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Kelemen Hunor: fontos, hogy az MPP megőrizte önállóságát 
2012. október 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ a Magyar Polgári Párt (MPP) Országos Tanácsa szombati döntései közül azt 

tartja a legfontosabbnak, hogy az MPP megőrizte szervezeti önállóságát – jelentette ki 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, aki üdvözölte Biró Zsolt megválasztását az MPP élére. 

Megemlítette: nemzeti válogatottat ma csakis az RMDSZ égisze, logója alatt lehet 

létrehozni, hiszen választási szövetségek bejegyzését már nem teszi lehetővé a törvény. 

Hozzátette: „aki most gondolkozik azon, hogy nemzeti válogatottat hozzon létre, az nyilván 

nem erre a mérkőzésre, hanem a 2016-osra készül”. 

 

Csütörtökön tárgyal az esetleges választási együttműködésről az EMNP és az 
MPP 
2012. október 15. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Csütörtökön összeül az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

tárgyalódelegációja, hogy megvitassa a két párt esetleges együttműködését a december 9-i 

parlamenti választásokon. Toró T. Tibor, az EMNP elnöke az MTI-nek elmondta, hétfő 

délben az elvi kérdésekről folytatott megbeszélést Marosvásárhelyen Bíró Zsolttal, az MPP 

szombaton megválasztott elnökével. Ekkor rögzítették a két párt tárgyalódelegációjának a 

csütörtöki tárgyalását. 

 

KMKSZ-elnök: cinikus az ukrán nyelvtörvény tervezett szigorítása 
2012. október 15. – MTI, hirado.hu 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke szerint az új ukrán 

nyelvtörvény tervezett szigorítása a kormányzó Régiók Pártjának (PR) cinizmusát tükrözi 

az Ukrajnában élő kisebbségekkel kapcsolatban. Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke az MTI 

érdeklődésére hétfőn azt mondta: semmi meglepő nincs abban, hogy a hatályos ukrán 

nyelvtörvény módosításához javaslatokat kidolgozni hivatott kormánybizottság a jelenlegi 

10 helyett legalább 30 százalékhoz kötné a helyi kisebbség arányát ahhoz, hogy hivatalosan 

is használhassa anyanyelvét egy adott közigazgatási egységen belül. 

 

Elkészült az óvodák részére a módszertani csomag 
2012. október 15. – Felvidék Ma 

Díszes, ízléses csomag várta október 9-én, Budapesten a Magyar Állandó Értekezlet 

vendégeit, amelyet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkársága készített. Valamennyi résztvevő megkapta 

a „2012 a külhoni magyar óvodák éve" program keretében készített módszertani csomagot, 

mely DVD és CD lemezeket, könyveket valamint szakmai kiadványokat tartalmaz. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68142
http://itthon.transindex.ro/?hir=30759
http://itthon.transindex.ro/?hir=30759
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/15/16/KMKSZ_elnok_cinikus_az_ukran_nyelvtorveny_tervezett_szigoritasa.aspx?source=hirkereso
http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/36064-elkeszult-az-ovodak-reszere-a-modszertani-csomag
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Az együttműködésre épül az RMDSZ gazdasági stratégiája 
2012. október 15. – Krónika, Szabadság 

Az együttműködésre épít az RMDSZ „Erdély 2020” című gazdasági stratégiája - közölte 

Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. Az RMDSZ konzultatív szervének, a gazdasági 

tanácsnak a hétfői ülése után Kelemen Hunor elmondta: a dokumentum az Európai Unió 

2014-2020-as költségvetési ciklusához igazítva fogalmazza meg a szövetség gazdasági 

elképzeléseit. 

 

Bíró Zsolt: vigyázni kell az MPP identitására 
2012. október 15. – transindex.ro 

Ha van miről tárgyalni, október végéig várhat a jelöltállítással az MPP – mondja a 

polgáriak frissen megválasztott elnöke a Transindexnek adott interjúban. Bíró Zsolt 

szerint „a leendő tárgyalások mindenképpen csak akkor vezethetnek eredményre, hogyha 

ez a kölcsönös érdekek érvényesítését hozza. Ha az MPP az identitása megőrzése mellett 

tud megegyezést kötni a néppárttal, akkor azt üdvözölni tudjuk. Konkrét tervek is 

elhangzottak arra vonatkozóan, hogy a 6-3-as alternatív küszöb megcélzása érdekében 

hogyan tudnánk elosztani a helyeket”. 

 

Kelemen Hunor elítélte az Asztalos Csaba elleni támadást 
2012. október 15. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor elítélte az Asztalos Csaba, az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

elnöke elleni testi és verbális támadást, reméli, hogy a feljelentésnek foganatja lesz, a 

hatóságok gyorsan előkerítik a tetteseket és felelősségre vonják őket. „Szolidárisak 

vagyunk vele, és támogatásukban részesítettük Asztalos Csabát” – mondta a szövetségi 

elnök. 

 

Kilenc megyében indul el a szórványmenedzser szolgálat 
2012. október 15. – transindex.ro, Szabadság 

Kilenc szórvány megyében indítja el az RMDSZ a szórványmenedzser programot, olyan 

régiókról van szó, ahol a magyarok abszolút kisebbségben élnek és fontos megerősíteni az 

identitástudatot – jelentette be hétfőn Hegedüs Csilla, az RMDSZ főtitkárhelyettese 

kolozsvári sajtótájékoztatóján. A kilenc megye: Máramaros, Arad, Temes, Krassó-Szörény, 

Fehér, Szeben, Hunyad, Brassó és Beszterce. 

 

Kolozsvár: magyar érdekeltségű projektek részesülnek költségvetés-
kiegészítésben 
2012. október 15. – transindex.ro, Szabadság 

Több olyan határozattervezetet tervez elfogadni a Kolozsvári Helyi Tanács keddi ülésen, 

amely közvetett vagy közvetlen módon érinti a kolozsvári magyar közösséget - tájékoztat 

közleményében az Horváth Anna alpolgármester és az RMDSZ-frakció. A dokumentum 

szerint a kétévente sorra kerülő, a Kolozsvári Állami Magyar Színház által megszervezett 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68144
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18597
http://itthon.transindex.ro/?hir=30755
http://itthon.transindex.ro/?hir=30756
http://itthon.transindex.ro/?hir=30760
http://itthon.transindex.ro/?hir=30760
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Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztivált 250 ezer lejjel támogatja a helyi tanács az 

RMDSZ-es tanácsosok javaslatára. 

 

Tarts ki Biró, te paraszt 
2012. október 15. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája szerint „Ha úgy vesszük, politikai kísérteteink (Tőkés és Szász) olyan 

abszolút vesztes csatateret hagynak maguk után, ahol egy icipici bölcsességgel, leheletnyi 

taktikai érzékkel csak nyerni lehet. Végülis fentemlített múmiákon múlik, hogy nincs 

erdélyi magyar jobboldal. Sok pénzt áldoztak rá, sokat ígérgették, pártot pártra építettek 

rá: még sincsen. Hol volt, hol nem volt, ott ahol a kurta farkú, a nagyon kurta farkú 

malacok túrnak, na ott van erdélyi magyar jobboldal”. 

 

Több mint 300 000 háztartásban fogható az ETV 
2012. október 15. – Nyugati Jelen 

Immár a 300 000-et is meghaladja azon erdélyi háztartások száma, amelyekben fogható 

az Erdélyi Magyar Televízió. A Janovits Jenő Alapítvány által üzemeltetett, közszolgálati 

feladatokat ellátó televízió műsorát a napokban újabb 11 kábelszolgálató vette fel a 

műsorkínálatába. Az ETV ennek köszönhetően Hargita megyében 33, Maros megyében 7, 

Szilágy megyében 5 helységben és a Máramaros megyei Szamosardón is nézhető. Jelenleg 

az Erdélyi Magyar Televízió a legnagyobb lefedettséggel és nézettséggel rendelkező, 

magyar nyelven sugárzó televízióadó Erdélyben. 

 

Három mandátum 
2012. október 15. – Nyugati Jelen, Szabadság 

Az RMDSZ legtöbb három parlamenti mandátumot veszíthet a december 9-i 

választásokon az MPP és az EMNP miatt, vallotta be Kelemen Hunor szövetségi elnök, 

hozzátéve, hogy ezek nem a két magyar párthoz jutnak majd, hanem a román pártokhoz. 

Hétfőn, Kolozsváron tartott sajtótájékoztatóján Kelement arról kérdezték, hogy veszélyt 

jelent-e az RMDSZ számára az, hogy a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt 

is indít jelölteket a választásokon. Kelemen azt válaszolta, hogy a veszély fennáll, azonban 

az RMDSZ-en kívül egyik más magyar pártnak sincs esélye bejutni a parlamentbe. 

 

Beiratkozási program Partiumban - felvidéki mintára 
2012. október 15. – Felvidék Ma 

Október 16. és 18. között több mint 700 partiumi iskolakezdő veheti át beiratkozási 

ösztöndíját a Rákóczi Szövetségtől. Nagyvárad, Margitta és Belényes magyar iskolakezdői 

részesülnek az oktatás-nevelési támogatásban, tekintettel az ottani asszimilációs 

folyamatokra. A beiratkozási ösztöndíj értéke 10 ezer forint, amit támogatási szerződés 

keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei. 
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http://manna.ro/velemeny/tarts-ki-biro-te-paraszt-2012-10-15.html
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/tobb_mint_300_000_haztartasban_foghato_az_etv.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/harom_mandatum.php
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/36069-beiratkozasi-program-partiumban-felvideki-mintara
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Ülésezett a Diákhálózat Hallgatói Parlamentje 
2012. október 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A zoboralji Gímesen került sor október 12-14. között a Diákhálózat (DH) Hallgatói 

Parlamentjének ülésére. A rendezvényen képviseltették magukat a csehországi és 

szlovákiai magyar diákklubok, valamint a Budapesten tanuló felvidéki magyar 

egyetemisták. Az ülésen a tagszervezetek bizalmat szavaztak Velebný Csilla eddigi 

elnöknek, illetve az új elnökségnek. Döntés született arról, hogy a Felvidéki Tudományos 

Diákköri Konferencia (FTDK) jövőre is megszervezésre kerül. 

 

Nem változott a demokrácia szintje Szlovákiában 
2012. október 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Változatlan maradt a demokrácia szintje Szlovákiában 2012 harmadik negyedévében az 

idei év első hat hónapjához képest - derült ki a Közéleti Kérdések Intézetének (IVO) hétfőn 

nyilvánosságra hozott negyedéves jelentéséből. Az emberi és a kisebbségi jogok betartása 

kapcsán a jelentés megállapítja: az értékelt területhez tartozó jogok betartására fordított 

figyelem lanyhulása veszélyeket rejthet magában. Rámutat: nem született előrelépés a 

szlovák állampolgársági törvény terén, amely "a populizmus túszaiként tartja fogva" a 

magyar kisebbséget. Hozzáteszi: nyugtalanítónak értékelhető, hogy az európai emberi jogi 

bíróság döntése alapján született megegyezés ellenére folytatódik a Malina Hedviggel, a 

Nyitrán megvert egykori diáklánnyal szembeni büntetőjogi eljárás. 

 

Kétnyelvű lesz a komáromi Tesco? 
2012. október 15. – bumm.sk 

Szeptemberben vette át a Tesco a Komárom szélén álló hipermarketet a Hypernovától, az 

áruházlánccal Boldoghy Olivér, a Fontos vagy! mozgalom képviselője azonnal felvette a 

kapcsolatot. A kialakult együttműködés eredménye, hogy a fő tájékoztató feliratok 

szlovákul és magyarul szerepelnek, a polcsorok közöt lógó tájékoztatások, valamint a 

reklámtáblák többsége is kétnyelvű. 

 

Kevés a magyar információ a községi honlapokon 
2012. október 16. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Minél nagyobb egy település, annál valószínűbb, hogy lesz magyar nyelvű honlapja is. A 

városok állnak a legjobban, 77 százalékuknak van magyar honlapja is. Az 1000 lakosnál 

kisebb települések esetében az arány 50% alatti. A 200–1000 lakos közötti falvak 86 

százalékának van weboldala, de magyar információ csak a honlapok harmadán található. 
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http://www.bumm.sk/74255/ulesezett-a-diakhalozat-hallgatoi-parlamentje.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/15/nem-valtozott-a-demokracia-szintje-szlovakiaban
http://www.bumm.sk/74259/ketnyelvu-lesz-a-komaromi-tesco.html
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Határon túli bizottságot alakított az MMA 
2012. október 15. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Megalakult a Magyar Művészeti Akadémia Határon Túli Bizottsága a vajdasági 

Magyarkanizsán. Az MMA elnöksége szimbolikus jelentőséget tulajdonított annak, hogy 

ne Budapesten, hanem határon túli helyszínen alakuljon meg első önálló állandó 

bizottsága – jelentette ki Sára Sándor, az akadémia elnökségi tagja. 

 

Ösztöndíj az MNT-től 
2012. október 15. – Pannon RTV 

Második körben 21 új első éves egyetemi és főiskolai hallgató kap a Magyar Nemzeti 

Tanácstól ösztöndíjat. Ezzel nő az MNT által támogatott, felsőoktatásban résztvevő 

hallgatók száma. Az első pályázati körben 400 ösztöndíjasnak ítélték oda a támogatást. 

Összesen így már 421 elsőéves hallgatót támogat az országos magyar kisebbségi 

önkormányzat 

 

Vajdaság: prioritás a munkahelyteremtés és a mezőgazdaság 
2012. október 15. – Pannon RTV 

Elfogadta az idei évre vonatkozó tartományi költségvetési módosítás javaslatát a vajdasági 

kormány. A tervezet a vonatkozó köztársasági törvényekkel és az Alkotmánnyal is 

összhangban van – közölte a tartományi kormány.  

 

Szerbia fizetné a kivándorlók hazautaztatását 
2012. október 16. – Magyar Szó 

A vízumkényszer visszaállítása Szerbiára, valamint az Európai Unióra nézve is súlyos 

következményekkel járna, fejtette ki hétfőn Ivica Dačić szerb kormányfő, belügyminiszter, 

reagálva a hírekre, hogy Németország, Belgium, Hollandia, Luxemburg és Svédország az 

EU belügyminisztereinek október 25-ei találkozóján javasolja majd annak a folyamatnak 

az elindítását, melynek végeredményeként Szerbia és Macedónia tekintetében újra 

bevezetnék a vízumkötelezettséget. Dačić azt is elmondta, hogy Szerbia az állami 

költségvetésből 10 ezer, Európában menedékjogért folyamodó állampolgára számára kész 

fedezni a hazautaztatás költségeit. 

 

EU: nem a vízummentesség megszüntetéséről, hanem a menedékesek 
feltartóztatásáról tárgyalnak 
2012. október 15. – Vajdaság Ma 

Az Európai Unió négy országa kérte, hogy az EU Tanácsának október 25-ére összehívott 

ülésén tűzzék napirendre az utóbbi időben rendkívüli módon megszaporodott, főként 

Macedóniából és Szerbiából érkező "álmenekültek" kérdését, de nem kérték ezen országok 

számára a vízumkényszer újbóli bevezetését, erősítették meg a Beta hírügynökség 

érdeklődésére az Európai Bizottságban. 
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http://mno.hu/grund/hataron-tuli-bizottsagot-alakitott-az-mma-1111559
http://pannonrtv.com/web/?p=26282
http://pannonrtv.com/web/?p=26310
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-16_Szerbia_fizetne_a_kivandorlok_hazautaztatasat.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17397/EU-nem-a-vizummentesseg-megszunteteserol--hanem-a-menedekesek-feltartoztatasarol-targyalnak.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17397/EU-nem-a-vizummentesseg-megszunteteserol--hanem-a-menedekesek-feltartoztatasarol-targyalnak.html
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„Polgárháborúhoz vezethet” a nyelvtörvény módosítása 
2012. október 15. – MTI, Magyar Nemzet Online, Kárpátalja Ma 

Jelentősen megszigorítaná a kisebbségi nyelvek regionálissá tételét Ukrajnában a 

nyelvtörvényhez elkészített új kormányzati módosító javaslat – értesült a Kommerszant-

Ukraina című ukrán lap. A laphoz eljutott dokumentum értelmében a jelenlegi 10 helyett 

legalább 30 százalékos arányt kellene elérnie egy kisebbségnek a helyi lakosság 

lélekszámán belül ahhoz, hogy hivatalosan is használhassa anyanyelvét egy adott 

közigazgatási egységben. A hatályos nyelvtörvény szerzőinek véleménye szerint a 

kormányzati munkacsoport túllépte hatáskörét azzal, hogy egy merőben új 

törvényjavaslatot készített, amelynek elfogadása „polgárháborúhoz vezethet” – írta a 

tekintélyes ukrán újság. 

 

Jótékonysági szüreti bál a Rákóczi-főiskolán  
2012. október 15. – Kárpátalja Ma 

Immár negyedik alkalommal rendezték meg a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola hagyományőrző jótékonysági szüreti bálját. Az egybegyűltek között volt 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke, aki 

Németh Zsolttal, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának államtitkárával a bál 

fővédnöke is volt.  

 

Nyelvtörvény: már a községek is léptek 
2012. október 15. – Kárpáti Igaz Szó 

Kárpátalján elsőként a Beregszászi Városi Tanács és a Beregszászi Járási Tanács fogadott 

el határozatot a nyelvtörvény végrehajtásáról. A pozitív folyamat nem állt le. A Bereg-vidék 

tizenöt önkormányzata – a tényszerűség kedvéért: Badaló, Bene, Nagybereg, Borzsova, 

Nagybégány, Halábor, Mezőgecse, Gut, Beregdéda, Nagymuzsaly, Sárosoroszi, 

Csonkapapi, Rafajnaújfalu, Tiszacsoma és Makkosjánosi – döntött úgy, hogy él a 

jogszabály adta lehetőségekkel. 

 

Ősök jussán 
2012. október 15. – Új Magyar Képes Újság 

Dormán László drávaszögi és szlavóniai fényképeiből nyílt kiállítás Brüsszelben, a Magyar 

Házban. A kiállítást a brüsszeli Hunineu (Hun in EU), a Magyar Nemzeti Kisebbségek 

Európai Érdekképviseleti Irodája szervezte és október 9-én Becsey Zsolt külpolitikai 

főtanácsadó, volt európai parlamenti képviselő nyitotta meg. A Hunineu azt tervezi, hogy a 

kiállítást más belgiumi helyszínekre, majd  Hollandiába is elviszi. 
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http://mno.hu/hatarontul/polgarhaboruhoz-vezethet-a-nyelvtorveny-modositasa-1111519
http://karpatalja.ma/karpatalja/kultura/13894-jotekonysagi-szureti-bal-a-rakoczi-foiskolan
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=10875
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3843-soek-jussan


 

 

 

 

 

 
8 

 

Aláírták a megállapodást a skót függetlenségi népszavazásról  
2012. október 15. – MTI, hirado.hu 

Aláírta a skót és a brit kormányfő hétfőn Edinburgh-ban azt a megállapodást, amely a 

Skócia függetlenné válásáról 2014-re kiírt népszavazás szabályait rögzíti. Az Edinburgh-i 

Egyezmény néven életbe lépett dokumentum aláírásával hivatalosan is megkezdődött a 

függetlenségpárti skót kormány kampánya, illetve a skót elszakadást ellenző brit kormány 

ellenkampánya. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/15/16/Alairtak_a_megallapodast_a_skot_fuggetlensegi_nepszavazasrol.aspx
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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