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Munkacsoport ülést tartott a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság 
2012. szeptember 18. - MTI 

A hungarikum-törvényről, a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény módosításáról és a 

határon túli támogatásokról volt szó egyebek között a nemzetpolitikai tárcaközi bizottság 

keddi budapesti munkacsoport ülésén. Az eseményen részt vettek az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, a Külügyminisztérium, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium, valamint a Vidékfejlesztési Minisztérium illetékes szervei. 

 

Sokadszorra halasztják a kisebbségi törvény képviselőházi vitáját 
2012. szeptember 18. – Krónika 

Visszaküldte az emberi jogi szakbizottságnak a kisebbségi törvény tervezetét a 

képviselőház plénuma. A plénum Ovidiu Ganţ, a nemzeti kisebbségek frakciójában a 

német közösséget képviselő törvényhozó javaslatára küldte vissza a tervezetet a 

szaktestületnek. Az indoklás szerint a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény 

tervezetét összhangba kell hozni a hatályos törvényekkel. 

 

Szili Katalin: a kormány nemzetpolitikáját a KMKF alapozta meg 
2012. szeptember 18. – MTI 

A mai magyar kormány nemzetpolitikáját a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

által elvégzett munka alapozta meg - jelentette ki egy kedd esti kolozsvári fórumon Szili 

Katalin, az Országgyűlés volt elnöke, a Nemzeti Összetartozás Bizottság alelnöke. Szili 

Katalin a lutheránus püspökség Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhelyének 

meghívottjaként a Nemzetpolitika: nemzet és politika címmel tartott előadást, majd 

válaszolt a moderátor és a hallgatóság kérdéseire. Úgy értékelte, hogy a magyar 

nemzetpolitika Magyarország, majd Románia EU-csatlakozása által kaphatott volna nagy 

lendületet, ám a 2004-es magyar csatlakozást rövid időn belül az állampolgárság határon 

túli kiterjesztéséről szóló népszavazás követte, amely törést okozott. 

 

Tankönyvbe foglalt székely történelem 
2012. szeptember 18. – Szőcs Lóránt – szekelyhon.ro, Krónika 

Csíkszeredában a megyeházán mutatták be kedden délután A székelység története című 

tankönyvet, melyet Hargita és Kovászna megyék tanácsainak támogatásával a Hargita 

Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont adott ki. 

 

Ellenzéki nemek a feliratkozásra 
2012. szeptember 19. - Pindroch Tamás - Magyar Hírlap 

A választási eljárási törvény vitájában az ellenzéki pártok elutasították az előzetes 

regisztrációt. Karácsony Gergely (LMP) szerint a Fidesznek az a célja, hogy bizonyos 

választói csoportokat távol tartsanak a szavazófülkéktől. Tóbiás József (MSZP) szerint a 
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http://www.mon.hu/munkacsoport-ulest-tartott-a-nemzetpolitikai-tarcakozi-bizottsag/2082070?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67289
http://galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=162691%3Aszili-katalin-a-kormany-nemzetpolitikajat-a-kmkf-alapozta-meg&catid=76%3Ahazai-vonatkozasu-hirek&Itemid=113
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/tankonyvbe-foglalt-szekely-tortenelem
http://www.magyarhirlap.hu/belfold/ellenzeki_nemek_a_feliratkozasra.html
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kettős állampolgárság megadása nem indokolhatja a regisztrációt, mivel 2010-től az 

állampolgárság megadásával őket is regisztrálja az állam. A Jobbik szerint az előzetes 

regisztráció a választójog súlyos korlátozása.  

 

Román-magyar oktatási szószedet készült 
2012. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Szakemberek segítségével elkészült az újabb, oktatással, iskolával kapcsolatos kifejezések 

román-magyar szótára: ez főleg az új tanügyi törvény kapcsán megjelent elnevezéseknek, 

szakkifejezéseknek ajánl magyar megfelelőt. Magyari Tivadar, az RMDSZ 

főtitkárhelyettese köszönetet mondott a nyelvijogok.ro honlap szerkesztőinek, illetve a 

Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar nyelvészeinek, akik összeállították a szószedetet. 

 

Dan Manolăchescu abbahagyta a politizálást 
2012. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Kilépett a PDL-ből és végleg visszavonult a politikai életből Dan Manolăchescu – adta 

hírül a Sláger Rádió. A sepsiszentgyörgyi politikus az elmúlt két évben a PDL Kovászna 

megyei elnöki tisztségét látta el. Lemondását és a politikai életből való visszavonulását 

azzal magyarázta, hogy megingott a bizalma a politikai osztállyal szemben. Hozzátette: két 

éve azért lépett be a Demokrata Liberális Pártba, hogy megfiatalítsa annak háromszéki 

szervezetét, és hogy az eddigieknél jobb kapcsolatot építsen a magyar közösséggel, szerinte 

mindkét célját sikerült megvalósítania. 

 

EPP-kongresszus: érdekérvényesítésre kívánja használni házigazda-szerepét 
az RMDSZ 
2012. szeptember 18. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ az egyik házigazdája az Európai Néppárt (EPP) soron következő 

kongresszusának, amelyet október 17-18-án rendeznek meg Bukarestben – erősítette meg 

Kelemen Hunor szövetségi elnök a Külügyi Tanács ülésén. „A Néppárt 20 év után először 

módosítja alapprogramját, és az RMDSZ-nek most lehetősége van beleszólni ezekbe a 

döntésekbe és hangsúlyosabban megjeleníteni a nemzeti kisebbségek problematikáját a 

nemzetközi politikai közvélemény előtt” - hangsúlyozta Kelemen Hunor. 

 

Több mint ötvenezren írták alá a Mikó-petíciót 
2012. szeptember 18. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

A Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása elleni petíciót keddig több mint 50 ezren 

írták alá, ebből közel 12 ezren online jelezték támogatásukat. A visszaállamosítás és a 

bizottság tagjainak meghurcoltatása elleni mozgalom online felületének, a www.13020.ro 

honlapnak már a román és angol nyelvű változata is elérhető. A honlapon interaktív 
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térképen lehet megkeresni száz olyan magyar iskolát, óvodát, amely visszaszolgáltatott, 

közösségi vagy egyházi ingatlanban működik. 

 

Izsák Balázs: szecesszió nyomán létrejött országokkal bővül az Európai Unió 
2012. szeptember 18. – Erdély Ma, MTI 

A katalóniai és baszkföldi látogatásról hazatért Izsák Balázs egy Marosvásárhelyen hétfőn 

tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a székelyföldi autonómiatörekvésekre is az 

Európai Unión belüli változások tükrében kell tekinteni. Úgy vélte, az uniós tagállamok 

közötti együttműködés javítja annak az esélyét, hogy a bukaresti parlament is törvénybe 

iktassa Székelyföld területi autonómiáját. 

 

Aláírásgyűjtésbe kezdtek az esernyős tiltakozók 
2012. szeptember 18. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

Már egy hete tiltakoznak Bukarestben az oktatási minisztérium épülete előtt a Romániai 

Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) tagjai. Akciójuk célja, 

hogy a MOGYE szenátusa biztosítson elegendő tandíjköteles helyet a magyar diákok 

számára is. A napokban egy online petíciót is elindítottak az ügy érdekében. 

 

Brassai Attila: a minisztérium tudna segíteni a MOGYE-helyek ügyében 
2012. szeptember 18. – Krónika 

Szinte semmilyen esélyt nem lát a magyar közösség igényeinek kielégítésére Brassai Attila, 

a MOGYE tanára, a magyar karok létrehozásának ügyében is aktív Bolyai Kezdeményező 

Bizottság elnöke. Közben aláírásgyűjtés indult a MOGYE magyar fizetéses helyeinek 

bővítéséért. 

 

Kolozsvárra látogatott Szili Katalin 
2012. szeptember 19. – Szabadság 

Magyar politikai sorsközösség a Kárpát-medencében téma kapcsán beszélgetett tegnap 

délután a Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely szervezésében Szili Katalin, a 

magyar Országgyűlés volt elnöke, és Csinta Samu erdélyi újságíró az Evangélikus 

Lutheránus Püspökség Reményik Sándor Galériájában. A volt házelnök elismerően 

nyilatkozott az autonómia különböző formáiról. Szerinte az autonómia függ attól az 

országtól is, ahol létrejön. Mint megállapította, ahol autonómiák léteznek, a gazdasági és 

társadalmi jólét is inkább biztosított. 

 

Keresse a térképen! – 100 iskola, amit elvehetnek 
2012. szeptember 19. - Erdély Ma 

Interaktív térképen lehet megkeresni száz olyan magyar iskolát, óvodát, amely 

visszaszolgáltatott, közösségi vagy egyházi ingatlanban működik. A Mikó-ügy néven 

elhíresült, június 28-i bírósági döntés épp ezért több, mint egy jogi eljárás: rendkívül 

veszélyes precedenst teremthet, hiszen nemcsak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó 
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Kollégiumot államosíthatják újra, hanem ez a veszély fenyegeti a többi visszaszolgáltatott 

egyházi és közösségi ingatlant is. A száz ingatlant feltüntető, fotókat, címeket tartalmazó, 

interaktív térképet az alábbi linken lehet elérni: http://www.13020.ro/100-iskola-

amelyet-elvehetnek/. 

 

Aránytalan teher a második idegen nyelv a magyar iskolákban 
2012. szeptember 18. – TASR, bumm.sk 

A magyar tanítási nyelvű alapiskolák szerint a második idegen nyelv oktatása aránytalanul 

nagy terhet ró a diákokra, ráadásul egyáltalán nem hatékony. Az oktatási minisztérium 

szerint a diákok nagyobb leterheltsége inkább az anyanyelvi oktatáshoz való jog 

kihasználásának köszönhető. Az érvényes kerettanterv szerint a nemzetiségi iskolában az 

első idegen nyelv, az angol mellett a felső tagozaton a diákok egy második idegen nyelvet, 

általában a németet kezdik el tanulni, heti egy órában. 

 

Meghosszabbították az aláírásgyűjtést az egyetemért 
2012. szeptember 18. – Felvidék Ma 

Folyamatosan érkeznek be a petíciós ívek a Selye János Egyetem Rektori Hivatalába. Az 

aláírásgyűjtés kitolódik, továbbra is várják a támogató aláírásokat. A petíciós ívet aláíró 

polgárok kérik, hogy a komáromi Selye János Egyetem neve és egyetemi besorolása 

megmaradhasson. Valent Ákos, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzatának 

elnöke jelképesnek, de jelentősnek értékeli az aláírásgyűjtést, mert „ugyan 250 000 ezer 

aláírást nem vagyunk képesek összegyűjteni, de minden egyes aláírással kifejezzük, hogy 

azok a kritériumok, amelyek alapján az egyetemet értékeltek, igazságtalanok”. 

 

Madari.sk portál indul 
2012. szeptember 18. – Felvidék Ma 

A madari.sk portál a Fórum Kisebbségkutató Intézet, valamint a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala kezdeményezéséből jött létre. Célja a szlovák nyilvánosság első kézből való 

informálása szlovák nyelven a szlovákiai magyarokról. A honlap szeptember 20-án rajtol. 

 

Osztályösszevonás nélkül Tiszakálmánfalván 
2012. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

Mégsem lesz osztályösszevonás a tiszakálmánfalvi általános iskolában. Az iskola 

igazgatójának nem hivatalos értesülése szerint megmarad mind a nyolc magyar osztály 

különálló egységként. Időközben azonban egy másodikos tanuló kiiratkozott, ezért a 

minisztérium tagozat-összevonásra szólította föl az igazgatót. A szülők erőteljesen 

tiltakoztak ez ellen, véleményüket papírra vetették, és átadták az iskola igazgatójának, az 
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újvidéki iskolaigazgatóságnak, a tartományi oktatásügyi titkárságnak és a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak. 

 

Zombor: Három nyelv hivatalos használatban 
2012. szeptember 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Tartományi Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi titkárság felmérést készített a 

hivatalos nyelvhasználatról Vajdaság területén. A felmérést végzők figyelembe vették az 

önkormányzatok titkárság kérésére közölt adatait, a tartományi adatbázisban szereplő 

mutatókat, valamint véleménykutatással egészítették ki az információt. Az eredményt 

honlapján tette közzé a titkárság. A nyugat-bácskai körzet székvárosában, Zomborban 

három nyelv van hivatalos használatban: a szerb, a horvát és a magyar. 

 

Óbecse: Csaknem kétszázan kiléptek a VMSZ-ből 
2012. szeptember 18. – Vajdaság Ma 

Hétfőn délelőtt Fehér Erzsébet és Krajtmár Urbán a Vajdasági Magyar Szövetség 

irodájában átadta 181 óbecsei VMSZ-tagnak a kilépési nyilatkozatát. Az aláírók ezzel a 

gesztussal tiltakoztak a VMSZ Elnökségének azon döntése ellen, amellyel kizárta a párt 

soraiból a Szerb Haladó Párttal koalícióra lépő képviselőket és községi tisztségviselőket. Az 

immár függetlenként politizáló egykori VMSZ-esek szerint ez a 181 fő a párt községi 

szervezetének a gerincét képező aktivisták voltak, akiknek példáját várhatóan mások is 

követni fogják. 

 

A VMSZ nem támogatja a költségvetés módosítását 
2012. szeptember 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség nem fogja támogatni a szerb költségvetés módosítását, 

jelentette ki Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti képviselője, ismert. Pásztor szerint a 

költségvetés módosításánál sokkal nagyobb probléma a költségvetési rendszerről szóló 

törvény módosítása indítványa, amely lehetetlenné teszi annak kiszámolását, hogy 

mekkora is Vajdaság jövedelme, s mennyit kellene a tartománynak visszakapnia a 

köztársasági költségvetésből. 

 

Elutasították a VMSZ beadványát 
2012. szeptember 19. – Magyar Szó 

Több mint kéthavi huzavona után a belgrádi Közigazgatási Bíróság döntést hozott a 

kishegyesi önkormányzat alakuló ülésével kapcsolatos VMSZ-beadvány ügyében. A 

bíróság több pontra osztotta a beadványt, és ez esetben a polgármester megválasztásával 

kapcsolatban döntött, elutasítva a kérelmet. A bíróság arra hivatkozott, hogy a panaszt 

nem az ügyben érintett emelte. Mint ismeretes, a beadványt a VMSZ nevében Pál Károly, a 

képviselő-testület egykori elnöke adta át. 
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A VMSZ támogatja a csonka torony felépítését  
2012. szeptember 19. – Magyar Szó 

A VMSZ elnöksége a legutóbbi ülésen vitatta meg az Újvidéken felépítendő emléktorony 

kérdését, amelyre korábban Matuska Márton, Csorba Béla és Papp Ferenc hívta fel a párt 

figyelmét. Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke elmondta, kiállnak a kezdeményezés 

mellett. 

 

Egy megválaszolt kérdésre nem válaszolhatunk  

2012. szeptember 19. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Danas belgrádi napilap értesülései szerint az Európai Bizottság feltehetőleg október 

elején bemutatandó, Szerbiáról készített országjelentése negatív hangvételű lesz. „Az EB 

országjelentése mindig a valós helyzetképet foglalja össze, és mivel március – a tagjelölti 

státusz megszerzése – óta semmi sem történt Szerbiában az integráció tekintetében, ezért 

az aktuális jelentés sem tartalmazhat mást. Valószínűleg a korlátozott előrehaladás 

megfogalmazás szerepel majd a dokumentumban. Ez brüsszeli nyelven azt jelenti, hogy 

semmi nem történt” – mondta Varga László, a VMSZ képviselője. 

 

A beregszászi járásban is regionális nyelv lett a magyar 
2012. szeptember 19. – Palkó István - Kárpátinfo 

Beregszász város után a beregszászi járásban is regionális státust nyert a magyar nyelv a 

helyi közgyűlés keddi döntése nyomán. Az internetes hírforrások szerint járási szinten is a 

regionális nyelvekre vonatkozó „puhább” törvényalkalmazási mód került elfogadásra, bár 

a KMKSZ egy olyan határozattervezetet terjesztett a döntéshozók elé, amely konkrét 

jogokkal ruházta volna fel a beregszászi régió lakosságának 75 százalékát alkotó magyarság 

anyanyelvét. A képviselők nagyobb része azonban az UMDSZ változatát fogadta el, 

ahogyan azt a beregszászi városi kollégáik is tették. 

 

Regionális szintre emelték a román (moldáv) nyelvet a Csernyivci megyében 
2012. szeptember 18. – Kárpátalja Ma 

A csernyivci megyei Taraszivka község képviselői egyhangúlag megszavazták a román 

(moldáv) nyelv hivatalossá tételét. A helyi községi tanács elnöke, Szerhij Tihu elmondta, 

hogy a községi tanács képviselői a lakosok anyanyelvének megőrzését és fejlődését 

kívánják elősegíteni azzal, hogy regionális szintre emelték a román, illetve moldáv nyelvet 

(a község 95%-a a nemzeti kisebbséghez tartozik). Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 

községi tanácson belül, különböző községi gyűléseken, valamint a mindennapi életben 

hivatalosan is használatosak lesznek az említett nyelvek, viszont a dokumentációt továbbra 

is ukránul végzik majd. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-19_A_VMSZ_tamogatja_a_csonka_torony_felepiteset.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-19_Egy_megvalaszolt_kerdesre_nem_valaszolhatunk.xhtml
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/beregszaszi-jarasban-regionalis-nyelv-lett-magyar
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13217-regionalis-szintre-emeltek-a-roman-moldav-nyelvet-a-csernyivci-megyeben
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Hivatali ügyintézés magyarul: lehetetlen, avagy a szándék hiányzik?  
2012. szeptember 19. – Kárpátalja Ma 

Kárpátalján elakadt a nyelvtörvény – nincs elég hivatalnok, aki ismerné a magyart – 

jelentette be a zakarpattya.net.ua. A kárpátaljai portál azt írja, a beregszászi hatalom nem 

tudna alkalmazni a regionális nyelvekről szóló törvény valamennyi rendelkezését a magyar 

vonatkozásában. A problémát az a pont okozta szerintük, melynek értelmében az állami 

hivatalnokok kötelesek beszélni a regionális nyelvet. A városban, amely hagyományosan 

magyarajkúnak számít, a szükséges hivatalnoki létszámnak csupán a harmada ilyen – írja 

a zakarpattya.net.ua. 

 

Felvidéki magyar pedagógusok látogatása  
2012. szeptember 18. – Lj. Molnár Mónika – Új Magyar Képes Újság 

A Horvátországi Magyar Pedagógusfórum tavaly Felvidéken járt tanulmányi úton, amit 

most a szlovákiai magyar pedagógusok viszonoztak bejárva Baranyát és Szlavóniát. Múlt 

csütörtökön 20 pedagógus érekezett Baranyába, hogy megismerkedjenek a helyi 

magyarság hétköznapjaival, az oktatással. A tanulmányutat Eszéken kezdték, városnézés 

után ellátogattak az eszéki Magyar Központba is. Útjukon ezt követően Szentlászlót, 

Kórógyot és a Kopácsi-rétet érintették, majd pedig egy baranyai körúttal zárták az utat. 

 

„Belső önrendelkezés a magyaroknak” 
2012. szeptember 18. – Volksgruppen 

Idén ősszel változik Ausztriában a kisebbségek jogállásáról szóló jogszabály, azaz a 

népcsoporttörvény. Az őrvidéki és Bécs környéki magyarok ügyeik önállóbb intézését, 

autonómiát szeretnének maguknak és a többi népcsoportnak. Deák Ernő, az Ausztriai 

Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnöke elmondta, céljuk 

évtizede óta az, hogy a magyarok integrálódjanak és ne asszimilálódjanak Ausztriában, 

vagyis magyarságukat megőrizve épüljenek be az osztrák társadalomba. 
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http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/13234-hivatali-ugyintezes-magyarul-lehetetlen-avagy-a-szandek-hianyzik
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3750-felvideki-magyar-pedagogusok-latogatasa
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/171089/
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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/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
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/
http://www.szekelyhon.ro/

