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Kárpát-medencei ökumenikus nagytalálkozó Hajdúdorogon  
2012. december 1. – MTI, hirado.hu, Krónika 

Negyedszer rendezték meg a Kárpát-medencei ökumenikus nagytalálkozót, amelyen világi 

és egyházi méltóságok a határon túli magyar közösségek megmaradásáért és az 

összmagyar összefogásért emeltek szót. Balog Zoltán emberierőforrás-miniszter a 

hajdúdorogi székesegyházban azt mondta: „Ma azért sír Mária, mert nincs együtt az, ami 

összetartozik, nincs együtt az, ami egymásnak van teremtve.” Tőkés László EP- képviselő 

és Toró T. Tibor, az EMNP elnöke beszédében a romániai magyarok nemzetiségi jogaiért 

szállt síkra, kiemelve az anyanyelv használatához fűződő elidegeníthetetlen jogot.  

 

Vajon csak egyszerűen: Fogyatkozik a vajdasági magyarság? 
2012. december 2. – Balla Lajos – Vajdaság Ma 

A lakosság általános fogyatkozásával ellentétben mind Szerbiában és Vajdaságban, mind 

pedig a magyar tömb községeiben a roma lakosság számaránya drasztikusan növekedett. A 

szerb lakosságnál a csökkenés sokkal kisebb, mint a többi nemzeti közösséghez tartozók 

esetében. E két tény egyértelműen arra mutat rá, hogy még 2002 után is kifejezett volt a 

Vajdaságba, ezen belül is a magyar tömb községeibe a Koszovóról elmenekültek 

betelepülése (netán betelepítése?). Éppen ezért ki kellene végre mondani, hogy Szerbiában 

az úgynevezett demokratikus hatalom ideje alatt is tovább folyt a Vajdaság nemzeti 

összetételének erőszakos megváltoztatása. 

 

Kárpátaljai bemutatkozás a Magyarság Házában 
2012. december 1. - Kárpátinfo 

Rejtőzködő Kárpát-medence - Kárpátalja kincsei címmel tartott bemutatót a Pro Cultura 

Subcarpathica civil szervezet Kárpátalja művészeti és tárgyi emlékeiből november 29-én 

Budapesten a Magyarság Házában. A meghívásnak eleget téve az egykori Ung, Ugocsa és 

Bereg vármegye értékeit bemutató népzenei, néptánc- és prózai fellépők látogattak el a 

magyar fővárosba. Az érdeklődőket Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára köszöntötte. 

 

Visszakerül Szászfenesen az EMNP választási óriásplakátja 
2012. december 1. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika, Szabadság, Magyar Nemzet 

A Kolozs megyei választási iroda arra kötelezi Szászfenes polgármesterét, helyezze vissza 

az Erdélyi Magyar Néppárt választási hirdetését. A törvényszéki bírókból és a pártok 

képviselőiből álló testület pénteken ellenszavazat nélkül helyt adott az EMNP panaszának. 

Megállapította, hogy Horea Sulea polgármester tévesen minősítette államellenesnek, 

alkotmányellenesnek, és távolíttatta el emiatt a „Föderális Romániát, Európai Erdélyt! 

Autonómiát!” feliratú, román nyelvű óriásplakátot. 

 

E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/01/18/Karpat_medencei_okumenikus_nagytalalkozo_Hajdudorogon.aspx?source=hirkereso
http://www.vajma.info/cikk/tukor/5313/Vajon-csak-egyszeruen-Fogyatkozik-a-vajdasagi-magyarsag.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/15048-karpataljai-bemutatkozas-a-magyarsag-hazaban
http://itthon.transindex.ro/?hir=31229


 

 

 

 

 

 
3 

Borbély: aki nem megy el szavazni, vagy másra voksol, a román pártokat 
erősíti 
2012. december 1. – transindex.ro 

„Ha nem vagyunk jelen a parlamentben, kormányban, magyar vidékeink megsínylik. Miért 

nem tudjuk bebizonyítani, hogy mi, magyarok is képesek vagyunk 80 százalékos részvételi 

arányt elérni a választásokon?” - tette fel a kérdést felsőnyárádmenti kampánykörútján 

Borbély László Maros megyei képviselőjelölt. Az RMDSZ politikai alelnöke Markó Béla 

szenátorjelölttel Jobbágytelke, Székelyhodos, Mikháza és Nyárádremete községekbe 

látogatott el, találkozva az önkormányzati vezetőkkel, helybéli magyar lakosokkal. 

 

Lőrinczi Zoltán: romastratégián dolgozik az RMDSZ 
2012. december 1. – transindex.ro 

A Centrul Ratiu pentru Democratie szervezésében november 30-án, pénteken 

Aranyosgyéresen, a kultúrotthonban nyílt vitán vettek részt a 3-as választókörzet 

szenátorjelöltjei. A 6 szenátorjelöltből 3 jelent meg a beszélgetésen (ARD, PRM, RMDSZ). 

 

Hegedüs Csilla: ha Bonchidát magyar képviseli a parlamentben, nincs 
megállás a fejlődésben 
2012. december 1. – transindex.ro, Szabadság 

A bonchidai Bánffy kastély kapcsán elért eredményeket vázolta fel Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ kélpviselőjelöltje a helyi kosaras bálon pénteken. "Nem értem kell elmenni 

szavazni, hanem azért a magyar ügyért, ami a régióban van. Ha Bonchidát magyar ember 

képviseli a parlamentben, akkor nincs megállás a fejlődésben. Senki sem veheti el tőlünk 

azt, amit eddig elértünk. 12 évvel ezelőtt a Bánffy kastélyról mindenki lemondott, mégis 

sikerült megmenteni. Ha Önök segítenek nekünk, akkor mi is tudunk segíteni Önöknek 4 

évig, majd utána még 4 évig. 

 

December 1.: nagyszabású ünnepség Csíkszeredában 
2012. december 1. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Duna Tv, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A románság nemzeti ünnepe alkalmából szombaton a Székelyföldön is nagyszabású 

ünnepségeket rendeztek a román hatóságok. Az utóbbi két évtizedben először rendeztek – 

haditechnikát is felvonultató – katonai parádét Csíkszeredában, amelyre az Agerpres 

szerint háromezer ember volt kíváncsi. Az ünnepségen részt vevő Mircea Dușă 

belügyminiszter, Hargita megyei parlamenti képviselő azt mondta, az alkotmány 

nemzetállamként határozza meg Romániát és akik bekerülnek a román parlamentbe, erre 

az alkotmányra esküsznek fel. 

 

Parlamenti választások – Udvarhelyszéki küzdelem 
2012. december 1. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv székelyudvarhelyi stúdiójában Száva Enikő vendégeként Antal István, az 

RMDSZ udvarhelyszéki képviselőjelöltje azt mondta, hogy a szövetségnek csak akkor lesz 
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súlya a parlamentben, ha több mind húsz mandátumot szerez. Kihívója, az unitárius 

lelkész Székely Kinga Réka viszont azt hangoztatta, hogy inkább a mozgósításra kellene 

hangsúlyt fektetni, mert szerinte csak így lehet erős magyar képviseletet elérni. 

 

„A magyar szavazókat nem lehet félrevezetni” 
2012. december 1. – maszol.ro 

„Amikor racionálisan elmagyarázzuk az embereknek az alternatív küszöb intézményét, 

akkor már fel sem merül bennük, hogy a 6:3 alapján két magyar szervezetnek is sikerülhet 

bejutnia a parlamentbe” – jelentette ki a maszol.ro-nak adott interjúban Kelemen Hunor 

szövetségi elnök, akit a kampányról és a választások utáni időszakról kérdeztünk. 

 

Éleződik a választási viszály Sepsiszentgyörgyön 
2012. december 1. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Eldurvulni látszik az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki képviselői és Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere, helyi RMDSZ-elnök közötti választási csörte. Pénteken a 

román nemzeti ünnep adott újabb okot friss viszályra. 

 

Sepsiszentgyörgy: trikolórral takarták le a Terra Siculorum táblát 
2012. december 2. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul szobornál rendezett szabadtéri ünnepséget a 

Kovászna megyei prefektusi hivatal december elseje alkalmából. A szervezők egy 

nagyméretű román nemzeti zászlóval takarták el azt a SIC Terra Siculorum feliratú táblát, 

amelyet a magyar közösség választott vezetői helyeztek ki egy hónapja a prefektusi hivatal 

előtt. 

 

Visszavonta kampányklipjét az EMNP 
2012. december 2. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Pénteken, november 30-án rukkolt elő új, Benned kezdődik című kampányfilmjével az 

Erdélyi Magyar Néppárt. A kampány utolsó hetére időzített videót azonban szombat estére 

el is távolították a videómegosztóról. Az ok: a klip kísértetiesen emlékeztet a Pfizer 

gyógyszergyártó kanadai reklámjára. 

 

Tőkés: Gyöngyösi Márton jelent nemzetbiztonsági kockázatot 
2012. december 2. – transindex.ro, Krónika 

Tőkés László szerint nem a zsidó származású emberek, hanem az őket listázni kívánó 

Gyöngyösi Márton jobbikos országgyűlési képviselő jelent nemzetbiztonsági kockázatot 

Magyarország számára. Az EMNT elnöke nem tartotta kizártnak, hogy Gyöngyösi Márton 

a határokon túlra kiterjesztett honosítás intézményét célozta lejáratni. "Romániában élő 

magyar polgártársaim közösségében külön is kikérjük a határon túl élő magyar 

állampolgárok iránti kollektív bizalmatlanság – közvetett – kinyilvánítását" – fogalmazott 

Tőkés. 
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Toró: a nemzetállam az ellenség 
2012. december 3. – Krónika 

A határon túli magyar közösségek megmaradásáért és az összmagyar összefogásért 

emeltek szót világi és egyházi méltóságok a szombaton Hajdúdorogon megrendezett 

negyedik Kárpát-medencei ökumenikus nagytalálkozón. Tőkés László EP-képviselő és 

Toró T. Tibor, az EMNP elnöke egyaránt a romániai magyarok nemzetiségi jogaiért szállt 

síkra, kiemelve az anyanyelv használatához fűződő elidegeníthetetlen jogot. Toró szerint 

nem a szlovákok, a románok vagy más népek a magyarság ellenségei, hanem a 

központosított többségi nemzetállamok létrehozására irányuló törekvések, amelyekkel 

csorbítják a kisebbségek jogait. 

 

Január végéig várják a jelöléseket a magyar-szlovák külügyminiszteri díjra 
2012. december 1. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Martonyi János magyar és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter pénteken közzétette 

közös felhívását a Jószomszédság és megértés elnevezésű, 2013-ban adományozandó díjra. 

A jelöléseket 2013. január 31-ig várják. 

 

Berényi József: Indulok az elnöki posztért 
2012. december 2. – Felvidék Ma 

Szombaton tartja tisztújító közgyűlését a Magyar Közösség Pártja, melynek elnöke 

egyértelműen kijelentette: „A járási konferenciákon tapasztaltak alapján kijelenthetem, 

igen, indulok az elnöki posztért.” 

 

Zárószavazás előtt a Felvidékről kitelepítettek emléknapjáról szóló határozat  
2012. december 2. – Felvidék Ma 

A magyar Országgyűlésben zárószavazás előtt áll a Felvidéki kitelepítettek emléknapjáról 

szóló határozati javaslat elfogadása. A határozati javaslatot még 2012. március 12-én 

képviselői önálló indítványként Molnár Attila (Fidesz) nyújtotta be. 

 

Glatz Ferenc lát esélyt a szerb-magyar megbékélésre 
2012. december 2. – Vajdaság Ma 

A történelmi megbékélés legjobb eszköze a múlt alapos feltárása. Legutóbbi találkozójukon 

Áder János magyar és Tomislav Nikolić szerb köztársasági elnök megállapodott abban, 

hogy jövőre közösen fognak fejet hajtani 1944-45-ös titói megtorlások vajdasági áldozatai 

előtt. A megbékélést a már korábban megalakult közös Magyar–Szerb Akadémiai 

Történészi Vegyes Bizottság munkája is segítheti. Glatz Ferenc akadémikus, a bizottság 

magyar elnöke a két nép megbékélésének valós esélyéről nyilatkozott. 
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Hajszálrepedések 
2012. december 1. – Vajdaság Ma 

Megjelent Vékás János Magyarok a Vajdaságban 1955 –1959 c. könyve, az író nagy ívű 

sorozatának második kötete is, az előző hagyományait folytatva, elsősorban olyan adatokra 

támaszkodik, amelyek ez idáig jórészt hozzáférhetetlenek voltak a nagyközönség számára. 

Kronológiájának három pillére van: a Belgrádi Magyar Nagykövetségnek és a magyar 

külügyminisztériumnak a Magyar Országos Levéltárban őrzött anyaga, az Újvidéki Rádió 

eddig még nyomtatásban sehol meg nem jelent műsoranyagából készült széles merítésű 

válogatás, és végül a kor több fontos közéleti szereplőjének, írójának és művészének a 

levelezése. 

 

A zsablyai magyar áldozatok emléke előtt tisztelegtek 
2012. december 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Zsablyán, a néhai katolikus temetőben, a két éve álló, gazzal benőtt kőkeresztnél 

emlékeztek az 1944-45-ben, több száz ártatlanul kivégzett zsablyai magyar emberre. A 

Himnusz eléneklése után a szervezőbizottság nevében Matuska Márton publicista, az 

1944-45-ös vérengzések kutatója köszöntötte az egybegyűlteket, majd Franjo Lulić, titeli 

plébános mondott imát.  

 

Az LMP üdvözli Szakáll Zoltán és Horváth Árpád szabadon bocsátását 
2012. december 1. – Vajdaság Ma, MTI 

A Lehet Más a Politika üdvözli, hogy pénteken a temerini fiúk néven ismert öt férfi közül 

kettőt, a vajdasági Szakáll Zoltánt és Horváth Árpádot szabadon bocsátottak. Őket nyolc év 

után engedték ki szerbiai börtönükből - írta az MTI-hez szombaton eljuttatott 

közleményében Szabó Tímea parlamenti képviselő. 

 

EP: Mielőbb kitűzni a csatlakozási tárgyalások megkezdésének időpontját 
2012. december 2. – Vajdaság Ma 

Az Európai parlament szerint Szerbia számára mielőbb ki kell tűzni az uniós csatlakozási 

tárgyalások megkezdésének időpontját, amennyiben folytatja a reformokat és a 

jószomszédi kapcsolatok kiépítését. A felhívást az Európai Tanácsnak küldték meg az EU 

határozattervezetében, amelyet hétfőn mutatnak be a képviselők előtt. 

 

A parlament megszavazta a költségvetést  
2012. december 3. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Két héttel a törvényes határidő lejárta előtt a Szerbiai Képviselőház szombaton elfogadta a 

jövő évi állami költségvetést. A tartomány módosítási indítványait nem fogadta el a 

parlament. A tartomány egyrészt azt javasolta, hogy a Vajdaság területén megvalósított 

jövedéki adóbevételből 43 százaléka maradjon meg a tartománynak, ugyanúgy, mint a 

személyi jövedelemadó és a nyereségi adó egy része. Másrészt pedig azt indítványozták, 

hogy a tartomány területén élő pedagógusok béreit, valamint a tartományi 
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önkormányzatok transzferösszegeit ne számítsák bele a hét százalékba. Pásztor Bálint 

szerint Vajdaság jövőre legalább 14 milliárd dinárral kap majd kevesebbet 

nagyberuházásokra. 

 

Feltételes elnöki kegyelem 
2012. december 3. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Pénteken valamivel négy óra után egyszerre engedték ki a Sremska Mitrovicai börtönből 

Horvát Árpádot és Szakáll Zoltánt. Árpád még 2004-ben 10 évet, Zoltán pedig 11 és fél év 

börtönt kapott. Tomislav Nikolić államfő Budapesten ígéretet tett, hogy néhány hónapon 

belül megvizsgálja a temerini fiúk ügyét. A magyar fővárosban azt is kijelentette, hogy 

eltúlzottnak tartja a bíróság ítéletét. 

 

Az a vérzivataros XX. század 
2012. december 2. – Kárpátinfo 

A XX. század tragédiákban, heroikus küzdelmekben és tisztességes helytállásban egyaránt 

bővelkedő magyar sorsfordulóiról – jelesül az 1944-es elhurcolásokról és az 1956-os 

forradalomról – tartottak eszmecserét Beregszászon Kovács Béla EP-képviselő beregszászi 

fogadóirodájának szervezésében. 

 

Gólyabál a főiskolán 
2012. december 2. – Kárpátinfo 

A Rákóczi-főiskola hallgatói önkormányzata immáron XVI. alkalommal rendezte meg 

gólyabálját, az első évfolyamos diákok hagyományos beavató ünnepségét. A megnyitón 

Orosz Ildikó, az intézmény elnökasszonya köszöntötte a résztvevőket, és annak a 

reményének adott hangot, hogy a felsőfokú tanulmányaikat most kezdő hallgatók 

hamarosan a beregszászi rákóczisok több száz főt számláló nagy családjának egyenrangú, 

értékes és hasznos tagjaivá válnak. 
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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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