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Módosítják a Bethlen Gábor Alapról szóló törvényt 
2012. november 10. – MTI, bumm.sk, Krónika, Erdély Ma 

A Bethlen Gábor Alapról szóló törvény módosítását kezdeményezi a kabinet: a Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős tárca nélküli miniszter által jegyzett javaslat szerint a 

támogatások kedvezményezettjei lehetnek civil szervezetek, önkormányzatok, valamint az 

általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmények mellett gazdasági 

társaságok és egyházak is. A javaslat szerint a Bethlen Gábor Alap jogszerű és átlátható 

működésének biztosítása érdekében van szükség a szabályozás pontosító és kiegészítő 

jellegű módosítására. 

 

Kétharmadot akar az USL, hogy ne függjön az RMDSZ-től 
2012. november 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

A kormányzó Szociál-liberális Szövetség (USL) számára a parlamenti helyek 

kétharmadának megszerzése a tét a december 9-i választásokon, hogy ne kelljen 

egyezkednie az RMDSZ-szel az alkotmánymódosításnál - mutatott rá Crin Antonescu, az 

USL társelnöke egy hétvégi kampányrendezvényen. A december 9-i parlamenti 

választásokat megelőző kampány péntek hajnalban kezdődött. 

 

Pajtić: Szerbiának tiszteletben kell tartania Vajdaságot 
2012. november 11. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Nemzet 

A tartomány megszüntetésére vonatkozó szélsőséges kijelentések egyéb szélsőséges 

követeléseket is életre hívhatnak, például a tartomány függetlenségére irányulókat, 

figyelmeztetett Bojan Pajtić tartományi kormányfő. Véleménye szerint Szerbiának 

tiszteletben kell tartania a tényt, hogy Vajdaság létezik. 

 

Anyanyelven az egészségügyben 
2012. november 10. – Erdély Ma, Népújság 

Jellemző módon egy román anyanyelvű betegnek kellett diszkriminációra panaszkodnia 

ahhoz, hogy a romániai magyar betegeket érő hátrányos megkülönböztetés a Lármafa 

internetes közösségi oldal révén napirendre kerüljön. 

 

Kelemen: Antonescu nyilatkozatai őt minősítik, nem a magyarokat 
2012. november 11. – transindex.ro, maszol.ro 

Nem szerencsés, hogy egy politikai szövetség abszolút többséggel rendelkezzen a 

parlamentben, továbbra is szükség van a kiegyensúlyozott képviseletre - reagált Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök Crin Antonescu azon kijelentésére, mely szerint az USL-nek a 

mandátumok kétharmadát kell megszereznie. Hozzátette, már nem lepődik meg 

Antonescu kijelentésein. 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://www.bumm.sk/75224/modositjak-a-bethlen-gabor-alaprol-szolo-torvenyt.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=68963
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14394/Pajtic-Szerbianak-tiszteletben-kell-tartania-Vajdasagot.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130322&cim=anyanyelven_az_egeszsegugyben
http://itthon.transindex.ro/?hir=31029
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Néppárt: Székelyföld autonómiája megér hét percet 
2012. november 10. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Boros Zoltán marosvásárhelyi képviselőjelölt (2-es számú körzet), a Román Televízió 

magyar adásának volt főszerkesztője szerint hiányzik a parlamenti pártok politikájából a 

távlati gondolkodás. „Az Erdélyi Magyar Néppárt nem az RMDSZ ellen, hanem mellette 

akar a parlamentbe jutni. Minket érdekel gyermekeink és unokáink, Erdély és Székelyföld 

távlati jövője, míg a szeptember 25-ei autonómia-szavazáson beigazolódott, hogy három 

RMDSZ-szenátor nem szavazta meg Székelyföld autonómiáját, hiszen jelen sem voltak a 

voksoláson. Ez politikai gesztus volt, amellyel jelezték a román pártoknak, hogy nem 

veszik elő az autonómia kérdését” – fogalmazott Boros Zoltán. 

 

Európa válsága Székelyföld válsága? 
2012. november 11. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

„Sikeres Székelyföld” mottó alatt szervezte meg a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és 

Gyergyó Terület Ifjúsági Tanácsa (GYTIT) 2012. november 9-11. között a MIÉRT 

Székelyföldi Ifjúsági Konferenciát Gyergyószentmiklóson. A rendezvény programját 

Székelyföld gazdasági helyzetére, fejlődésének fenntarthatóságára és fejlesztési 

lehetőségeire reflektáló előadások képezték. Sógor Csaba RMDSZ-es európai parlamenti 

képviselő Európa válsága Székelyföld válsága? címmel tartott előadásában hazai 

vonatkozásban tárgyalta az európai válsághelyzetet. 

 

A Jobbik a kolozsvári Iorga-tábla eltávolíttatását kéri 
2012. november 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Szávay István, a Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének elnöke pénteken levélben fordult L. 

Simon László kultúráért felelős államtitkárhoz a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport elé 2011. 

május 23-án „jogtalanul kihelyezett tábla ügyében, amelyen Nicolae Iorga román történész 

provokatív, magyarellenes szövege olvasható”. 

 

Markó Béla: vagy az RMDSZ jut be a parlamentbe, vagy nem jut be senki 
2012. november 11. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

„Az autonómia pontosan olyan élő és fontos cél ma is, mint ezelőtt 22 évvel, és meg kell 

keresni, ki kell alakítani a különböző intézményes közigazgatási formáit. Egy része ezeknek 

is megvalósult, ma az önkormányzatok sokkal több dologban dönthetnek, mint ezelőtt 22 

esztendővel. Tehát haladtunk az autonómia felé, az alapvető célok nem változtak” - 

jelentette ki Markó Béla szenátorjelölt a Maros megyei Népújság napilapnak adott 

interjújában. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/neppart-szekelyfold-autonomiaja-meger-het-percet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130374&cim=europa_valsaga_szekelyfold_valsaga
http://itthon.transindex.ro/?hir=31021
http://itthon.transindex.ro/?hir=31026
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Székely zászlót ajándékoznak 
2012. november 11. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt Maros megyei szenátor- és képviselőjelöltjei kiemelt 

fontosságúnak tartják, hogy népszerűsítsék a székely jelképeket. Éppen ezért székely 

zászlót ajándékoznak körzetükben az önkormányzatoknak – áll párt közleményében. 

 

Markó és Borbély a Nyárád mentén: soha ekkora nem volt a tét 
2012. november 11. – maszol.ro 

„Soha ekkor tétje nem volt a parlamenti választásoknak, mint most: az erdélyi magyarság 

6,5%-os aránya és a várhatóan magas román választási részvétel mind arra mutat, hogy 

vagy csak az RMDSZ jut be a parlamentbe, vagy nem lesz a magyar közösségnek 

parlamenti képviselete. Ha nem leszünk egységesek, és ha nem lesz erős parlamenti 

képviseletünk, akkor azok a szándékok fognak érvényesülni, amelyek le akarják bontani 

mindazt, amit mi az elmúlt 22 évben közösen megvalósítottunk” – jelentette ki Markó Béla 

szenátorjelölt vasárnap, Nyárád menti kampánykörútján. 

 

Partiumi Ifjúsági Konferencia Szatmárnémetiben 
2012. november 11. – maszol.ro 

Több megye fiataljai gyűltek össze péntek délután a szatmárnémeti Astoria Szálló 

nagytermében a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) és a Szatmár Megyei Ifjúsági Tanács 

(SZMIT) által szervezett Partiumi Ifjúsági Konferencia (PIK) hivatalos megnyitója 

alkalmából. 

 

Kampányfelkészítő RMDSZ-es fiataloknak 
2012. november 11. – Gergely Imre – szekelyhon.ro, Szabadság 

A mozgósítás a fiatalok fő feladata – derült ki a MIÉRT székelyföldi ifjúsági konferencia 

megnyitóján elhangzottakból. Az RMDSZ fiatal szárnyának találkozóján Kelemen Hunor 

elnök, valamint szenátor - és képviselőjelöltek is jelen voltak. 

 

Megnyitotta gyergyószéki kampányát az EMNP 
2012. november 11. – Gergely Imre – szekelyhon.ro 

Szárhegyen nyitotta meg kampányát az Erdélyi Magyar Néppárt gyergyószéki szervezete. A 

rendezvényen bemutatkoztak a térség választási körzeteiben induló EMNP-jelöltek, és a 

párt választási programját is ismertették. 

 

RMDSZ-es kampányrajt Csíkszeredában 
2012. november 11. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Egy ellenfele és három ellensége van az RMDSZ-nek: ellenfél a Néppárt, ellenség pedig a 

közöny, a gazdasági válság és a román nacionalizmus – mondta kampánynyitó beszédében 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/szekely-zaszlot-ajandekoznak-onkormanyzati-vezetoknek-az-emnp-jeloltjei
http://maszol.ro/index.php/belfold/4926-marko-es-borbely-a-nyarad-menten-soha-ekkora-nem-volt-a-tet
http://maszol.ro/index.php/belfold/4928-partiumi-ifjusagi-konferencia-szatmarnemetiben
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/kampanyfelkeszito-rmdsz-es-fiataloknak
http://szekelyhon.ro/aktualis/gyergyoszek/megnyitotta-gyergyoszeki-kampanyat-az-emnp
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/rmdsz-es-kampanyrajt-csikszeredaban
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Sovén történész a magyarok ellen 
2012. november 12. – Krónika 

A magyarok parlamentbe jutásának megakadályozását tartja kívánatosnak Dinu C. 

Giurescu román történész. A szélsőséges, sovén megnyilatkozásairól hírhedt Giurescu – 

aki egyébként az akadémia tagja – kiáltványban buzdítja a románokat arra, hogy minél 

nagyobb számban vegyenek részt a parlamenti választásokon, 60-65 százalékos román 

részvételi arány mellett ugyanis az RMDSZ nem jutna be a parlamentbe. 

 

„Nem fogadom el, hogy van nemzeti és nem nemzeti oldal” 
2012. november 12. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Veszélyesnek tartja Markó Béla a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt 

elnöke a magyar kormány tevékenységét. Véleménye szerint a közelgő választásokon csak 

egy a magyarság érdekeit képviselő párt juthat be a román parlamentbe, hiába hangoztatja 

az EMNP, hogy két párt is esélyes a bejutásra. Azt pedig, hogy ne legyen a magyarságnak 

érdekképviselete a parlamentben rendkívül károsnak tartaná, mivel a magyarságról 

döntenének úgy, hogy nem lenne beleszólása a döntésekbe. 

 

Tisztújító közgyűlést tartott a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége 
2012. november 10. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Tisztújító közgyűlést tartott a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége Búcson. A több mint 

száz küldött újraválasztotta tisztségébe Mézes Rudolf elnököt. A több mint félezer 

szervezetet képviselő küldöttek nyilatkozatot fogadtak el. Kinyilvánították, hogy 

a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége a szlovákiai magyar társadalmi szervezettekkel 

karöltve igyekszik a szülőföldön való boldogulás feltételein javítani. 

 

Megalakulhat az MKP Keresztény és Keresztyén Platformja 
2012. november 10. – Felvidék Ma 

Teljesültek az alapszabályban lefektetett feltételek, legalább három járásban csatlakoztak a 

kezdeményezéshez. Megalakulhat ezzel a Magyar Közösség Pártja Keresztény és 

Keresztyén Platformja - tájékoztatta a Felvidék.ma-t Farkas Iván, az MKP alelnöke. 

 

A kettős állampolgárok harca folytatódik ... 
2012. november 10. – Felvidék Ma 

A napokban továbbította Nagy Tibor ügyvédhez Kassai Gyula, Dolník Erzsébet valamint 

Gubík László a rendőrség által kiszabott 33 eurós bírságról szóló fizetési meghagyást. A 

büntetést szabálysértési eljárás keretében rótta ki a rendőrség, mivel a nevezettek nem 

adták le személyi igazolványukat holott a rendőrség szerint elvesztették szlovák 

állampolgárságukat. 
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http://nol.hu/kulfold/_nem_fogadom_el__hogy_van_nemzeti_es_nem_nemzeti_oldal_
http://www.hirek.sk/belfold/20121110151019/Tisztujito-kozgyulest-tartott-a-Szlovakiai-Magyar-Szulok-Szovetsege.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36485-megalakulhat-az-mkp-kereszteny-es-keresztyen-platformja
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36481-a-kettos-allampolgarok-harca-folytatodik-
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Nagyra kerekedett a Kerekasztal 
2012. november 12. – Veres István – Új Szó 

Eddig egyfajta belső szokásjog alapján működött a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, 

most viszont a szervezet megfogalmazná, hogy mit lehet és mit nem a tagszervezeteknek. 

Születőben van egy kódex, amely összefoglalná a Kerekasztal működési szabályait – 

tájékoztatott Tokár Géza, a szervezet szóvivője. 

 

MKP: Bútora megkötésekkel, de elfogadható 
2012. november 12. – Veres István – Új Szó 

Csak olyan jelöltet támogathat az MKP a 2014-es köztársaságielnök-választáson, aki 

felkarolja a kisebbségi minimumban foglaltakat, szögezte le Berényi József. Ez érvényes a 

Híd lehetséges jelöltjeként említett Martin Bútorára is, tette hozzá az MKP elnöke. 

 

Munkajellegű találkozó a vajdasági kisebbségi nemzeti tanácsok elnökeivel 
2012. november 11. – Vajdaság Ma 

A tartományi képviselőházban pénteken munkajellegű találkozó keretében cserélt eszmét 

Slaviša Grujić, a tartományi kormány alelnöke, tartományi művelődési és tájékoztatási 

titkár a vajdasági kisebbségi nemzeti tanácsok elnökeivel. A találkozó témája a nemzeti 

közösségek nyelvén történő tájékoztatás helyzetének javítása volt. 

 

Egeresi: Meg kell változtatni az alkotmányt 
2012. november 11. – Vajdaság Ma, pannonrtv.com, Magyar Hírlap 

Szerbia alkotmányát meg kell változtatni, mert az országnak olyan európai alkotmányra 

van szüksége, amely megnyugtató módon rendezi Vajdaság státusát is, véli Egeresi 

Sándor, a VMSZ tisztségviselője. Egeresi újvidéki sajtótájékoztatóján azt mondta, Vajdaság 

státusának kérdése nincs megoldva, de nem tartják tiszteletben a tartománynak a jelenlegi 

alkotmánnyal garantált jogait sem, sőt, egyes állami intézmények arra törekszenek, hogy 

tovább szűkítsék Vajdaság hatásköreit. 

 

Újvidék: Tiltakoztak a vajdasági zászló eltávolítása miatt 
2012. november 11. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga tagjai és szimpatizánsai tüntettek vasárnap Újvidéken 

a piacokat üzemeltető közvállalat székháza előtt, amiért a vállalat Szerbiai Demokrata 

Párthoz tartozó vezetése úgy döntött, eltávolítja a vajdasági zászlót az épületről. 

Aleksandra Jerkov, a LSV szóvivője újságíróknak elmondta, pártja mindenhol, ahonnan 

eltávolítják, ismét kitűzi a vajdasági zászlót. Véleménye szerint a tartomány zászlaja 

alkotmányos kategória, amelyet a tartományi képviselőháznak a jelképekről szóló 

határozata is erősít. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14392/Munkajellegu-talalkozo-a-vajdasagi-kisebbsegi-nemzeti-tanacsok-elnokeivel.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14393/Egeresi-Meg-kell-valtoztatni-az-alkotmanyt.htmlhttp:/www.vajma.info/cikk/vajdasag/14393/Egeresi-Meg-kell-valtoztatni-az-alkotmanyt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14395/Ujvidek-Tiltakoztak-a-vajdasagi-zaszlo-eltavolitasa-miatt.html
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Különbözőség, ami összeköt 
2012. november 11. – Magyar Szó 

Koszorút helyezett el és részt vett a Kovin felszabadulása alkalmából tartott 

megemlékezésen Pásztor István, a tartományi parlament elnöke. A megemlékezésre az 

első világháborús békekötésre emlékező állami ünnep keretében került sor. A koszorúkat a 

szerb és az osztrák–magyar áldozatoknak emelt közös síremléken helyezték el, akiket a 

kovini katonai temetőben helyeztek nyugalomra 1915-ben. 

 

A KMKSZ tovább küzd a kárpátaljai magyarság érdekeinek érvényesítéséért 
2012. november 11. – MTI 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség annak ellenére folytatja küzdelmét a kárpátaljai 

magyarság érdekeinek érvényesüléséért, hogy a szövetség jelöltjeinek nem sikerült 

parlamenti mandátumot szerezniük az ukrán törvényhozási választásokon - döntött a 

KMKSZ alapszervezeti elnökeinek kétnapos konferenciája, amely vasárnap ért véget az 

Ungvárhoz közeli Antalócon. 

 

Öt éve önállósult Magyarország Beregszászi Konzulátusa 
2012. november 10. – Kárpátalja Ma 

November 9-én ünnepelte önálló feladat- és hatáskörrel bíró diplomáciai képviseletté 

nyilvánításának ötödik évfordulóját Magyarország Beregszászi Konzulátusa. Az alkalomra 

jubileumi ünnepséggel emlékeztek, amely a konzulátus épületén elhelyezett emléktábla 

felavatásával kezdődött. 

 

Teltház a Bécsben élő erdélyiek bálján 
2012. november 11. – Volksgruppen 

Szombat este tartotta bálját az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete. A Kópházaán 

tartott rendezvényre mintegy 200 vendég érkezett főként Ausztriából, Magyarországról és 

Erdélyből. A szervezet idén ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. 

 

Nyílt nap a Kétnyelvű Gimnáziumban 
2012. november 11. – Volksgruppen 

November 17-én rendezik meg a Kétnyelvű Szövetségi Gimnázium nyílt napját Felsőőrött. 

A tanárok és a diákok gazdag és változatos program keretében igyekeznek bemutatni az 

iskola iránt érdeklődő szülőknek és gyermekeknek az intézményben folyó munkát. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-11_Kulonbozoseg_ami_osszekot.xhtml
http://www.webradio.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=272645
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/14529-ot-eve-onallosult-magyarorszag-beregszaszi-konzulatusa
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/173653/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/173595/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 
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