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A Határtalanul! program diákjait fogadta Kövér László házelnök 
2012. november 6. – MTI, hirado.hu 

Az anyaországiak és a határon túl élő diákok között kialakuló személyes kapcsolatokat 

nevezte a Határtalanul! - 2012 program legfontosabb céljának Kövér László házelnök, aki 

kedden az Országgyűlés épületében fogadott a programban résztvevő felvidéki és csepeli 

diákokat. 

 

Németh Zsolt: megkérdőjelezhető az ukrajnai választás legitimitása 
2012. november 6. – MTI, hirado.hu 

Németh Zsolt az Országgyűlés külügyi bizottságának keddi ülésén az ukrajnai parlamenti 

választásokat értékelve azt mondta, kérdéses a választások tisztasága, demokratizmusa, és 

több uniós tagállam szerint is „a választásokat elcsalták”. A magyar kisebbséggel 

kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy megszűnt a kárpátaljai, többségében magyar 

választókörzet, ezért három körzetre szóródtak szét a magyarok szavazatai. 

 

Nemzeti összetartozás bizottság: támogató nyilatkozat a felvidéki magyarok 
mellett 
2012. november 6. – MTI, hirado.hu 

Az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága egyhangúlag elismeri és támogatja az 

Emberi Méltóság Tanácsának azt a tevékenységét, amelyet az állampolgárságuktól 

megfosztott felvidéki magyarok ügyében tanúsít. A testület erről szóló állásfoglalása azt is 

rögzíti, hogy a grémium csatlakozik a Lomnici Zoltán és Gubík László által jegyzett, az 

Európai Parlament elnökéhez októberben benyújtott petícióhoz. 

 

Hoffmann: kiemelt terület a külhoni magyarság oktatásának támogatása 
2012. november 6. – MTI, Krónika 

Az oktatási államtitkár kiemelt kormányzati célnak nevezte a külhoni magyarság 

oktatásának támogatását az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága keddi ülésén. 

Hoffmann Rózsa kiemelte az elmúlt időszak intézkedései közül a nyelvvizsga-rendelet 

elfogadását, ezzel megszűnt az a diszkriminatív állapot, amely szerint a magyar 

felsőoktatás preferálta azokat, akik horvát, román, szerb vagy ukrán középiskolában 

érettségiztek. 

 

Kárpát-medencei médiaműhelyek találkozója 
2012. november 6. – MTI, hirado.hu 

Kétnapos konferenciát tartanak szerdától Esztergomban a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alappal rendszeresen kapcsolatban álló külhoni tudósítók és televíziós 

műsorkészítők. A rendezvény célja kötetlen találkozás keretében megteremteni a szakmai 

tapasztalatcsere és az MTVA műhelyvezetőivel való találkozás lehetőségét. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/06/15/A_Hatartalanul_program_diakjait_fogadta_Kover_Laszlo_hazelnok.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/06/13/Nemeth_Zsolt_megkerdojelezhetok_az_ukrajnai_valasztas_legitimitasa.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/06/18/Nemzeti_osszetartozas_bizottsag_tamogato_nyilatkozat_a_felvideki_magyarok.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/06/18/Nemzeti_osszetartozas_bizottsag_tamogato_nyilatkozat_a_felvideki_magyarok.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68845
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/06/13/Karpat_medencei_mediamuhelyek_talalkozoja.aspx?source=hirkereso
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Háromszéken is bemutatták a székely tankönyvet 
2012. november 6. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében mutatták be a 

múlt héten kisebb belpolitikai vihart okozó székely történelemkönyvet. Tamás Sándor, 

Kovászna Megye Tanácsának elnöke elmondta: akinek van jövője, az a 

történelemkönyvben is a jövőt keresi, és nem csak a dicső múltat látja. Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke hangsúlyozta: a könyv ötlete Kovászna megyében 

született meg 2009-ben, kezdeti célja is az volt, mint ma, a fiatalok identitásának 

megerősítése. 

 

Elhatárolódott a Szabadelvű Kör a PNL-től 
2012. november 6. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

A Szabadelvű Kör elnöksége a legutóbbi fejlemények miatt hivatalosan is elhatárolódott 

mind eszmei, mind morális szempontból attól a "vállalhatatlanná vált iránytól", amelyet a 

PNL jelenleg képvisel - olvasható a szervezet közleményében. A szervezet úgy véli, hogy a 

PNL vezetősége Crin Antonescu elnöksége alatt fokozatosan elfordult a liberalizmus 

alapértékeitől. A dokumentum szerint mindvégig megdöbbenéssel és ellenérzéssel 

szemlélték a PNL jelenlegi vezetőségének kisebbségellenes és populista nyilatkozatait, 

politikai tetteit, ezért vállalhatatlan számukra a liberális párt irányvonala. 

 

EMNP-tervek: tehénfejés helyett haladást 
2012. november 6. – Erdély Ma 

Folytatta a december 9-i parlamenti választásokra állított jelöltjeinek bemutatását az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Bihar megyei szervezete. Fejőstehénként kezelnek több 

ágazatot is Romániában ahelyett, hogy tervszerűen, logikusan használnák a forrásokat – 

ezen is változtatna az EMNP, ha bejut a parlamentbe. Többek között ezt mondták kedden 

azok a honatyajelöltek, akik a bemutatkozó sajtótájékoztatók záró eseményén voltak jelen. 

 

Felkapta a Tőkés Lászlóról írt könyvet a román sajtó 
2012. november 6. – maszol.ro 

„Ráharapott" a román sajtó a választási kampány indulásának hetében a Tőkés László 

magánéletéről tavasszal megjelent könyvre. Andrassew Iván Ne vígy minket a kísértésbe 

című dokumentumgyűjteményéből több hazai portál és hírtelevízió közölt részleteket. 

 

Tegyük értelmetlenné a háromszéki prefektus zászlóellenességét! – Felhívás 
2012. november 6. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Háromszék Székely Tanácsai – a Sepsiszéki, a Kézdiszéki, az Orbaiszéki és a Bardocz-

Miklósvárszéki Székely Tanács – támogatják a prefektúra elől induló székely zászlós 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30981
http://itthon.transindex.ro/?hir=30982
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130036&cim=emnp_tervek_tehenfejes_helyett_haladast
http://maszol.ro/index.php/belfold/4687-felkapta-a-tokes-laszlorol-irt-konyvet-a-roman-sajto
http://erdely.ma/autonomia.php?id=130032&cim=tegyuk_ertelmetlenne_a_haromszeki_prefektus_zaszloellenesseget_felhivas
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felvonulást és felkérik a küldötteket, az autonómia iránt elkötelezett állampolgárokat, hogy 

minél nagyobb számban vegyenek részt a megmozduláson, vigyenek magukkal zászlót, 

címert. 

 

A parlamenti választásokra "hangolták" az RMDSZ honlapját 
2012. november 6. – maszol.ro 

A parlamenti választásokra készülve az RMDSZ országos honlapja új funkciókkal egészült 

ki. Ezzel párhuzamosan megújul, és friss tartalommal jelenik meg Kelemen Hunor 

szövetségi elnök honlapja is. 

 

Kétdiplomásak az RMDSZ Szatmár megyei jelöltjei 
2012. november 6. – maszol.ro, Krónika 

Kedd délután nagyszámú sajtós, köztük sok román újságíró jelenlétében mutatkoztak be a 

helyi Astoria szálló nagytermében az RMDSZ Szatmár megyei választási jelöltjei. Az 

eseményen Kelemen Hunor szövetségi elnök is jelen volt, aki bejelentette: Bizalom, 

biztonság, jövő – ezzel a szlogennel indul az RMDSZ a decemberi parlamenti választáson. 

 

A Néppárt szerint korrekt kampánnyal elérhető 6-3-as küszöb 
2012. november 6. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Korrekt, elegáns kampányra készül az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyében, azt a 45-

50 százalékra tehető magyar szavazókat akarják megszólítani, akik az elmúlt időszakban 

távolmaradtak az urnáktól.  

 

Csegzi Strasbourghoz fordul 
2012. november 6. – Szucher Ervin – szekelyhon.ro, Krónika 

A strasbourgi emberi jogi bírósághoz készül fordulni Csegzi Sándor, miután a román 

igazságszolgáltatás elgáncsolta abban a szándékában, hogy függetlenként pályázza meg a 

parlamenti képviselői tisztséget. 

 

Az MPP is felsorakozik az RMDSZ mellé 
2012. november 6. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt háromszéki szervezete arra kéri tagjait, hogy minél többen 

vegyenek részt az RMDSZ által szervezett székely zászlós felvonuláson. Kulcsár Terza 

József, az MPP háromszéki szervezetének elnöke kedden bejelentette, ők is csatlakoznak a 

tiltakozáshoz, akárcsak a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása elleni szeptemberi 

megmozdulás alkalmával. 

 

Bemutatkoztak az EMNP gyergyószéki jelöltjei 
2012. november 6. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Zakariás Zoltán szenátorjelölt, valamint Lázár Ede és Szabó Tibor képviselőjelöltek 

mutatkoztak be kedden a gyergyószentmiklósi Demokrácia Központban. Elhangzott: 
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http://maszol.ro/index.php/belfold/4720-a-parlamenti-valasztasokra-qhangoltakq-az-rmdsz-honlapjat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/4721-ketdiplomasak-az-rmdsz-szatmar-megyei-jeloltjei
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/neppart-akorrekt-es-elegans-kampannyal-elerhetjuk-a-6-3-as-kuszobota
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/csegzi-strasbourghoz-fordul
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/az-mpp-is-felsorakozik-az-rmdsz-melle
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/bemutatkoztak-az-emnp-gyergyoszeki-jeloltjei
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történelmi lehetőség nyílt az erdélyi magyarság előtt, hogy két párt is képviselhesse 

érdekeiket a parlamentben. 

 

A Maros megyei MPP-sek a Néppártot támogatják 
2012. november 6. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az MPP Maros megyei küldöttei nem tartják dezertőröknek azokat a párttársaikat, akik a 

Néppárt színeiben indulnak a parlamenti választásokon, és a kampányban támogatni 

fogják a Néppártot – nyilatkozták a keddi elnökségi és küldöttgyűlés után. 

 

Eltüntetnék a kézdivásárhelyi múzeum magyar nevét 
2012. november 6. – Erdély Ma 

A kézdivásárhelyi múzeum magyar elnevezése ellen döntött a közigazgatási bíróság. Ez 

részben helyt adott Codrin Munteanu Kovászna megyei prefektus, a kézdivásárhelyi Incze 

László Céhtörténeti Múzeum elnevezésére vonatkozó feljelentésének. 

 

Vissza, mindent! 
2012. november 7. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke hangsúlyozza, hogy „Az Emberi Jogok Európai Bíróságának 

köszönhetően kimozdulhat holtpontjáról az egykor államosított javak ügye, miután 

Románia jövő év áprilisáig kapott határidőt egy, a kommunista diktatúra idején elkobzott 

javak visszaszolgáltatását szabályozó, új törvény elfogadására.  

 

Rektorválasztás a Sapientián 
2012. november 7. – Krónika 

Dávid László az egyedüli jelentkező a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

rektori székére. A funkciót eddig is betöltő oktató célja a minőségre törő, versenyképes, a 

nemzetközi elvárásoknak is megfelelő felsőoktatási intézmény működtetése. Az egyetem 

intézményi akkreditációját követően, a törvényes előírásoknak megfelelően belső 

választásokat kellett tartani. 

 

Választási hajrá Erdélyben! 
2012. november 7. - Zárug Péter Farkas - Demokrata 

Decemberben Romániában választásokat tartanak. Ezzel kapcsolatban foglalja össze a 

Demokrata az erdélyi magyar pártok esélyeit, illetve a júniusi helyhatósági választások óta 

bekövetkezett változásokat. A magyar kormánynak a választásokat követően kell 

elgondolkodnia, hogy kiket akar támogatni, mint a romániai magyarság vezetői. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2012. november 7-i számában olvasható.) 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/a-maros-megyei-mpp-sek-a-neppartot-tamogatjak
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=130057&cim=eltuntetnek_a_kezdivasarhelyi_muzeum_magyar_nevet
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A. Nagyot nem hívják vissza 
2012. november 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap 

Egyelőre törli a Híd a kisebbségügyi kormánybiztos posztjáról való lemondás lehetőségét, 

mivel ígéretet kapott Robert Fico miniszterelnöktől a biztos által felügyelt kisebbségi 

kulturális támogatások november 30-ig történő kifizetésére. A. Nagy László, a szlovák 

kormány kisebbségügyi biztosának hivatalban maradása a napokban vált kérdésessé, azt 

követően, hogy több tucat felvidéki magyar kulturális szervezet lehetetlenedett el a 

kisebbségi kultúrára szánt állami támogatások késése miatt. 

 

Berényi: Megbukott a Smer-Most-Híd csendeskoalíció 
2012. november 6. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Megbukott a Smer–Most-Híd csendeskoalíció, tarthatatlanná vált a kisebbségi 

kormánybiztos pozíciója - írja állásfoglalásában Berényi József, a Magyar Közösség 

Pártjának elnöke. „Az MKP kezdettől fogva állította, hogy kudarcra van ítélve a Smer és a 

Most-Híd kisebbségi ügyekben megkísérelt együttműködése. Végérvényesen beigazolódott 

korábbi állításunk, hogy a megfelelő jogosítványok nélküli kisebbségi kormánybiztos a 

szlovákiai magyar közösség szempontjából káros kombináció” - tartalmazza az 

állásfoglalás. 

 

Gyurgyík László: tovább fogyhat a felvidéki magyarság 
2012. november 6. – bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A következő tíz évben is hasonló mértékben csökkenhet a magyarság száma a Felvidéken, 

mint az elmúlt évtizedben, mivel a jelenség legfőbb befolyásoló tényezői - a népszaporulat 

csökkenése és az asszimiláció - továbbra is fennállnak - véli Gyurgyík László szociológus. 

Gyurgyík erről a 2011-es népszámlálás eredményeivel összefüggésben a Pozsonyi Magyar 

Intézetben beszélt. 

 

Ismét szlovák nagykoalíció alakulhat Nyitrán 
2012. november 6. – bumm.sk 

A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is egyfajta szlovák nagykoalíció alakulhat Nyitra 

megyében. Jelenleg a Smer, KDH, SDKÚ és HZDS közösen birtokolja a többséget a megyei 

parlamentben az MKP ellenében. 

 

De könnyű az iskolatáska… 
2012. november 7. – Haják Szabó Mária – Szabad Újság 

A magyar tannyelvű iskolák nem kapták meg szeptember végéig a hiányzó tankönyvek 

zömét. Egy újabb minisztériumi ígéret szerint „felgyorsítják” a tankönyvek és 

munkafüzetek kiadását, de lesznek könyvek, melyek megjelenése átcsúszik 2013 elejére. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/11/06/a-nagyot-nem-hivjak-vissza
http://www.hirek.sk/belfold/20121106135737/Berenyi-Megbukott-a-Smer-Most-Hid-csendeskoalicio.html
http://www.bumm.sk/75062/gyurgyik-laszlo-tovabb-fogyhat-a-felvideki-magyarsag.html
http://www.bumm.sk/75072/ismet-szlovak-nagykoalicio-alakulhat-nyitran.html
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Magyarkanizsa: Átadták az Év Pedagógusa díjakat 
2012. november 6. – Vajdaság Ma 

Magyarkanizsán alkalmi ünnepség keretében kiosztották az Év Pedagógusa díjakat. A 

rendezvényen, amely a pedagógusok számára minden évben kiemelkedő eseménynek 

számít, Katkics Zoltán oktatással megbízott tanácstag a pedagógusok méltatása mellett 

alkalmi beszédében kiemelte, hogy az önkormányzat a jövőben is támogatni fogja az 

oktatási és nevelési intézményeket. 

 

Szabadka: A magyar tudományt ünnepelték a Tanítóképzőn 
2012. november 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából ismeretterjesztő szemináriumot szervezett 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző 

Karon. A résztvevők bepillantást nyerhettek a pozitív pszichológia, illetve az elméleti fizika 

legújabb vívmányaiba, két anyaországi szaktekintély előadásán keresztül, adta hírül a 

Pannon RTV. 

 

Pásztor Brüsszelben Fülével, Kacinnal és Surjánnal tárgyal 
2012. november 6. – Vajdaság Ma 

Szerdán kétnapos látogatásra Brüsszelbe utazik Pásztor István, a tartományi képviselőház 

elnöke és Milivoj Vrebalov alelnök, ahol az európai intézmények képviselőivel találkoznak. 

A látogatás során a tartományi képviselőházi küldöttség tárgyalni fog Štefan Füle uniós 

bővítési biztossal, Surján Lászlóval, az Európai Parlament alelnökével és Jelko Kacinnal, 

az unió szerbiai jelentéstevőjével, továbbá az EP képviselőivel. 

 

Ismét szól a harang a délvidéki áldozatok emlékére a budapesti Szent István 
Bazilikában 
2012. november 6. – Vajdaság Ma 

2012. november 25-én ismét szól harang a délvidéki megtorlások áldozatainak az emlékére 

a budapesti Szent István Bazilikában. A misét celebrálja dr. Kiss-Rigó László 

megyéspüspök. A 11 éve hagyományosan megrendezett szentmise után a délvidéki 

zarándokok fogadásának keretében nyilvános kerekasztal beszélgetést tartanak Akikért 

nem szólt a harang címmel.  

 

Nem a nagyszőlősi járási magyarok miatt nyert Busko 
2012. november 6. – Kárpátalja Ma 

Ivan Busko, a Régiók Pártja (PR) képviselőjelöltjének győzelme után a Nagyszőlős 

központú egyéni választókerületben két ellenzéki portál gúnyos álköszönőlevelet tett közzé 

Viktor Janukovics államfő nevében a Nagyszőlős-vidékieknek címezve. Az okok között 

gyakorlatilag első helyen említik, hogy a régió magyarsága zömében a hatalompártra 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14366/Magyarkanizsa-Atadtak-az-Ev-Pedagogusa-dijakat-.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14365/Szabadka-A-magyar-tudomanyt-unnepeltek-a-Tanitokepzon.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14363/Pasztor-Brusszelben-Fulevel--Kacinnal-es-Surjannal-targyal.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14361/Ismet-szol-a-harang-a-delvideki-aldozatok-emlekere-a-budapesti-Szent-Istvan-Bazilikaban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14361/Ismet-szol-a-harang-a-delvideki-aldozatok-emlekere-a-budapesti-Szent-Istvan-Bazilikaban.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14423-nem-a-nagyszolosi-jarasi-magyarok-miatt-nyert-busko
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szavazott, ami félrevezető, hiszen a nagyszőlősi járási magyarság szavazatai önmagukban 

semmiképpen sem dönthették el a választás kimenetelét. 

 

Képviselői fórum Domonkosfán és Hodoson 
2012. november 6. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László nemzetiségi országgyűlési képviselő hétfőn Domonkosfán és Hodoson tartott 

képviselői fórumot. A fórumon az aktuális politikai és társadalmi helyzet mellett a helyi 

közösség problémái kapták a legtöbb figyelmet. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/5022
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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