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Ukrajnai választások - exit poll: öt párt jut a parlamentbe 
2012. október 28. – Kárpátinfo, MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Az urnazárás után vasárnap este közzétett exit poll-eredmények alapján a Viktor 

Janukovics elnök mögött álló Régiók pártja lett az első az aznapi ukrajnai parlamenti 

választásokon, a második a bebörtönzött ex-kormányfő, Julija Timosenko mögött álló 

egyesült ellenzék. A felmérések szerint öt párt jut be a parlamentbe. 

 

Németh Zsolt: Az autonómiára társadalmi igény van 
2012. október 27. – MTI, hirado.hu, Krónika, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az erdélyi magyarság teljesítménye az egész magyar nemzetre és Magyarországra is kihat - 

jelentette ki a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára az erdélyi magyarság 

autonómiaigényét először kimondó Kolozsvári nyilatkozat huszadik évfordulója 

alkalmából szervezett konferencián Kolozsváron. Németh Zsolt ünnepi beszédében idézte 

annak az eskünek a szövegét, amelyet húsz évvel ezelőtt, a Kolozsvári nyilatkozat 

elfogadása után az RMDSZ parlamenti képviselői a kolozsvári Szent Mihály 

plébániatemplomban tettek le. Hozzátette, húsz év után maga is csatlakozik az eskühöz, 

hiszen annak minden szava vállalható számára. 

 

Az EMNP 39 képviselőjelöltet és 40 szenátorjelöltet állít 
2012. október 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 39 képviselőjelölttel és 40 szenátorjelölttel vesz részt 

a decemberi romániai parlamenti választásokon - jelentették be a párt vezetői a Kolozsvári 

nyilatkozat 20. évfordulója alkalmából tartott konferencia utáni sajtótájékoztatón. 

 

Közös jelölteket indít Maros megyében az EMNP és az MPP 
2012. október 28. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Közös jelölteket indít Maros megyében az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar 

Polgári Párt (MPP). A néppárt közleménye szerint a két szervezet hosszú egyeztetések 

eredményeképpen biztosítani kívánja a nemzeti oldal egységes fellépését, ennek érdekében 

pedig az EMNP színeiben fele-fele arányban közösen indítanak jelölteket a parlamenti 

választásokon. 

 

Soltész: Kiemelten fontos az identitás megőrzése 
2012. október 27. – MTI, Fidesz.hu 

Az identitás megőrzését kiemelten fontosnak tartotta a határon túl élő magyar fiatalok 

számára Soltész Miklós államtitkár a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) szombaton 

Kecskeméten tartott rendezvényen elmondott köszöntőjében. 
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http://karpatinfo.net/cikk/politika-ukrajna/ukrajnai-valasztasok-exit-poll-ot-part-jut-parlamentbe
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/27/11/Nemeth_Zsolt_Az_autonomiara_tarsadalmi_igeny_van.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68552
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68555
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=185732
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Visszaléptetnék az esküszegőket 
2012. október 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, Szabadság 

Visszalépésre szólította fel Kolozsváron az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) az erdélyi 

magyarság autonómiaigényét először kimondó Kolozsvári nyilatkozat huszadik 

évfordulója alkalmából szervezett konferencián azokat a decemberi parlamenti 

választásokra készülő képviselő- és szenátorjelölteket, akik 1992-ben felesküdtek az 

autonómiára, de később megszegték esküjüket. A konferencia résztvevői 

zárónyilatkozatban kötelezték el magukat a húsz évvel ezelőtt megfogalmazott célok 

követése mellett, az EMNP parlamenti képviselő- és szenátorjelöltjei pedig felesküdtek az 

autonómiatörekvések képviseletére. 

 

Tisztségviselőinek „átcsábítását” sérelmezi az MPP 
2012. október 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) felszólította az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP), hogy 

„hagyjon fel tisztségviselői átcsábításával” - olvasható Bíró Zsolt, az MPP elnöke 

közleményében. 

 

Frunda: az EMNP félrevezető módon értelmezi a választási törvényt 
2012. október 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Félrevezető módon értelmezi a választási törvényben szereplő alternatív parlamenti 

küszöböt az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nyilatkozta Frunda György, az RMDSZ 

szenátora. Az RMDSZ szenátorának értelmezése szerint az alternatív küszöb csak akkor 

alkalmazható, ha egy nemzeti kisebbség egyetlen szervezete sem szerzi meg a voksok öt 

százalékát. 

 

Toró: Frunda hazudik 
2012. október 29. – Krónika 

Éles vita bontakozott ki az erdélyi magyar pártok között a választási törvény értelmezése, 

különösen a jogszabálynak az alternatív küszöbre vonatkozó rendelkezései kapcsán. 

 

Borbély: az MPP-nek egyetlen lehetősége van: hogy ne induljon az RMDSZ 
ellen 
2012. október 27. – transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, maszol.ro 

Kolozsváron nem egyeztetésre, hanem egy találkozóra került sor az RMDSZ és az MPP 

között – mondja Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke elmondta, „az RMDSZ 

lezárta a jelöléseket, jelöltjei indulnak a választásokon, ami nem azt jelenti, hogy nem 

állunk szóba másokkal, hogy bizonyos stratégiai kérdésekben nem egyeztetünk, de ez 

egyértelműen a december 9.-i választásokat követő időszak témája”. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68551
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68549
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68550
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68556
http://itthon.transindex.ro/?hir=30899
http://itthon.transindex.ro/?hir=30899
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Markó: együttműködés csak az RMDSZ ernyője alatt 
2012. október 28. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, manna.ro 

Az erdélyi magyar pártok közötti szövetség egyelőre nem fog összejönni, mert nincsen 

hogyan: azzal egyetértek, hogy beszélő viszonyban kell lenni mindenkivel, de itt elsősorban 

nem az RMDSZ-nek, hanem a szövetségen kívüli csoportosulásoknak kell keresni az 

együttműködés lehetőségét velünk, és ennek a végcélja az kell legyen, hogy az RMDSZ-en 

kívüli pártok fogadják el az egységes politikai képviselet gondolatát, más szóval azt, hogy 

közös ernyő alatt dolgozzunk – jelentette ki Markó Béla szenátor pénteken, az Erdélyi 

Magyar Televízió „Többszemközt” című műsorában. 

 

Kelemen: a szórvány számára kétszeresen fontos a parlamenti képviselet 
2012. október 28. – transindex.ro, Szabadság, Krónika 

„A szórványban élő magyar közösségek számára kétszeresen fontos a parlamenti 

képviselet. Itt Máramarosban, Aradon, vagy Brassóban a helyi közösségek számára 

fokozott biztonságérzetet ad az a tény, hogy van saját képviselőjük a parlamentben. Óriási 

felelőtlenségnek, a nemzeti érdek semmibevételének tartom a szórványközösségek 

megosztására irányuló kísérleteket, főként a parlamenti választások alatt” – jelentette ki 

Máramarosszigeten Kelemen Hunor, a Szövetség területi szervezetének választmányi 

testületével való találkozón. 

 

Mégsem indul Dorin Florea a parlamenti választásokon 
2012. október 28. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Bár már hetek óta bejelentette indulási szándékát, végül mégsem méretkezik meg a 

parlamenti választásokon Dorin Florea. Marosvásárhely polgármestere Marosvásárhelyen. 

 

Román lap a Nyirő-ügyről 
2012. október 27. – Erdély Ma, MTI 

A Bukarestben kormányzó Szociál-liberális Szövetséghez közel álló Jurnalul National című 

napilap a Nyírő-ügyről közölt írást hétvégi számában. A román lap „A fasiszta Nyirő József 

a magyarországi színházakban!" című cikke kiemeli, hogy a budapesti Újszínház műsorra 

tűzte a Jézusfaragó ember című Nyirő-művet. 

 

Leárulózta Frunda Csegzi Sándort 
2012. október 29. – Krónika 

Az Országos Audiovizuális Tanácshoz (CNA) fordul a december 9-ei választásokon 

független képviselőjelöltként indulni szándékozó Csegzi Sándor, miután a marosvásárhelyi 

Rádió GaGa péntek délelőtti beszélgető-műsorában a meghívott sorozatosan rágalmazta. 

Frunda György RMDSZ-es szenátor, az adó társtulajdonosa és állandó pénteki vendége 

árulónak nevezte a volt alpolgármestert, akit azzal vádolt, hogy a demokrata-liberálisok 

megvásárolták. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30905
http://itthon.transindex.ro/?hir=30906
http://itthon.transindex.ro/?hir=30907
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129449&cim=roman_lap_a_nyiro_ugyrol
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68558
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MOGYE: Kincses Előd szerint nincs előrelépés 
2012. október 29. – Krónika 

A chartamódosítás ellenére is folytatja a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) ellen indított pert a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE). A civil szervezet jogi képviselője, Kincses 

Előd úgy véli, az egyetem alapokmányán történt változtatások lényegtelenek, hisz a charta 

még mindig nem tartja teljes egészében tiszteletben az új oktatási törvény 135. cikkelyét. 

 

Román balliberálisok nacionalista voksvadászata 
2012. október 29. - Magyar Nemzet - Pataky István 

Vasile Blaga a román Demokrata Liberális Párt elnöke szerint 2005 óta folyamatosan 

javult Magyarország és Románia viszonya. Ezt volt hivatott alátámasztani az új oktatási 

törvénynek megfelelően alapított magyar kar a MOGYE-n. Ennek ellenére a jelenleg 

hatalmon lévő Nemzeti Liberális Párt megtámadta ezt a döntést vélhetően azért, hogy 

ezzel maga mellé állítsa az erdélyi románokat.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. október 29-i számában olvasható.) 

 

Civil-díjat kapott Malina Hedvig és ügyvédje 
2012. október 27. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Hírlap 

Žák-Malina Hedvig és ügyvédje, Roman Kvasnica kapta a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztalának (SZMK) Civil Társadalom Fejlesztéséért Díját. 

 

Közgyűlést tartott a Szlovákiai Magyar Televíziósok Szövetsége 
2012. október 27. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Október 26-án Füleken tartotta éves közgyűlését a Szlovákiai Magyar Televíziósok 

Szövetsége (SZMTSZ). A szervezetet 2010-ben alapították felvidéki magyar televíziósok 

abból a célból, hogy szakmai fejlődésükhöz keretet biztosítson, s hogy hatékonyabban 

követelhessék általa a teljes körű anyanyelvi tájékozódáshoz való jogot. 

 

Kevés a jelentkező a kétnyelvű képzésre 
2012. október 28. - Veres István - Új Szó 

Szlovák–magyar hivatali ügyvitelre képeznének hivatalnokokat a nyitrai Magyar Nyelv- és 

Irodalomtudományi Intézetben, de kevés a jelentkező. A tavaly elfogadott, Rudolf Chmel 

(Híd) kisebbségi miniszterelnök-helyettes hivatalában kidolgozott kisebbségi 

nyelvhasználati törvény a legalább 20 százaléknyi kisebbségi lakossággal rendelkező 

településeken előírja a kétnyelvű tájékoztatást és kommunikációt. A kurzus célja, hogy a 

hivatalos érintkezésben a magyar nyelvet szóban és írásban is megfelelő színvonalon 

használni tudják.  
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68557
http://www.hirek.sk/belfold/20121027151144/Civil-dijat-kapott-Malina-Hedvig-es-ugyvedje.html
http://www.hirek.sk/kultura/20121027180550/Kozgyulest-tartott-a-Szlovakiai-Magyar-Televiziosok-Szovetsege.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/10/28/keves-a-jelentkezo-a-ketnyelvu-kepzesre
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Éves konferenciát tartott a Kerekasztal 
2012. október 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A népszámlálás eredményeinek elemzése, a kisebbségek jogállása, gazdasági érvényesülése 

és a civil szféra ereje voltak a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala éves konferenciájának fő 

témái. 

 

A nemzetiek büntetnék Nagy Magyarország népszerűsítését . 
2012. október 28. - Felvidék.ma, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Párt a csernovai tragédia 105. évfordulójára emlékezett. Rafael Rafaj 

alelnök szerint Magyarországnak bocsánatot kellene kérnie emiatt. Szerinte a 15 halálos 

áldozatot követelő tragédia az erőszakos magyarosítás következménye volt. Rafaj szerint a 

szlovák büntetőtörvénykönyvet ki kellene egészíteni a magyar irredentizmus büntetésével 

is - ahogy tilos a Harmadik Birodalom propagálása, úgy kellene lennie Nagy Magyarország 

ideáival szemben is. 

 

Két hidas, két MKP-s polgármester 
2012. október 29. – Új Szó 

Két új MKP-s, két új hidas polgármester – a magyar pártok szempontjából ez a szombati 

időközi választások eredménye. Rozsnyón nagy fölénnyel nyert a Híd jelöltje, Burdiga Pál. 

Meggyőző fölénnyel, 1062 szavazattal, a voksok 56 százalékának megszerzésével lett 

polgármester Bátorkeszin az MKP színeiben Labancz Roland. A Nagykürtösi járásbeli 

Ipolyvarbón az új polgármester Černík Tibor, az MKP jelöltje lett. 

 

Keresztállítás és koszorúzás Verbászon 
2012. október 27. – Vajdaság Ma 

Tavasszal meghiúsult az emlékkereszt-állítás a verbászi régi temetőben, az 1944/45-ben 

lemészárolt németek és magyarok tömegsírjánál. November 3-án délben remélhetőleg sor 

kerül a szomorú, ugyanakkor vigaszt nyújtó eseményre. A keresztállítással és 

koszorúzással egybekötött megemlékezést a budapesti Keskenyúton Alapítvány és a Német 

Népi Szövetség szervezi. 

 

Határozottabb kiállás Vajdaság köztársasági státusáért 
2012. október 28. – Vajdaság Ma 

A negyedik Vajdasági Konvenció összehívói közleményükben Szerbia föderalizálódásáért 

szállnak síkra, vagyis a „Vajdaság Köztársaságot” szorgalmazzák Szerbián belül. 

„Emlékeztetni szeretnénk, hogy a londoni békekonferencia megtartása után 20 évvel, 

Szerbia még mindig nem teljesítette kötelezettségét, s nem adta vissza Vajdaságnak 

mindazokat az alkotmányos jogokat, amelyektől Slobodan Milošević idején fosztották 

meg”, áll a konvenció közleményében. 
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http://www.bumm.sk/74741/eves-konferenciat-tartott-a-kerekasztal.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/politika/36278-a-nemzetiek-buntetnek-nagy-magyarorszag-nepszerusiteset
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14310/Keresztallitas-es-koszoruzas-Verbaszon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14312/Hatarozottabb-kiallas-Vajdasag-koztarsasagi-statusaert.html
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Goran Ješić: A szerb kormány nem tartja tiszteletben az alkotmányt és a 
törvényeket 
2012. október 28. – Vajdaság Ma 

A szerbiai kormány az, amely a leggyakrabban nem tartja tiszteletben a saját maga által 

hozott törvényeket, Vajdaság esetében pedig a köztársasági kormány még az alkotmányt 

sem tartja tiszteletben, jelentette ki Goran Ješić, a tartomány kormány alelnöke. Ješić az 

újvidéki Dnevnik napilapnak nyilatkozva elmondta, a szerbiai költségvetésből járó 7 

százalék, ami az alkotmány szerint a tartományt megilleti, "soha nem realizálódik". 

 

Emberhez méltóan emlékezni 
2012. október 28. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Ahogyan a korábbi években, úgy az idén is november elsején tartják meg a szervezők az 

újvidéki futaki úti katolikus temető katonatemetői részében az 1944-es és 1945-ös 

atrocitások áldozatainak adózó megemlékezést. Az idén azonban kissé más hangulata lehet 

majd az eseménynek: időközben ugyanis bebizonyosodott, hogy a legnagyobb magyar párt 

is kiáll a szervezők azon elképzelése mellett, hogy a jövőben egy arra illő, valódi emlékmű 

mellett róják le a kegyeletet. 

 

A magyar nemzet gyásza 
2012. október 29. – Pressburger Csaba – Magyar Szó 

Idén is Csúrogon, a sintérgödörnél emlékeztek meg először az 1944/45-ös partizán 

megtorlások magyar áldozatairól. Mintegy százan rótták le kegyeletüket a „semmi 

közepén” fölállított, piros festékkel leöntött fakereszt és a darabokra tört márványtábla 

előtt, a csúrogi ártatlan áldozatok megbecstelenített emlékhelyén. 19. éve koszorúznak 

ezen a helyen, de még ma is pontosan ugyanolyan siralmas állapot fogadja őket, mint a 

kezdetekkor. 

 

Ukrajnai választások - a kormányfő szerint rendben zajlik a szavazás, az 
ellenzék hamisítástól tart  
2012. október 28. – Kárpátinfo, MTI, hirek.sk 

Elégedettségének adott hangot a választások menetét illetően Mikola Azarov 

miniszterelnök, a Régiók Pártjának listavezetője, miután leadta szavazatát vasárnap, az 

ukrajnai parlamenti választásokon. Olekszandr Turcsinov, az Egyesült Ellenzék 

kampányfőnöke viszont sajtótájékoztatóján közölte: információi szerint csaknem egymillió 

választó kérelmezte egészségi állapota miatt, hogy otthonában szavazhasson, ráadásul 

közülük 400 ezren az elmúlt két napban. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14313/Goran-Jesic-A-szerb-kormany-nem-tartja-tiszteletben-az-alkotmanyt-es-a-torvenyeket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14313/Goran-Jesic-A-szerb-kormany-nem-tartja-tiszteletben-az-alkotmanyt-es-a-torvenyeket.html
http://magyarszo.com/fex.page:2012-10-28_Emberhez_meltoan_emlekezni.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-10-29_A_magyar_nemzet_gyasza.xhtml
http://karpatinfo.net/cikk/politika-ukrajna/ukrajnai-valasztasok-kormanyfo-szerint-rendben-zajlik-szavazas-az-ellenzek-hamisitastol-tart
http://karpatinfo.net/cikk/politika-ukrajna/ukrajnai-valasztasok-kormanyfo-szerint-rendben-zajlik-szavazas-az-ellenzek-hamisitastol-tart
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Kárpátaljai magyar esélyek az ukrán parlamenti választásokon 
2012. október 28. – Kárpátinfo, MTI 

Hatévnyi szünetet követően újból lehet magyar képviselője az ukrán parlamentnek, 

miután a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) három egyéni 

választókerületben indított képviselőjelölteket a vasárnapi törvényhozási választásokon, 

míg az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) jelöltje a kormányzó Régiók 

Pártja (PR) választási listáján befutónak számító helyet kapott. 

 

Ukrajnai választások - Janukovics elnök a stabilitásra szavazott 
2012. október 28. – Kárpátinfo, MTI 

„A stabilitásra és a gazdasági fejlődésre szavaztam” - jelentette ki Viktor Janukovics ukrán 

államfő vasárnap, miután leadta voksát az egyik kijevi szavazókörben az Ukrajnában folyó 

parlamenti választásokon. 

 

Magyar tanórák Splitben 
2012. október 28. – Volksgruppen 

A spliti Skalice Általános Iskolához tartozó magyar anyanyelvápoló iskolai tagozat számára 

is megkezdődött a tanév. Az október 20-án, szombaton délelőtt megtartott ünnepélyes 

tanévnyitó elsősorban a tavaly alakult Új Magyar Kulturális Központ egyesületnek 

köszönhető. 
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http://karpatinfo.net/cikk/politika-ukrajna/karpataljai-magyar-eselyek-az-ukran-parlamenti-valasztasokon
http://karpatinfo.net/cikk/politika-ukrajna/ukrajnai-valasztasok-janukovics-elnok-stabilitasra-szavazott
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/172978/
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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   
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