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Így szavaztunk 
2012. november 2. – Kárpátalja 

Lanyha szavazókedv és számos szabálytalanság, csalás jellemezte a parlamenti 

választásokat Kárpátalján. A magyarságot képviselő Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke 7,73 százalékkal az 5. helyen végzett a 68. 

számú, Ungvár központú választókerületben. A 69. számú, Munkács központú 

választókerületben – 100 százalékos feldolgozottságnál – az Egységes Közép (JeC) 

színeiben induló Viktor Baloga 49,42 százalékkal győzött, míg Gulácsy Géza, a KMKSZ 

alelnöke 10,59 százalékkal negyedik lett. A 73. számú, Nagyszőlős központú 

választókerületben Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke a harmadik helyen végzett a 

szavazatok 10,41 százalékával, a győzelmet 41,22 százalékkal szerezte meg Ivan Busko, a 

Régiók Pártja jelöltje. 

 

Szabadka: a Vergődő madárnál emlékeztek 
2012. november 2. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szabadkán a Zentai úti temetőben, a Vergődő madár emlékműnél emlékeztek meg az 

1944-45-ös véres eseményekről. A környékéről több száz civil polgárt hurcoltak el és 

végeztek ki. A 44-es parcella síremlékein 852 elhunyt neve szerepel, a lista évről évre 

bővül. 

 

Újra megnyitották a clevelandi Szent Imre templomot 
2012. november 5. – MTI, hirado.hu 

Több száz hívő vett részt helyi idő szerint vasárnap a clevelandi Szent Imre templom 

ünnepélyes újranyitási szertartásán. Az északkelet-ohiói magyarság hitéletében 

kulcsfontosságú templom megszűntetéséről 2009 decemberében határozott Richard 

Lennon clevelandi püspök. A Szent Imre templomban két és fél év óta először tartottak 

magyar nyelvű misét, amelyet Siklódi Sándor celebrált, aki a bezárás előtt egy 

negyedszázadon át volt az egyházközség lelkipásztora. 

 

Kelemen Hunor: az RMDSZ átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt 
2012. október 31. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt az RMDSZ, de két-három mandátumot 

elveszíthet a magyar-magyar verseny miatt - mondta bukaresti sajtóértekezletén Kelemen 

Hunor, a szövetség elnöke. Kelemen Hunor üdvözölte a Magyar Polgári Párt (MPP) azon 

döntését, hogy nem állított parlamenti jelölteket. Szerinte az Erdélyi Magyar Néppártnak 

(EMNP) sincs esélye a mandátumszerzésre a decemberi választásokon, miután az 

önkormányzati voksoláson 40-45 ezer szavazatot szerzett. 
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http://karpataljalap.net/cikkek/2012-11-02/igy-szavaztunk.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14346/Szabadka-a-Vergodo-madarnal-emlekeztek.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/05/06/Ujra_megnyitottak_a_clevelandi_Szent_Imre_templomot.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68669
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Tőkés László: nem történt meg az egyházi közélet teljes megtisztítása 
2012. október 31. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Még ma sem történt meg az erdélyi egyházi közélet teljes körű megtisztítása a kommunista 

rendszer örökségétől - mondta Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, 

néppárti európai parlamenti képviselő a Szigorúan ellenőrzött életek című 

dokumentumfilm kedd esti budapesti bemutatója előtti sajtótájékoztatón. 

 

Felmérés: az erdélyi magyarok többsége nem szeretne külföldre költözni 
2012. október 31. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az erdélyi magyarok döntő többsége sem az életkörülményeinek javítása, sem tanulás vagy 

munkavégzés miatt nem költözne külföldre - derül ki a Budapesti Corvinus Egyetem egyik 

intézete és a BellResearch Kft. reprezentatív felméréséből, amelyet Erdély két régiójában 

végeztek. 

 

Antal Árpád szerint nem mozgósít a magyar-magyar verseny 
2012. október 31. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint nem mozgósítja az erdélyi magyarságot a 

decemberi parlamenti választásokra kialakult magyar-magyar verseny. Antal úgy 

fogalmazott: „aki Sepsiszentgyörgyön az EMNP jelöltjére szavaz, az román képviselőre 

szavaz”. Nemes Előd, az EMNP háromszéki szervezetének elnöke erre úgy reagált: a 

polgármester kijelentése nevetséges, a néppártra leadott szavazat pedig az autonómiára 

leadott szavazat is. 

 

Pótolják a hiányosságokat a CNCD által elmarasztalt magyar vezetésű 
önkormányzatok 
2012. október 31. – transindex.ro 

A Diszkriminációellenes Tanács az intézmények kétnyelvű honlapjainak hiányára 

figyelmeztetett júliusban. Végső esetben jogi útra is terelhetnek egyes ügyeket. 

 

Regionális nyelvvé tenné a magyart Erdélyben az RMDSZ 
2012. október 31. – Erdély Ma, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ olyan alkotmánymódosítást javasol Romániában, amely regionális nyelvként 

ismerné el a magyart Erdélyben – közölte Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. 

 

Magyar párharcok: ki kivel küzd a választásokon? 
2012. október 31. – maszol.ro 

Érdekes egyéni küzdelmek várhatók a kétpárti magyar-magyar versenyben a decemberi 

választásokon – derült ki a jelöltlisták határidejének lejártával. Az RMDSZ valamennyi 

választókerületben, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 38 képviselői és 40 szenátori 

kerületben indít jelöltet, és az EMNP gondoskodott arról, hogy a szövetség valamennyi, 

mandátumra is esélyes jelöltjének akadjon egy-egy magyar választási ellenfele. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68666
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68668
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68672
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18744
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18744
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129680&cim=regionalis_nyelvve_tenne_a_magyart_erdelyben_az_rmdsz
http://maszol.ro/index.php/belfold/4450-magyar-parharcok-ki-kivel-kuzd-meg-a-valasztasokon
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Hatvanöt települést keres fel Markó Béla kampánykaravánja 
2012. október 31. – maszol.ro 

Összesen több mint hatvanezer lakost számláló, hatvanöt nyárád-, küküllő- és marosmenti 

települést keres fel Markó Béla volt szövetségi elnök, szenátorjelölt, valamint Borbély 

László és Kelemen Atilla képviselőjelölt kampánykaravánja november 11. és december 4. 

között. 

 

Marosvásárhelyen visszakerült talapzatára a májusban ellopott Borsos 
Tamás-szobor 
2012. november 1. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Marosvásárhelyen a polgármesteri hivatal visszahelyeztette talapzatára Borsos Tamás, a 

város egykori főbírája májusban ellopott bronzszobrának a másolatát. 

 

Vizsgálja a székelység története tankönyvet az oktatási tárca 
2012. november 1. – transindex.ro 

Vizsgálódik A székelység története című tankönyv ügyében az oktatási minisztérium - 

közölte Stelian Fedorca, a tárca középiskolai oktatásért felelős államtitkára. „Ha a címében 

szerepel, hogy a székelység története és tankönyv, akkor van egy kis gond vele, és be kell 

vonni, mert a közoktatási rendszerben csakis az Oktatási Minisztérium által láttamozott 

tankönyvek használhatók” - jelentette ki az államtitkár. 

 

Magyar utcanévtáblákat készítene igénylésre a marosvásárhelyi EMI 
2012. november 1. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) marosvásárhelyi szervezete ingyen adományoz magyar 

utcanév-, illetve házszámtáblát azon magyar lakosoknak, akik igényelik. Az EMI 

kezdeményezése válasz arra a múlt héten hozott marosvásárhelyi önkormányzati döntésre, 

amely révén a tanácsosok elutasították az RMDSZ-frakció által benyújtott magyar 

utcanévtáblák kifüggesztésére vonatkozó határozat-tervezetet. 

 

Tariceanu szívesen látná az RMDSZ-t a kormányzásban 
2012. november 1. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Hasznos és üdvös lenne bevonni az RMDSZ-t egy leendő kormánykoalícióba, a Szociál-

Liberális Szövetség oldalán – jelentette ki Calin Popescu Tariceanu, a Nemzeti-Liberális 

Párt képviselőházi frakciójának vezetője, volt kormányfő. 

 

Kinek érte meg elveszíteni a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtábla ügyet? 
2012. november 1. – Erdély Ma 

„Marosvásárhelyen nem létezik kétnyelvűség, a törvényes előírások alkalmazását egyetlen 

egy állami intézmény sem tartja tiszteletben. Nem beszélhetünk sem részleges még 

kevésbé hiányos kétnyelvűségről. Ez a város a magyar nyelvet beszélő közösséget az élet 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/4470-hatvanot-telepulest-keres-fel-marko-bela-kampanykaravanja
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68712
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68712
http://itthon.transindex.ro/?hir=30946
http://itthon.transindex.ro/?hir=30952
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129734&cim=tariceanu_szivesen_latna_az_rmdsz_t_a_kormanyzasban
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129752&cim=kinek_erte_meg_elvesziteni_a_marosvasarhelyi_ketnyelvu_utcanevtabla_ugyet
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minden fontos területéről kizárja, láthatatlannak tekinti” – írja Szigeti Enikő, a Civil 

Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető igazgatója. 

 

Újabb halasztás a Mikó-perben 
2012. november 1. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, transindex.ro 

A vádlottak kérésére ismét elhalasztották csütörtökön a tárgyalást a Székely Mikó 

Kollégium visszaszolgáltatása perében, amelyet a ploiesti-i ítélőtábla legközelebb 

december 5-én tűz napirendre. 

 

Potsa József-program Székelyföld pénzügyi autonómiájáért 
2012. november 1. – Erdély Ma 

Székelyföld fejlesztési stratégiájának háromszéki részeként indították útjára a Potsa József 

megyefejlesztési és közösségépítő programot Háromszéken a megyeházán. A 2012–2020 

közötti időszakra szóló cselekvési tervet Tamás Sándor, a Kovászna megyei tanács elnöke 

és Klárik László Attila szenátorjelölt, volt megyemenedzser ismertette. A cél Székelyföld 

pénzügyi autonómiájának megteremtése. 

 

Látszatmeccsre gyúrták a jelölteket 
2012. november 1. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

A Manna publicistája szerint „a jelöltállítási folyamatban két jelenség vált egyértelművé: 

sem az RMDSZ, sem az EMNP nem tudta sem a civileket, sem az új generációt bevonni az 

országos politikába. A Szövetség a középgenerációra erősített rá, megjelent néhány 

szakember, de valódi káderfordulat nem következett be. Az EMNP házatáján pedig 

egyértelművé vált: nincs önálló önkormányzati, szakpolitikai bázisa, ugyanazok az 

emberek bukkannak fel a legkülönbözőbb helyeken, szerepekben.” 

 

Ki képviselné az erdélyi magyarokat Afrikában? 
2012. november 1. – maszol.ro 

Grüman Róbert háromszéki megyei tanácsost jelöli idén képviselőnek az Afrika-Közel-

kelet választókerületben az RMDSZ. Ebben a kerületben a szavazatok visszaosztása révén 

a négy évvel ezelőtti választásokon, 35 szavazattal kapott mandátumot Kötő József. 

 

A magyar óvodák módszertani csomagokat kaptak 
2012. november 1. – Demény Ágnes – Nyugati Jelen 

A gyermekek intézményes anyanyelvi nevelése az óvodában kezdődik – ennek szellemében 

a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012-őt a Külhoni magyar óvodák évének nyilvánította. 

A program Erdély területén történő lebonyolításával a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetségét bízták meg, ennek első lépése a mintegy kétezer darab módszertani csomag 

szétosztása Erdély magyar óvodáiban. Október 31-én, szerdán délután az RMPSZ 

könyvtárában az Arad megyei magyar óvodák küldöttei átvették a módszertani 

csomagokat. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129756&cim=ujabb_halasztas_a_miko_perben
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=129722&cim=potsa_jozsef_program_szekelyfold_penzugyi_autonomiajaert
http://manna.ro/kozter/latszatmeccsre-gyurtak-a-jelolteket-2012-10-31.html
http://maszol.ro/index.php/belfold/4511-ki-kepviseli-az-erdelyi-magyarokat-afrikaban
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_magyar_ovodak_modszertani_csomagokat_kaptak.php
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CNCD: diszkrimináció a magyar címernek horogkereszthez hasonlítása 
2012. november 4. – Krónika 

Diszkriminációnak minősítette és 600 lejes pénzbírsággal sújtotta Bogdan Diaconut az 

Országos Diszkrimináció-ellenes Tanács (CNCD), mivel a szociáldemokrata politikus ez év 

januárjában azt állította: a magyar címer kihelyezése egy romániai iskolára olyan, mintha 

náci horogkereszt kerülne egy zsidó iskolára. 

 

Választási etikai kódexet íratna alá az EMNP-vel Korodi és Tánczos 
2012. november 2. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Egy tíz pontos etikai kódex aláírását javasolja az EMNP-nek Korodi Attila parlamenti 

képviselő és Tánczos Barna szenátorjelölt. Korodi Attila elmondta, az EMNP nagyjából 

egyetértett a szöveggel, az arculati elemekre vonatkozó ponttal kapcsolatosan fogalmazott 

meg fenntartásokat. Ígéretet tettek, elemzik a dokumentumot és hamarosan döntést 

hoznak arról, hogy aláírják-e vagy sem. 

 

Sem Csegzi, sem Bereczki nem indulhat a választáson 
2012. november 2. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Javulnak az RMDSZ Maros megyei képviselő- és szenátorjelöltjeinek a választási esélyei 

azt követően, hogy a választási bizottság formai okokra hivatkozva kizárt két - az RMDSZ-

szel szemben induló - magyar jelöltet. A Marosvásárhelyi Táblabíróság pénteken hozott 

jogerős ítéletében megerősítette a Maros Megyei Választási Iroda határozatát, amelyben az 

formai okokra hivatkozva kizárta a választási versenyből a független jelöltként indult 

Csegzi Sándort, és Bereczki Ferencet, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

képviselőjelöltjét. 

 

Székelyföldi vállalkozóknak ismertette az RMDSZ gazdasági elképzeléseit 
Kelemen 
2012. november 4. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Székelyföld gazdasági helyzetéről, a térség lehetőségeiről beszélgetett helyi vállalkozókkal 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Csíkmadarason. Az RMDSZ elnöke a decemberi 

parlamenti választások kapcsán elmondta, magas román részvételt mutatnak a felmérések, 

így az arányok csak úgy maradhatnak egyensúlyban, ha a magyarság is nagy számban az 

urnák elé járul. 

 

Jurnalul: a hivatalos intézmények is diszkriminálják a románokat 
Székelyföldön 
2012. november 2. – Erdély Ma 

A Jurnalul lap internetes kiadása szerint miközben a Hargita és Kovászna megyei 

székelyek és magyarok autonómiatörekvése egyre erősebbé válik, aközben ezekben a 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68763
http://itthon.transindex.ro/?hir=30960
http://itthon.transindex.ro/?hir=30961
http://itthon.transindex.ro/?hir=30965
http://itthon.transindex.ro/?hir=30965
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129797&cim=jurnalul_a_hivatalos_intezmenyek_is_diszkriminaljak_a_romanokat_szekelyfoldon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129797&cim=jurnalul_a_hivatalos_intezmenyek_is_diszkriminaljak_a_romanokat_szekelyfoldon
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megyékben élő románok újra úgy érzik, hogy a társadalmi élet minden területén a 

diszkrimináció, a nyomás és az asszimiláció veszélye leselkedik rájuk. 

 

Megfélemlítések közepette megy tovább az EMNP 
2012. november 2. – Erdély Ma, Krónika 

Bemutatkozott három az EMNP Bihar megyei honatyajelöltjei közül. Ugyanakkor 

hangsúlyozták: újabb rendőrségi megfélemlítési akciók célpontjai az EMNP támogatói. Az 

akciók mögött az RMDSZ-t sejtik. 

 

Winkler: a mi jelöltjeink a közösség jelöltjei 
2012. november 4. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Fiatal önkénteseknek tartott előadást szombaton Winkler Gyula európai parlamenti 

képviselő Déván. Bizalom, biztonság, jövő – ismertette az RMDSZ politikai üzenetének 

kulcsszavait Winkler Gyula, kiemelve, igaz, hogy a kampányban a legfontosabb 

üzenethordozó a jelölt, de legalább olyan fontos szerep jut az önkénteseknek is, akik 

Hunyad megyében eljuttatják minden magyar emberhez az RMDSZ üzenetét. 

 

Vizsgálat Csekéék ellen 
2012. november 5. – Krónika, Erdély Ma, MTI, transindex.ro, Magyar Hírlap 

Feljelentést tesz a DNA-nál a miniszterelnöki hivatal ellenőrző bizottsága az egészségügyi 

minisztérium, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) korábbi vezetői – 

Cseke Attila, Ritli László és Lucian Duţă – ellen. A bizottság szerint az illetékesek 190 

millió lejes kárt okoztak az államkasszának, az érintettek cáfolják a vádakat. 

 

Díjazták Péntek Jánost 
2012. november 5. – Krónika 

Péntek János kolozsvári nyelvtudós, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanára is Bethlen 

Gábor-díjat vehetett át pénteken este a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban. A 

kitüntetettet méltató Kiss Jenő nyelvész elmondta, Péntek a romániai magyar 

nyelvtudomány vezető alakja, az erdélyi magyar értelmiség és a magyar nyelv ügyének 

fáradhatatlan munkása, akit a Magyar Tudományos Akadémia 2004-ben választott külső 

tagjainak sorába. 

 

Surján: Le a sötét szemüvegekkel, magyarok és szlovákok! 
2012. november 1. – Kossuth Rádió, hirado.hu, hirek.sk, Felvidék Ma 

Utópia vagy realitás? Megbékélés Közép-Európában címmel tartottak kerekasztal-

beszélgetést Pozsonyban. A rendezvény vendége volt Surján László az EP alelnöke is. 

„Érzem az igyekezetet a megszólalókban, hogy közeledjünk egymás felé. Meg kell 

ismernünk egymást, egy történelmi hordalék, egy földolgozatlan sebhalmaz, ami elválaszt 
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minket. Ezzel szemben, a másik oldalon ott van a közös érdek. Az Európai Unión belüli 

érvényesülés egyetlen esélye az összefogás” – fogalmazott Surján. 

 

Nincs egység a Most-Hídban 
2012. november 2. – bumm.sk, hirek.sk 

A Most-Híd az időközi önkormányzati választásokon Mácsodi Gertrúd személyében saját 

jelöltet állított Bátorkeszin, néhány tagja azonban a Magyar Közösség Pártja jelöltjét, 

Labancz Rolandot támogatta. Mindez arról árulkodik, hogy nincs egység a Most-Hídban. 

Labancz támogatói közé tartozott Vörös Péter, a Most-Híd egyik alapító tagja is. 

 

A. Nagy félti a status quo-t, elveszhetnek az idei támogatások 
2012. november 4. – bumm.sk, TASR, hirek.sk, Felvidék Ma 

Többszázezer eurónyi idei kisebbségi támogatás veszhet el, mivel A. Nagy László 

kormánybiztos szerint a kormányhivatal egyes részlegei ülnek a szerződéseken. Azt állítja 

neki nincs döntéshozói jogköre, ugyanakkor azt is mondja, hogy nem kapta meg időben a 

kompetenciákat. 

 

MNT: a helyi önkormányzatok képviselőinek tanácskozása a 
nyelvhasználatról 
2012. október 31. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználati stratégiájának programjairól tartottak 

tanácskozást Szabadkán, a Magyar Házban azon helyi önkormányzatok képviselőinek 

részére, ahol a magyar nyelv hivatalos használatban van. 

 

Öt tankönyv-kiegészítő 
2012. október 31. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács 26. rendes ülésén döntés született a magyar vonatkozású utcák, 

térnevek és egyéb településrészek elnevezéséről. Az MNT nyelvhasználati bizottsága felkér 

minden olyan politikai pártot, civil szervezetet és magánszemélyt, aki kihatással lehet ezen 

elnevezések meghatározásánál, hogy javaslataikat tegyék meg az illetékes szerveknél, hogy 

az véleményezésre kerülhessen a Magyar Nemzeti Tanács elé. 

 

Vajdasági kérelem Szerbiához: A Tisza legyen nyitott a nemzetközi hajózás 
előtt 
2012. november 1. – Vajdaság Ma 

Vajdaság kormánya azzal a kérelemmel fordult Szerbia kormányához, hogy a Tisza folyót 

nyilvánítsa nyitottá a nemzetközi szabad hajózás előtt – közölte a tartományi tájékoztatási 

titkárság. 
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A szerb kormányfő vizsgálatot kezdeményez a Vajdasági Fejlesztési Banknál 
2012. november 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Vajdasági Fejlesztési Bankban több tíz millió euró úszott el hűtlen kezelés miatt, ezért 

vizsgálatot fog kezdeményezni az ügyben, közölte Ivica Dačić szerb kormányfő. 

 

Horgos: Megemlékeztek az 1944-es megtorlások ártatlan magyar 
áldozatairól 
2012. november 1. – Vajdaság Ma 

A horgosi temetőben megemlékezést tartottak az 1944-es megtorlások nagy 

kegyetlenséggel kivégzett ártatlan magyar áldozatainak emlékére. A partizánok 1944. 

november 20-án mintegy 280 horgosi és környékbeli magyar életét ontották ki és ásták el 

a Horgosi Csárda közelében levő tömegsírba. 

 

Újvidék: a katonatemetőben emlékeztek az ártatlanul kivégzett magyarokról 
2012. november 1. – Vajdaság Ma 

Újvidéken a Futaki úti temető katonatemetői részében emlékeztek meg mindenszentek 

napján az 1944-45-ben kivégzett ártatlan magyar áldozatokról. A csonka turul szobránál 

helyezték el a vajdasági magyar pártok, szervezetek, intézmények képviselői az emlékezés 

virágait. 

 

Megemlékezés a temerini Nyugati temetőben 
2012. november 1. – Vajdaság Ma 

Temerinben az idén huszonharmadik alkalommal gyűltek össze az emlékezők és a 

tiszteletadók a Nyugati temető nagy tömegsírjánál, hogy leróják kegyeletüket az 1944 

őszén kivégzett ártatlan magyar áldozatok előtt. 

 

Bajmok: az ártatlan áldozatokra emlékeztek 
2012. november 2. – Vajdaság Ma 

Az 1944-es mészárlás évfordulójára emlékeztek Bajmokon. A vérengzés helyén kialakított 

emlékhelyen felavatták a családok tragédiájára utaló szobrot. Az áldozatok nevét 

tartalmazó tábláknál számos vajdasági és magyarországi köztisztviselő és magánszemély 

helyezte el a kegyelet virágait. A helyszínen mintegy 243 bajmoki és környékbeli lakost 

mészároltak le a partizánalakulatok 1944. november 2-án. 

 

Magyarkanizsa: Megbékélés csak akkor lesz, ha majd halottaink a temetőben 
nyugszanak 
2012. november 2. – Vajdaság Ma 

A magyarkanizsai Nagytemetőben emlékeztek a ’44-es atrocitások ártatlan helybeli 

magyar áldozataira. Beszédében Forró Lajos, a Délvidék Kutatóközpont képviselője 

emlékeztetett a véres eseményekre. 
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Muzslyai megemlékezés 
2012. november 2. – Vajdaság Ma 

Muzslyán is megemlékeztek 1944-es ártatlan magyar áldozatokról. Muzslya helyi 

közösségének tanácsa 2009-ben állítatott emléktáblát a temetőben annak a hat helybeli, 

magyar ártatlan áldozat emlékére, akiket 1944 őszén végeztek ki. 

 

Zentán tanácskozott a tartományi művelődési titkár 
2012. november 2. – Vajdaság Ma 

Zentára látogatott Slaviša Grujić, a tartományi kormány alelnöke, tartományi művelődési 

és tájékoztatási titkár, Ceglédi Rudolffal, Zenta község polgármesterével, valamint a 

községbeli művelődési intézmények illetékeseivel folytatott megbeszélést. A tartományi 

titkár látogatásának fő célja az volt, hogy személyesen is megismerkedjen a község 

kulturális életével, az egyes intézményekkel, valamint azok legfontosabb tevékenységeivel. 

 

85 felsőbb éves hallgató részesülhet az MNT demonstrátori ösztöndíjában 
2012. november 3. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala örömmel nyugtázta, hogy az idei évben 

is nagyon sok, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgató jelentkezett a 

demonstrátori ösztöndíjra, akik a mindennapi feladataik mellett fontosnak tartották azt is, 

hogy segítsenek elsőéves társaiknak, és ezzel komoly közösségépítő munkát végezzenek. 

Összesen 85 felsőbb éves hallgató részesülhet az MNT demonstrátori ösztöndíjában a 

2012/13-as iskolaévben. 

 

Az isterbáci halottakra emlékeztek Bezdánban 
2012. november 3. – Vajdaság Ma 

Mindenki járuljon hozzá a hallgatás megtöréséhez, merjük kimondani, hogy nem 

felejtünk! – üzente Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének 

elnöke Bezdánból, az Alsó temetőben megtartott megemlékezésről, az 1944. november 3-

án Bezdánban kivégzett több mint száz magyar férfi sírhelyénél megtartott szombati 

koszorúzási emlékünnepségről. 

 

Sárga lap a Csapi Városi Tanácsnak 
2012. november 2. – Kárpátalja 

A Csapi Városi Tanács október 11-i plenáris ülésén elutasította Balogh Oszkár KMKSZ-es 

városi tanácsi képviselőnek azt a kezdeményezését, hogy nyilvánítsák regionális nyelvvé a 

magyart a 40%-ban magyarok lakta városban. A KMKSZ helyi alapszervezetének vezetői 

ezért úgy döntöttek, hogy aláírásgyűjtéssel fogják kikényszeríteni a városvezetésnél, hogy 

az új ukrán nyelvtörvény biztosította előnyöket terjessze ki a Csapon élő magyarokra is. 
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Halottak napja a nemzet temetőjében 
2012. november 2. – Kovács Miklós – Kárpátalja 

„Sok helyen a régi magyar feliratú sírokat újabb szláv feliratúak veszik körül. Más a 

formaviláguk, mások a hozzájuk kötődő szokások is. A vegyes lakosságú településeken 

egyre kisebbedő, egyre ócskuló magyar temetőink mintha egész itteni nemzetünket 

jelképeznék. Az idén azonban a nemzet elmúlásának gondolata a színmagyar falvak 

temetőit is belengi. Azokat még inkább. Az eladott szavazatokért kapott pénzből vett 

gyertyák fénye a nemzethalál árnyékát veti majd szerteszét.” 

 

Parlamenti választások Ukrajnában 
2012. november 2. – Kárpátalja 

A szakértők a parlamenti választások legfőbb eredményének az ukrán társadalom és a 

politika polarizációját, a szélsőségesek előretörését nevezik az eredmények ismeretében. 

Országosan a választók 57,98 százaléka járult az urnákhoz, ami jóval kevesebbnek 

bizonyult ugyan, mint amennyit a Központi Választási Bizottságnál (CVK) hivatali 

optimizmusból reméltek, a közvéleménykutatók többségének a felméréseken alapuló 

pesszimista előrejelzései viszont beigazolódtak. 

 

A magyar mandátum 
2012. november 2. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Amennyiben országos viszonylatban nézzük a hétvégi parlamenti választásokat, 

üdvözlendő, hogy a nyelvtörvényt elfogadó Régiók Pártja alakíthat kormányt, és nem a 

kisebbségellenes erők. Ez annak fényében, hogy a szélsőséges, nacionalista Szvoboda 

sokkal jobban szerepelt a várakozásnál, fontosabb, mint azt esetleg gondolnánk. Öröm ide, 

eufória oda, egyvalamit le kell szögezni: Gajdos István képviselősége nem egy 

ajándékmandátum! Az UMDSZ–Régiók Pártja szövetségből ugyanis mindkét fél profitált, 

utóbbi ráadásul kétszeresen is – véli Tóth Viktor. 

 

Ukrajnai választások - Oligarchák tucatja szerzett parlamenti mandátumot 
2012. november 2. – MTI, Kárpátalja Ma 

Csaknem húsz dúsgazdag üzletember kerül be a vasárnap megválasztott új ukrán 

parlamentbe az előzetes eredmények szerint, az illetők összesített vagyonát mintegy 7,7 

milliárd dollárra becsülik. 

 

Egy választás tanulságai 
2012. november 2. – Horváth Sándor – Kárpáti Igaz Szó 

„A parlamenti voksolás Kárpátalja magyarságának szempontjából is szolgált jó néhány 

tanulsággal… Kovács Miklós nagyot téved, amikor a történtek után „a nemzet elmúlásának 

gondolata” rémlik fel lelkében. A valóság sokkal prózaibb: az elnök hívei fogyatkoznak, de 

ők sem tűnnek el, hanem elfordulnak a kárpátaljai magyarságot megalázó retorikájától, 
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elutasítják önelégültségtől duzzadó, másokat legfeljebb hivatkozási alapként számon tartó 

politikáját. Most éppen a kárpátaljai magyar polgárok négyötöde tette ezt.” 

 

Első ízben döntött úgy a magyar önkormányzat, hogy támogatja a község 
egyetemistáit 
2012. október 31. – Népújság 

A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség pénteki ülésén 

Pártosfalván bemutatásra került a község vegyesen lakott településeiről készülő 

monográfia pénzügyi tervezete, a tanácstagok döntöttek az egyetemisták támogatásáról, 

lesz magyar bérlet és közös kultúrnap is. 

 

Bevándorolt, őshonos magyarok őszi találkozója Muraszombatban 
2012. november 4. – RTV Slovenija Hidak 

A hagyományt ápolni, a kincset becsülni kell! Többek közt e gondolat hangzott el a 

Muraszombati Szaphary-várkastélyban, azon a találkozón, amelyet a Muraszombati Baráti 

Kör szervezett. 

 

Új polgármestere van Felsőőrnek 
2012. november 4. – Volksgruppen 

Burgenland lakossága választott, arról döntöttek a szavazók, hogy annak a 13 községnek, 

ahol nem volt egyértelmű az eredmény, ki legyen az új polgármestere. Felsőőrött ezentúl 

Rosner Georg az ÖVP-tól vezeti a várost, ő a szavazatok 53,6 százalékát kapta. 

 

Amerikában is kiállnak Jeszenszky mellett 
2012. november 2. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Amerikai magyar értelmiségiek az MTI washingtoni irodájához eljuttatott nyilatkozatban 

álltak ki Jeszenszky Géza oslói magyar nagykövet mellett, megalapozatlannak nevezve a 

rasszizmus vele szemben egy korábbi, a romákkal kapcsolatos egyetemi jegyzete miatt 

hangoztatott vádját. 

 

Újabb amerikai magyar kiállás Jeszenszky mellett 
2012. november 2. – MTI, hirado.hu 

Az oslói Holokauszt és Vallási Kisebbségek Központja igazgatójához, illetve a magyar 

külügyminiszter kabinetfőnökéhez csütörtökön intézett levélben állt ki Jeszenszky Géza 

oslói nagykövet mellett Charles Gáti, a Johns Hopkins Egyetem professzora, Simonyi 

András volt washingtoni nagykövet, a Johns Hopkins Egyetem Haladó Nemzetközi 
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Tanulmányok Paul H. Nitze Intézete (SAIS) transzatlanti kapcsolatokat kutató 

központjának ügyvezető igazgatója és Deák István, a Columbia Egyetem emeritus 

professzora. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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