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Hungarikum bolt és kávézó nyílt a Magyarság Házában 

2012. szeptember 20. – MTI, hirado.hu, Kormány.hu 

A Budai Várban található Magyarság Házában kávézó és ajándékbolt nyílt, amelynek a 

kínálatában hangsúlyosan jelennek meg a hungarikumok. A Magyarság Háza létrehozásáról 

2010 októberében döntött az Országgyűlés; a cél egy olyan intézmény létrehozása volt, amely 

széleskörűen bemutatja a magyarság szellemi kincseit, értékteremtő képességét - idézte fel a 

kávézót megnyitó Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Sólyom: nem tanácsokat kell adni, segíteni kell 

2012. szeptember 20. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

„Nem tanácsokat kell adni, hanem segíteni kell a határon túli magyaroknak” - mondta Sólyom 

László volt államfő az MTI-nek csütörtökön Pozsonyban azon a rendezvényen, amelyen 38 

felvidéki magyar kisiskolás vette át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Sólyom 

László az átadón mondott beszédében nagyrabecsülését fejezte ki azoknak a szülőknek, akik 

magyar iskolába íratták gyerekeiket. Hangsúlyozta: ez a lépés sorsdöntő a gyerekek számára, 

hiszen nagyban befolyásolja jövőbeni identitásukat, és eldönti további pályájukat is. 

 

Magyarország és Szlovákia törekszik a SJE rangjának megőrzésére 

2012. szeptember 20. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

Magyarország és Szlovákia törekszik arra, hogy a komáromi Selye János Egyetem minél 

hamarabb teljesítse az egyetemi akkreditációs feltételeket - erről fogadott el közös 

nyilatkozatot csütörtökön Komáromban a Magyar-Szlovák Oktatási, Tudományos, Sport és 

Ifjúsági Vegyes Bizottság. 

 

Nem hajlandó több helyet biztosítani a MOGYE rektora a magyar diákoknak 

2012. szeptember 20. – Krónika 

Határozottal elutasítja a MOGYE rektora azt a kérést, hogy a magyar diákoknak újabb húsz 

helyet biztosítsanak. Mint ismeretes, az egyetem vezetősége, a felvételin elért eredményekre 

hivatkozva, az idén szinte kizárólag román diákokat vett fel a fizetéses helyekre, holott 

néhány évvel ezelőtt, amikor a magyar fiatalok értek el jobb jegyeket, az egyetem szenátusa, a 

testvériség elvére hivatkozva, fele-fele arányban osztotta el a helyeket. Az egyetem vezetése a 

2012/13-as tanévre eredetileg csupán öt magyar diákot vett fel a 155 meghirdetett fizetéses 

helyre. 

 
 

A MOGYE-helyek miatt 220 napig tüntet az oktatási tárca előtt Ádám Valérián 
2012. szeptember 20. – Krónika, Erdély Ma 

Amennyiben szeptember 28-ig nem teljesítik a követeléseiket, 2013 júliusig, vagyis a 

következő felvételi vizsgákig folytatja a bukaresti Oktatási Minisztérium előtt az esernyős 

tüntetést a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) működő 

magyar tannyelvű oktatás hátrányos megkülönböztetése elleni tiltakozásul – jelentette be E
rd
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/hungarikum-bolt-nyilt-a-magyarsag-hazaban
http://www.bumm.sk/73370/solyom-nem-tanacsokat-kell-adni-segiteni-kell.html
http://www.bumm.sk/73371/magyarorszag-es-szlovakia-torekszik-a-sje-rangjanak-megorzesere.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67365
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67361
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csütörtökön Ádám Valérián, a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért Egyesület 

(RMOGYKE) titkára. 

 

A megyei tanács kiáll az Incze László Céhtörténeti Múzeum elnevezésért 

2012. szeptember 20. – transindex.ro, Erdély Ma 

Válasziratot nyújtott be a törvényszékhez Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke 

azok után, hogy Codrin Munteanu prefektus megtámadta a Incze László Céhtörténeti 

Múzeum megnevezését elfogadó megye tanácsi határozatot a közigazgatási bíróságon. 

 

Szatmár és Arad megyékben rangsorolja jelöltjeit az RMDSZ 

2012. szeptember 20. – transindex.ro, maszol.ro 

Szatmár és Arad megyében rangsorolja szeptember 21. és 22-én parlamenti képviselőjelöltjeit 

az RMDSZ. A küldöttgyűléseken azok rangsorát állítják fel, akik szeptember 10-ig 

benyújtották jelölési dossziéjukat. 

 

Mit akarnak a nemzeti kisebbségek képviselői? 

2012. szeptember 20. – maszol.ro 

„A kisebbség törvény lassan nyolc éve hányódik a parlamentben, s hol az egyik, hol a másik 

párt akadékoskodása miatt nem sikerül elfogadni. Mi azt szeretnénk, ha a törvénynek legalább 

a nemzeti kisebbségek intézményi hátterére vonatkozó részét sikerülne a parlamentben 

megszavaztatni” – jelentette ki a Varujan Pambuccian, a nemzeti kisebbségek parlamenti 

frakcióvezetője. Paumbuccian hangsúlyozta, hogy ezt az új törvényt is az RMDSZ-szel 

együttműködve szeretnék elfogadtatni. „Elismerem, hogy az RMDSZ-es kollégák nem 

lelkesednek az elképzeléseinkért, ők nem érnék be ennyivel" – fogalmazott a frakcióvezető. 

 

Nőtt a magyar állampolgárságot igénylők száma 

2012. szeptember 20. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A tavaszi visszaesést követően a nyár folyamán megnőtt a Sepsiszentgyörgyi 

Demokráciaközpont forgalma: naponta 80–90 személy érdeklődik a gyorsított magyar 

állampolgárság megszerzésével kapcsolatban. Eddig több mint nyolcezer kérelmező 

iratcsomóját állították össze. 

 

Magyarok Szövetségét szorgalmazza az MPP 

2012. szeptember 20. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A parlamenti választások alkalmával az MPP a Magyarok Szövetségének létrejöttét 

szorgalmazza, erre vonatkozóan két lehetőséget is vázolt Marosvásárhelyen Szász Jenő 

pártelnök: vagy új, választási pártként hozzák létre, vagy az RMDSZ, az MPP és az EMNP 

fúziójával jönne létre. 

 

Az EMNP és az MPP is készül a választásokra 

2012. szeptember 20. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki szervezete Kovászna megye minden 

választókerületében indít jelöltet a parlamenti választásokon, akárcsak a Magyar Polgári Párt. 

„Még ha indulnak is a decemberi választásokon, az MPP-nek és az EMNP-nek nincs esélye 

http://itthon.transindex.ro/?hir=30551
http://itthon.transindex.ro/?hir=30555
http://maszol.ro/index.php/belfold/2898-mit-akarnak-a-nemzeti-kisebbsegek
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/nott-a-magyar-allampolgarsagot-igenylok-szama
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyarok-szovetseget-szorgalmazza-az-mpp
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-emnp-es-az-mpp-is-keszul-a-valasztasokra
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mandátumot szerezni a román parlamentben” – mondta korábban, Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök. 

 

Márton Attila: nincs veszélyben a moldvai magyaroktatás 

2012. szeptember 20. – Fekete Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Az az aggodalom, hogy nem lesz elég a pénz a moldvai magyar oktatási program 

támogatására, alaptalan, az e célra juttatott finanszírozás elég a rendszer fenntartására – állítja 

Márton Attila, a program kezelésével megbízott RMPSZ által kinevezett oktatási felelős. Az 

RMPSZ arra válaszolva fogalmazta meg álláspontját, hogy a Moldvai Csángó Magyarok 

Szövetségének elnöke, Pogár László azt nyilatkozta, az új rendszer, miszerint minden tanár 

egységesen hétszáz lejt kap az oktatási helyszín és lakása bérleti, valamint fenntartási 

költségei fedezésére, az oktatási program összeomlásához, az oktatók szétszéledéséhez vezet. 

 

Újraalakuló ülést tart a Partiumi Önkormányzati Tanács 

2012. szeptember 20. – maszol.ro 

Újraalakuló ülését tartja a Partiumi Önkormányzati Tanács 2012. szeptember 22-én, 

szombaton Nagykárolyban, az RMDSZ székházában. Az eseményen jelen lesz Kovács Péter 

főtitkár. A tervezett program szerint a Partiumi Önkormányzati Tanács új működési 

szabályzatának megvitatása és elfogadása, az Önkormányzati Tanács elnökének és az 

elnökség tagjainak megválasztása, valamint az idei parlamenti választásokkal kapcsolatos 

teendők megbeszélése lesz napirenden. 

 

Mindig is folyt a hercehurca a Mikó körül 

2012. szeptember 21. – Vörös Szabolcs – Magyar Hírlap 

Politikai ügynek gondolja a Székely Mikó Kollégium körüli bonyodalmakat Sánta Imre 

református lelkipásztor. A sepsiszentgyörgyi iskolát érintő román újraállamosítási ítélet ellen 

öt hétig tüntető bikfalvai lelkész a Magyar Hírlapnak adott interjújában az ügy 

ellentmondásairól, valamint a hivatása és a politika közötti kapcsolatról beszélt. 

 
Tőkés: a felvidéki magyarokat megfélemlítik 
2012. szeptember 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Petíciót nyújt be az Európai Parlamenthez Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának 

elnöke, mert Szlovákiában jogsérelmek érik a magyar állampolgárságot felvevőket. Lomnici 

kéri, folytassák le a kötelezettségszegési eljárást Szlovákiával szemben, és állapítsák meg a 

jogsértés tényét. Tőkés László szerint a felvidéki magyarokat megfélemlítik, és ez mindenkit 

arra késztet, hogy ne éljen magyar nemzeti és európai jogával. A politikus jelezte: kész a 

petíciót a címzetthez eljuttatni, és vállalja, hogy szószólója legyen a felvidéki magyarok 

ügyének. 

 

Napirenden a Beneš-dekrétumok - Kikérik a szlovák álláspontot 

2012. szeptember 20. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó, MH, MN 
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http://erdely.ma/oktatas.php?id=127026&cim=marton_attila_nincs_veszelyben_a_moldvai_magyaroktatas
http://maszol.ro/index.php/belfold/2936-ujraalakulo-ulest-tart-a-partiumi-onkormanyzati-tanacs
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/mindig_is_folyt_a_hercehurca_a_miko_korul.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20120920141123/Tokes-a-felvideki-magyarokat-megfelemlitik.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20120920153151/Napirenden-a-Benes-dekretumok-Kikerik-a-szlovak-allaspontot.html
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A Beneš-dekrétumok sérthetetlenségéről Szlovákiában 2007-ben elfogadott parlamenti 

határozat hatályon kívül helyezésére irányuló petícióról tárgyalt csütörtökön az Európai 

Parlament illetékes bizottsága, amely úgy döntött, napirenden tartja az ügyet és Szlovákia 

álláspontját is kikéri a kérdésben. 

 

Kárpátalján a magyarok szabadabban használhatják anyanyelvüket, mint a Felvidéken 

2012. szeptember 20. – Felvidék Ma 

Ukrajnában nyáron egy kisebbségbarát nyelvtörvényt szavaztak meg. Lancz Attila, a 

Jogsegélyszolgálat, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala mellett működő Elemzőközpont 

jogi szakmai műhelyének szakértője összehasonlító elemzést készített a szlovák és az ukrán 

törvényről. Az elemzés elolvasható a Felvidék Ma portálon. 

 

Híd és MKP - kapunyitási pánik 

2012. szeptember 21. – Veres István – Új Szó 

A Híd és az MKP kongresszusa holnap Rimaszombatban, illetve Füleken zajlik. Mindkét 

párt küldöttei szavaznak arról, egyszerűsödjön-e az új tagok felvétele. A Híd a tagság egész 

regisztrációját átszervezi, eltörlik az egyéves várakozási időt. Az MKP elsősorban a tagság 

elöregedésétől tart. „Inkább az idősebb korosztályok képviseltetik magukat az 

alapszervezetekben” – ismeri be Berényi József, aki szerint a fiatalok lendülete és ambíciói 

sokat lendíthetnek a párton. 

( Az Új Szó mai számában jelent meg) 

 

Csalók jelentkeznek határon túli szlováknak 

2012. szeptember 21. – Új Szó 

A határon túli szlovákoknak járó igazolványt évről évre olyanok is kérik, akiknek nincsenek 

szlovák gyökereik. Tavaly 10 ilyen kérvényt fedezett fel a Határon Túli Szlovákok Hivatala. 

Az igénylők hamis dokumentumokkal, illetve a szükséges adatok elferdítésével próbálták 

alátámasztani szlovák származásukat. 

( Az Új Szó mai számában jelent meg) 

 
 

A tartományi kormány az alkotmánybírósághoz fordul a 7 százalék ügyében 
2012. szeptember 20. – Vajdaság Ma 

A tartományi képviselőház csütörtöki ülésének fő témája a zárszámadás volt, ám a nap 

kérdése mégiscsak az lett, mit tesz az új hatalom a Szerbiai Alkotmánybíróság Vajdasággal 

kapcsolatos döntései után. A vita azonban még várat magára, legalább október 4-ig, 

amikorra a képviselőház következő ülését összehívták. 

 

Egy törvénymódosítás csapdája  
2012. szeptember 21. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A tartományi képviselők a 2011. évi vajdasági költségvetés zárszámadását vitatták meg a 

parlament csütörtöki ülésén. Kiderült, hogy a vártnál kisebbek voltak a köztársasági 
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http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/35671-karpataljan-a-magyarok-szabadabban-hasznalhatjak-anyanyelvuket-mint-a-felvideken
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14093/A-tartomanyi-kormany-az-alkotmanybirosaghoz-fordul-a-7-szazalek-ugyeben.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-21_Egy_torvenymodositas_csapdaja.xhtml
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átutalások, s a pénzügyi titkár furcsának találta azt is, hogy az állami költségvetés 

módosítása előtt a kormány nem egyeztetett a vajdasági vezetéssel. A Vajdasági Magyar 

Szövetség, fenntartásokkal ugyan, de megszavazta a zárszámadást. 

 

A költségvetés módosítása – a VMSZ nem támogatja 

2012. szeptember 20. – Pannon RTV 

A 2012-es szerbiai költségvetés módosítási javaslata ellen szavaz majd a szerb parlamentben 

a Vajdasági Magyar Szövetség frakciója – nyilatkozta Pék Zoltán, a párt köztársasági 

parlamenti képviselője. Úgy véli, a költségvetési hiányt nem csökkenti a módosítás, inkább 

növeli azt. A honatya szerint ez rossz jelzés a Nemzetközi Valutaalap és a külföldi 

befektetők számára is. A VMSZ szerint kevés pénz jut a vajdasági nagybefektetésekre is. 
 

 
Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb 

A Bécsi Magyar Kultúregyesület Délibáb pénteken avatja fel új egyesületi helységét 

Bécsben. Az egyesületi tagok önmaguk újították fel a több célra felhasználható helyiséget. 

Kilyénfalvi Gábor, az egyesület elnökhelyettese elmondta, hogy a helyiség nagyobb a 

réginél. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/171210/
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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/

