibor, a párt elnöke. 
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Ladányit és Verestóyt jelölték a szenátori és képviselői tisztségekre 
2012. szeptember 5. – transindex.ro 

Verestóy Attilát és Ladányi László Zsoltot jelölte a szenátori és képviselői tisztségekre az 

RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete titkos szavazással a kedd délutáni küldöttgyűlésen. 

 

Tamás Sándor: mind a hat Kovászna megyei parlamanti hely az RMDSZ-é 
lehet 
2012. szeptember 5. – Erdély Ma 

Tamás Sándor szerint az RMDSZ megszerezheti az idei választásokon mind a hat 

parlamenti mandátumot Kovászna megyében. A megyei tanácselnök úgy véli, hogy a 

román pártok „kemény harcából” a szövetség kerülhet ki győztesen, így megszerezve a 

negyedik képviselői mandátumot is, amelyet most Horia Grama, szociáldemokrata 

politikus tölt be, Orbaiszék-Bodza körzetet képviselve. 

 

MPP: nemcsak most kell összefogni 
2012. szeptember 6. – Krónika 

Továbbra is szorgalmazza a parlamenti választásokra a „magyar nemzeti válogatott” 

felállítását a Magyar Polgári Párt (MPP), bár háromszéki vezetői tegnapi 

sajtótájékoztatójukon kifejtették, nem hiszik, hogy az RMDSZ hajlandó lenne erre. Bálint 

József, a polgári párt sepsiszentgyörgyi elnöke hangsúlyozta, megértették, hogy az Igazság 

napján a közösségi jogokért, a közös célért össze kellett fogni, ezért a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT) tagjaival részt vettek a megmozduláson. 

 

Érmellék: biciklivel az autonómiáért 
2012. szeptember 6. – Krónika, Erdély Ma 

A partiumi magyar önrendelkezés gondolatának népszerűsítéséért szervez kerékpártúrát 

az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, az Erdélyi Magyar Néppárt, illetve az Erdélyi Magyar 

Ifjak Bihar megyei szervezetei Nagyvárad és Érmihályfalva között. 

 

EPP-kongresszus: az RMDSZ is házigazda 
2012. szeptember 6. – Krónika 

Az Európai Néppárt (EPP) 21., októberben megtartandó bukaresti kongresszusának Traian 

Băsescu államfő, a Demokrata-Liberális  Párt és az RMDSZ lesz a házigazdája –jelentette 

be Wilfried Martens, az európai konzervatív pártokat tömörítő alakulat elnöke. 

 

Elfogadtatni a magyar kultúrát 
2012. szeptember 6. – Krónika, Szabadság 

A hagyományokhoz ragaszkodó, korszerű Magyarország-képet kell közvetíteni a kultúrán 

keresztül – vallja Kósa András László, a Balassi Intézet Bukaresti Magyar Kulturális 

Központjának új igazgatója. A marosvásárhelyi származású szociológus – aki a Pro 
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Minoritate folyóirat főszerkesztője volt – szeptember 1-jétől irányítja a román fővárosban 

a magyar kulturális központ tevékenységét. 

 

Eckstein: átláthatóbbá, hatékonyabbá tenni az ombudsman intézményét 
2012. szeptember 6. – Szabadság 

Elmondása szerint hozzáértésével, kapcsolatrendszerével, kitartásával ismertebbé, 

hatékonyabbá tudná tenni a Nép Ügyvédje (ombudsman) intézményét Eckstein-Kovács 

Péter, akinek a tisztségre való jelöltségét az őt javasló RMDSZ, jelentős számú civil 

szervezet, és Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke is teljes mértékben 

támogatja. 

 

Szkepticizmus MOGYE-ügyben 
2012. szeptember 6. – Krónika 

Nem valószínű, hogy a MOGYE ügyét előremozdítja majd az államelnök kedden tett 

kijelentése – vélekedtek a Krónika által megkérdezett magyar illetékesek Traian Băsescu 

azon nyilatkozatáról, amely szerint egy kisebbségnek alapvető joga anyanyelvén tanulni 

egy olyan egyetemen, amelynek kötelessége biztosítani a kisebbségek anyanyelvű 

oktatását. A megkérdezettek szkeptikusan fogadták a nyilatkozatot, véleményük szerint 

további ígérgetések helyett konkrét lépésekre lenne szükség. Tanárok, szülők és diákok 

ugyanakkor hétfőtől tüntetéssorozatot szerveznek az oktatási tárca bukaresti székhelye 

előtt. 

 

Polis: kissé megerősödött az SDKÚ 
2012. szeptember 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Polis felmérése szerint az egyöntetűen legnépszerűbb Smer mögött az Egyszerű 

Emberek és az SDKÚ számíthat a legnagyobb támogatottságra. A Híd népszerűségét hét, 

az MKP-ét pedig 4,8 százalékra mérték. 

 

A kitelepített magyarokra emlékeznek Izsán 
2012. szeptember 5. – bumm.sk, Szabad Újság 

Szeptember 8-án, szombaton a beneši törvények miatt meghurcolt magyarokra 

emlékeznek a komáromi járásbeli Izsán, egy emléktáblát is felavatnak tiszteletükre a 

községben. A rendezvény fővédnöke Molnár Attila dél-komáromi polgármester és Domin 

István izsai polgármester. 

 

Türelmi idő a CBA-nak: Boldoghyék október végéig várnak 
2012. szeptember 5. – hirek.sk 

Annak ellenére, hogy a CBA Slovakia több fórumon is hirdeti, hogy kétnyelvűsíti azokat az 

üzleteit, amelyek vásárlói erre igényt támasztanak, a magyar üzletlánc párkányi 
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élelmiszerboltjában továbbra is csak szlovák nyelvű feliratokat látni. A szlovákiai CBA-t 

magyarországi „anyavállalata” kérte meg arra, hogy üzleteiben alkalmazzon magyar 

feliratokat is. 

 

„Hogy mindenki eljuthasson a magyar óvodába és iskolába!” 
2012. szeptember 5. – Felvidék Ma 

„Hogy mindenki eljuthasson a magyar óvodába és iskolába!” volt a címe annak a sikeres 

pályázatnak, amellyel a Buzitai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola a Bethlen Gábor Alap 

által kisbuszhoz jutott. 

 

Értünk? Magyar Szövetség? Mi lesz az MKP-ból? 
2012. szeptember 6. – Veres István – Új Szó 

Magyar Közösség Pártja, Szlovákiai Magyar Párt, Magyar Szövetség, Értünk. Ilyen 

javaslatok is érkeztek az MKP napokban zajló járási konferenciáin a párt új nevére. A 

regionális szervezetek a napokban tárgyalják a szeptember 22-re, Fülekre tervezett 

kongresszus napirendi pontjait, elsősorban a névváltoztatást. Az esetleges névváltoztatás 

mellett a párt alapszabályának módosítását tervezi az MKP vezérkara. Ezzel kapcsolatban 

Berényi József pártelnök elmondta, hatékonyabbá kell tenni a párt felépítését, az MKP 

„jelenlegi helyzetében nem engedheti meg magának, hogy felesleges pártszervei legyenek”. 

 

Kaliňák lehet a kormányfő 
2012. szeptember 6. – Új Szó 

Csak jövő év decemberében fogja bejelenteni a kormányzó Smer, hogy kit támogat a 2014-

es államfőválasztáson. A SME napilap értesülései szerint a párt elnökjelöltje a jelenlegi 

kormányfő Robert Fico, a Smer elnöke lesz, Ha Fico indulni fog a választáson, úgy utódja a 

kormány élén minden bizonnyal a jelenlegi belügyminiszter, Robert Kaliňák lesz. 

 

Eggyel kevesebb iskolánk van 
2012. szeptember 6. – Veres István – Új Szó 

Idén egy, tavaly három, tavalyelőtt szintén magyar nyelvű általános iskola szűnt meg 

Szlovákiában. Idén a Lévai és az Érsekújvári járást érinti a leépülés: a hétfői 

tanévkezdéskor már nem nyitott ki a lekéri alapiskola, megszűnt továbbá Pozba község 

alapiskolájának felső tagozata. A helyi tanulóknak így ingázniuk kell: a lekériek Csatára 

vagy Zselízre, a pozbaiak Érsekújvárba vagy Lévára utaznak. Az intézmények bezárásának 

oka egyszerű: kevés a beíratott elsős. 
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Az összetartozás jelképe 
2012. szeptember 6. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Hat vajdasági magyar család vehette át szerdán a Magyar Szó székházában a Szülőföldön 

magyarul oktatási-nevelési támogatási program keretében odaítélt juttatásokat 

személyesen Répás Zsuzsannától, a magyar közigazgatási és igazságügyi minisztérium 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárától. Összesen 24 164 délvidéki tanuló 

anyanyelven tanulását segíti az idén a program, az átutalások esetükben is hamarosan 

megkezdődnek.  

 

Polgári Vajdaság: új helyhatósági választásokat Újvidéken! 
2012. szeptember 5. – Vajdaság Ma 

Az új helyhatósági választások kiírása az egyetlen megoldás Újvidéken arra, hogy véget 

érjen ez a rendkívül komoly politikai feszültségekkel teli időszak, amely veszélybe sodorja 

az újvidékiek biztonságát és nyugalmát, véli az összesen nyolc civil szervezetet tömörítő 

Polgári Vajdaság. 

 

Pásztor: veszélybe kerülhet a biztonság Vajdaságban 
2012. szeptember 5. – Vajdaság Ma 

A politikai nyomásgyakorlás és az a légkör, amelyet egyesek teremtenek az 

alkotmánybíróságnak a tartomány bizonyos illetékességeit megsemmisítő döntése óta, 

veszélybe sodorhatja Vajdaság biztonságát, amely egyébként is „nagyon érzékeny a 

felfokozott politikai forrongásokra”, figyelmeztetett Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke. „A korábbi években sajnos, alkalmunk volt megtapasztalni, hogy 

mindig, amikor a politikai szenvedélyek elszabadultak, romlott a közbiztonság is 

Vajdaságban. És éppen e tapasztalatok miatt világos, hogy az ilyen helyzetek jelentik a 

legnagyobb veszélyt valamennyiünkre nézve”, nyilatkozta Pásztor az újvidéki Dnevnik 

napilapnak. 

 

A kizárt óbecsei VMSZ-esek civil szervezetet alakítanak 
2012. szeptember 5. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Mivel augusztus 30-án a Vajdasági Magyar Szövetség Tanácsa is megerősítette a párt 

fegyelmi bizottságának korábbi döntését, Galgó Ferenci Andrea és Acsai István 

tanácstagok, Ferencz Edvin tisztségviselő, valamint Szabó Zoltán, Kovács Norbert és Knézi 

Péter képviselők, akiket a pártbizottság kizárt soraiból, immár hivatalosan is párton 

kívüliként folytatja munkáját, és Óbecséért elnevezéssel civil szervezetet alakít – jelentette 

be keddi sajtótájékoztatóján Knézi Péter, a községi képviselő-testület elnöke. 

 

Gyümölcshozó irodalmi zarándokhely 
2012. szeptember 6. – Miskolci Magdolna – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyarkanizsai Írótábor népkerti emlékművének megkoszorúzásával vette kezdetét 

szerda délután a jeles jubileumot ünneplő irodalmi találkozó négynapos 
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rendezvénysorozata. A 60. Magyarkanizsai Írótábor keretében csütörtökön rendhagyó 

irodalmi órák lesznek az iskolákban, majd a Szemtől-szembe program során beszélgetnek 

írók a könyveikről, könyvkiadók az írókról a Tisza-parti Balkán teraszon. 

 

Összefogással a magyar osztályokért 
2012. szeptember 5. – Magyar Szó 

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárság megelégedéssel 

nyugtázza, hogy az idei iskolakezdés a kis létszámú kisebbségi tagozatok vonatkozásában 

zökkenőmentesen zajlott, annak ellenére, hogy az idén, összességében több kérvény volt, 

mint az előző évben. Vajdasági szinten tavaly 67, az idén pedig 71 megkeresés érkezett. 

Ezek közül 46 tartalmazott magyar vonatkozású általános iskolai és középiskolai 

igényeket. 

 

Mint Donyeckben az orosz, Kárpátalján is legyen hivatalos nyelv a magyar! 
2012. szeptember 6. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kezdeményezi a magyar hivatalos 

regionális nyelvi státusának önkormányzati kinyilvánítását – tájékoztatták a Kárpátalját az 

érdekvédelmi szervezet ungvári székházában. A KMKSZ már korábban napirendre tűzte az 

új nyelvtörvény életbe lépésével kapcsolatos gyakorlati teendők megvitatását a különböző 

szintű helyi önkormányzati és közigazgatási testületekben és hivatalokban. 

 

Vannak egyenlők és egyenlőbbek? 
2012. szeptember 6. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyílt levélben fordul Mikola 

Azarovhoz, a Régiók Pártja (PR) elnökéhez. A Kovács Miklós KMKSZ-elnök által jegyzett 

levélben a Szövetség aziránt érdeklődik a hatalompárt vezető politikusainak a 

nyelvtörvénnyel kapcsolatos közelmúltbeli kijelentései kapcsán, hogy mi a Régiók 

Pártjának hivatalos álláspontja e kérdésben. 

 

Törvényesség vagy bosszú? 
2012. szeptember 6. – Kárpátalja 

A beregszászi járási Beregsomból Bartha Julianna azzal kereste meg a Kárpátalja 

szerkesztőségét, hogy négyéves kisfiát nagyapja politikai szerepvállalása miatt nem vették 

fel a helyi óvodába, mégpedig Hegedűs Attila polgármester utasítására. A polgármester az 

édesanya elmondása szerint többek közt arra hivatkozott az elutasítás kapcsán, hogy 

Bartha Ferenc, a KMKSZ Beregsomi Alapszervezetének elnöke sok embernek nem írta alá 

a vízumigényléshez szükséges kérelmét. 
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Zakurenij: a megyei tanács nem nyilváníthatja regionális nyelvvé a magyart 
2012. szeptember 6. – Kárpátalja 

Miután a Kárpátaljai Megyei Tanács ügyvezető elnöke minap kijelentette, a 

képviselőtestület hatásköre nem terjed ki arra, hogy hivatalosan is regionális nyelvvé 

nyilvánítsa a magyart, megállapíthatjuk, hogy egy újabb értéktelen kampányfogással 

lettünk gazdagabbak az új nyelvtörvény által. 

 

Konzuli látogatás Splitben 
2012. szeptember 5. – Új Magyar Képes Újság 

Augusztus 29-én a Split-Dalmát megyei HMDK-egyesületbe látogatott a zágrábi magyar 

nagykövetség konzulja, Tuska Enikő és Horvát Zoltán kihelyezett konzul. A magyar 

külképviselet és a konzuli ügynökség képviselőjét a HMDK-alapszervezet elnöksége, 

valamint Kollár István, Split-Dalmát megye kisebbségi magyar képviselője fogadta. A 

találkozón a spliti magyarok kifejtették, hogy szeretnék, ha szorosabbra fűznék a 

kapcsolatot a magyar külképviselettel, különösen a gazdasági és kulturális kapcsolatok 

terén. 

 

Újraéled a Kárpát-medencei tudósítóhálózat 
2012. szeptember 5. – Új Magyar Képes Újság 

Hosszú évek kihagyása után, újra bekapcsolódik az eszéki tudósítói pont a Kárpát-

medencei tudósítóhálózat vérkeringésébe. Korábban sorra szűntek meg a határon túli 

műsorok, és a költségvetés szűkössége ürügyén annyit sem lehetett elérni, hogy legalább a 

híradók több anyagot rendeljenek. A közmédia új vezetése viszont úgy döntött, hogy a 

Duna Televízió újra a nemzet televíziója lesz, ebbe pedig a horvátországi magyarok is 

beletartoznak. Az eszéki stáb, Bodzsoni István igazgató jóvoltából a szabadkai Pannon Tv-

hez csatlakozott, és négynapos továbbképzésen vett részt Szabadkán. 
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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   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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