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Répás: Egyetértünk Szlovéniával a kisebbségi jogok ügyében 
2012. szeptember 27. – MTI, hirado.hu 

Azonos elvi alapokon állunk, Szlovénia és Magyarország között nincs alapvető elvi 

különbség a kisebbségi jogok és támogatások ügyében - mondta a nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár. A szlovén parlament által hamarosan tárgyalandó kisebbségi törvény 

és a magyarországi szlovén közösség parlamenti képviselete szerepelt egyebek között a 

Magyar-Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésének napirendjén szerdán 

Ljubjanában. 

 

Könnyebbé válhat a közlekedés a délnyugati határ mellett 

2012. szeptember 27. – MTI, hirado.hu 

A határ mentén élők közlekedését segítő megállapodás tervezetét adta át Németh Zsolt 

külügyi államtitkár szlovén kollégájának, Igor Sencarnak a szomszéd országba tett 

hivatalos látogatásán. Németh Zsolt szerint kisebbségügyben Magyarország és Szlovénia 

kooperációja egyedülállóan gördülékeny. Ennek kapcsán elmondta még, sikerült aláírni a 

kisebbségi vegyesbizottság együttműködési jegyzőkönyvét. 
 

„Akár Iuliu Maniu idején” 

2012. szeptember 28. – Krónika 

Várhatóan a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) pénteki 

szenátusi ülésén meg is szavazzák a felsőoktatási intézmény magyar vonalának a chartába 

foglalását – jelentette ki egyebek mellett a Krónikának adott interjújában dr.  Szabó Béla 

professzor, a MOGYE magyar tanárainak választott képviselője. Az egyetemi tanár 

ugyanakkor kitért arra is, hogy Victor Ponta kormányfő és stábja látogatásának  

körülményei őt leginkábba Iuliu Maniu miniszterelnöksége idején alkalmazott 

módszerekre emlékeztették. 
 

Kinevezték a Magyar Szó és a Hét Nap főszerkesztőjét és igazgatóját 

2012. szeptember 27. – pannonrtv.com 

Kinevezte a Magyar Szó és a Hét Nap igazgatóját és a főszerkesztőjét a Magyar Nemzeti 

Tanács. Az MNT döntést hozott arról is, hogy csökkenti a saját kiadásait. A Tanács 

költségvetése ugyanis 4 millió dinárral kevesebb a tervezettnél. A tanácstagok szavaztak a 

felsőoktatásban résztvevő hallgatók ösztöndíjairól. 
 

 

 Felavatják a nemzeti összetartozás emlékművét Ópusztaszeren 
2012. szeptember 27. – MTI, hirado.hu 

Matl Péter kárpátaljai szobrászművész közel tíz méter magas alkotása jelképezi szombattól 

a magyar nemzet összetartozását az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban - 

tájékoztatta Csongrád Megyei Kormányhivatal kommunikációs vezetője csütörtökön az 

MTI-t. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/26/14/Repas_Egyetertunk_Szloveniaval_a_kisebbsegi_jogok_ugyeben.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/27/19/Konnyebbe_valhat_a_kozlekedes_a_delnyugati_hatar_mellett.aspx?source=hirkereso
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=67602
http://pannonrtv.com/web/?p=23211
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/09/27/15/Felavatjak_a_nemzeti_osszetartozas_emlekmuvet_Opusztaszeren_.aspx?source=hirkereso
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CNCD: nem diszkriminál a sepsiszentgyörgyi városháza 

2012. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem diszkriminálja a románokat a sepsiszentgyörgyi önkormányzat – állapította meg a 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). A testület Dan Voiculescu feljelentése nyomán 

vizsgálódott a sepsiszentgyörgyi városházán. A Konzervatív Párt (PC) alapító elnöke 

korábban azért fordult a Diszkriminációellenes Tanácshoz, mert szerinte csak magyarok 

dolgoznak a polgármesteri hivatalban. Voiculescu ügyvédje a vagyonnyilatkozatokban 

végzett névelemzés alapján próbálta megállapítani az alkalmazottak nemzetiségét. A 

CNCD döntéséről Antal Árpád polgármester beszélt csütörtökön. 

 

Antal román partnerekkel tárgyalna az autonómiáról 

2012. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Román partnereket keres Antal Árpád, akikkel megvitatnák az autonómiatervezetet. 

„Elkészült egy vitairat a Székelyföld autonómiájáról, de úgy vélem túl sokat beszéltünk 

egymással és túl keveset a románokkal” – mondta az elöljáró, hozzátéve, hogy a románok 

részéről sem volt nyitás ebben a kérdésben. Antal szerint Kovászna megyében nehéz 

román partnereket találni, mert a román civil szféra egy része nyíltan magyarellenes, egy 

része pedig összemosódott a politikummal. 

 

Százezres nagyságrendű csalás volt a népszavazáson 

2012. szeptember 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az államfő leváltásáról rendezett júliusi népszavazáson csaknem 120 ezer többes szavazás 

történt - közölte az Állandó Választási Hatóság, amely szerint csaknem 50 ezer nem létező 

személyi számmal leadott voks is bekerült az urnákba. 

 

Beszterce-Naszód megyében is jelölteket állít az EMNP 

2012. szeptember 27. – transindex.ro 

Az EMNP Beszterce-Naszód megyei szervezetének szerdai küldöttgyűlésén a testület 

elhatározta: a Néppárt Beszterce-Naszód megyében is indul a parlamenti választáson. A 

gyűlésen létrehozták a megyei etikai bizottságot, és nevesítették küldötteket a Néppárt 

önkormányzati képviselőinek munkáját összehangoló Regionális Önkormányzati Tanács 

szeptember 29-i, torockói alakuló ülésére is. 

 

Az EBESZ küldöttségével találkozott Kovács Péter 

2012. szeptember 27. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára csütörtökön Bukarestben találkozott az Európai 

Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) küldöttségével. Napirenden a közelgő 

parlamenti választások és a Mikó-ügy szerepelt. 

 

Sógor: folytatni kell a küzdelmet Székelyföld autonómiájáért 

2012. szeptember 27. – Erdély Ma, Duna Tv 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=67601
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30618
http://itthon.transindex.ro/?hir=30619
http://erdely.ma/autonomia.php?id=127484&cim=sogor_folytatni_kell_a_kuzdelmet_szekelyfold_autonomiajaert_video
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A román szenátus érdemi vita nélkül elutasította azt a törvénytervezetet, amely területi 

autonómiát kért Székelyföldnek. A javaslatot benyújtó Sógor Csaba a Duna Televízió 

Közbeszéd című műsorában elmondta: folytatni kell a küzdelmet, „szoktatni kell a román 

politikát a gondolathoz”. Mint kiemelte, 2000 óta többször benyújtottak erről szóló 

javaslatot, de nyilvánvaló, az autonómia elérése hosszú folyamat, kell egy erős anyaország 

és egy konszenzus, nem csak a román politikában, de az erdélyi magyar politikusok között 

is. 

 

Kultúrában, hagyományőrzésben utazna ezentúl az MCSMSZ 

2012. szeptember 27. – transindex.ro 

A hagyományok ápolásában, megismertetésében, a csángó öntudat fejlesztésében, a 

turizmus kiépítésében és a közösségépítés terén kifejtett tevékenységekben látja a Moldvai 

Csángómagyarok Szövetségének létjogosultságát a vezetőség, azok után, hogy a bákói 

csángó gyerekek magyar oktatását célzó program működtetésével a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségét (RMPSZ) bízta meg a programot 40%-ban finanszírozó magyar 

állam. 

 

Vannak eszközök a kétnyelvűség érvényesítésére 

2012. szeptember 27. – Erdély Ma 

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat megfellebbezi a Kovászna megyei törvényszék 

döntését, amelyben érvényteleníti a kétnyelvű reklámozásra vonatkozó tanácshatározatot. 

Antal Árpád polgármester a Sláger Rádiónak elmondta, nem a prefektúra és nem az 

igazságszolgáltatás hivatott dönteni arról, hogy a 75 százalékban magyarok lakta városban 

érvényesüljön a kétnyelvűség. „Vannak eszközeink arra, hogy Sepsiszentgyörgy 

közterületein a hirdetésekben is érvényesüljön a kétnyelvűség, legyenek magyar és román 

feliratok.”- szögezte le az elöljáró. 

 

Tőkés és Toró szerint a „kis lépések" kudarcát jelzi a Székelyföld autonómiájának 

elutasítása 

2012. szeptember 27. – Erdély Ma, MTI 

Az RMDSZ által képviselt „kis lépések" politikája is okolható azért, hogy a román 

parlament elutasította a Székelyföld területi autonómiájáról szóló törvénytervezetet – 

olvasható abban a közös állásfoglalásban, amelyet a román szenátus keddi döntése nyomán 

tett közzé szerdán Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke és 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. 

 

MOGYE-ügy: háromhetes demonstráció az oktatási minisztérium előtt 

2012. szeptember 27. – maszol.ro, MTI 

További három hétig folytatódik a műtőruhás, esernyős demonstráció az oktatási 

minisztérium előtt a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen (MOGYE) 

működő magyar tannyelvű oktatás hátrányos megkülönböztetése elleni tiltakozásul - 

közölte csütörtökön az MTI-vel Ádám Valérián. Az RMOGYKE titkára, a megmozdulás 

szervezője szerint a magyarság számára is elfogadható egyetemi chartát kell jóváhagynia a 

MOGYE szenátusának, s addig folytatják a  

http://itthon.transindex.ro/?cikk=18439
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127500&cim=vannak_eszkozok_a_ketnyelvuseg_ervenyesitesere
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127525&cim=tokes_es_toro_szerint_a_kis_lepesek_kudarcat_jelzi_a_szekelyfold_autonomiajanak_elutasitasa
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=127525&cim=tokes_es_toro_szerint_a_kis_lepesek_kudarcat_jelzi_a_szekelyfold_autonomiajanak_elutasitasa
http://maszol.ro/index.php/tarsadalom/3155-mogye-ugy-harom-hetes-demonstracio-az-oktatasi-miniszterium-elott
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Arányon felül kaptak 

2012. szeptember 27. – Nyugati Jelen 

55 ezer lejes támogatást különítettek el csütörtökön a dévai önkormányzat 400 ezer lejes 

alapjából a magyar történelmi egyházaknak. A dévai református, illetve unitárius 

egyházközségek 10-10 ezer lejt kaptak, a telepi római katolikus plébánia 25 ezer lejt, a 

városi plébánia 5 ezer lejt, a csernakeresztúri római katolikus egyházközség pedig szintén 5 

ezer lejt. „Örvendek, hogy sikerült ekkora összegeket kiszorítani a magyar közösségeknek, 

hiszen a számarányunk a városban 7,8 százalék körül mozog, a juttatások pedig jócskán 10 

százalék felettiek” - fogalmazott a tanácsülést követően Pogocsán Ferdinánd, az RMDSZ 

egyetlen dévai tanácsosa. 

 
Közvéleménykutatás: a KDH erősített, Matovičék gyengültek 

2012. szeptember 27. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Polis felmérése szerint, ha ebben a hónapban zajlanának a parlamenti választások, a 

Smer diadalmaskodna, 42 százalékos támogatottsággal. Az ellenzéken belül legsikeresebb 

lenne a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), a megkérdezettek 11,7 százaléka 

voksolna rá. A Most-Híd a szavazatok 6, az MKP 4,5 százalékát szerezné meg. 

 

Filičko: Életfogytiglant kaphatna Szlovákiában Csatáry László 

2012. szeptember 27. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Tizenkettőtől huszonöt évig terjedő vagy akár életfogytig tartó szabadságvesztést is kiróhat 

az illetékes szlovák bíróság a háborús bűntettben elkövetett bűnrészesség 

bűncselekményére vonatkozó törvény szerint, amelynek alapján szerdán büntetőeljárást 

indított a kassai járási rendőrkapitányság Csatáry László ügyében. Milan Filičko, a kassai 

járási ügyészség szóvivője az MTI-nek az ügy kapcsán azt mondta: egy neve elhallgatását 

kérő kassai férfi még augusztus elején kelt feljelentése alapján indult az eljárás. 

 

Simon a dél-szlovákiai szavazatmentésről 

2012. szeptember 27. – SITA, Felvidék Ma 

A Most-Híd alelnöke, Simon Zsolt azt mondta a SITA hírügynökségnek, hogy hosszú 

távon nem kifizetődő a számukra az MKP ellen harcolni. Simon szerint erősíteni kell a két 

párt közötti kommunikációt, hiszen „közelegnek a regionális választások. Vagy 

kompromisszumra jutunk, vagy sok magyar választó szavazata veszik kárba”. 

 

Ellenzékben is lehet sikereket elérni 

2012. szeptember 28. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

„Előrelépés történt a két párt viszonyában ahhoz képest, ami a múltban volt. Örülünk, hogy 

ez a dokumentum ilyen formában lett elfogadva, és fel is vállaltuk. A tárgyalássorozat 

nagyon korrekt volt, még ha nem is volt egyszerű – azután a három év után nem volt 

könnyű leülni. Tudatosítottuk, hogy fontos, jelzésértékű a kisebbségi minimum elfogadása. 

Ez a dokumentum nem a két párt összeolvadását jelenti. Közös célokat fogalmaztunk meg, 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/aranyon_felul_kaptak.php
http://www.hirek.sk/belfold/20120927144223/Kozvelemenykutatas-a-KDH-erositett-Matovicek-gyengultek.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120927125818/Filicko-Eletfogytiglant-kaphatna-Szlovakiaban-Csatary-Laszlo.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/35791-simon-a-del-szlovakiai-szavazatmentesrol
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amit mind a két párt és a Kerekasztal is fel tud vállalni. Azt, hogy mi lehet a következő 

lépés, milyen irányba mozdulhat el az együttműködés, most nagyon nehéz megmondani” – 

nyilatkozta Solymos László, a Most-Híd alelnöke. 

( A cikk teljes terjedelmében az Új Szó mai számában olvasható) 

 
Bojan Pajtić: Vajdaság nem hagyja magát 

2012. szeptember 27. – Vajdaság Ma 

Bojan Pajtić vajdasági kormányfő kijelentette, hogy a költségvetésről szóló törvény 

módosítása teljesen ellentétes az alkotmány rendelkezésével, s Vajdaságot eleve 

megfosztja évi 9 milliárd dinártól. Ezt a veszteséget a tartomány nem engedheti meg, s 

nem is fog ebbe belenyugodni. A kormányfő bejelentette, hogy élni fog minden politikai és 

jogi eszközzel, hogy elvitassa a jogszabályt, amely – mint hangoztatta – igazságtalan. 

 

Pásztor István Bácskossuthfalván: legfontosabb a munkahelyteremtés 

2012. szeptember 27. – Vajdaság Ma 

Országunkban az egyik legfontosabb feladat most a munkahelyteremtés, ez azonban már 

meghaladja a kisebbségi politizálás lehetőségeit – mondta Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház elnöke bácskossuthfalvi látogatása alkalmával. . Hozzáfűzte azonban, hogy a 

VMSZ politikájának a feladata erre folyamatosan rámutatni, a lehetőségekkel élve pedig 

befektetőket és tőkét vonzani azokra a területekre, ahol mi élünk. 

 

Székelykevéről érkezett a kétezredik eskütevő Belgrádba 

2012. szeptember 28. – Magyar Szó 

Egy ifjú székelykevei hölgy – Jakab Hajnalka – tette le kétezredikként az állampolgársági 

esküt a belgrádi magyar nagykövetségen. A csütörtöki ünnepélyes eseményen Nikowitz 

Oszkár nagykövet az állampolgárságot tanúsító honosítási okiraton kívül egy magyaros 

ajándékot is átnyújtott az ünnepeltnek. 

 

A kormány mérlegeli Vajdaság követelését 

2012. szeptember 27. – pannonrtv.com 

Ivica Dačić szerb kormányfő szerint Vajdaság pénzelésre olyan megoldást kell találni, 

amely figyelembe veszi az ország reális helyzetét és a tartomány követelését. Mint mondta, 

nem szabad megengedni, hogy veszélybe kerüljön az ország politikai stabilitása amiatt, 

hogy eltérő színű hatalom állt fel tartományi és a köztársasági szinten. A kormányfő 

bejelentette, hogy tanácskozni fog Mlađan Dinkić pénzügyminiszterrel, hogy Vajdaság 

követelései indokoltak-e. 

 

Marad a két magyar első osztály 

2012. szeptember 27. – Gergely József – Magyar Szó 

Nagykikindán csillapodni látszik a két kis létszámú (9 és 7 tagú) magyar első osztály 

tervezett összevonása körül kialakult, indulatoktól és vádaskodásoktól sem mentes vita. Az 

önkormányzat is hajlik a felé, hogy a megkezdett iskolaévet ott fejezzék be az elsősök, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14133/Bojan-Pajtic-Vajdasag-nem-hagyja-magat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14136/Pasztor-Istvan-Bacskossuthfalvan-legfontosabb-a-munkahelyteremtes.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-09-28_Szekelykeverol_erkezett_a_ketezredik_eskutevo.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=23166
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ahol elkezdték, és a minisztérium is beleegyezett (szóban), hogy finanszírozza mindkét 

első osztályt. A tartományi kormány elfogadta a nagykikindai iskolahálózat tervét, amely 

szerint magyar első osztály ezentúl csak a Fejős Klára Általános Iskolában nyílik majd. 
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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   
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http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
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http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
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http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
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http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
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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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