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 2012 a külhoni óvodák éve - Répás Zsuzsanna módszertani csomagokat adott át Galántán 

2012. november 9. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, hirado.hu, Magyar Nemzet Online 

Sikeresnek nevezte a Külhoni óvodák éve programot Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár pénteken, az óvópedagógusok Galántán megrendezett éves 

konferenciáján, ahol ünnepélyesen átadta a felvidéki óvodáknak szánt első módszertani 

csomagokat. A program az anyanyelven történő óvodai oktatás fontosságára próbálja 

ráirányítani a külhoni magyar szülők figyelmét. Répás Zsuzsanna beszédében méltatta a 

pedagógusok kitartó munkáját. E nélkül nem lehetne előrelépni a magyar identitás jövő 

generációk számára való megőrzésében – mondta. 

 

Lomnici: Megnyugtató a külhoni magyar szavazókat védő garancia 

2012. november 9. – MTI, hirado.hu 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke megnyugtatónak tartja a 

magyar állampolgárságot szerzett felvidéki magyarok számára, hogy a magyar kormány a 

választási regisztráció folyamatába, a külhoni magyar szavazók védelme érdekében 

garanciális elemeket épít be. „Megnyugtatónak tartom, hogy Robert Fico kormányfő és 

csapata nem fér hozzá a felvidéki honosítást kérők regisztrációs listájához” - hangoztatta 

Lomnici Zoltán. 

 

Tomislav Nikolić Magyarországra látogat 

2012. november 9. – Vajdaság Ma 

Kétnapos látogatásra Magyarországra érkezik hétfőn Tomislav Nikolić szerb államfő 

magyar kollégája, Áder János meghívására. A találkozó alkalmából magyar-szerb 

kormányközi közúti egyezményt írnak alá. 

 
Soltész: Jövőre is számíthatnak támogatásra a Kárpát-medencei családok 

2012. november 9. – MTI, hirek.sk 

Jövőre is számíthatnak magyar kormányzati támogatásra a Kárpát-medencei családok 

közösségi rendezvényeikhez, a fiatalok pedig továbbra is részt vehetnek a magyarországi 

Erzsébet-program táboraiban - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális 

államtitkára pénteken. Soltész Miklós a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 

budapesti küldöttgyűlését követő sajtótájékoztatón azt mondta, a határon túli szervezeteket 

tömörítő szövetség jövőre - ahogy idén is - 30 millió forint támogatást kap programjaihoz. 

 
Kelemen Hunor az RMDSZ választási programját ismertette 

2012. november 9. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

„A december 9-i választásokra a szövetség országos szinten minden választókörzetben 

állított jelölteket, mert lehetőséget kell biztosítanunk a magyar embereknek a választási 

opciójuk kifejezésére. Az ország minden pontján élnek olyan választópolgárok, akik 

bizalmat akarnak szavazni az RMDSZ jelöltjeinek”- mondta el Kelemen Hunor szövetségi E
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http://www.hirek.sk/oktatas/20121109165229/2012-a-kulhoni-ovodak-eve-Repas-Zsuzsanna-modszertani-csomagokat-adott-at-Galantan.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/09/18/Lomnici_Megnyugtato_a_kulhoni_magyar_szavazokat_vedo_garancia.aspx?source=hirkereso
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17505/Tomislav-Nikolic-Magyarorszagra-latogat.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20121109130315/Soltesz-Jovore-is-szamithatnak-tamogatasra-a-Karpat-medencei-csaladok.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=31013
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elnök pénteken, Temesváron, az RMDSZ Temes megyei szervezetének székházában tartott 

sajtótájékoztatóján. 

 

A szlovák modellt ajánlják a székelyföldi románok 

2012. november 9. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

A Hargita Kovászna és Maros Megyei Románok Polgári Fóruma azt tanácsolta a 

kormánynak és parlamentnek, hogy a szlovák modell szerint szorítsák vissza a székelyföldi 

„szélsőséges és sovén magyar megnyilvánulásokat”. A székelyföldi románok fóruma az 

Agerpres hírügynökségnek eljuttatott közleményében úgy ítélte meg, hogy az RMDSZ 

által szervezett csütörtök délutáni székely zászlós tüntetés „túllépte egy normális választási 

gyűlés kereteit, és románellenes, szélsőséges, sovén és idegengyűlölő megmozdulássá 

alakult”. 

 

EMNP: az RMDSZ jelöltek nevében Antal Árpád tisztességes kampány ígért 

2012. november 9. – transindex.ro 

Pénteken tárgyalóasztalhoz ült Toró T. Tibor az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Alsó-

Háromszék szenátorjelöltje és Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A találkozó 

apropóját az elkezdődött választási kampány adta, a két alakulat vezetője a magyar 

mandátumokért folyó verseny lehetséges forgatókönyveiről, következményiről beszélt. Az 

EMNP a dokumentumban kiemelte: noha a polgármester nem indul a választáson, a 

háromszéki képviselő- és szenátorjelöltek nevében tisztességes kampányt ígért. 

 

Eltérően nyilatkozik Toró és Antal Árpád a találkozójukról 

2012. november 9. – transindex.ro 

A maszol.ro megkeresésére Antal Árpád elmondta: a Toróval folytatott találkozó 

informális volt, nem számított arra, hogy sajtóhír lesz belőle. Határozottan cáfolta, hogy 

egyetértett volna Sánta indulásával. „Torónak azt mondtam erről, amit a 

sajtótájékoztatómon is: demokrata vagyok, nem tilthatom meg senkinek a jelölését, de nem 

tartom szerencsésnek, hogy az EMNP a bikfalvi lelkészt indította Sepsiszentgyörgyön” - 

idézi a maszol.ro Sepsiszentgyörgy polgármesterét. 

 

Korodi Attilával sportról, családról, székely termékekről, autonómiáról 

2012. november 9. – transindex.ro 

Bukarestben többen úgy ismerik, mint a kerékpározó exminiszter, kevesebben úgy, mint a 

képviselő, aki külföldön is Erdélyért és a magyarokért lobbizik. Pedig soha nem rejtette 

véka alá: erős és autonóm Székelyföldet szeretne. 

 

Antal Árpád szerint félrebeszél a prefektus 

2012. november 9. – Nagy D: István – szekelyhon.ro 

Codrin Munteanu prefektus nincs tisztába a Székelyföld, és ezen belül Háromszék 

gazdasági és jóléti helyzetével, summázta a kormánybiztos csütörtöki állításaira reagálva 

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A városvezető a prefektusnak a székely 

zászlós, csütörtöki tiltakozás kapcsán elhangzott egyik véleményére reagált, amely szerint 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68960
http://itthon.transindex.ro/?hir=31018
http://itthon.transindex.ro/?hir=31018
http://itthon.transindex.ro/?cikk=18823
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/antal-arpad-szerint-felrebeszel-a-prefektus
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a Székelyföld, illetve Kovászna megye egyike Románia legszegényebb régióinak, így nem 

érti mit akarnak az ilyen akciókkal. 

 

A háromszéki gazdák az RMDSZ-t támogatják 

2012. november 9. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

További együttműködésről egyezett meg a háromszéki RMDSZ és a Kovászna Megyei 

Szarvasmarhatartók Egyesülete. A gazdákat tömörítő egyesület támogatja a szövetséget a 

választásokon is. 

 

Az autonómiában látják a jövőt a Néppárt jelöltjei 

2012. november 9. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt pénteken bemutatta csíkszéki képviselő- és szenátorjelöltjeit, 

Csibi Zoltánt, Sorbán Attilát és Papp Elődöt. A jelöltek szerint Székelyföld autonómiája, a 

föderalizmus és az európai Erdély jelentik a megmaradást és a jövőt. 

 

EMNP-kampánynyitó Sepsiszentgyörgyön 

2012. november 9. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Föderalizált Romániáért, önálló Erdélyért, autonóm Székelyföldért, és a magyarság 

jelenlegi kiszolgáltatottsága ellen indulnak harcba az EMNP Háromszéki jelöltjei is. „Az 

Erdélyi Magyar Néppárt bízik abban, hogy a 6:3-as alternatív választási küszöb révén 

jelöltjei bejutnak a parlamentbe, és el tudjuk vinni a Jövőt Erdélyben elnevezésű 

programunkat Bukarestbe, azt pedig ott hatékonyan tudjuk képviselni” – jelentette ki 

pénteken Sepsiszentgyörgyön, Toró T. Tibor, az alakulat országos elnöke, háromszéki 

szenátorjelöltje a párt megyei kampányindítója alkalmából. 

 

Kampánykezdet: ki lehet az a román, aki magyar pártra szavaz? 

2012. november 9. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Eldördült el a startpisztoly! Romániában pénteken hivatalosan is elkezdődött a december 9-

i parlamenti választást megelőző kampány, így a pártok már pénteken hajnalban elkezdték 

kihelyezni óriásplakátjaikat a nyilvános helyeken. Az eddig is törvényhozási képviselettel 

rendelkezett Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) mellett az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) is megpróbálja a 6-3-as alternatív küszöb elérését. 

 
Hónapok óta tartó nyugtalanságot okoznak a támogatások 

2012. november 9. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyugtalansággal figyeli a kisebbségi támogatások 

ügyének fejleményeit, felháborítónak és a kisebbségi szervezetekkel szembeni 

arroganciánk tartja, hogy több hónap elteltével sem sikerült azokat megvalósítani. 

A támogatásokkal kapcsolatos késlekedés súlyos csapást mér a civil szférára és a 

szlovákiai magyar szervezetekre, komoly részük került és kerülhet kilátástalan helyzetbe. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-haromszeki-gazdak-az-rmdsz-t-tamogatjak
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/az-autonomiaban-latjak-a-jovot-a-neppart-jeloltjei
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/emnp-kampanynyito-sepsiszentgyorgyon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130274&cim=kampanykezdet_ki_lehet_az_a_roman_aki_magyar_partra_szavaz_video_audio
http://www.bumm.sk/75186/honapok-ota-tarto-nyugtalansagot-okoznak-a-tamogatasok.html
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Tabajdi fellebbezést sürget a tokaji borvidék ügyében 

2012. november 9. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

Tabajdi Csaba szerint az Európai Bíróság csütörtöki ítélete nem hozott megoldást a tokaji 

borvidék ügyében, ezért Magyarországnak fellebbeznie kell. A szocialista európai 

parlamenti képviselő közleményében kiemelte: az Európai Bíróság ítélete tovább élezi a 

tokaji elnevezés körül Magyarország és Szlovákia között kialakult vitát. 

 

MTVA: a médiában is le kell bontani a határokat  

2012. november 9. – MTI, hirado.hu 

Az MTVA arra törekszik, hogy azon határon túli médiaműhelyek, amelyek kapcsolatban 

állnak a közmédiával, olyan hálózatot alkossanak, amelyek képessé teszik a közmédiát 

arra, hogy teljes képet alkosson a Kárpát-medence magyarságáról. A határokat a médiában 

is szeretné lebontani az MTVA, erre pénzt is áldoz, ahol pedig szükséges, ott technikai 

segítséget ad - mondta Havasi János, az MTVA határon túli kapcsolatok különmegbízottja 

pénteken Kassán, az alapításának tizedik évfordulóját ünneplő Kassai Figyelő című lap 

konferenciáján. 

  
Nem csak a tanulmányi eredmény számít 

2012. november 9. – Magyar Szó 

A tavalyihoz képest idén szigorúbban kötötték szakokhoz az MNT demonstrátori 

ösztöndíjasait – Fontos tudni, hogy nem azt kell nézni, hogy a kar legjobbjai kapták-e meg 

a demonstrátori ösztöndíjat, hanem a karon belül az egyes szakot legmagasabb 

pontszámmal teljesítő hallgató – hangsúlyozza Lengyel László. 

 

Konferencia a sokszínű kultúra jegyében 

2012. november 9. – Magyar Szó, pannonrtv.com 

Kisebbségi nyelvek, irodalmak és kultúrák diskurzusa Délkelet- és Közép-Európában 

címmel tartottak tegnap konferenciát az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán. A 

Szlovák, a Ruszin és a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékek közreműködésével zajló 

projektum keretében 30, nyelvészeti és irodalmi értekezés hangzott el. Szociolingvisztikai 

kérdések ugyanúgy terítékre kerültek, mint klasszikus és kortárs irodalmi témák. 

 

Csak pénz hiányzik a kisebbségi médiumoknak 

2012. november 9. – pannonrtv.com 

A nemzeti kisebbségek nyelvén történő tájékoztatásra vonatkozó törvényt semmiképpen 

sem szabad megcsorbítani, a Tartományi Kulturális és Tájékoztatási Titkárságnak továbbra 

is támogatnia kell az újságokat, emellett egyre nagyobb összeget kell fordítani az internetes 

tájékoztatásra – ebben állapodtak meg a Tájékoztatási Titkárság képviselői pénteki 

ülésükön. A találkozón a nemzeti tanácsok tagjai ismertették médiastratégiájukat. A 

Magyar Nemzeti Tanácsot Simon Erzsébet Zita tájékoztatási tanácsos képviselte. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20121109130720/Tabajdi-fellebbezest-surget-a-tokaji-borvidek-ugyeben.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/09/17/MTVA_a_mediaban_is_le_kell_bontani_a.aspx?source=hirkereso
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-10_Nem_csak_a_tanulmanyi_eredmeny_szamit.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-10_Konferencia_a_sokszinu_kultura_jegyeben.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=30251
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A szülők bíztak az elnöki kegyelemben 

2012. november 9. – pannonrtv.com 

A temerini Máriás szülőket lesújtotta a hír, miszerint gyermekük, Máriás István nem kapott 

elnöki kegyelmet. Tomislav Nikolić ugyanis elutasította a nyolc és fél éve bebörtönzött 

temerini fiú kegyelmi kérvényét. 

 

Terepen a CMH 

2012. november 9. – pannonrtv.com, Vajdaság Ma 

Újraindította kihelyezett ügyfélfogadásait a Concordia Minoritatis Hungaricae Polgári 

Egyesület. A CMH Irodák Vajdaság-szerte segítenek az egyszerűsített honosítási 

eljáráshoz kapcsolódó kérelmek hatékony és zökkenőmentes benyújtásának elősegítése 

érdekében. Kihelyezett ügyfélfogadásokat tartanak Magyarkanizsán, Topolyán, 

Kishegyesen, Bácsfeketehegyen, Törökkanizsán, Csókán, Adán, Kisoroszon, Tordán, 

Óbecsén, Törökbecsén, Kúlán és Nagykikindán. A CMH minden szolgáltatása ingyenes. 

 

Korhecz Tamás: A nemzeti kizárólagosság eszméjétől megfertőzött személyeket zavarják 

az MNT valós hatáskörei 

2012. november 9. – Magyar Szó 

A Szerbiai Demokrata Párt szabadkai szervezete nyilvános vitát nyitna a nemzeti 

közösségek nemzeti tanácsairól szóló törvényről, amely a párt álláspontja szerint számos 

rendelkezésében szemben áll a szerb alkotmánnyal. Az SZDP képviselői szerint a 

jogszabály nem támogatja azt az elvet, hogy minden polgár egyenrangú. 

 
Ukrajna: a Régiók Pártjáé a legtöbb mandátum 

2012. november 9. – MTI, hirado.hu, Kárpáti Igaz Szó 

Megszületett az október végi parlamenti választások előzetes végeredménye. A legtöbb 

képviselői helyet a Viktor Janukovics elnököt támogató Régiók Pártja szerezte, összesen 

187-et. Ezzel az eredménnyel azonban nem szerzett többséget a 450 fős radában. A 

Batykivscsina (Haza) 102, az UDAR 40, a Kommunista Párt 32, a nacionalista Szvoboda 

37 mandátumot szerzett. Nagy számban, 45-en jutottak be a parlamentbe független 

jelöltek. Megfigyelők szerint a Régiók Pártja elsősorban őket, illetve a kis pártok 

képviselőit igyekszik majd maga mellé állítani, hogy megszerezhesse az önálló 

kormányzáshoz szükséges, minimum 226 fős többséget. 

 

Problémák a nemzettudattal- Interjú Csáky Pállal 

2012. november 9. – Badó Zsolt – Kárpátalja Ma 

Vereckéről, a határon túli magyarok nemzettudatáról, a Kis- és Nagyszelmenc közti 

határátkelőről, az MKP helyzetéről beszélgetett Csáky Pállal, az MKP korábbi elnökével a 

Kárpátalja Ma hírportál. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=30032
http://pannonrtv.com/web/?p=30216
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-10_Egyesek_sokalljak_a_magyarsag_jogait.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-10_Egyesek_sokalljak_a_magyarsag_jogait.xhtml
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/09/13/Ukrajna_a_Regiok_Partjae_a_legtobb_mandatum.aspx?source=hirkereso
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/14497-problemak-a-nemzettudattal-interju-csaky-pallal
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Olasz-osztrák tisztázó beszélgetések Dél-Tirol miatt 

2012.november 10 - MTI, maszol.ro  

A bécsi külügyminisztériumba kérették Olaszország nagykövetét pénteken Ausztriának a 

dél-tiroli németajkú kisebbség feletti védőhatalmi szerepével kapcsolatos tisztázó 

beszélgetésre - közölte a minisztérium. A találkozón Johannes Kylre külügyi államtitkár 

kinyilvánította, hogy Ausztria "továbbra is lelkiismeretesen ellátja nemzetközi jogilag 

rögzített védhatalmi szerepét" - állt a közleményben. Luis Durnwalder, az olaszországi 

autonóm régió kormányfője egy pénteki lapinterjúban Róma központosítási törekvéseitől 

tartva határozott fellépést szorgalmazott Bécs részéről. Mario Monti olasz kormányfő 

előzőleg egy osztrák lapnak azt mondta: Ausztriának "nem kell" többé ellátnia a 

védhatalmi szerepét. "Úgy gondolom, azáltal, hogy 1992-ben megoldódott a vita, nincs 

többé szükség ilyen szerepre Ausztria részéről" - mondta Monti a Kuriernak. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/4864-olasz-osztrak-tisztazo-beszelgetesek-del-tirol-miatt
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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 
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