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Az MPP Maros megyei szervezete nem kötelezi el magát az EMNP mellett 
2012. november 7. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro, maszol.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei szervezete megerősítette, nem kötelezi el 

magát az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) jelöltjei mellett a decemberi parlamenti 

választásokon. A párt által kiadott közlemény szerint csakis magyar jelölt támogatását 

tartják elképzelhetőnek a parlamenti választáson, és a választókra bízzák, hogy a Tőkés 

László által védnökölt EMNP vagy az RMDSZ jelöltjeit támogatják voksukkal. 

 

Hálájukat fejezték ki az állampolgárságuktól megfosztottak 
2012. november 7. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke szerdán üdvözölte az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottsága állásfoglalását, amelyben támogatásáról biztosította a testület 

felvidéki magyarok melletti kiállását és az ügyben megfogalmazott európai parlamenti 

petíciót. 

 

A Vajdaság helyzetéről tárgyalt Pásztor István  
2012. november 7. – MTI, Echo TV, Magyar Hírlap 

Vajdaság helyzetéről tájékoztatta Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke Stefan 

Füle uniós bővítési biztost szerdán délután Brüsszelben. Pásztor István beszámolt a 

biztosnak a Vajdaság státusával kapcsolatos nyitott kérdésekről, nevezetesen a szerb 

alkotmánybíróság pár hónappal ezelőtti döntéséről, amely 22 területen nyirbálta meg a 

tartomány autonómiáját. Beszámolt arról is, hogy a szerb kormány költségvetési javaslata 

jelenlegi formájában sérti az alkotmány azon előírását, hogy a források legalább hét 

százalékát a Vajdaságra kell fordítani. 

 

Kárpát-medencei médiaműhelyek: a sajtó is segíthet a magyar közösségek 
szellemi gyarapodásában 
2012. november 7. – MTI, hirado.hu 

A sajtó is segíthet a magyar közösségek szellemi gyarapodásában – erről is szó volt a 

Kárpát-medencei médiaműhelyek Esztergomban szerdán megkezdődött kétnapos 

találkozóján, amelyen a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) 

rendszeresen kapcsolatban álló külhoni tudósítók és televíziós műsorkészítők vesznek 

részt. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68891
http://www.hirek.sk/kulfold/20121107183445/Halajukat-fejeztek-ki-az-allampolgarsaguktol-megfosztottak.html
http://www.echotv.hu/eu/a_vajdasag_helyzeterol_targyalt_pasztor_istvan.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/07/18/Karpat_medencei_mediamuhelyek_a_sajto_is_segithet_a_magyar.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/07/18/Karpat_medencei_mediamuhelyek_a_sajto_is_segithet_a_magyar.aspx?source=hirkereso
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Nincs új szabályzata a kolozsvári temetőknek 
2012. november 7. – transindex.ro 

Elnapolták a kolozsvári temetők működési és szervezési szabályzatára vonatkozó városi 

tanácsi határozat-tervezet elfogadását a tegnapi tanácsülésen. Csoma Botond, RMDSZ-es 

helyi tanácsos elmondta, a prefektus azzal fenyegetőzött, hogy a határozatot megtámadja a 

közigazgatási bíróságon, mert elfogadását nem előzte meg egy, a törvény által előírt 30 

napos közvita-periódus. Noha a rendelet összesen négy kolozsvári temetőre vonatkozik, a 

tét a 394 egyéni műemlékké nyilvánított sírral rendelkező Házsongárdi temető 

működésének szabályzása. 

 

A románok fóruma provokatívnak tartja a székely zászlós tüntetést 
2012. november 7. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Erdély Ma 

A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma elítéli és provokatívnak 

tartja a csütörtökre meghirdetett székely zászlós felvonulást. A szervezet vezetői úgy vélik, 

az RMDSZ kampányakciójáról van szó, de az ilyen jellegű rendezvényeket is 

körültekintően, megfelelő óvatossággal, felelősséggel és a különböző népcsoportok egymás 

melletti békés együttélésére való tekintettel kellene megszervezni – olvasható kedd esti 

közleményükben. Ugyanakkor A székelység története című tankönyv kiadását is 

provokatív gesztusnak minősítik, akárcsak a székely zászló használatát is. 

 

Bokor: az RMDSZ-nek kormányzati szerepet kell vállalnia 
2012. november 7. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Parlamenti képviselet, kormányzati szerepvállalás nélkül veszélybe kerülhetnek az 

elkezdett beruházások – jelentette ki Bokor Tibor, Kézdivásárhely RMDSZ-es 

polgármestere. Meglátása szerint nagyban segíti az önkormányzatok munkáját az RMDSZ 

parlamenti csoportja. Bokor hangsúlyozta: ha az RMDSZ nem lett volna kormányon, a 

kézdivásárhelyi kórház most nem rendelkezne új CT- vel.  

 

Határtalanul tanulnak 
2012. november 7. – Pál Gábor – szekelyhon.ro 

Fenyőfát ültettek a Határtalanul! program keretén belül Udvarhelyre érkezett bajai 

vendégek és az őket fogadó Eötvös József Szakközépiskola képviselete a Székely Támadt-

vár udvarán. Az udvarhelyiek jövő tavasszal mennek majd Bajára. 

 

Corneliu Grosu Maros megye kormánybiztosa 
2012. november 7. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az UNPR Maros megyei szenátorát, Corneliu Grosut nevezték ki a megye 

kormánybiztosává. A korábbi prefektus, Alexandru Petru Frătean felmentését kérte, mivel 

indul a parlamenti választásokon.  
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http://itthon.transindex.ro/?hir=30993
http://freemail.hu/mail/oriaslevel.fm?id=b2ec4c34d63c63047b6724a06503ad5b
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/bokor-az-rmdsz-nek-kormanyzati-szerepet-kell-vallalnia
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/hatartalanul-tanulnak
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szenatorbol-prefektus-a-corneliu-grosu-maros-megye-kormanybiztosa
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Pașcan a magyar nemeseket sértegeti 
2012. november 8. – Krónika 

Továbbra sem hagy fel a magyarellenes megnyilatkozásokkal Marius Pașcan, Maros megye 

volt prefektusa. A szenátorjelölt ezúttal azt állítja, hogy a magyar nemesek a román állam 

ellenségei voltak. 

 

Biró: a zászló a mienk 
2012. november 8. – Krónika 

Nem lenne szabad kampánycélokra használni a székely zászlót – szögezte le Biró Zsolt, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, aki szerint az RMDSZ által a székely zászló 

védelmében mára szervezett tiltakozó akció nem több kampányrendezvénynél. „A székely 

zászló a közösség jelképe, nem orozhatja azt el sem az RMDSZ, sem az MPP, sem pedig a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT), ahogy azt az igazságszolgáltatás is megítélte. Nem illik 

kampánycélokra használni.” 

 

Borbély: az RMDSZ-nek határozott elképzelései vannak a romániai 
magyarság jövőjéről 
2012. november 8. – transindex.ro 

A recesszió miatt Romániában is meg kellett hozni bizonyos intézkedéseket, amelyek 

fájdalmasan érintették a lakosságot, ennek ellenére az RMDSZ kétéves kormányzása alatt 

olyan intézkedéseket akadályozott meg, amelyek nemcsak a magyar közösséget, hanem 

minden állampolgárt negatívan érintettek volna – fogalmazott Borbély László a TVR 

marosvásárhelyi stúdiójának műsorában. 

 

Megtört a jég Ponta és Basescu között 
2012. november 8. - Kristály Lehel - Magyar Hírlap 

Találkozott egymással Traian Basescu román államfő és Victor Ponta kormányfő. A 

találkozót Basescu kezdeményezte, ahol egyetértettek az IMF-fel folytatott tárgyalások 

tartalmában, valamint fontosnak ítélték, hogy az állami vállalatok élére a versenyszférából 

kell vezetőket kinevezni.  

 

Közvéleménykutatás - Gyengült a Smer-SD támogatottsága 
2012. november 7. – TASR, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Ha a parlamenti választások szeptember és október derekán zajlottak volna le, a Smer a 

voksok 45,9 %-ával győzött volna. A Median közvélemény-kutatása szerint a Most-Híd 7,3 

százalékot szerezne, az MKP támogatottsága pedig nem érné el a négy százalékot. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68917
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68915
http://itthon.transindex.ro/?hir=30996
http://itthon.transindex.ro/?hir=30996
http://magyarhirlap.hu/kulfold/megtort-a-jeg-ponta-es-basescu-kozott
http://www.hirek.sk/belfold/20121107143309/Kozvelemenykutatas-Gyengult-a-Smer-SD-tamogatottsaga.html


 

 

 

 

 

 
5 

Fütyülünk a nevünkre? - Névmagyarosító kampányt folytat a Via Nova 
2012. november 7. – hirek.sk 

A törvény engedélyezi a személynevek magyarosítását, mégis kevesen élnek a lehetőséggel. 

A Via Nova Ifjúsági Csoport kampánnyal próbálja megtörni a közönyt. A szervezet szerint 

a magyar identitás megőrzéséhez a magyar névhasználat is hozzátartozik. 

 

Vasúti kétnyelvűség – a Híd beterjesztené 
2012. november 7. – Új Szó 

A következő hónapok során a parlament elé kerül egy javaslat, melynek célja, hogy 

törvényi keretet biztosítson a vasúti kétnyelvűségnek a kisebbségek által lakott 

területeken. A fő kérdés jelenleg az, hogy Ján Počiatek (Smer) közlekedésügyi miniszter, 

vagy a Híd képviselői terjesszék-e be a tervezetet, állítja Bugár Béla.  

 

Martin Bútorát jelölné a Híd 
2012. november 8. – Új Szó 

Martin Bútorát indítaná a 2014-es elnökválasztáson a Most-Híd, mondta Bugár Béla az Új 

Szónak. Bútora akkor vállalja az indulást az államfőválasztáson, ha mind a négy jobbközép 

ellenzéki párt támogatni fogja. A Híd elnöke elmondta, jelenleg folynak a tárgyalások az 

ellenzék közös jelöltjéről. 

 

Az elmaradt támogatások margójára  
2012. november 8. - Rajkovics Péter - Szabad Újság 

Négy kiadó támogatásának megvonásáról ír a Szabad Újság. Kedden találkozott Robert 

Fico és Bugár Béla, hogy az elmaradt támogatások kifizetéséről tárgyaljanak. A szlovák 

törvénykezés kimondja, hogy azok a pályázó vállalatok, akik az elmúlt három évben több 

mint 200 ezer euró feletti támogatást kaptak, az idén nem számíthatnak dotációra. Kérdés 

viszont az, hogy egy másik szlovák kiadó miért részesült jóval nagyobb támogatásban, 

mint a szlovákiai magyar kiadók, akik annak csak töredékét kapták.  

 

A Dveri figyelmeztet: Készülődik „a vajdasági tavasz”! 
2012. november 7. – Vajdaság Ma 

A szélsőséges Dveri mozgalom közleményében figyelmeztet arra, hogy „külföldi hatalmi 

központok szerveznek és pénzelnek olyan szervezeteket, amelyek feladata Észak-

Szerbiában a polgári ellenállás megszervezése, majd ennek a területnek az elszakítása 

Szerbiától”. A mozgalom közleményében utal arra, hogy a „vajdasági ellenállásról” már 

egyes vajdasági politikusok is beszéltek, s az azonos nevet viselő szervezet meg is jelent. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121106172819/Futyulunk-a-nevunkre-Nevmagyarosito-kampanyt-folytat-a-Via-Nova.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/11/07/vasuti-ketnyelvuseg-a-hid-beterjesztene
http://www.szabadujsag.com/kozelebbrol/70-velemeny/7828-az-elmaradt-tamogatasok-margojara
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14370/A-Dveri-figyelmeztet-Keszulodik-34a-vajdasagi-tavasz34.html
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Szabadka: Kiosztották a Magyar tudományosság Vajdaságban című pályázat 
díjait 
2012. november 7. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából pályázatot hirdetett középiskolások és 

egyetemisták számára Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa és a Magyar Nemzeti 

Tanács. A legjobb pályaművekért járó díjakat ünnepélyes keretek között Korhecz Tamás és 

Korsós Tamás adta át a szabadkai Városházán. A Magyar tudományosság Vajdaságban 

címmel hirdetett pályázatra a diákoknak idén is egy-egy Vajdasághoz kötődő tudóst, illetve 

tudományos témát kellett feldolgozniuk. 

 

 

Lemondott az MRM alelnöke 
2012. november 7. – Pannon RTV 

Lemondott Oláh Róbert a Magyar Remény Mozgalom alelnöke. Oláh levélben közölte, 

hogy lemond a Magyar Remény Mozgalomban betöltött minden tisztségéről, valamint a 

Magyar Nemzeti Tanács Ifjúsági Bizottságában elfoglalt helyéről is. Oláh Róbert azt 

mondja, hogy a továbbiakban nem hajlandó az MRM érdekeit képviselni. Erre azon 

nézeteltérések miatt szánta el magát, amelyek közötte és a szabadkai pártvezetés között 

alakultak ki. 

 

Az etnikai összetétel mesterséges megváltoztatása ellen 
2012. november 7. – Pannon RTV 

Szerdán tárgyalt a szerb parlament a migrációs törvényről. A szerb kormány és a 

jogalkotási bizottság elfogadta a Vajdasági Magyar Szövetség módosítási indítványát, mely 

szerint kikerülne a jogszabályból az a tétel, hogy mesterségesen megváltoztatható egy 

kisebbségek által lakott település etnikai összetétele. 

 

Ismét van magyar nyelvű óvoda Verbászon 
2012. november 7. - Tóth Tibor - Hét Nap 

Az idei év november 5-e óta a több mint húsz év után ettől a naptól kezdve újra van 

magyar nyelvű óvodája Verbásznak. „Az egész verbászi magyarság számára óriási 

jelentősége van annak, hogy több mint húsz év után az idén kilenc gyermek az anyanyelvén 

kezdheti a közösségi életét, játszhat, társaloghat.” - mondta el az óvodaavatón Süli Tamás 

a VMSZ helyi szervezetének elnöke. 

 

A Termini Magyar Nyelvészeti Kutatóhálózat szakmai találkozójáról 
2012. november 7. – Kárpátalja Ma 

2012. november 5–6-án Budapesten tartották szokásos évi szakmai találkozójukat a 

Termini Magyar Nyelvészeti Kutatóhálózat tagjai. A 2001-ben akadémiai kezdeményezésre 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14369/Szabadka-Kiosztottak-a-Magyar-tudomanyossag-Vajdasagban-cimu-palyazat-dijait.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14369/Szabadka-Kiosztottak-a-Magyar-tudomanyossag-Vajdasagban-cimu-palyazat-dijait.html
http://pannonrtv.com/web/?p=29930
http://pannonrtv.com/web/?p=29922
http://www.vmsz.org.rs/hu/sajtofigyelo/ismet-van-magyar-nyelvu-ovoda-verbaszon
http://karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/14455-a-termini-magyar-nyelveszeti-kutatohalozat-szakmai-talalkozojarol
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létrejött Termini a Magyarországgal szomszédos államokban működő nyelvészeti 

kutatóműhelyek – köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola keretein belül 

működő Hodinka Antal Intézet – virtuális ernyőszervezete.  

 

Szavazólapos „elnökváltás” a KMKSZ-ben 
2012. november 7. – Kárpáti Igaz Szó 

„A leadott szavazatok százalékaránya szerint a KMKSZ által indított jelöltek közül 

mindenki jobban szerepelt, mint a szervezet elnöke. Aki ezek szerint hármójuk közül a 

leghiteltelenebb. S ha a magyar választók akaratát és szavazatát vesszük figyelembe, a 

szervezet vezetőjét de facto nem Kovács Miklósnak, hanem Gulácsy Gézának hívják.” 

 

A magyarországi tapasztalat nélkülözhetetlen Kárpátalján 
2012. november 7. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg szerdán Ungváron a Kárpát Régió Üzleti Hálózat 

irodáját, amely sorrendben a hatodik a Kárpát-medencében. A megnyitóhoz kapcsolódó 

magyar–ukrán gazdasági konferencián Radetzky Jenő, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

miniszteri biztosa hangsúlyozta, hogy az ungvári üzletfejlesztési irodának a Wekerle-terv 

célkitűzéseinek megfelelően fontos szerepet kell játszania a magyar gazdaság növekedését 

elősegíteni hivatott „keleti nyitásban”, és a Kárpát-medencén belüli üzleti kapcsolatok 

fejlesztésében. 

 

A nemzetiségi költségvetések nem csökkennek, az RTV kisebbségi 
műsorainak sorsa továbbra is bizonytalan 
2012. november 7. – Népújság 

Múlt héten a Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottsága 5. rendszeres ülésén a 2013-as 

és 2014-es állami költségvetés nemzetiségekre vonatkozó tételeit tárgyalta meg. Az 

ígéreteknek megfelelően a nemzetiségi önkormányzatok, intézetek költségvetései az 

általános válság ellenére nominálisan azonosak maradtak, ennek ellenére merültek fel 

kérdések, leginkább az RTV nemzetiségi programjait, illetve a nemzetiségi oktatást és a 

kulturális tevékenységeket illetően is. 

 

Elfogadták a jövő évi csökkentett tervet 
2012. november 7. – Népújság 

A Magyar Nemzeti Közösség Rádió- ás Tévéműsorai Programbizottságának hétfői ülésén 

fő napirendi pontként a 2012-es program- és gyártási terv megvalósítása, illetve a 

takarékoskodási intézkedések miatt lecsökkentett 2013-as terv szerepelt. Az RTV 

előfizetési díjainak csökkentéséről szóló kormányrendelet miatt a szükséges 

takarékoskodási intézkedések nagyban érintik a magyar műsorok stúdióját is. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11080
http://mno.hu/hatarontul/a-magyarorszagi-tapasztalat-nelkulozhetetlen-karpataljan-1115896
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5409:a-nemzetisegi-koeltsegvetesek-nem-csoekkennek-az-rtv-kisebbsegi-msorainak-sorsa-tovabbra-is-bizonytalan&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5409:a-nemzetisegi-koeltsegvetesek-nem-csoekkennek-az-rtv-kisebbsegi-msorainak-sorsa-tovabbra-is-bizonytalan&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://www.nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5410:elfogadtak-a-joev-evi-csoekkentett-tervet&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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Egy magyarral több legyen 
2012. november 8. - Halász Csilla - Heti Válasz 

Újra megnyitották a Clevelandi Szent Imre templomot, ahol magyar nyelven hangzott el a 

mise. Siklódi Sándor plébános hatszáz ember előtt tartott misét, akik a püspöknél járták 

ki, hogy újra ő legyen lelkipásztoruk. Elmondás szerint sajnos feltartóztathatatlan a 

beolvadás, ráadásul 1956 óta nem érkezett utánpótlás. Azok akik már ott születnek az 

angolt jobban beszélik, mint a magyart, illetve jobban be tudnak illeszkedni az amerikai 

társadalomba. 

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. november 8-i számában olvasható.) 
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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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