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Borbély László: az RMDSZ nem fog „pártocskákkal” közös listán indulni a 
választásokon 
2012. szeptember 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Az RMDSZ önállóan vesz részt a parlamenti választásokon, nem fog semmiféle szövetséget 

kötni az EMNP-vel vagy az MPP-vel – szögezte le Borbély László, a szövetség politikai 

alelnöke. Borbély hozzátette: a magyar pártok nem köthetnek választási szövetséget, mert 

nem tudnák elérni a koalíciókra érvényes 8 százalékos parlamenti küszöböt, saját listáin 

pedig az RMDSZ nem kíván EMNP-s, vagy MPP-s jelölteket indítani. 

 

Băsescut komolyan kell venni 
2012. szeptember 7. – Magyar Hírlap 

A magyar kormány optimista Traian Basescu román államfő a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügyét támogató magatartását illetően – mondta a 

Magyar Hírlapnak Németh Zsolt külügyi államtitkár. Mint ismert, a román államfő kedden 

kijelentette: egy kisebbségnek alapvető joga az anyanyelvén tanulni olyan egyetemen, 

amelynek kötelessége biztosítani a kisebbségek anyanyelvű oktatását. Időközben Brassai 

Attila, a MOGYE professzora szkeptikusan fogadta az államfő által mondottakat. Mint 

hangsúlyozta, a magyar karok létrehozásának megvalósításához nem elméleti 

kijelentésekre, hanem konkrét lépésekre lenne szükség. 

 

Marosvásárhelyen is beindult az Igen, tessék! mozgalom 
2012. szeptember 6. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen is beindult az Igen, tessék! magyar nyelvhasználati mozgalom - 

jelentette be csütörtökön Borbély László. A mozgalmat 2011-ben a Kolozsvári Magyar 

Napokon indították el. Lényege, hogy a csatlakozó cégek Igen, tessék! feliratú matricával, 

kitűzővel jelzik ügyfeleik számára, hogy beszélnek magyarul. A kezdeményezők a magyar 

nyelv használatát próbálják megkönnyíteni. 

 

Fekete Szabó András: a kisebbségi törvényről és a régióátszervezésről is 
tárgyalni fognak az őszi ülésszakban 
2012. szeptember 6. – transindex.ro 

Fekete Szabó András, a szenátus RMDSZ-frakciójának vezetője szerint a kisebbségi 

törvényről és a régióátszervezésről is tárgyalni fognak az őszi ülésszakban, de várhatóan 

egyik kérdésben sem fog dönteni a parlament. A szenátor szerint a régióátszervezés 

ügyében az őszi ülésszak rövidsége miatt nem várható döntés. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66926
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66926
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/basescut_komolyan_kell_venni.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66932
http://itthon.transindex.ro/?hir=30431
http://itthon.transindex.ro/?hir=30431
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Alternatív javaslataink a jobboldal egyesítésére 
2012. szeptember 6. – transindex.ro 

“Ha eddig nem lett volna világos, a júniusi helyhatósági választások mindenki, kiváltképp 

az érintettek számára egyértelművé tették: az erdélyi magyar jobboldal nem bír eltartani 

két pártot. Az eredmények ismeretében más életképes alternatíva nem nagyon mutatkozik, 

mint a két politikai alakulat fúziója, ahogy ezt többen is felvetették. De hogyan valósítható 

meg az EMNP és az MPP egybeolvasztása, amikor a két alakulat vezéregyéniségei, Tőkés 

László és Szász Jenő ennyire nem kompatibilisek?” – írja a Transindex. 

 

Lesz-e „nemzeti, politikai válogatott”? 
2012. szeptember 6. – Erdély Ma 

A parlamenti választásokon „nemzeti válogatott” indítását szorgalmazza a Magyar Polgári 

Párt háromszéki szervezete. Bálint József a párt sepsiszentgyörgyi elnöke sajtótájékoztatón 

rámutatott: a szeptember 1-i Igazság Napjának nevezett tüntetésen jelen volt az MPP és a 

Székely Nemzeti Tanács is, hiszen közösségi jogokért kellett tüntetni, egységesen kellett 

felsorakozni, és megmutatni a közösség erejét. Bálint József hiányolta, hogy Kelemen 

Hunor RMDSZ elnök az őszi parlamenti ülésszak első napján, hétfőn, nem szólalt fel a 

Mikó ügyben. „Kelemen Hunor köztünk oroszlán, köztük pedig nyuszi”, fogalmazta meg a 

polgári párt sepsiszentgyörgyi elnöke. 

 

Toró T. Tibor szájjal habosít 
2012. szeptember 6. – Oborocea Mónika – manna.ro 

„Teszünk majd valamit valamikor, ha az RMDSZ végre akar bennünket, és az MPP is 

kirúgja Szász Jenőt. Addig is írjatok nekünk” – a Manna publicistája szerint ez volt Toró T. 

Tibor sajtótájékoztatójának lényege. 

 

Megújul a Kolozsvári Rádió magyar műsorkínálata 
2012. szeptember 6. – Krónika, Szabadság 

Új műsorrácsot vezet be hétfőtől a Kolozsvári Rádió magyar adása. Reggel meghívottak 

színesítik a Hangolót, a hétfőn, csütörtökön és pénteken jelentkező tematikus műsorokat 

az új – közszolgálati tartalmakra épülő – Donát 160 váltja fel. Naponta negyven percben 

rétegzene is szól majd az éterben. 

 

Néppárti számonkérés a rendőri túlkapások miatt 
2012. szeptember 6. – szekelyhon.ro 

Az Igazság Napján zaklatott és aránytalan intézkedés alá vont fiatal csíkszeredai tüntetők 

ügyében írt a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságnak levelet Tőke Ervin, az Erdélyi 

Magyar Néppárt csíkszeredai önkormányzati képviselője. 
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http://futyi.transindex.ro/?cikk=207
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126111&cim=lesz_e_nemzeti_politikai_valogatott
http://manna.ro/velemeny/toro-t-tibor-szajjal-habosit-2012-09-06.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=66927
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nepparti-szamonkeres-a-rendori-tulkapasok-miatt


 

 

 

 

 

 
4 

Az erdélyi magyar pártok készülnek a parlamenti választásokra 
2012. szeptember 6. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Elkezdődtek a kampány előkészületei a december 9-én tartandó parlamenti választásokra. 

Az RMDSZ, az EMNP és a Magyar Polgári Párt is arra törekszik, hogy bejusson a 

parlamentbe. Erről a témáról Kurta Kinga, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa Kovács 

Pétert, az RMDSZ főtitkárát kérdezte. 

 

Benedek István: biztos lesz Bernády iskola 
2012. szeptember 6. – Hajnal Csilla, Simon Virág – szekelyhon.ro 

Az önkormányzati képviselő szerint az év végéig felveszi építtetője nevét a tanintézmény. 

Csütörtökön még fennállt a lehetőség, hogy az iskola vezetőtanácsába a városi jegyzőt 

jelölik, aki nem támogatja a névadást. 

 

Várszegi Asztrik Ficóhoz fordult az oroszvári kastély ügyében 
2012. szeptember 6. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Diplomáciai jegyzékben fordult Robert Fico miniszterelnökhöz az oroszvári kastély 

tulajdonjoga rendezésének ügyében Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát. Várszegi 

személyes találkozót szorgalmaz a miniszterelnökkel, hogy áttárgyalja vele a kastély 

ügyében folyó pereskedéssel kapcsolatos kérdéseket. 

 

Csak négy járásban nem használja a többség a szlovák nyelvet 
2012. szeptember 6. – bumm.sk 

Mindössze a Mezőlaborci, Komáromi, Dunaszerdahelyi és Rimaszombati járásokban nem 

beszél a lakosság többsége otthonában az államnyelven, szlovákul - derült ki a Statisztikai 

Hivatal lebontott anyanyelhasználati eredményeiből. A kimutatás szerint Szlovákiában az 

államnyelv mögött a magyar és a roma nyelv az, melyet a legtöbben használnak 

nyilvánosan és otthon. Az országos eredmények szerint nyilvánosan a lakosság 7,3 

százaléka, azaz 391 ezer személy beszél magyarul, míg szlovákul 4,3 millióan 

kommunikálnak. 

 

Fico: a cseh-szlovák viszony a régiós stabilitás kulcsa 
2012. szeptember 6. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Szlovákia szeretne továbbra is nagyon szorosan együttműködni Csehországgal, mert ez 

kölcsönösen előnyös, és ebben a zaklatott időszakban, amikor az Európai Unió válságon 

megy keresztül, egyben garanciája lehet a békének és a nyugalomnak Közép-Európában - 

jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök Prágában. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126147&cim=az_erdelyi_magyar_partok_keszulnek_a_parlamenti_valasztasokra_audio
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/benedek-istvan-biztos-lesz-bernady-iskolank
http://www.bumm.sk/72872/varszegi-asztrik-ficohoz-fordult-az-oroszvari-kastely-ugyeben.html
http://www.bumm.sk/72866/csak-negy-jarasban-nem-hasznalja-a-tobbseg-a-szlovak-nyelvet.html
http://www.bumm.sk/72867/fico-a-cseh-szlovak-viszony-a-regios-stabilitas-kulcsa.html
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Veszélyben a fogyatékkal élő felvidéki magyarok anyanyelvű tájékoztatása 
2012. szeptember 6. – Szabad Újság 

A szlovákiai állami támogatás hiánya miatt egyelőre nincs miből kiadni a Carissim 

folyóiratot, amely a magyar anyanyelvű fogyatékkal élőknek nyújt segítséget. 

 

350 euró minden újszülött után Ipolynyéken 
2012. szeptember 6. – Szabad Újság 

A helyi magyarság csökkenése ellen ható intézkedéseket hozott Ipolynyék önkormányzata. 

Újszülöttek utáni támogatással, lakásépítési programmal próbálja a jórészt magyarok lakta 

felvidéki faluban az elvándorlást, illetve az elöregedést megállítani a helyi önkormányzat. 

 

Vajdaság bírálja a gazdasági kamarákról szóló törvény módosítását 
2012. szeptember 6. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és Ratko Filipović, a Vajdasági Gazdasági 

Kamara elnöke csütörtökön bírálta a gazdasági kamarákról szóló törvény javasolt 

módosítását, miszerint megszűnne a vállalatok kötelező kamarai tagsága. Pásztor és 

Filipović a tartományi képviselőházban megtartott találkozójukon úgy értékelték, hogy a 

gazdasági kamarákról szóló törvény módosításainak életbe lépésével problémák 

jelentkeznek a gazdasági rendszer működésében, áll a tartományi tájékoztatási titkárság 

közleményében. 

 

Elhunyt dr. Pál Tibor 
2012. szeptember 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Elhunyt dr. Pál Tibor, a történettudományok doktora, az újvidéki Bölcsészettudományi 

Kar Történelem Tanszékének tanára, a Magyar Tanszék munkatársa, volt tartományi és 

községi képviselő. Pál Tibor 1963-ban született Kátyon, tanulmányait Temerinben és 

Újvidéken folytatta, egyetemei évei befejeztével tanársegédként, magiszterként, majd 

doktorként a Történelem Tanszéken folytatta tanári és tudományos pályáját. Nevéhez 

fűződik a fiatal vajdasági magyar tehetségeket felkaroló Tini Ifjúsági Táncdalfesztivál 

létrehozásának ötlete. 

 

Két tannyelvű tagozat indult a Zentai Gimnáziumban 
2012. szeptember 6. – Vajdaság Ma 

Az idei iskolaév kezdetén két tannyelvű tagozattal bővült a Zentai Gimnázium. A magyar-

angol tannyelvű tagozatra huszonegy, a szerb-angol tannyelvűre pedig kilenc diák 

iratkozott be, akik jelenleg négy tantárgyat tanulnak két nyelven, a matematikát, az 

informatikát, a kémiát és a testnevelést. 
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http://www.szabadujsag.com/politika/belfold/7402-veszelyben-a-fogyatekkal-elo-felvideki-magyarok-anyanyelvu-tajekoztatasa
http://www.szabadujsag.com/regio/7405-350-euro-minden-ujszulott-utan-ipolynyeken
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14031/Vajdasag-biralja-a-gazdasagi-kamarakrol-szolo-torveny-modositasat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14030/Elhunyt-dr-Pal-Tibor.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14028/Ket-tannyelvu-tagozat-indult-a-Zentai-Gimnaziumban.html
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Zenta: Sokszínű programok a városnap alkalmából 
2012. szeptember 6. – Vajdaság Ma 

Idén is rendkívül sokszínű programokkal ünneplik meg a városnapot Zentán. Szeptember 

7. és 11. között a legkülönfélébb művelődési és sportrendezvények várják az érdeklődőket a 

Tisza-parti városban. 

 

Nem kell elsiratni a magyar nyelvű meseírást Vajdaságban 
2012. szeptember 7. – Nagy Magdolna – Magyar Szó 

Mintegy száz pályamű érkezett be a Jó Pajtás tavasszal meghirdetett mesepályázatára, 

amelynek ünnepélyes eredményhirdetését és díjátadását csütörtökön tartották meg a 

Magyar Szó újvidéki székházában. A pályázat résztvevői, a napilap vezetősége, valamint a 

mese és a gyermeklap barátai – közöttük Kapronczay Péter, Magyarország belgrádi 

nagykövetségének első titkára – meghallgatták a díjnyertes pályázatokat 

 

Magyar nyelvű szentmisét tartottak Újbezdánban 
2012. szeptember 6. – Új Magyar Képes Újság 

60 év után először tartottak magyar nyelvű szentmisét Újbezdánban, amelyet a település 

frissen kinevezett plébánosa, Kirchófer Róbert plébános celebrált. Az új plébános hivatalos 

beiktatását vasárnap tartották a plébánia székhelyén, Đuro Hranić segédpüspök 

vezetésével. A beiktatáson a püspök úr külön kérte a fiatal plébánost, hogy az egyházi 

életen kívül az élet más terén is segítse az újbezdáni magyarság megmaradását. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14029/Zenta-Sokszinu-programok-a-varosnap-alkalmabol.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-09-07_Nem_kell_elsiratni_a_magyar_nyelvu_meseirast.xhtml
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
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http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
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