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Magyarország nyitott az együttműködésre a leendő román kormánnyal 
2012. november 19. – Krónika, MTI, Erdély Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Németh Zsolt, a magyar külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint 

Magyarország nyitott az együttműködésre a decemberi választások után megalakuló új 

román kormánnyal. Az államtitkár hétfőn az Országházban találkozott Toró T. Tiborral, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökével, majd az azt követő sajtótájékoztatójukon 

kifejtette: több közös cél megvalósításáért dolgozhatnának együtt az új román 

kormánnyal, például az erős Közép-Európa megteremtéséért és az alapvető emberi és 

kisebbségi jogok biztosításáért. 

 

Akadályozzák a magyar regionális nyelvként történő elismerését Kárpátalján 
2012. november 19. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

A KMKSZ bíróságon támadta meg Csap város közgyűlésének azt a döntését, amellyel 

semmisnek nyilvánította a KMKSZ a magyar nyelv használata érdekében aláírásgyűjtést 

kezdeményező döntését.  

 

SNS: Orbán külföldről biztosít magának szavazókat 
2012. november 19. – TASR, Új Szó 

Az SNS szerint Orbán Viktor kormányfő arra törekszik, hogy a 2014-es, magyarországi 

parlamenti választásokat minél inkább a határon túli magyar szavazók határozzák meg. 

Andrej Danko, az SNS elnöke szerint „Orbán megértette, hogy otthon elvesztette a 

támogatottságát, ezért van szüksége a határon túli magyarokra.” 

 

A BGA a cserkészmozgalmakat támogatja 
2012. november 19. – Felvidék Ma 

Határon túli magyar közösségekben működő, a cserkészmozgalmat megvalósító és 

támogató szervezetek működésének, szervezetfejlesztésének, beruházásainak és 

programjainak támogatására, továbbá az anyaországban működő cserkészszövetségnek a 

cserkészmozgalmat megvalósító és támogató szervezetek összefogását és koordinációját 

célzó tevékenységének támogatására írt ki pályázatot a Bethlen Gábor Alap. 

 

A választási iroda elrendelte az EMNP-t lejárató plakátok eltávolítását 
2012. november 19. – Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) lejárató névtelen választási plakátok eltávolítását 

rendelte el a Kovászna megyei választási iroda. Az EMNP Kovászna megyei szervezete 

amiatt fordult a választási irodához, hogy jelöltjei választási plakátjai mellett olyan 

plakátok jelentek meg, amelyeken többek között az a szöveg is szerepel, hogy „Az EMNP 

félrevezet!”. A névtelen plakátokat és az azonos tartalmú fizetett újsághirdetéseket – az 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69227
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/19/19/Akadalyozzak_a_magyar_regionalis_nyelvkent_torteno_elismereset_Karpataljan.aspx?source=hirkereso
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/11/19/sns-orban-kulfoldrol-biztosit-maganak-szavazokat
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/36619-a-bga-a-cserkeszmozgalmakat-tamogatja
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69222
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RMDSZ kampányfőnöke korábbi közlése szerint - az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági 

szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) rendelte meg. 

 

Románia föderális átszervezését hirdeti a Bálványos Intézet 
2012. november 19. – Krónika, transindex.ro 

Románia föderális átszervezését népszerűsítő román és magyar nyelvű honlapot hozott 

létre a Bálványos Intézet. Az intézet sajtóirodája által hétfőn kibocsátott közlemény szerint 

a szovetsegiromania.ro honlapon cikkekben, véleményanyagokban és videókban járják 

körül Románia lehetséges modernizálásának témakörét. A Bálványos Intézet a honlap 

beindításával azt szeretné elérni, hogy a regionalizáció, a föderalizáció témája jobb 

hatásfokkal merüljön fel a romániai közéletben. 

 

Az RMDSZ átadta az Erdély 2020 fejlesztési tervet 
2012. november 19. – Krónika 

Az RMDSZ küldöttsége átadta hétfőn Leonard Orban európai ügyekért felelős 

miniszternek a szövetség által kidolgozott, „Erdély 2020” című fejlesztési tervet - közölte 

Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke. „A miniszter úr is elismerte, hogy az RMDSZ 

az első olyan romániai politikai alakulat, amely hosszú távú fejlesztési koncepciót 

dolgozott ki az uniós források felhasználásáról, az operatív programok erdélyi 

hasznosításáról” - mondta Borbély László. 

 

Tamás Sándor székely zászlót adományozott a medgyesi magyaroknak 
2012. november 19. – transindex.ro 

A 14. Szeben Megyei Magyar Napok zárórendezvényét tartották vasárnap este a medgyesi 

Traube Művelődési Házban, ahol bemutatkoztak az RMDSZ Szeben megyei szenátor- és 

képviselőjelöltjei. Sikeres az Összetartozunk Székelyföld-szórvány partnerség – értékelte 

az együttműködést ünnepi beszédében Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának 

elnöke, kiemelve, hogy két éve Hunyad és Fehér megye mellett Szeben megye is 

bekapcsolódott a programba. 

 

Új határátkelőhelyek nyílhatnak Magyarország és Románia között 
2012. november 19. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma 

Több mint ötven új közúti határátkelőhely létesülhet Magyarország és Románia között - 

közölte a magyarországi Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hétfőn az MTI-vel. A közlemény 

szerint Völner Pál infrastruktúráért felelős magyarországi államtitkár pénteken arról 

állapodott meg Ovidiu Ioan Silaghi közlekedési és infrastruktúraügyi miniszterrel és 

Septimiu Buzaşu közlekedési államtitkárral, hogy megkezdik a tárgyalásokat a közös 

határszakaszon kijelölendő, a tervek szerint 57 új közúti határátkelőhely megépítését 

lehetővé tevő keretegyezményről. 
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Öntsünk tiszta vizet a nyílt kártyákba... 
2012. november 19. – Zsigmond Csilla – transindex.ro 

Zsigmond Csilla szociológus az alternatív küszöbről és az azt övező politikai vitákról közölt 

véleményanyagában kifejti: „az RMDSZ-nek arra kell válaszolnia, hogy mérlegkészítéskor, 

a megvalósítások mellett, lajstromba vette-e a kudarcokat is? (…) De ugyanígy, az EMNP 

sem spórolhatja meg a számadást. Nem okolhatja az esetleges kudarcért az RMDSZ-t. És 

nem takarózhat a nemrég megalakult párt kedvezőtlen szerepével. Ha valóban felelős 

politikai szereplőként tekint magára, akkor egy ilyen esetben meg kell tudnia fogalmazni, 

hogy nem sikerült alternatívát kínálniuk az RMDSZ-szel szemben.” 

 

Kovászna megyei MPP: a megye prefektusának „kötelezően” magyarnak kell 
lennie 
2012. november 19. – Erdély Ma 

A Magyar Polgári Párt Kovászna megyei szervezetének elnöke, Kulcsár Terza József 

pénteken kifejezte „felháborodását” a PSD Kovászna megyei vezetője, Horia Grama azon 

kijelentése miatt, mely szerint „mostantól kezdve kötelező szabály és elv kell legyen”, hogy 

Kovászna megye prefektusa román legyen. „Fel vagyok háborodva, Horia Grama 

nyilatkozata felháborító. Ezen kijelentés után arra biztatom a megye minden magyarját, 

hogy december 9-én menjen el szavazni és támogasson egy magyar jelöltet”, mondta 

Kulcsár Terza. 

 

Dusa: az USL soha nem fogja vitára bocsátani az alkotmány 1. Cikkelyét 
2012. november 19. – Erdély Ma 

Mircea Duşa belügyminiszter pénteken, az USL Maros, Hargita és Kovászna megyei 

jelöltjeinek bemutatásán kijelentette, hogy a Szövetség soha nem fogja vitára bocsátani az 

alkotmány 1. cikkelyét. Felszólította az USL jelöltjeit, menjenek minél nagyobb számban 

szavazni, hogy legyen képviseletük a parlamentben és ezáltal legyen „egy garancia arra, 

hogy nem fognak olyan dolgok történni, melyek a múlt kísértetei”. 

 

Markó Béla működése – már papíron is 
2012. november 19. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Markó Béla a konzerv, és én kerestem hozzá a konzervnyitót – foglalta össze röviden 

Kelemen Ármin Attila, akinek a marosvásárhelyi könyvvásár keretén belül mutatták be az 

Így működik Markó Béla című könyvét. Az eleinte csak elektronikus formában megjelent 

irományt ezúttal nyomtatott könyv formájában mutatták be, az eseményen jelen volt a 

szerző és a főszereplő, valamint a beszélgetés vezetője, Jakab Orsolya újságíró is. 

 

Az RMDSZ-es mandátum az egyedüli biztosíték 
2012. november 19. – Balta János – Nyugati Jelen 

Egymást is támogatniuk kell a székelyföldieknek és a szórványban élő magyaroknak a 

december 9-i parlamenti választásokon, mert egy Székelyföldön leadott szavazat a 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130830&cim=dusa_az_usl_soha_nem_fogja_vitara_bocsatani_az_alkotmany_1_cikkelyet
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/marko-bela-mukodese-a-mar-papiron-is
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_rmdsz_es_mandatum_az_egyeduli_biztositek.php


 

 

 

 

 

 
5 

Bánságban, a Partiumban vagy éppen Máramarosban hozhat mandátumot a magyar 

jelölteknek – nyilatkozta Korodi Attila parlamenti képviselő.  

 

RMDSZ: állampolgársággal kampányol az EMNP 
2012. november 19. – maszol.ro 

Sérelmezi az RMDSZ Bihar megyei szervezete, hogy a kolozsvári magyar főkonzulátus a 

választási kampányhoz időzítve, az Erdélyi Magyar Néppárt háttérintézményei, a 

demokrácia-központok révén juttatja el a Bihar megyében magyar állampolgárságot 

szerzett személyeknek a magyar állam által kiállított anyakönyvi iratokat. 

 

A Híddal szövetkezne a KDH és a Smer Nyitra megyében? 
2012. november 19. – TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Nyitra megyében a Smer, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH), valamint az SDKÚ 

nagykoalíció helyett kialakulhat egy Smer, KDH és Most-Híd összefogás – erősítette meg a 

TASR hírügynökségnek több, a neve elhallgatását kérő politikus. A Híd közleményben 

cáfolta azokat a híreszteléseket, miszerint a párt már tárgyalásokat folytatott volna a 

szlovák pártokkal Nyitra megyében a megyei választásokon való együttműködésről. A 

szlovák-magyar párt elsőként az MKP-val kíván tárgyalni az esetleges választási 

együttműködésről. 

 

Középpontban a jövő és a felnőtt önkéntesség 
2012. november 19. – Felvidék Ma 

November 16-18. között Kürtön rendezte meg a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség a 

hagyományos őszi cserkészvezetői konferenciáját. Dél-Szlovákia különböző pontjairól 

összegyűlt résztvevők elsősorban a cserkészet jövőjét érintő témákkal foglalkoztak. 

 

Nehezen választ államfőt a magyar 
2012. november 20. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A magyarok vagy eldöntik az államfőválasztást, vagy otthon maradnak – az eddigi 

választásokon így volt. A Focus felmérése szerint a jelenlegi felhozatalból nehezen tud 

választani a magyar szavazó: az országos átlagnál magasabb körükben a bizonytalanok és a 

nem szavazók aránya. A Híd várhatóan nem indít magyar jelöltet, Bugárék célja, hogy a 

jobboldal közös jelöltet indítson – ők Martin Bútorát ajánlják partnereiknek. Az MKP csak 

olyan jelöltet támogat, aki felvállalja a kisebbségi minimumban megfogalmazott célokat. 

 
 

 

Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

http://maszol.ro/index.php/belfold/5276-rmdsz-allampolgarsaggal-kampanyol-az-emnp
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A délvidéki magyar szolidaritás napját tartják vasárnap Nagyváradon 
2012. november 19. – Vajdaság Ma, MTI 

A délvidéki magyar szolidaritás napját tartja vasárnap a nagyvárad-újvárosi református 

templomban az Emberi Méltóság Tanácsa. Az MTI-hez eljuttatott, Tőkés László és 

Lomnici Zoltán által aláírt közlemény szerint a nagyváradi akcióval a Szerbiában élő 

magyarság jogainak a védelmében, azok kivívása érdekében kíván fellépni az erdélyi 

magyarok európai parlamenti képviselete és az Emberi Méltóság Tanácsa. Az eseményre 

Nagyváradra várják a délvidéki magyar közösség vezető politikai képviselőit. 

 

Aláírták a demonstrátori támogatásokról szóló szerződéseket 
2012. november 19. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Tíz felsőéves egyetemi hallgatóval írta alá ünnepélyes keretek között demonstrátori 

ösztöndíjszerződését a Magyar Nemzeti Tanács Szabadkán. A 2012–2013-as tanévben 85 

egyetemi hallgató részesülhet ebben a támogatásban. A magyar himnusszal vette kezdetét 

a demonstrátori ösztöndíjszerződések ünnepélyes aláírása a szabadkai Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Karon. 

 

Ivica Dačić: Vajdaságban stabil a biztonsági helyzet 
2012. november 19. – Vajdaság Ma 

A tartományi képviselőházban tartotta alakuló ülését az új összetételű Tartományi 

Biztonsági Tanács, amelynek elnöklője Pásztor István, a képviselőház elnöke volt, a 

testület munkájában pedig részt vett Ivica Dačić szerbiai kormányfő és belügyminiszter, 

valamint Nikola Selaković, a szerb kormány igazságügyi és államigazgatási minisztere is. 

Dačić kormányfő a tanács tagjainak megindokolta a szerbiai belügyminisztérium 

eredményeiről és a biztonsági helyzetről szóló jelentés 2012 januárja és szeptembere 

közötti, Vajdaságra vonatkozó részét. 

 

Civil választmány alakult Nyugat-Bácskában 
2012. november 20. – Magyar Szó 

A Nyugat-bácskai Civil Szervezetek IV. Találkozóján a hatékonyabb munka érdekében 

létre hoztak egy koordinációs testületet, amelyben a régió településeit egy-egy személy 

képviseli. A Dunatáj Egyesülés Nyugat-Bácska Fejlesztésért civil szervezet elnöke, Péter 

István arról számolt be, hogy a Bácskertes – Kupuszina, Szilágyi, Gombos és Bezdán által 

alapított szervezet igyekszik összefogni a környék polgári egyesületeit, és ezen a téren 

hamarosan jelentős haladás várható. 

 

Lassulhat az európai integráció  
2012. november 20. – Magyar Szó 

Ante Gotovina és Mladen Markač horvát tábornokok felmentése lassíthatja Szerbia 

európai uniós csatlakozásának folyamatát – véli Suzana Grubješić, a szerb kormány 
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európai integrációért felelős alelnöke. Grubješić szerint kiváltképp a regionális problémák 

megoldását és a regionális együttműködést illetően rekedhetnek meg a folyamatok.  

 

Soha többé Szolyvát! 
2012. november 19. – Kárpáti Igaz Szó 

Kegyes időjárás fogadta mindazokat, akik ez évben is elzarándokoltak Szolyvára, Közép-

Európa egyik legszebb emlékparkjába. 1990-ben mementóként rakták le azt az alapkövet, 

amelyik köré később kiépül a sírkert, megépül a fal az ezer és ezer magyar mártírnevet 

tartalmazó márványtáblákkal, hogy mára az emlékpark az összmagyarság egyik 

zarándokhelyévé váljon. Kiemelkedő esemény volt, húzta alá a megemlékezőkhöz szólva 

Tóth Mihály, hogy Budapest is felismerte jelentőségét, és a Bethlen Gábor Alap beemelte a 

nemzeti jelentőségű intézmények közé, hiszen ezáltal biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá 

vált az emlékpark állagfenntartása. 

 

„A nyomor, a szenvedés ugyanaz volt”  
2012. november 19. – Kárpáti Igaz Szó 

A Szolyvai Emlékparkbizottság, a MÉKK, a KMMI és a Pécsi Német Kör szervezésében 

pénteken Beregszászban, az Európa-Magyar Házban „Ez volt a végállomás”, III. Időutazás 

az Urálba, a magyar és német rabok nyomában címmel nemzetközi konferenciára került 

sor a sztálini táborokba elhurcolt Kárpát-medencei magyarok és németek emlékére. 
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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   
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