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Tőkés László: az önrendelkezés a megoldás 
2012. november 20. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Többi közt a romániai pártpolitika helyzetről is beszéltek magyar európai parlamenti 

képviselők hétfő este Strasbourgban, az EP plenáris ülésén, az egyperces felszólalások 

sorában. Tőkés László azt tette szóvá, hogy Romániában zaklatják, megfélemlítik pártja, az 

Erdélyi Magyar Néppárt tagjait és támogatóit. Az ügyészség, a rendőrség behívatja, illetve 

munkahelyükön keresi fel őket azokban a megyékben, ahol aláírásukkal támogatták a párt 

létrehozását – mondta. Szerinte azért támadják az EMNP-t, mert az a korrupció ellen van, 

illetve hangsúlyozottan támogatja a föderalizmust, az autonómiát. 

 

Állampolgárság – hamarosan kész az enyhítő javaslat 
2012. november 20. – SITA, Új Szó 

Már 381-en vesztették el szlovák állampolgárságukat azóta, hogy 2010. júliusában 

hatályba lépett az állampolgársági törvény módosítása. A belügyminisztérium közölte, 

hogy a szaktárca belátható időn belül olyan tervezetet ismertet, amely enyhít a jelenlegi 

szigorú feltételeken. Arról, hogy milyen rendelkezésekről van szó, egyelőre nem közöltek 

részleteket. 

 

PSD-képviselőjelölt: a magyar szélsőségesek felszámolnák Romániát 
2012. november 20. – transindex.ro 

A magyar szélsőségesek visszaállítanák a monarchia keretében működő területi 

alegységeket, azaz Románia felszámolására törekednek - állítja Bogdan Diaconu, az USL 

képviselőjelöltje. A politikus arra a hírre reagált közleményében, hogy a Bálványosi Intézet 

útjára indította a regionalizmust és a föderalizmust népszerűsítő honlapját román és 

magyar nyelven. 

 

PDL-PNL-RMDSZ kormányban gondolkodik Blaga 
2012. november 20. – maszol.ro, Krónika 

A Nemzeti Liberális Párttal (PNL) és az RMDSZ-szel alakítana legszívesebben kormányt a 

választások után a Demokrata Liberális Párt (PDL). Erről Vasile Blaga, a PDL elnöke 

beszélt hétfőn este a B1 Tv-ben. A politikus kizárja a szövetkezést a Szociáldemokrata 

Párttal (PSD). „Mi egy PDl-PNL-RMDSZ alkotta erős kormányban gondolkodunk, amely 

továbbvigye a Románia számára szükséges reformokat” – mondta Blaga. 

 

Elhalasztották az ítélethirdetést Nagy Zsolték perében 
2012. november 20. – maszol.ro 

November 27-re halasztotta kedden az ítélethirdetést a legfelsőbb bíróság Posta-dossziéval 

kapcsolatos perben, melynek vádlottja két volt miniszter, Nagy Zsolt és Tudor Chiuariu is. 

Nagy Zsolt a per legutolsó tárgyalásán leszögezte: ártatlannak tartja magát. Kelemen 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130865&cim=tokes_laszlo_az_onrendelkezes_a_megoldas
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/11/20/allampolgarsag-hamarosan-kesz-az-enyhito-javaslat
http://itthon.transindex.ro/?hir=31118
http://maszol.ro/index.php/belfold/5293-pdl-pnl-rmdsz-kormanyban-gondolkodik-vasile-blaga
http://maszol.ro/index.php/belfold/5307-elhalasztottak-az-itelethirdetest-nagy-zsoltek-pereben
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Hunor szövetségi elnök korábban azt nyilatkozta: felmentő ítéltre számít a volt RMDSZ-es 

miniszter ügyében.  

 

Az EMI is csatlakozik az autonómiatüntetéshez 
2012. november 20. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Ifjak Háromszéki Szervezete üdvözli az Erdélyi Magyar Néppárt 

kezdeményezését és csatlakozik a szombati tüntetéshez a megyében működő hat 

szervezetével. A szervezet elnöke kifejtette: a területi autonómia az őshonos székelység 

alapvető joga, amely évszázadokon keresztül biztosította a székelyek megmaradását és 

biztosíthatja a jövőt a Székelyföldön. 

 

Autonómiatüntetés: megjelentek az első felhívások 
2012. november 20. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön kedden jelentek meg a város területén az Erdélyi Magyar Néppárt által 

a november 24-re meghirdetett autonómiatüntetésre mozgósító plakátok. Emellett az 

alakulat elektronikus úton terjeszti az esemény meghívóját.  

 

Buszokat indítanak a tüntetésre 
2012. november 20. – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács a szombaton, 

Sepsiszentgyörgyön tartandó autonómiatüntetésre ingyenes buszokat indít. Toró T. Tibor 

pártelnök kijelentette: mindenkit várnak a megmozdulásra, párthovatartozástól 

függetlenül, bíznak abban, hogy megmozdul a székelyföldi közösség. Számítanak az 

EMNT, az SZNT támogatására is, remélik, a kinyilvánított autonómiaigénynek nagy 

visszhangja lesz országos és nemzetközi szinten is. Az eseményen részt vesz Tőkés László 

EP-képviselő, az EMNT elnöke is. 

 

Lokodi–Boros-párharc 
2012. november 21. – Krónika 

Érdekes magyar párharc alakult ki a 2-es számú marosvásárhelyi választási körzetben: az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) színeiben Boros Zoltán közismert televíziós személyiség 

indul, az RMDSZ részéről pedig a megyei önkormányzat volt elnöke, Lokodi Edit Emőke 

próbál képviselői mandátumot szerezni. 

 

Választási lázban az erdélyi magyar pártok 
2012. november 21. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorának vendége volt Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, 

és Toró T. Tibor, az EMNP elnöke. Mindkét magyar politikussal folytatott beszélgetés 

témája a közelgő parlamenti választások voltak. Az RMDSZ elnöke a helyhatósági 

választásokon elért 86%-os sikerükre hivatkozva azzal vádolta a politikai versenytársát, az 

EMNP-t, hogy az erdélyi magyarság parlamenti jelenlétével játszadozik. A Közbeszéd 
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másik vendége, Toró T. Tibor, az EMNP elnöke volt, aki azzal kezdte a beszélgetést, hogy a 

választási törvény értelmében most két magyar párt is bejuthat a parlamentbe vagy az 5%-

ot elérve – amire az RMDSZ-nek van jó esélye – vagy a 6:3-as alternatív küszöböt 

teljesítve – amire viszont nekik van lehetőségük. 

 

Régiók: Ponta hallani sem akar az RMDSZ javaslatairól 
2012. november 21. - maszol.ro, Realitatea TV 

Victor Ponta szerint „fel sem merül”, hogy a Szociál-Liberális Szövetség (USL) elfogadja az 

ország területi-közigazgatási átszervezésével és az alkotmány módosításával kapcsolatos 

RMDSZ-es javaslatokat, ha kormányon marad a választások után. Ezt kedden este a 

Realitatea TV-ben mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy „Kinyílna Pandora 

szelencéje, ha elkezdenénk a megyéket ide-oda tologatni”. 

 

Változik a világ, de tud-e megváltozni? 
2012. november 20. – Miklósi Péter – Új Szó 

Grendel Lajossal készült interjút közölt az Új Szó. A felvidéki író szerint a szlovákiai 

magyarság túlságosan kompromisszumkész, úgy véli, a magyar politikai elitnek 

határozottabban ki kéne állnia a szlovákiai magyar ügyekben. Grendel elmondta továbbá: 

„Hiszek az autonómiában, a megmaradás járható útjának tartom. Bár lehetséges, hogy 

tévedek, hiszen meglévő jogainkkal sem élünk, ami önhibánkból megkérdőjelezi jövőbeni 

elvárásaink hitelességét.” 

 

Hedvig-ügy: újra ott tartanak, ahol egy éve 
2012. november 21. – Vrabec Mária – Új Szó 

Malina Hedvig pszichiátriai intézeti megfigyelése csak akkor jöhet szóba, ha továbbra sem 

lesz hajlandó ügyvédei jelenléte nélkül alávetni magát az ambuláns vizsgálatnak. Hogy 

együttműködésre kényszerítse, az ügyészség bírságot róhat ki rá, ha nem jelenik meg az 

idézésre, előállíttathatja, sőt vádat is emelhet ellene az igazságszolgáltatás 

akadályoztatásáért. Ez annak a határozatnak a lényege, amellyel a Nyitrai Kerületi Bíróság 

megindokolta a főügyészség panaszának elutasítását. Az érvelésből kiderül, hogy a bíró 

nem akarta elrendelni Hedvig intézetbe zárását, de nem akarta ezt végleg megakadályozni 

sem. 

 

Grendel: a NOVA ideológiailag nyitott párt 
2012. november 21. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Grendel Gáborral, az Új Többség (NOVA) párt múl vasárnap megválasztott alelnökével 

beszélgetett az Új Szó. Elmondta, nem kíván a magyar témákra szakosodni. Hozzátette, a 

pártnak van egy olyan platformja, amely a dél-szlovákiai régiók fellendítésével foglalkozik, 

ezt nagyrészt magyar nemzetiségű párttagok alkotják. 
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Fraknói Vilmos-díjban részesült Zsidó János 
2012. november 21. - MTI, Felvidék Ma 

Fraknói Vilmos-díjjal tüntették ki Zsidó Jánost, Fél község esperes-plébánosát a Carissimi 

jótékonysági alap kuratóriumi tagját. A kitüntetést Balog Zoltán az emberi erőforrások 

minisztere a kiemelkedő teológiai, filozófiai, az egyháztörténelem területén vagy a magyar 

vallási élet megújulásáért és a teológia oktatásának fejlődéséért végzett kimagasló 

munkáért adományozta az esperesnek. 

 

Agrobank-botrány: őrizetbe vették Kasza Józsefet 
2012. november 20. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Kedd reggel a rendőrség őrizetbe vette Kasza Józsefet, az Agrobank szabadkai 

fiókintézetének korábbi igazgatóját, a bank körül kirobbant visszásságok ügyében végzett 

nyomozás keretében. Kaszát, aki a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt, Szabadka 

egykori polgármestere, hivatali helyzettel való visszaéléssel gyanúsítják. 

 

Dačić megerősítette Kasza letartóztatásának hírét 
2012. november 20. – Vajdaság Ma 

Megerősítette Kasza József kedd reggeli őrizetbe vételének tényét Ivica Dačić szerb 

kormányfő és belügyminiszter. Újságírók azon kérdésére, hogy Kasza letartóztatása 

kiválthatja-e a nemzeti kisebbségek reakcióját, Dačić azt válaszolta, itt nem a nemzeti 

kisebbségekről, hanem a korrupció elleni harcról van szó. 

 

Pásztor: Kasza előállításának nincs köze a politikához 
2012. november 20. – Vajdaság Ma 

Kasza József őrizetbe vételének semmi köze a politikához, vagy Kasza nemzeti 

hovatartozásához, jelentette ki ma Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ 

elnöke. Mint mondta, az előállítás nem lepte meg, mert már napok óta „keringtek a mesék 

az Agrobank körül”, amelynek szabadkai fiókintézetét éppen Kasza vezette. 

 

Magyarkanizsa: Tanácskozás a határátkelőkről 
2012. november 20. – Vajdaság Ma 

A Közúti határátkelőhelyek megnyitásának és fejlesztésének műszaki, gazdasági és 

környezeti feltételei a szerb-magyar határszakaszon, Szerbia tervezett EU-csatlakozásának 

figyelembe vételével című projekt záró konferenciáját tartották meg kedden 

Magyarkanizsán. 
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Nem politikai – alkotmányjogi kérdés 
2012. november 21. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A 2013. évi szerbiai költségvetésre vonatkozó módosítási indítványokról hozott döntést 

keddi ülésén a Tartományi Képviselőház. Az indítványok célja szavatolni a Vajdaságnak 

járó hétszázalékos költségvetési részesedést, illetve a nagyberuházásokra fordítandó 

összeget. Újhelyi Ákos, a VMSZ képviselője pártja támogatásáról biztosította az 

indítványokat, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tartományi kormány öt évet késik 

Vajdaság finanszírozási kérdésének rendezésével, s a megoldás mostani keresésének okait 

a hatalmi struktúrák különbözőségében vélte felfedezni. 

 

„Engedjük, hogy az emlékek megvilágítsák a lelkünket” ― A málenkij robot 
áldozataira emlékeztünk Mezőváriban 
2012. november 20. – Kárpátinfo 

Az elmúlt hétvégén a sztálini munkatáborok helyi áldozatainak emléke előtt tisztelgett 

Mezővári közössége. Péntek délután a Vári II. Rákóczi Ferenc Középiskolában az aznapi 

szülői értekezletre érkező anyák és apák előtt a tanintézmény 7. osztályos tanulói adták elő 

emlékműsorukat, amelyre Bíró Irma magyartanárnő készítette fel őket. A gyerekek 

szereplését megelőzően a gyászünnepség megnyitóbeszédeként Debreceni Ilona igazgató-

helyettes ismertette a 68 évvel ezelőtt történt eseményeket, illetve az emlékezés 

fontosságára hívta fel a jelenlévők figyelmét. 

 

Magyar est Zágrábban 
2012. november 20. – Új Magyar Képes Újság 

Pénteken került sor Zágráb megye magyarságának hagyományos összejövetelére. A Zágráb 

megyei magyar képviselő, Berkes Imre által szervezett összejövetel iránt évről évre 

nagyobb az érdeklődés. „Zágráb megyében több mint száz magyar él, akikkel rendszeresen 

tartom a kapcsolatot. Ez már a második mandátumom megyei magyar képviselőként, és 

úgy látom, hogy évről évre gyarapszik azoknak a száma, akik elfogadják a meghívást, és 

eljönnek kisebb-nagyobb rendezvényeinkre.” 

 

Magyar mise Kismartonban 
2012. november 20. – Volksgruppen 

Hosszú évek szünete után, tavaly decembere óta Zsifkovics Ägidius kismartoni 

megyéspüspök rendelkezésére ismét rendszeresen tartanak magyar szentmisét 

Kismartonban. A novemberi szentmisén, múlt vasárnap a soproni kórus énekelt. A 

legközelebbi magyar szentmise december 16-án lesz.  
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 
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Románia Szerbia Horvátország 
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