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Budapest és Prága megvitathatja a múlt nyitott kérdéseit 
2012. november 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Magyarország és Csehország már kész arra, hogy a történelem mindkét országot érintő 

nyitott kérdéseit őszinte párbeszéd keretében megvitassa, jelentette ki Németh Zsolt 

külügyi államtitkár azt követően, hogy Prágában tárgyalt Jiří Schneiderrel, a cseh 

külügyminiszter első helyettesével. Németh Zsolt a találkozó során köszönetét fejezte ki a 

cseh félnek azért, hogy a tavaly ősszel Prágában, a kommunizmus áldozatainak felújított 

központi síremlékére felkerült Esterházy János emléktáblája. 

 

A Külügyminisztérium nyilatkozata az ukrajnai parlamenti választások 
kapcsán 
2012. november 5. – MTI, Kormány.hu 

A Külügyminisztérium üdvözli, hogy az október 28-i ukrajnai parlamenti választásokat 

nem zavarta meg incidens, ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet: a nemzetközi 

megfigyelők által kifogásolt torzító elemek beárnyékolják a voksolást. A közlemény szerint 

Magyarország sajnálatosnak tartja, hogy az egyéni választókerületek határainak 

kijelölésekor nem vették figyelembe a nemzeti kisebbségek érdekeit, és ez végső soron 

megfosztotta a kárpátaljai magyarságot attól, hogy saját szavazóbázisára támaszkodva 

egyéni képviselőt juttasson be az ukrán törvényhozásba. 

 

A. Nagy a héten akár le is mondhat 
2012. november 6. – Új Szó 

Küszöbön a kisebbségi kormánybiztos lemondása. A. Nagy László szerint a 

kormányhivatal egyes osztályai túl sokáig ellenőrizgetik a kisebbségi kulturális 

támogatásokkal kapcsolatos szerződéseket, ezért a sikeres pályázók egy része talán nem is 

kap pénzt. Bugár Béla, a Most-Híd elnöke az Új Szónak elmondta, A. Nagy László kész 

lemondani. A pártelnök a kisebbségi kulturális támogatások sikeres pályázóinak megítélt 

összegek késlekedő utalásai miatt már egy ideje tárgyalni akar Robert Ficóval. A kisebbségi 

kormánybiztos jogkörei ugyanis nem olyanok, mint amilyenekről nyár elején szó volt. 

 

Pályázati támogatás a határon túli magyar közoktatás megerősítésére 
2012. november 6. – MTI, hirado.hu 

Tanulmányi versenyek, anyanyelvi táborok, magyar nyelvű iskolai programok szervezését 

és testvériskolai kapcsolatok ápolását szolgálja az a 82 millió forintos pályázati támogatás, 

amelynek odaítéléséről az oktatási államtitkárság a napokban döntött. A szórványban 

végzett oktatás támogatására kiosztható 22 millió forintos keretre - pedagógusok és diákok 

ösztöndíjára, útiköltségére, illetve a kollégiumi költségekre - 37 pályázó küldte el igényét. 

Ötvennégy pályázat érkezett a meglévő 18 millió forintos keretösszegre 36 millió forint 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/11/05/a-nagy-lemond
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igénnyel a tanórán kívüli, az önazonosság-tudat megerősítését, a magyarság szellemi 

értékeinek megismertetését szolgáló magyar nyelvű iskolai programok támogatására. 

 

Székely zászlós felvonulás a Kovászna megyei prefektus ellen 
2012. november 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Székely zászlós felvonulásra szólítja híveit csütörtök délutánra a Kovászna megyei 

prefektus hivatala elé az RMDSZ háromszéki szervezete. Tamás Sándor, a Kovászna 

megyei elnök és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere a prefektusi hivatal előtti 

hétfői sajtótájékoztatón hirdette meg a csütörtöki felvonulást. Arra kérték a háromszéki 

magyarokat, hozzanak magukkal székely zászlót. A felvonulással az ellen akarnak 

tiltakozni, hogy Codrin Munteanu prefektus május óta módszeresen támadja a magyar 

szimbólumokat. 

 

Visszavonta Kelemen Hunor ezredesi rangját a védelmi minisztérium 
2012. november 5. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság 

Visszavonta Kelemen Hunor ezredesi rangját a védelmi minisztérium, miután lefokozását 

az RMDSZ elnöke maga kérvényezte. Szintén önkéntes kérésre megvonták Robert 

Turcescu újságíró és Laura-Codruţa Kövesi volt főügyész katonai rangját is. 

 

A ciántechnológia veszélyeire figyelmeztet Tőkés László 
2012. november 5. – Krónika, transindex.ro 

A bányászati ciántechnológia alkalmazásának közvetlen és azonnali veszélyére hívta fel 

Janez Potočnik, az Európai Bizottság környezetvédelmi biztosának figyelmét Tőkés László 

EP-képviselő. 

 

Cseke Attila: politikai támadás a miniszterelnöki hivatal feljelentése 
2012. november 5. – Krónika, transindex.ro 

Politikai támadásnak tekinti Cseke Attila volt egészségügyi miniszter, hogy a 

miniszterelnöki hivatal ellenőrző testülete az Országos Korrupcióellenes Igazgatóságon 

(DNA) jelenti fel az egészségügyi tárca volt vezetőit. Az RMDSZ politikusa szerint az 

ellenőrző testületét tagjai nem ismerik az ország törvényeit, ezért megalapozatlannak és 

amatőrnek nevezi megállapításaikat. 

 

A levéltárak visszaszolgáltatásáért tüntetettek Kolozsváron 
2012. november 5. – Krónika, Nyugati Jelen 

A kolozsvári Állami Levéltár épülete előtt szerveztek figyelemfelkeltő akciót az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a Magyar Ifjúsági 

Tanács (MIT) és az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) helyi vezetői. A hétfő délután tartott 

megmozdulás keretében Ne lopj!, Magyar tulajdon és Mindent vissza! feliratú táblákkal 
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próbálták felhívni a figyelmet a magyar történelmi egyházak, a magyar intézmények, a civil 

szervezetek és a magyar iskolák pártállami rendszer idején elkobzott levéltárainak a 

helyzetére. 

 

Borboly: nincs etnikai diszkrimináció a székelyföldi kórházakban 
2012. november 5. – transindex.ro, Erdély Ma 

Magyar nyelvű kórlapot nyomnak a román ajkú páciens kezébe Hargita megyében – 

olvasható a Jurnalul Naţional riportjában, amely szerint a kórházakban diszkriminálják a 

székelyföldi románokat. Borboly leszögezi: utánanéztek a cikkben leírt esetnek, és kiderült, 

hogy az audiometriás vizsgálat űrlapja (amely magyar nyelvű volt, ezt kifogásolta a 

panaszos, a csíkszeredai fül-orr-gégészet páciense) nem része a hivatalos kórlapnak, 

hanem csak mellékletként szerepelt. 

 

2 képviselői és 1 szenátori mandátumot veszíthet az RMDSZ? 
2012. november 5. – transindex.ro 

Nincs összesen 12 olyan egyéni választókerület, ahol magyar párt tudna nyerni, vagyis nem 

lehetséges, hogy az RMDSZ-nek és az EMNP-nek is kijöjjön külön-külön a 6 képviselői és 

3 szenátori hely – állapította meg Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. 

Összességében a szavazatok országos visszaosztásával az RMDSZ 2 képviselői és 1 

szenátori mandátumot veszíthet, amennyiben a választók pontosan úgy szavaznak, mint az 

önkormányzati választásokkor – derült ki az elemzésből. 

 

Elkezdődött az RMDSZ parlamenti kampánya 
2012. november 5. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Együtt Erdélyért jelszóval Marosvásárhelyen hétfőn megkezdte választási kampányát a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), amely az ország mind a 452 egyéni 

választókerületében indít jelölteket a decemberi parlamenti választásokon. 

 

Ponta: tavaszig kell kidolgozni az új restitúciós törvényt 
2012. november 5. – maszol.ro, Szabadság 

Romániának 2013 tavaszáig kell megteremtenie a kommunizmus idején elkobzott 

ingatlanok visszaszolgáltatásának új törvényes keretét, mivel a jelenlegi alkalmazhatatlan - 

jelentette ki Victor Ponta miniszterelnök hétfőn. Reményét fejezte ki, hogy sikerül széles 

körű politikai konszenzust teremteni, hiszen a visszaszolgáltatás folyamata várhatóan több 

politikai cikluson is átível majd. 

 

Magyar termék – jövőre a külhoniakat is minősítik 
2012. november 5. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Jövőre a külhoni magyar termékek is versenyezhetnek a Magyar Termék Nagydíj 

minősítésért – ismertette a marosvásárhelyi Sportcsarnokban szervezett Őszi Vásár 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=129979&cim=elkezdodott_az_rmdsz_parlamenti_kampanya
http://ad.maszol.ro/index.php/belfold/4674-ponta-tavaszig-kell-kidolgozni-az-uj-restitucios-torvenyt
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/magyar-termek-a-jovore-a-kulhoniakat-is-minositik


 

 

 

 

 

 
5 

keretében megtartott vándorkiállítás megnyitóján Radetzky Jenő magyarországi 

miniszteri biztos, a Fejér Megyei Kereskedelmi Kamara elnöke. 

 

Máris támad a prefektus 
2012. november 5. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A kormánybiztosi hivatal alapvető feladata elleni tettként értelmezte Codrin Munteanu, 

Kovászna megye prefektusa Tamás Sándor, a megyei önkormányzat, valamint Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere hétfői figyelemfelkeltő akcióját. A kormány 

képviselője szerint az elöljárók a mulasztásaikat akarják palástolni, etnikai-politikai 

irányba eltolni. 

 

Új magyar tanárok a BBTE-n 
2012. november 6. – Szabadság, transindex.ro 

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) többéves kényszerű szünet után 

ismét tanári versenyvizsgákra került sor októberben. Összesen 40 (25 meghatározatlan 

időre és 15 meghatározott időre szóló) állást hirdetett meg az egyetem, és mint a tegnapi, 

Soós Anna magyar tagozatért felelős rektorhelyettes által aláírt közleményből kiderül, 

mindegyiket sikeresen be is töltötték. 22 állás esetében az egyetemen már 

munkaviszonnyal rendelkező kollegák léptek előre, 18 esetben pedig új tagokkal bővült a 

magyar tagozat oktatói csapata. 

 

EMNP: a magyar többségű választókerületekre számítanak 
2012. november 6. – Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) a szórványmegyékben (Beszterce, Fehér), 

valamint Szilágy megyében indított parlamenti jelöltjeiről, választási stratégiájáról, a várt 

eredményekről, a jelenleg meglévő politikai képviselet esetleges veszélyeztetéséről tettek 

fel kérdéseket az RMDSZ kihívójaként jelentkező párt képviselőinek. 

 

Nem engedünk 
2012. november 6. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint “bár így, alig egy hónappal a parlamenti választások előtt 

kétségkívül kampányfunkciója is van a háromszéki magyar vezetők tegnapi akciójának, az, 

hogy a prefektúra előtt felállított Terra Siculorum – azaz Székelyföld – feliratú táblával 

jelzik: a magyarok nem tűrik, hogy történelmi jelképeiket, elnevezéseiket innen-onnan 

szalajtott kiskirályok pocskondiázzák, mindenképpen üdvözlendő tény”. 

 

Hunyad megyében egy mandátumra számít az RMDSZ 
2012. november 6. – transindex.ro 

Tiszta, pozitív és építő jellegű kampányt terveznek Hunyad megyében az RMDSZ jelöltjei - 

mondta Winkler Gyula Déván, ahol az RMDSZ megyei jelöltjeinek prioritásait összesítő 

Hunyad 2020 fejlesztési tervet mutatták be.  
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A Besztercebányai kerületben összefoghat az MKP és a Most-Híd 
2012. november 5. – hirek.sk, Új Szó 

A megyei választásokon való esetleges együttműködésről tárgyalt ma Simon Zsolt és Csúsz 

Péter, a Most-Híd, illetve a Magyar Koalíció Pártja besztercebányai kerületi testületének 

elnöke. A két párt közti egyeztetés nem szól koalíció létrehozásáról, de az elnökök a 

Nagykürtösi, a Losonci, a Rimaszombati és a Nagyrőcei járásban lehetségesnek tartják az 

együttműködést. 

 

Újabb kétnyelvű útjelző tábla jelent meg a Csallóközben 
2012. november 5. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Kézzel ragasztott magyar feliratok jelentek meg egy útjelző táblán Dunaszerdahely 

közelében. Vélhetően civil aktivisták nem egy új táblát állítottak, hanem egy létező feliratot 

"kétnyelvűsítettek". 

 

Régiófejlesztési egyeztetés MKP-s részvétellel 
2012. november 5. – Új Szó 

Vidékfejlesztési együttműködések a felvidéki és a kárpátaljai civil és szakmai 

szervezetekkel címmel szakmai kerekasztal-megbeszélés zajlott október 31-én Budapesten, 

a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályán. 

A találkozón részt vett a Magyar Közösség Pártja (MKP) is. 

 

Illés: a Duna vízhozamának 50 százaléka Magyarországot illeti meg 
2012. november 5. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Illés Zoltán magyar környezetügyi államtitkár szerint a szlovák és a magyar miniszterelnök 

nagyon pozitív lépéseket tesz egymás irányába, és szerinte elképzelhető olyan 

megállapodás, hogy 50-50 százalékban megossza a Duna vizét a két ország. 

 

„Hahó! Itt vagyunk!" - Vetélkedő a falusi óvodák és iskolák megmaradásáért 
2012. november 5. – hirek.sk 

A Bögellői és a Padányi Magyar Tannyelvű Óvoda az intézmények mellett működő Szülői 

Szövetségek együttműködésével „Hahó! Itt vagyunk!" címmel kulturális vetélkedőt rendez 

a Dunaszerdahelyi járás magyar tannyelvű iskolái és óvodái számára. A rendezvény célja a 

vidéki oktatási intézmények jelentőségének hangsúlyozása, a magyar tanítási nyelvű 

iskolák és óvodák értékeinek bemutatása 
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Kisebbségi kormánybiztos mellékvágányon 
2012. november 6. – Tokár Géza – Új Szó 

„Mikor a Híd kiegyezett a Smerrel és elfogadta a felkérést, hogy állítson kisebbségekért 

felelős kormánybiztost, két vélemény fogalmazódott meg. Az egyik szerint egy zseniális 

húzást látunk, mivel a Híd látványosan kibabrált a haragosaival, egyben megmutatja, hogy 

párbeszéd útján ellenzékben is képes érvényesíteni a kisebbségi érdekeket. Másik oldalról 

szemlélve a kérdést úgy tűnhetett, Robert Fico szalámitaktikája érvényesült a 

gyakorlatban, Bugár Béla pártja pedig hosszú távon vállalhatatlan kompromisszumokra 

fog kényszerülni. Alig fél évvel később úgy tűnik, a történet egyre inkább rémálomba 

fordul a Híd számára.” 

 

Zenta: Megkoszorúzták a mozgósítások elleni tiltakozás emléktábláját 
2012. november 5. – Vajdaság Ma 

Az 1991-es erőszakos katonai mozgósítások évfordulója alkalmából Zentán 

megkoszorúzták az erőszakos katonai mozgósítás elleni tiltakozás emléktábláját, amelyen 

a zentai önkormányzat nevében a község polgármestere, Ceglédi Rudolf és a községi 

képviselő-testület elnöke, Širková Anikó helyeztek el koszorút. A Békét akarunk! feliratú 

táblát 2001. november 5., a mozgósítások tizedik évfordulója alkalmából helyezték el a 

zentai Városháza kupolájának a falán, azóta minden évben ezen a helyen emlékeznek meg 

az erőszakos mozgósításokról.  

 

Tadić elállt a jelöltetéstől 
2012. november 5. – Magyar Szó 

Boris Tadić nem jelölteti újra magát a párt elnöki tisztségére. Az újságíróknak úgy 

nyilatkozott, legvalószínűbb, hogy a Demokrata Párt tiszteletbeli elnöke lesz. Tadić 

hozzáfűzte: a DP főbizottsága elfogadta az általa javasolt statutáris változásokat, majd 

tájékoztatta a testületet, hogy az újonnan előállt körülmények közepette nem jelölteti 

magát a DP elnöki posztjára. 

 

Az iskolaszéki tagokról tárgyaltak 
2012. november 5. – Pannon RTV 

Iskolaszéki tagok véleményezése és jelölése volt a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási 

Bizottsága ülésének fő témája. A napirendi pontok összesen 19 vajdasági oktatási 

intézményt érintettek. A véleményezések során azokat a magyar iskolaszéki tagokat 

minősítették, amelyeket az önkormányzatok állítottak. Ha az adott intézményben folyik 

magyar nyelvű oktatás, akkor ezt kötelesek figyelembe venni. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-05_Tadic_elallt_a_jeloltetestol.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=28434
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Megkövült fájdalom 
2012. november 5. – Miskolci Magdolna - Magyar Szó 

Vasárnap a híveivel együtt ártatlanul kivégzett Virág István helybeli apátplébánosnak 

állítottak emléket a dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanád Egyházmegye püspöke által 

celebrált ünnepi szentmisét követően a horgosi Havas Boldogasszony római katolikus 

templom kertjében. 

 

Nem lesz per, normalizálódik a viszony 
2012. november 5. – Pannon RTV 

Megvitatta az újvidéki kiemelt jelentőségű kulturális intézmények igazgató és felügyelő 

bizottsági tagjainak javaslatát a Magyar Nemzeti Tanács kulturális bizottsága. A város 

vezetősége a szeptemberi és októberi képviselő-testületi ülésen felmentette a régi és 

kinevezte az új oktatási és kulturális intézmények iskolaszéki és felügyelőbizottsági tagjait. 

Mindezt akkor úgy tette, hogy nem vette figyelembe az MNT véleményezési és 

javaslattételi jogát. Úgy tűnik rendeződik a viszony az MNT és Újvidék önkormányzata 

között. 

 

Összefog a Mozaik és a Pannon 
2012. november 5. – Pannon RTV 

Hétfőtől Újvidéken és környékén is látható a Pannon Televízió és a Mozaik Televízió közös 

híradója. A két médiaház mostantól szoros együttműködést folytat egymással. A Híradót a 

szabadkai és az újvidéki szerkesztőség közösen készíti. Így a Pannon Televízió nézői 

bővebb tájékoztatást kapnak a tartományi székvárosi eseményekről, míg a Mozaik 

Televízió nézőközönségéhez ezentúl a legfontosabb napi észak-bácskai hírek is eljutnak. 

 

UNE–ELTE együttműködés 
2012. november 5. – Kárpáti Igaz Szó 

Az ELTE küldetése a nemzeti és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése és gyarapítása, 

mondta el Dr. Mezey Barna. A rektor helyettesével, Dr. Borsodi Csabával azért látogatott el 

az Ungvári Nemzeti Egyetemre, hogy kétoldalú együttműködési megállapodást kössön 

ungvári kollégájával, Fegyir Vascsukkal. A két tanintézmény közös munkájának 

köszönhetően az UNE magyar karának diákjai egyszerre két diplomát kaphatnak majd, 

mivel az Ungváron megkezdett tanulmányaikat Budapesten fogják befejezni. 

 

Dunaszerdahely – az új testvér 
2012. november 5. – Kárpáti Igaz Szó 

Testvértelepülési szerződést kötött Gajdos István, Beregszász és Hájos Zoltán, 

Dunaszerdahely polgármestere. Az ünnepi eseményen Gajdos István meggyőződését 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-05_Megkovult_fajdalom.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=29557
http://pannonrtv.com/web/?p=29497
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11047
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11053
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fejezte ki, hogy ez a lépés komoly lépcsőfok az európaiság felé, hiszen ezzel még 

szorosabbra fűzték a szálakat a felvidéki településsel és így az Európai Unióval is. 

 

Új viseletek a HMDK-s egyesületeknek 
2012. november 5. – Új Magyar Képes Újság 

A Bethlen Gábor Alap jóvoltából immár új viseletben lépnek a színpadra a vukovári, a 

vinkovcei, a kiskőszegi és a haraszti művészeti csoportok. 

 

Megkoszorúzták a civil áldozatok emlékművét 
2012. november 5. – Új Magyar Képes Újság 

Pélmonostor Városi Tanácsának a tagjai múlt szerdán a helyi temetőben gyülekeztek, ahol 

koszorút helyeztek el a honvédő háború civil áldozatainak az emlékművénél, amelyet 

2003-ban emeltek. 1991 és 1993 között 25 horvát és magyar nemzetiségű pélmonostori 

civil személy vesztette életét a szerb agresszió következtében. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3923-uj-viseletek-a-hmdk-s-egyesueleteknek.
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/3924-megkoszoruztak-a-civil-aldozatok-emlekmvet
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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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