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Mikó-ügy - több néppárti EP-képviselő is felszólalt 
2012. szeptember 10. – MTI, hirado.hu 

Románia és Szlovákia monitorozásának megkezdését szorgalmazta egyperces 

felszólalásában Tőkés László romániai magyar EP-képviselő hétfőn Strasbourgban, az 

Európai Parlament (EP) őszi ülésszakának első ülésnapján, amelyen a Székely Mikó 

Kollégium újra állami tulajdonba helyezésével kapcsolatban több magyar néppárti 

képviselő is felszólalt. Gál Kinga fideszes EP-képviselő elkeserítőnek nevezte, hogy egy, a 

romániai magyar református egyháznak törvényesen visszaszolgáltatott ingatlan egy 

megkérdőjelezhető bírósági döntés értelmében újra állami tulajdonba került, azokat pedig 

börtön fenyegeti, akik annak idején az érvényes jogszabályok értelmében és tiszteletben 

tartásával visszaadták azt az egyháznak. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ 450 képviselő- és szenátorjelölttel készül a 
választásokra 
2012. szeptember 10. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság, 

transindex.ro 

Az RMDSZ az ország minden választókerületében indít jelöltet, ami azt jelenti, hogy 450 

képviselő és szenátorjelölt mérettetik meg december elején – közölte hétfőn Kelemen 

Hunor az RMDSZ csíki szervezetének képviselő-, illetve szenátorjelöltjeit bemutató 

sajtótájékoztatóján. A szövetség elnöke kifejtette: „számunkra az a legfontosabb, hogy 

mindenhol jelen legyünk, hiszen az arányos rendszer lehetővé teszi azt, hogy egyetlen 

szavazat se vesszen el, és akár Erdélyen kívül is szerezzünk mandátumokat”. Hozzátette, a 

jelentkezések leadási határideje hétfőn volt, a parlamenti jelöltek listájának véglegesítésére 

pedig október elején kerül sor. 

 

Háromszék: megvan a parlamenti választásokon indulni vágyók listája 
2012. szeptember 10. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Az 1. számú kerületben szenátor-jelöltségre Albert Álmos, Demeter János, Kerekes Jenő és 

Klárik László jelentkezett, a 2. számú kerületben Olosz Gergely indulna. Képviselőjelölti 

tisztséget Sepsiszentgyörgyön Markó Attila pályázna meg a szövetség számára, Sepsiszék-

Erdővidék kerületben Márton Árpád és Pál Szilágyi Zoltán indulna. Kézdiszéken Fejér 

László, Orbai-Borza kerületben pedig Thiesz János méretkezne meg. 

 

Maros megye: gyorsabban fogynak a katolikusok az ortodoxoknál 
2012. szeptember 10. – transindex.ro 

Közel ötvenezer személlyel csökkent a megye összlakossága a 2002-es népszámlálás óta: 

tavaly már csak 531 380 személyt számoltak össze a kilenc évvel ezelőtti 580 851-hez 

képest. Ha az anyanyelvi bontás szempontjából vizsgáljuk az adatokat, kiderül, a megye 

lakosságának 56,11%-a román anyanyelvű, ez abszolút számban 298 204 lakost jelent, a 
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magyar anyanyelvűek aránya 38,87%-os, azaz 206 550 magyar anyanyelvű személy él a 

megyében. A tavalyi népszámláláson 23 035-en vallották magukat roma anyanyelvűnek, ez 

az összlakosság 4,3%-át teszi ki. 

 

MOGYE: esernyős tiltakozás a fizetéses magyar helyekért 
2012. szeptember 10. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro, Krónika 

Szeptember 12–29. között Bukarestben az oktatási minisztérium épülete előtti téren 

szervez tiltakozó akciót a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre (MOGYE) 

felvételizni kívánt diákok és szüleik egy csoportja, akiket szerintük kizártak a jogos 

fizetéses helyekre való beiratkozástól. 

 

Újra terítéken a Bernády-ügy 
2012. szeptember 10. – Krónika 

Szinte betűről betűre megegyezik a 2-es Számú Általános Iskola átnevezéséről szóló 

határozattervezet szövege, amelyet a szeptemberi soros ülésen tárgyal majd 

Marosvásárhely önkormányzatának képviselő-testülete, azzal a dokumentummal, amelyet 

a plénum már decemberben elfogadott. A tervezet kidolgozója, Benedek István szerint 

aggodalomra semmi ok. 

 

Kedden dönthet a képviselőház Borbély és Dobre mentelmi jogáról 
2012. szeptember 10. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Elutasította a képviselőház jogi bizottsága a Borbély László volt környezetvédelmi 

miniszter, illetve Victor Paul Dobre volt tárca nélküli közigazgatási miniszter mentelmi 

jogának megvonását, amit az ügyészség kért. A szavazás nyomán a jogi bizottság azt ajánlja 

a képviselőház plénumának, hogy ne vontják meg a két politikus mentelmi jogát. A 

plénum kedden, titkos szavazással dönt az ügyben. 

 

A Mikó-ügyben szólalt fel Strasbourgban Winkler 
2012. szeptember 10. – maszol.ro 

A Mikó-ügyben szólalt fel a strasbourgi plenáris ülésszak első napján, hétfőn Winkler 

Gyula. Az RMDSZ európai parlamenti képviselője politikai nyilatkozatában tájékoztatta 

kollégáit arról, hogy szeptember elsején, az Igazság Napján, Sepsiszentgyörgyön, harminc 

ezer ember tiltakozott egy bírósági döntés ellen – közölte hétfő este a politikus 

sajtóirodája. 

 

Erdélyi örmény-magyar szervezetek: az azeri vezetés visszaélt a magyar 
jóhiszeműséggel 
2012. szeptember 10. – transindex.ro, maszol.ro 

A gyergyószentmiklósi örmény-katolikus templombúcsú napján összegyűlt erdélyi 

magyar-örmény egyesületek képviselői közleményben fejezték ki sajnálatukat a gyilkosság 

vádjával elítélt azeri Ramil Safarov Magyarország által Azerbajdzsánnak történő kiadatása 
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kapcsán. Az aláírók úgy vélik, az azeri vezetés mellőzte a nemzetközi jogszabályokat és 

kijátszotta a magyar részről jóhiszeműen, a nemzetközi jogi jogszabályoknak megfelelően 

és humanitárius, alapvetően európai értékrend és gondolkodás szellemében megkötött 

megegyezést. 

 

Miért legyen Magyar Közösség az MKP új neve? 
2012. szeptember 10. – Felvidék Ma 

„Névváltozásra szükség van, hiszen a Magyar Koalíció Pártja elnevezésben a koalíció 

kifejezés okafogyottá vált. Most egy olyan időszakban vagyunk, amikor a helyi és megyei 

önkormányzatokban markáns képviseletünk van, jelen vagyunk az Európai Parlamentben, 

ám a szlovák törvényhozásban nem vagyunk ott, és a névváltozás is egy fontos jelzés lehet 

a megújulásra és értékrendünkre vonatkozóan. Javasoltam, hogy politikai tömörülésünket 

Magyar Közösségre nevezzük el. Ez a név sokkal lendületesebb, dinamikusabb és rövidebb 

is a jelenlegi megnevezésnél, és összhangban van a mostani emblémánkkal is, amelyben 

két betű szerepel: MK. Ezzel a névvel egyértelmű jelzést adnánk arról, hogy kiket 

képviselünk” – mondta Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnöke a Felvidék Ma 

portálnak. 

 

Mintegy félmilló euró a krasznahorkai gyűjteményben keletkezett kár 
2012. szeptember 10. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A kiégett krasznahorkai vár ingó vagyonában keletkezett kár jóval kisebb a vártnál. 

Független szakértők eredetileg egymillió euróra becsülték, de a Szlovák Nemzeti Múzeum 

ítészei szerint a valós kár ennél „csupán” a fele, vagyis félmillió euró. 

 

Kelet felé egyre több az „otthonmagyar” 
2012. szeptember 11. – Új Szó 

Minél keletebbre megyünk, annál több azok száma, akik otthon még magyarul beszélnek, 

de nem tartják magukat magyar nemzetiségűnek – derül ki a tavalyi népszámlálás 

napokban közzétett újabb részadataiból. Összességében 472 ezren írták a népszámlálási 

kérdőívbe, hogy a magánszférában magyarul beszélnek, míg a magyar nemzetiségűek 

száma csupán 458 ezer volt. A különbözet szinte teljes egészében a közép- és kelet-

szlovákiai régióban alakult ki. Közép-Szlovákiában 11,1, míg keleten 19,3 százalékkal több 

az otthon magyarul beszélők száma a magyar nemzetiségűeknél. 

 

Két év múlva államfő lehet Ficóból 
2012. szeptember 11. - Kocur László - Magyar Hírlap 

Bár Iveta Radicová az augusztusi felmérések szerint népszerűbb Ficónál, mégis azt 

jelentette be, hogy távol tartja magát a politikától és nem indul az elnökválasztásért vívott 

harcban. Eddig Fico kivételével ketten jelezték, hogy harcba szállnak a posztért, Ján 

Carnogursky a Kereszténydemokrata Mozgalom alapító elnöke, valamint Andrej Kiska aki 
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a Szabadság és Szolidaritás párt színeiben indulna. Egyik jelölt sem jelent azonban jelenleg 

veszélyt Robert Ficora, aki még nem döntötte el, hogy indul-e a köztársasági elnöki 

posztért. Pártból való távozásával azonban felborulna a párton belüli egyensúly és komoly 

hatalmi harcok indulnának. 

 

Pásztor–Nikolić-találkozó  
2012. szeptember 11. – Magyar Szó 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Tomislav Nikolić köztársasági 

elnök hétfői első hivatalos találkozóján a szerb államfő október végi budapesti 

látogatásának körülményeiről és az alkotmánybíróság Vajdasággal kapcsolatos döntéséről 

tárgyalt. A VMSZ elnöke lapunknak nyilatkozva elmondta, hogy a rövid, csupán félórás 

beszélgetés alatt az államfő megértést tanúsított a felvetődött témákkal kapcsolatban. 

 

Megszűnt a magyar oktatás Udvarnokon 
2012. szeptember 11. – Kecskés István – Magyar Szó 

Miután a tavasszal az egyetlen negyedikes udvarnoki alsós is befejezte a tanévet, magyar 

elsőst pedig nem írattak be (volt ugyan két jelentkező, de ők szerb osztályba kerültek), 

megszűnt az osztatlan magyar tagozat a helybeli iskolában. Ez gyakorlatilag a magyar 

tannyelvű oktatás végét jelenti a bégaszentgyörgyi község falvában. A tanítónő a 

szomszédos tordai iskolában kapott munkát. Ha a következő években lesz igény a magyar 

tannyelvű oktatásra a településen, akkor visszahelyezik. Ezt hétfőn megerősítette Staniša 

Banjanin, az Oktatásügyi Minisztérium bánáti tanügyi felelőse is. 

 

Szerdán gyászülés Dolinszky Árpád emlékére a szabadkai Városháza 
dísztermében 
2012. szeptember 10. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács gyászülést tart Dolinszky Árpád az Ágostai Hitvallású 

Evangélikus Keresztény Egyház püspöke, az MNT tagja emlékére. A gyászülésre 

szeptember 12-én kerül sor a szabadkai Városháza dísztermében. A püspök úr temetése 

szeptember 14-én lesz Szabadkán, a Zentai úti temetőben.  

 

Németh Zsolt: egy demokratikus állammal gyarapodott Európa 
2012. szeptember 11. – Vajdaság Ma, MTI 

Azzal, hogy a Nemzetközi Irányító Csoport (ISG) hétfőn bejelentette, befejezte Koszovó 

függetlenségének ellenőrzését, egy teljes jogú, független, demokratikus állammal 

gyarapodott Európa - mondta hétfőn Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára. A politikus az MTI-nek hétfőn telefonon beszámolt arról, hogy Pristinában 

részt vett az Ahtisaari-terv végrehajtását segítő ISG záróülésén, valamint a koszovói 

parlament ünnepélyes ülésén. 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-11_Pasztor_Nikolic-talalkozo.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-11_Megszunt_a_magyar_oktatas_Torzsudvarnokon.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14049/Szerdan-gyaszules-Dolinszky-Arpad-emlekere-a-szabadkai-Varoshaza-disztermeben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14049/Szerdan-gyaszules-Dolinszky-Arpad-emlekere-a-szabadkai-Varoshaza-disztermeben.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17245/Nemeth-Zsolt-egy-demokratikus-allammal-gyarapodott-Europa.html


 

 

 

 

 

 
6 

Demokrata Párt: Živković jelöltetné magát az elnöki tisztségre 
2012. szeptember 10. – Vajdaság Ma 

Elfogadná a pártelnöki tisztségre való jelölést Zoran Živković, Szerbia egykori 

kormányfője, a Demokrata Párt tagja, amennyiben „megfelelő számú bátor ember” jelölné. 

Živković, aki Zoran Đinđić meggyilkolását követően a kormányfői teendőket átvette, a 

Danas napilapnak nyilatkozva azt mondta, azzal, hogy elfogadták a javaslatot és a küldötti 

rendszer szerint választanak elnököt a párt választási közgyűlésén, Dragan Đilas, a DS 

alelnöke némi előnyre tett szert a többi jelölttel szemben. Živković hozzátette, nem 

támogatja sem Đilas, sem a jelenlegi elnök, Boris Tadić jelölését. 

 

Eltávolíthatatlan pártvezérek 
2012. szeptember 11. – Virág Árpád – Magyar Szó 

„Jaj Önöknek, ha ismét pártelnök leszek” – ezekkel a szavakkal zárta szombaton beszédét 

a DP elnöke a párt főbizottságának belgrádi ülésén. Saját magát is kritizálta: mint mondta, 

engedékenysége volt a legnagyobb hibája, vagyis az, hogy nem menesztette időben azokat, 

akik megérdemelték volna. Dragan Đilasszal is volt egy kisebb összetűzése, ami 

kompromisszumos megoldással ért véget: a párt tisztújító közgyűlését a Tadić által 

javasolt napon, november 10-én, de a Đilas által javasolt módon, azaz nem közvetlen, 

hanem küldöttségi szavazás útján bonyolítják majd le. 

 

Bohócpolitika 
2012. szeptember 10. – Kárpáti Igaz Szó 

A Beregszászi Városi Tanács képviselőtestülete több mint kétharmados többséggel fogadta 

el azt a határozatot, mely 10 pontban sorolja fel Az állami nyelvpolitika alapjairól szóló 

törvény végrehajtása érdekében előirányzott lépéseket. „Akárhogy állítjuk be a történteket, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség három tartózkodó képviselője azt tette 

nyilvánvalóvá: a mögöttük álló politikai erő nem akarja, hogy Beregszászban a 

gyakorlatban is életbe lépjen a magyarnak regionális státuszt biztosító nyelvtörvény” – írja 

a KISZO. 

 

Viski „randevú” 
2012. szeptember 10. – Kárpáti Igaz Szó 

Az idén Visken „randevúzott” a Felső-Tisza-vidék magyarsága. A hétvégi rendezvény 

fővédnöke Tóth Katalin, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára volt, támogatóik 

között szerepelt Magyarország beregszászi külképviselete, Győr város önkormányzata, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt, az egri Carpathicum Alapítvány, a Falusi Turizmus 

Országos Szövetsége. 
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Rijekai magyar események 
2012. szeptember 10. – Új Magyar Képes Újság 

A szlovák EU-delegáció Szlovákiából, Csehországból és Magyarországról érkező tagjait 

szeptember első napján a HMDK Tengermelléki-Fennsík megyei egyesületének tagjai 

fogadták. „A szlovák delegáció egy pályázat útján érkezett városunkba, többek között részt 

vettek a rijekai szlovák napokon is, valamint egyesületünkbe is ellátogattak. Nagy 

érdeklődéssel hallgatták beszámolónkat a szervezet munkájáról, valamint a rijekai 

magyarság helyzetéről” – számolt be Viola Éva, a HMDK Tengermelléki-Fennsík megyei 

egyesületének elnöke, hozzátéve azt is, hogy a napokban újra elindult a magyar 

nyelvtanfolyam, két csoportban tanulnak a részvevők, haladó és kezdő szinten.  

 

Becsöngettek az AMAPED-nél Bécsben 
2012. szeptember 10. – Volksgruppen 

A hétvégén volt az Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) által működtetett 

Oktatási és Nevelési Központ évnyitóünnepsége Bécsben. Hétfőtől mintegy 200 bécsi 

magyar diák kezdi meg tanulmányait a Collegium Hungaricum épületében. Az iskola célja, 

hogy a magyar, vagy magyar származású gyermekek, fiatalok közül minél többen 

fejlesszék, csiszolják magyar nyelvtudásukat.  
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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   
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