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Kiemelt nemzetpolitikai feladat a fiatal jogászok megfelelő képzése 
2012. október 30. – MTI, Kormány.hu 

Kiemelt nemzetpolitikai feladatnak nevezte a fiatal jogászok megfelelő képzését Répás 

Zsuzsanna, amikor kedden, a budapesti Magyarság Házában köszöntötte a Szász Pál 

szülőföldi jogász ösztöndíj 25 nyertesét. A nemzetpolitikai helyettes államtitkár szerint 

fontos, hogy olyan szakértői gárda jöjjön létre, amely magabiztosan jár el a szakmai 

kérdésekben, és versenyképes tudásával hozzájárul a magyar jogász szakma és jogász 

társadalom nemzetközi megbecsültségéhez. 

 

L. Simon László a magyar-magyar kulturális kapcsolatokról 
2012. október 30. – MTI, Kormány.hu 

A határon túli magyarságot érintően a kulturális diplomácia legfontosabb célkitűzése a 

népességmegtartó képesség növelése, a nemzeti identitás erősítése és a gazdaságélénkítés, 

például a turizmus fejlesztése – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

kultúráért felelős államtitkára az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának keddi 

ülésén. 

 

Kincses Előd: nincs előrelépés a MOGYE-ügyben 
2012. október 30. – Erdély Ma 

A chartamódosítás ellenére is folytatja a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem ellen indított pert a Romániai Magyar Orvos- és Gyógyszerészképzésért 

Egyesület. 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 

 

Kelemen: A szórvány számára kétszeresen fontos a parlamenti képviselet 
2012. október 30. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

„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, az RMDSZ szövetségi elnöke. 

 

Nem örülnek a háromszéki polgáriak annak, hogy az MPP nem indul a 
választáson 
2012. október 30. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Nem örül Kulcsár-Terza József a Magyar Polgári Párt vezetősége azon döntésének, hogy a 

párt ne méretkezzen meg a decemberi parlamenti választásokon. A párt háromszéki 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kiemelt-nemzetpolitikai-feladat-a-fiatal-jogaszok-megfelelo-kepzese
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/l-simon-laszlo-a-magyar-magyar-kulturalis-kapcsolatokrol
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129583&cim=kincses_elod_nincs_elorelepes_a_mogye_ugyben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129571&cim=kelemen_a_szorvany_szamara_ketszeresen_fontos_a_parlamenti_kepviselet
http://itthon.transindex.ro/?hir=30926
http://itthon.transindex.ro/?hir=30926
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területi elnöke ugyanakkor elmondta, noha nem tartja jó lépésnek, aláveti magát a 

párvezetők és Bíró Zsolt pártelnök döntésének. Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi 

elnöke azt emelte ki, hogy nemcsak őt, hanem a párt tagságát is elkeseríti ez a döntés, sőt, 

becsapottnak érzi magát: úgy gondolja, hogy legfőbb ideje lett volna annak, hogy az MPP 

pártként kezdjen viselkedni, ezért meg kellett volna méretkeznie a parlamenti 

választásokon. 

 

Kampányelőzetes Székelyföldön 
2012. október 30. – Erdély Ma 

Botrány tört ki az MPP Maros megyei szervezeténél, botrány van folyamatban az RMDSZ 

Maros megyei berkeiben, árulóznak és árulkodnak, az MPP szent tisztelettel őrzi a négy 

évvel ezelőtti hagyományait és nem indul, a Székely Mikó Kollégium őrzői és megmentői 

összefejelnek. Kampányelőzetes Székelyföldön. 

 

Gazda: reméljük, az RMDSZ nem számolja fel az MPP-t 
2012. október 30. – maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete elfogadja az országos elnökségnek azt a 

döntését, hogy ne induljanak a decemberi választásokon, és abban reménykednek, hogy ez 

nem vonja maga után az MPP feloszlatását. Erről Gazda Zoltán ügyvezető elnök 

nyilatkozott kedden a maszol.ro-nak. 

 

Markó Attila: nem foglalkozom Sánta Imrével 
2012. október 30. – maszol.ro 

„Minden egyes, az EMNP jelöltjeire leadott szavazat román mandátumban fog 

visszaköszönni, függetlenül attól, hogy Sánta Imre, Toró T. Tibor vagy akár Zatykó Gyula 

az a jelölt” – jelentette ki a maszol.ro-nak Markó Attila. Azt mondta: a kampányban nem 

kíván a Mikó-üggyel foglalkozni, Sánta Imre indulásának vonatkozásában sem. 

 

Hirdetési háború az EMNP és a MIÉRT között 
2012. október 30. – maszol.ro 

Fizetett hirdetések küzdelme robbant ki az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az 

RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezetek között az erdélyi magyar sajtóban. Több 

erdélyi magyar napilap közölt kedden olyan fizetett hirdetést, amely az EMNP-nek az 

alternatív választási küszöböt népszerűsítő, korábban indított reklámkampányát próbálja 

hatástalanítani. 

 

EMNP–MPP fúzió a láthatáron? 
2012. október 30. – Nyugati Jelen 

Toró T. Tibor EMNP-elnök meggyőződését fejezte ki, hogy pártja és az MPP szilárd pólust 

fognak alkotni az erdélyi magyarok autonómiája érdekében, és ez a két alakulat fúziójában 

fog materializálódni. Sepsiszentgyörgyön tartott hétfői sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129607&cim=kampanyelozetes_szekelyfoldon
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/emnp_mpp_fuzio_a_lathataron.php
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kijelentette, „nagyon boldog amiatt”, hogy Maros megyében az EMNP és a Magyar Polgári 

Párt együtt, az EMNP színeiben vesz részt a parlamenti választáson. 

 

Csegzi Sándor: vagyok olyan magyar, mint bárki más 
2012. október 30. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Több mint 3700 támogató-aláírást gyűjtött össze Csegzi Sándor, aki a parlamenti 

választásokon független képviselőjelöltként indul a marosvásárhelyi 1-es számú 

szavazókörzetben. Az iratcsomót Marosvásárhely volt alpolgármestere kedden iktatta a 

megyei választási irodánál. 

 

Két magyar párt indít jelölteket Temes megyében 
2012. október 30. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Néppárt is indít jelölteket 

a december 9-ei parlamenti választásokon. Míg az RMDSZ teljes listát állít, azaz minden 

képviselői és szenátori választókerületben indít jelölteket, az EMNP két szenátorjelöltjével 

kínálja fel a választás lehetőségét a magyar közösség egy részének. 

 

A Néppárt teljes jelöltlistát állított Hargita megyében 
2012. október 30. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Teljes jelöltlistát állított a parlamenti választásokra az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

Hargita megyében. Országos szinten hat képviselőt és három szenátort juttatnának be a 

parlamentbe. A dossziékat kedden délután nyújtotta be Csíkszeredában a megyeháza 

földszintjén található Hargita Megyei Választási Irodához a néppárti küldöttség. 

 

Szakértők: akár 70-80-nal is nőhet a parlament létszáma a választások után 
2012. október 30. – transindex.ro 

A részvétel függvényében nőhet a parlamenti választásokon az USL előnye a PDL-vel 

szemben, és az USL teljesítménye függvényében a parlament létszáma is jelentős 

mértékben növekedhet – állítják szociológusok. 

 

Visszakapta nevét Szentjobb község 
2012. október 30. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika 

Elfogadta a parlament a Berettyócsohaj község nevének megváltoztatására vonatkozó 

tervezetet. Cseke Attila szenátor és Lakatos Péter volt parlamenti képviselő javaslatára a 

közigazgatási egység visszakaphatja a Szentjobb nevet és a községközpontot is 

visszaköltöztetik az új nevet adó, a község teljes lakosságának 55%-át adó faluba. 

 

Leadta a jelölési iratcsomóját az EMNP Kolozs megyében 
2012. október 30. – transindex.ro, Szabadság, transindex.ro 

Az EMNP részéről négy szenátor- és hét képviselőjelölt adta le jelentkezési iratcsomóját 

kedden a Kolozs megyei választási bizottsághoz. Szász Péter szenátorjelölt kijelentette: 
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nem zárja ki, hogy a megyében mandátumot szerezzenek a Néppárt jelöltjei, de az 

országos kosárba mindenképp fontos szavazatokat gyűjtenek a pártnak. 

 

Kelemen: az EMNP indulása a választásokon értelmetlen szavazatrablás 
2012. október 30. – Erdély Ma, Duna Tv 

Az EMNP nem jut be a parlamentbe és ezt a párt vezetői is tudják – jelentette ki Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke a Duna Tv székelyföldi stúdiójában. Kelemen ugyanakkor nem 

vitatta az alternatív választási küszöb létét, amellyel az EMNP kampányol. 

 

Miért? 
2012. október 31. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikkében kiemeli, hogy „hiába hangoztatta oly magabiztosan a 

helyhatósági választások után is az erdélyi magyar szavazatok nyolcvanegynéhány 

százalékát besöprő RMDSZ, hogy nincs ellenfele, hogy nincs szükség a mindenki számára 

tisztes feltételek mellett létrehozható összefogásra: úgy látszik, az EMNP által a 

köztudatba behozott alternatív választási küszöb kiverte a biztosítékot a szövetség felső 

vezetése körében”. 

 

EMNP: Bereczki nem indulhat? 
2012. október 31. – Krónika 

A Maros megyei választási bizottság (BEJ) tegnap elutasította Bereczki Ferenc, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) képviselőjelöltjének jelentkezési dossziéját: a bizottság indoklása 

szerint az építészmérnök nem tudta bizonyítani, hogy romániai lakcímmel jelentkezik. 

 

Dokumentumfilm készül a Securitátéról 
2012. október 31. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Tegnap tartották a Szigorúan ellenőrzött életek első magyarországi bemutatóját, ahol 

Tőkés László az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke volt a díszvendég, aki egyben a 

film egyik szereplője is. A film a román kommunista diktatúra mechanizmusát a Securitate 

működését, a vallás, az etnikai kisebbségek, az emberi méltóság elleni támadásait mutatja 

be. 

 

Lajčák: változtatni kell a külföldön élő szlovákok jogállásán 
2012. október 30. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Lényeges változásokon mennek át a külföldön élő szlovák közösségek, amire a külföldön 

élő szlovákokról szóló törvény módosításával kellene reagálni - jelentette ki kedden a 

szlovák külügyminiszter. A külföldi szlovákok legfőbb óhaja, hogy a szlovák állam nyújtson 

segítséget gyermekeik anyanyelvű oktatásához. 
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A Kerekasztal nem fogadta be a Via Nova ICS-t 
2012. október 30. – Felvidék Ma 

A Via Nova ICs - Új Út Ifjúsági Csoport polgári társulásnak nem engedélyezték a belépést a 

Kerekasztal „ernyőszervezetbe”. Nem kaptak meghívást a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala október 27-i közgyűlésre, mint megfigyelők sem vehettek részt rajta, 

merthogy belső működési szabályzatukban rögzítik, hogy együttműködnek a Magyar 

Közösség Pártjával. 

 

Folytonosság és megújulás 
2012. október 31. – Molnár Judit – Szabad Újság 

A Csemadoknak nemcsak múltja van, hanem jövője is. Közösségformáló ereje azonban az 

eddigieknél is hatékonyabb lesz, ha a folytonosság mellett teret kapnak az új 

kezdeményezések is – mondta Bárdos Gyula, a Csemadok közelmúltban megválasztott új 

elnöke a Szabad Újságnak. Az elnökkel a megújulásra vonatkozó terveiről, a szervezet 

feladatairól beszélgetett a felvidéki közéleti hetilap. 

 

Szükség van-e vajdasági magyar baloldali pártra? 
2012. október 30. – Pap Tibor - Vajdaság Ma 

„Jómagam is ismerem a közvélekedést, mi szerint így is túl nagy itt az egy főre jutó magyar 

pártok száma. Ez az alaptalannak nem mondható értékelés sokkal inkább indokolható a 

kisebbségi közösség elaprózódott pártrendszerének a hatékonyságával, semmint azzal, 

hogy a magyarság minden tagja már így is képes az ő érdekeit és értékeit maradék nélkül 

megjelenítő politikai alakulatot találni a kínálatból. Márpedig a politikai paletta csak akkor 

tekinthető kielégítőnek, ha a fenti követelménynek képes eleget tenni”– írja elemzésében 

Pap Tibor. 

 

A régi horgosi határátkelő újbóli megnyitása prioritás 
2012. október 30. – MTI, Vajdaság Ma 

Fejsztámer Róbert, a Tisza Menti Információs Fejlesztési Központ vezetője elmondta, hogy 

horgos-röszkei autópálya-átkelő megnyitása után lezárt régi határátkelő újbóli 

megnyitásával lehetne a legkisebb beruházással, leggyorsabban növelni a kapacitást, 

csökkenteni a várakozási időt és a zsúfoltságot. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 

Bács-Kiskun Megyei Egyesülete és a magyarkanizsai önkormányzat uniós támogatással 

vizsgálta, hol lenne szükség új határátkelőhelyek nyitására, régiek újbóli üzembe 

helyezésére, illetve melyek azok az határállomások, ahol kisebb beruházással növelhető a 

kapacitás. 
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Fosztogatják a templomokat 
2012. október 31. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Hétfőre virradóra betörtek Csonoplyán a Mindenszentek római katolikus plébániára, 

megrongálták a tabernákulumot, és elloptak egy értékes kelyhet, amely több mint egy 

évszázada az egyházközség tulajdonát képezte. Három héttel korábban Bácsgyulafalván 

történt hasonló eset. 

 

Pásztor: Csatlakozási feltétel is lehet Vajdaság kérdésének a rendezése 
2012. október 30. – Pannon RTV  

Vajdaság státusa nem csak Szerbia belpolitikai kérdése – mondta Pásztor István a Pannon 

TV Közügyek című műsorában. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint az ország 

kötelezettséget vállalt az Európai Unióhoz való közeledéshez, így minden belügy 

nemzetközi dimenziót kap. Pásztor István a jövő héten hivatalos látogatást tesz 

Brüsszelben, ahol Stefan Fülével, az Európai Unió bővítési biztosával is tárgyal majd a 

tartomány helyzetéről. Csatlakozási feltétel is lehet Vajdaság kérdésének a rendezése – 

mondta Pásztor István. 

 

Az MNT cáfolja Etela Jerinkić kijelentését 
2012. október 30. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács tiltakozik Etela Jerinkić, a szabadkai Városi Tanács oktatással 

megbízott tagjának kijelentése ellen, miszerint a zombori gimnáziumnak az MNT és az 

iskolaszék közötti nézeteltérése miatt csak megbízott igazgatója van. A valóság az, hogy az 

intézményt már 2011 márciusa óta rendes megbízatásban vezeti az igazgató, akivel az 

önkormányzati szervezet kitűnő kapcsolatot ápol. A közlemény szerint Etela Jerinkić 

valószínűleg szándékosan próbálta félrevezetni a nyilvánosságot. 

 

A Szvoboda párt szerint tömegével hamisítják az eredményeket 
2012. október 30. – MTI, hirado.hu 

Nem vágnak egybe az ukrán központi választási bizottság számítógépes rendszerén 

megjelenő eredmények a szavazatszámlálók által elkészített jegyzőkönyvekben 

szereplőkkel. A szélsőséges nacionalista Szvoboda (Szabadság) párt elnöke szerint 

tömegével hamisították meg az eredményeket. 

 

Újraszámolják a győztes ellenzékiek szavazatait Ukrajnában 
2012. október 30. – MTI, hirado.hu 

Zsanna Uszenko-Csorna, az ukrán központi választási bizottság  alelnöke kedden 

elmondta: több választási körzet olyan adatokat vitt be a parlamenti választások 

eredményeit rögzítő számítógépes rendszerbe, amelyek nem egyeznek a választási 

jegyzőkönyvekben szereplő eredményekkel. Eközben az ellenzéki Batykivscsina (Haza) 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/30/11/A_Szvoboda_part_szerint_tomegevel_hamisitjak_az_eredmenyeket.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/10/30/17/Ujraszamoljak_a_gyoztes_ellenzekiek_szavazatait_Ukrajnaban.aspx?source=hirkereso
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párt kijevi szervezetének vezetője közölte, hogy értesüléseik szerint 10 ezer dollárt ajánl a 

jelenlegi vezetés az egyik kijevi választókörzet bizottsági tagjainak az egyéni jelöltek 

listájára leadott szavazatok meghamisításáért. 

 

Magyar filmnapok Pélmonostoron 
2012. október 30. – Új Magyar Képes Újság 

A Baranya-film Klub és a HMDK pélmonostori alapszervezete idén is Magyar Filmnapokat 

tartott október 22. és 26. között, melyre a pélmonostori Mikro-mozi teremben került sor. 

Idén a Ludas Matyi (1949), a Szabadság, szerelem (2006), az Édes Anna (1958), a Bogáncs 

(1959), valamint a Régi idők focija (1973) c. magyar alkotásokat láthatták az érdeklődők. 

 

A kultúregyesületektől elvont támogatásról a köztársasági elnöknél is 
2012. október 30. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt hét pénteken hivatalában fogadta a horvát köztársasági elnök, Ivo Josipović a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének küldöttségét, Jakab Sándor elnököt 

és Jankovics Róbert ügyvezető elnököt. A tárgyalófelek több mindenről is szót ejtettek, de 

a legfőbb problémaként a delegáció a Kisebbségi Tanács által odaítélt költségvetési 

pénzekkel kapcsolatos igazságtalanságot jelölte meg. A köztársasági elnök megígérte, hogy 

a felvetett problémákat megpróbálja orvosolni, és egy igazságosabb, átláthatóbb 

támogatási rendszert szorgalmaz a jövőben. 

 

Koszorúzás az emlékparkban 
2012. október 30. – Népújság 

A Lendvai 1. Sz. KÁI Emlékparkjában Lendva Község vezetősége az idén is lerótta 

tiszteletét a 2. világháború és az azt követő időszak faji, nemzeti és ideológiai 

fanatizmusának lendvai és környékbeli áldozatai előtt – néma emlékezéssel, kegyeleti 

koszorú elhelyezésével. 

 

Wallenberg-est Hollandiában 
2012. október 31. - Kovács Abigail Ida - Magyar Hírlap 

Raoul Wallenberg svéd diplomata születésének századik évfordulója alkalmából 

Magyarország, Svédország, Egyesült Államok és Izrael közös kezdeményezésére egy 

tölgyfát ültettek el, ahol Sommer Katalin magyar holokauszttúlélő leplezte le az emlékére 

állított gránitkövet és emléktáblát.  
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3899-magyar-filmnapok-pelmonostoron
http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3902-a-kulturegyesueletektl-elvont-tamogatasrol-a-koeztarsasagi-elnoeknel-is
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5360:koszoruzas-az-emlekparkban&catid=40:online
http://magyarhirlap.hu/kulfold/wallenberg-est-hollandiaban
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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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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/

