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Létrejöhet a Határon Túli Magyar Oktatási Bizottság 
2012. szeptember 12. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Határon Túli Magyar Oktatási Bizottság jöhet létre a Határon Túli Magyar Ösztöndíj 

Tanács és a Határon Túli Magyar Oktatási Tanács összevonásával. Az erre vonatkozó 

javaslatot szeptember 24-éig lehet véleményezni. A testület az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkárságának a külhoni magyar közoktatás 

fejlesztését és a határon túli magyar tanulók és hallgatók tanulmányait elősegítő 

ösztöndíjazó tevékenységét elősegítő javaslattevő, szakmai tanácsadó, véleményező és 

döntés-előkészítő szerve lenne. 

 

Leváltották az újvidéki polgármestert 
2012. szeptember 13. – Vajdaság Ma 

Hosszú, indulatos vitát követően, valamivel éjfél után, az újvidéki képviselő-testület titkos 

szavazással leváltotta Igor Pavličić eddigi polgármestert, valamint a városi tanács minden 

tagját. A szavazáson 42 képviselő vett részt és valamennyien Pavličić leváltására szavaztak. 

A Demokrata Párt és a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) tagjai nem kívántak részt 

venni a szavazásban, míg a Szerb Radikális Párt öt képviselője már az ülés elején elhagyta 

a termet. Pavličić újságíróknak azt nyilatkozta, hogy ezzel a szavazással megoldódott a 

választások óta tartó politikai válság. Pavličić sok sikert kívánt az új városi hatalom 

munkájához. 

 

Orbánt is támadták a román EP-vitában 
2012. szeptember 13. - Magyar Nemzet 

Viviane Reding az EB igazságügyi kérdésekben illetékes alelnöke tegnapi Románia 

belpolitikai helyzetéről folyt vitában kijelentette, hogy még mindig törékeny a helyzet. 

Manfred Weber az EP néppárti képviselője megdöbbentőnek tartja, hogy az unió egyik 

tagországában ilyesmi történhet. Többen a magyar kormányra tértek át felszólalásukban, 

mint Hannes Svoboda is, aki védelmébe vette a román kormányt és botrányosnak nevezte, 

hogy Basescu leváltási kísérletét Weber államcsínynek nevezte. Göncz Kinga és Tabajdi 

Csaba ezúttal is a magyar kormányt bírálta, amit a Fidesz EP delegációja tartott 

felháborítónak, ahelyett, hogy szót emeltek volna a Ponta kormányzat ámokfutásával 

szemben, a vitát a magyar kormány rágalmazására használták. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. szeptember 13-i számában olvasható.) 

 

Összefogás a határon túli fiatalokkal 
2012. szeptember 13. - Magyar Nemzet 

A szorosabb együttműködés érdekében nemzetpolitikai konferenciát szervez a Fidelitas 

szeptember 15-én. A konferencián lehetőség nyílik a döntéshozóktól kérdezni velük 

vitatkozni és kötetlen formában megvitatni a Kárpát-medence egész területéről érkező 

fiatalokkal a legégetőbb kérdéseket.  
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http://mno.hu/belfold/letrejohet-a-hataron-tuli-magyar-oktatasi-bizottsag-1104961
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14061/Levaltottak-az-ujvideki-polgarmestert.html


 

 

 

 

 

 
3 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. szeptember 13-i számában olvasható.) 

 

A Kovászna megyei intézmények 90%-ban csak románul tájékoztatnak 
honlapjaikon 
2012. szeptember 12. – transindex.ro 

Elismerő oklevéllel „jutalmazza” a Civilek Háromszékért Szövetség a Kovászna Megyei 

Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökséget, amely a legjobb eredményt érte el a 

2011 óta folyó figyelemfelkeltő nyelvi akciójukon. A megfigyelés célja az volt, hogy 

felmérjék, a helyi állami intézmények milyen mértékben tartják be, vagy egyáltalán 

betartják-e az anyanyelv-használati jogok érvényesítését az Európai Charta szellemében, a 

hivatalos adminisztrációban és az ügyfélszolgálatban egyaránt. Minden esetben 

sorrendiségben az első a román nyelv használata, azután a magyar - ott, ahol alkalmazzák; 

a honlapokon az esetek 90%-ában csak román nyelvű tájékoztatás van. 

 

Esernyős demonstráció az oktatási minisztérium előtt a MOGYE miatt 
2012. szeptember 12. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Magyar Hírlap 

Fehér műtősruhában, narancssárga esernyővel kezdett kéthetes demonstrációba szerdán 

az oktatási minisztérium bukaresti székháza előtt Ádám Valérián, a Romániai Magyar 

Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) ügyvezetője a Marosvásárhelyi 

Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) működő magyar tannyelvű oktatás 

hátrányos megkülönböztetése elleni tiltakozásul. 

 

Háromszéki elnöke van a Regionális Fejlesztési Tanácsnak 
2012. szeptember 12. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A Központi Fejlesztési Régió szeptember 12-i, gyulafehérvári soros ülésén hozott egyhangú 

döntés értelmében Tamás Sándor, Kovászna megye önkormányzati vezetője lett a 

Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. 

 

Az EP-ben a Romániáról rendezett vitában is felmerült a Mikó-ügy 
2012. szeptember 12. – Erdély Ma, maszol.ro 

A sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium újraállamosítására vonatkozó bírósági döntés 

szeptember 12-én, szerda délután ismét felmerült az Európai Parlament (EP) strasbourgi 

plénumán. Az erdélyi magyar közösség tagjaira nehezedő ügy kapcsán Sógor Csaba, az 

RMDSZ EP-képviselője kiemelte: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

érdekképviseleti feladatának ellátásában egyértelmű politikai és morális következetességét 

tanúsított az elmúlt 20 folyamán. A képviselő a Mikó-ügyet említve az ország 

jogrendszerében tapasztalt visszásságokra is kitért a közösségi és a magántulajdon 

visszaszolgáltatása kapcsán. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30490
http://itthon.transindex.ro/?hir=30490
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67114
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/haromszeki-elnoke-van-a-regionalis-fejlesztesi-tanacsnak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=126522&cim=az_ep_ben_a_romaniarol_rendezett_vitaban_is_felmerult_a_miko_ugy
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Oroszok a román spájzban 
2012. szeptember 13. - G. Fehér Péter - Heti Válasz 

Kudarcba fulladt az az orosz kísérlet, amely Románia külpolitikájának megváltoztatására 

irányult. Ennek legfőbb okát Orbán Viktorban és a magyar kormányzat hozzáállásában 

látták. Az utolsó akadály Traian Basescu eltávolítás nem hárulhatott el, mivel a sorsáról 

döntő népszavazás érvénytelen volt, köszönhetően annak is, hogy Orbán Viktor arra 

buzdította az erdélyi magyarokat, hogy ne menjenek el szavazni. Tudvalevő, hogy az 

államfő EU és Washington barát politikát folytat, amit az orosz fél nem néz jó szemmel. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. szeptember 13-i számában olvasható.) 

 

Nem lesz nemzetiségi tagja a kormány Kulturális Tanácsának 
2012. szeptember 12. – TASR, hirek.sk, Új Szó 

A kabinet jóváhagyta a Kulturális Tanács létrehozásáról és alapszabályáról szóló 

beterjesztést. A Kulturális Tanács elnöki tisztjét a kulturális miniszter tölti majd be, a 

testületbe bevonják a kultúra területén aktív szakmai egyesületeket, a Szlovák Püspöki 

Konferenciát és a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsát is. A tagok között helyet kap 

a Szlovák Rádió és Televízió vezérigazgatója, a Matica slovenská elnöke és a kulturális élet 

további három elismert személyisége. Az MKP megdöbbenve vette tudomásul, hogy a 

nemzeti kisebbségeknek egyetlen képviselője sem került be ebbe a tanácsba, ami 

előrevetíti a kormány kultúrpolitikáját 

 

Hasznos a magyar nyelvtudás a munkapiacon 
2012. szeptember 12. – hirek.sk 

Az elmúlt egy évben a legnagyobb szlovák internetes álláskereső portálon az összes 

megjelent hirdetés 2 százalékánál volt feltüntetve feltételként a magyar nyelvismeret. 

Százezer állásajánlatnál ez 2000 munkahelyet jelent. A munkaügyi szakemberek ezért azt 

ajánlják: aki beszél magyarul Szlovákiában, tüntettesse ezt fel az álláskereső hirdetésében. 

 

Közös elnökjelöltről tárgyalna az ellenzék 
2012. szeptember 12. – TASR, bumm.sk 

A KDH, az SDKÚ és a Híd is üdvözölte az SaS azon kijelentését, miszerint a liberálisoknak 

érdekükben állna egy közös elnökjelöltről tárgyalni. Bugár Béla szerint a közös fellépés 

azért is fontos, mert jó ellenjelöltet kell találni a Smer jelöltjével szemben. „Más lehetőség 

nincs is, minél egységesebben fel kell sorakoznunk az ellenzéki jelölt mögé” - fejtette ki a 

Most-Híd vezetője. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20120912132342/Nem-lesz-nemzetisegi-tagja-a-kormany-Kulturalis-Tanacsanak.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120912151237/Hasznos-a-magyar-nyelvtudas-a-munkapiacon.html
http://www.bumm.sk/73084/kozos-elnokjeloltrol-targyalna-az-ellenzek.html
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Az újvidéki emléktorony felépítésének támogatását várják el a VMSZ-től 
2012. szeptember 12. – Vajdaság Ma 

Csorba Béla, Matuska Márton és Papp Ferenc nyilvános levélben fordultak Pásztor István 

VMSZ elnökhöz, hogy világosan foglaljon állást: „Támogatja-e Ön személyesen, valamint 

az Ön által elnökölt VMSZ a Makovecz Imre által tervezett, az 1944-es eseményeknek 

emléket állító torony felépítését Újvidéken?” A kezdeményezők azt írják: néhány évvel 

ezelőtt a VMSZ helyi vezetőitől elhangzott, hogy ők ellenzik az emléktorony felépítését, s 

arra hivatkoznak, hogy a szerb hatóságok ezt úgysem fogják engedélyezni.  

 

A 2013-as költségvetés tervezésénél Vajdaság véleményét is kikérik 
2012. szeptember 12. – Vajdaság Ma 

A 2013-as költségvetés tervezésénél Vajdaság véleményét is kikérik 

A 2012. évi költségvetés módosításakor valóban nem konzultáltak Vajdaság képviselőivel, 

mert a helyi önkormányzatoknak és a tartománynak szánt transzfereszközök nem 

változnak, jelentette ki Mlađan Dinkić pénzügy- és gazdasági miniszter. „Amikor majd a 

2013. évi költségvetést készítjük, konzultálni fogunk a tartomány képviselőivel is” - 

mondta Dinkić. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a minap azt nyilatkozta, 

nem jó, hogy a szerb kormány úgy fogadta el a költségvetés módosítását, hogy ki sem kérte 

a tartományi adminisztráció véleményét. 

 

Románellenes, gyűlöletkeltő falfirkák Versecen 
2012. szeptember 12. – Vajdaság Ma 

A verseci román egyesület és a kétnyelvű (szerb-román) helyi Victoria Televízió székházán 

gyűlöletkeltő felirat jelent meg. A Kifelé a románokkal! felirat alatt a Szerbia!!! felirat 

látható. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) verseci városi szervezete a 

legerélyesebben elítélte a gyűlöletszítást. 

 

Észlelhetőbbé tenni a multikulturalizmust 
2012. szeptember 13. – Vajdaság Ma 

A tartományi kormány éves pályázatok meghirdetése révén finanszírozza a nyelvhasználati 

projektumok költségeinek egy részét. A téma kapcsán Deli Andor tartományi oktatási, 

közigazgatási és nemzeti közösségi titkár elmondta, a titkárság már évek óta meghirdeti a 

hivatalos nyelvhasználat támogatására irányuló pályázatát a községek, közintézmények 

számára. Az idén először az Újvidéki Egyetem is támogatásban részesült. A jóváhagyott 

összegeket a támogatásban részesült önkormányzatok, szervezetek például többnyelvű 

táblák kihelyezésére, különböző formanyomtatványok lefordítására, elkészítésére, 

szoftverek beszerzésére használhatják fel. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5172/Az-ujvideki-emlektorony-felepitesenek-tamogatasat-varjak-el-a-VMSZ-tol.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14058/A-2013-as-koltsegvetes-tervezesenel-Vajdasag-velemenyet-is-kikerik.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14059/Romanellenes--gyololetkelto-falfirkak-Versecen.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-13_Eszlelhetobbe_tenni_a_multikulturalizmust.xhtml
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Isten derűjével a közösség szolgálatában 
2012. szeptember 13. - Diósi Árpád – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács a szabadkai városháza dísztermében tegnap gyászülést tartott 

Dolinszky Árpád, az ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház püspöke, az MNT 

tagja emlékére. A gyászülést a püspök atya életútjának rövid ismertetésével kezdték, majd 

egyperces néma csenddel tisztelegtek az evangélikus szuperintendens emléke előtt.  

 

A KMPSZ állásfoglalása a kárpátaljai magyar oktatás helyzetével kapcsolatban  
2012. szeptember 12. – Kárpátalja Ma 

A 2011/2012-es tanévben a kárpátaljai magyar oktatási intézményeket érintő legnagyobb 

támogatás a Kelet-európai Partnerségi Program keretében valósul meg. Örvendetes, hogy 

ebben Ukrajna és Magyarország közösen vállalt felelősséget számos kárpátaljai magyar 

kulturális, oktatási intézmény felújításában. A magyar állam támogatásának köszönhetően 

rendeződött a kárpátaljai egyházi líceumok és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola finanszírozásának kérdése. 

 

A hagyományőrzés téglási példája 
2012. szeptember 12. – Kárpátinfo 

A másodízben megrendezett Téglási Magyar Hagyományőrző Népdal- és Népzenei 

Fesztivál két napja igazolja, egy nemes kezdeményezés nem minden esetben lesz az 

enyészeté. Sőt alkalmat ad a határon átnyúló nemzeti együttműködésre, a kultúra 

szépségeinek bemutatására, Kárpátalja értékei megismertetésére és népszerűsítésére. És 

nem mellesleg arra, hogy a feltöltődni vágyók egy kicsit mélyebben megmártózzanak a 

magyar hagyományokban. 

 

Az egyesületek ne politizáljanak – a hagyományőrzés az igazi tét 
2012. szeptember 12. – Új Magyar Képes Újság 

Horvátországban 2013-tól megváltozhat az egyesületekre vonatkozó törvény. Eszerint az 

egyesületek, civil szervezetek többé nem politizálhatnak, nem állíthatnak jelöltet, és nem is 

finanszírozhatják megválasztásukat. A horvát rendszer három lábon áll, ami a kisebbségek 

érdekvédelmét illeti: egyrészt joguk van a képviseletre a lokális és regionális 

önkormányzatokban, másodszor kisebbségi önkormányzatokat alakíthatnak, végül pedig 

lehetőségük van szábori képviseletre is, amely a magyarok esetében egy képviselői 

mandátum. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-13_Isten_derujevel_a_kozosseg_szolgalataban.xhtml
http://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/13066-a-kmpsz-allasfoglalasa-a-karpataljai-magyar-oktatas-helyzetevel-kapcsolatban
http://karpatinfo.net/cikk/kultura/hagyomanyorzes-teglasi-peldaja
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3731-az-egyesueletek-ne-politizaljanak--a-hagyomanyrzes-az-igazi-tet
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Az előfizetési díj csökkentése az RTV-ben drasztikus következményekkel 
járhat 
2012. szeptember 12. – Népújság 

A kormány úgy döntött, hogy 2013. januárjával 10 százalékkal csökkenti a Szlovén RTV 

előfizetési díját. A takarékoskodási intézkedéseket az RTV-n belül hatással lesznek a 

nemzetiségi stúdió tevékenységére is. Zver Ilona programigazgató szavai szerint az 

elsődleges számítások alapján a lendvai stúdió költségvetése megközelítően 207 ezer 

euróval csökkenne. „Az eszközelvonás már biztosan jelentős mértékben érinteni fogja a 

programokat, projekteket is” – mondta a programigazgató. 

 

„A megosztók mozgásterét minimalizálni kell” 
2012. szeptember 12. – Népújság 

Hétfőn a lendvai Bánffy Központban tartotta meg Képviselői Kollégiumát Göncz László 

nemzetiségi képviselő, aki az ország jelenlegi helyzetének taglalása tükrében a magyar 

nemzeti közösségre ősszel váró feladatokra összpontosított. A magyar közösséget 

közvetlenül érintő ügyek sorában többek között a készülődő költségvetést illetően a 

képviselő kifejtette, a kisebbségeket egyesítő parlamenti frakció továbbra is kiáll amellett, 

hogy a két őshonos kisebbség annyira veszélyeztetett közösség, amely esetében még a 

legkisebb elvonás is visszafordíthatatlan, negatív irányvonalat indíthat el.  
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http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5057:az-elfizetesi-dij-csoekkentese-az-rtv-ben-drasztikus-koevetkezmenyekkel-jarhat&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5057:az-elfizetesi-dij-csoekkentese-az-rtv-ben-drasztikus-koevetkezmenyekkel-jarhat&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5042:a-megosztok-mozgasteret-minimalizalni-kell&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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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 
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