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Németh Zsolt: Pozsony képes teljesíteni a megegyezéseket 
2012. december 3. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság 

Németh Zsolt külügyi államtitkár a Sme című pozsonyi lap hétfői számában megjelent 

interjújában kijelentette: Pozsony "jelenleg Magyarországnak erős partnere", és azokat a 

dolgokat, amelyekben sikerült megegyezni a szlovák kormánnyal, azt képes teljesíteni is. 

A két ország közti vitás kérdések - a kettős állampolgárság intézménye, illetve a Beneš-

dekrétumok ügye - kapcsán kifejtette: ezekkel a témákkal az új szlovák kormány hivatalba 

lépése óta intenzíven foglalkoznak a vegyes bizottságok és hamarosan miniszteri szintű 

találkozókra is sor kerül. 

 

Temerini fiúk - Tőkés és Lomnici kéri a három másik elítélt elengedését is 
2012. december 3. – MTI, Vajdaság Ma, MTI, Pannon RTV 

A még börtönben lévő három elítélt temerini fiú számára kért kegyelmet a szerb államfőtől 

Tőkés László EP-képviselő és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) 

elnöke. Közösen jegyzett közleményükben az EMT nevében örömüket fejezik ki azért, hogy 

a temerini elítéltek közül ketten - elnöki kegyelem révén - kiszabadultak a börtönből. 

Szerintük Tomislav Nikolić államfő azzal gyakorolt volna igazi gesztust a magyarság 

irányába, ha Horváth Árpád és Szakáll Zoltán mellett a többi elítéltet is kegyelemben 

részesítette volna. 

 

Az ukrán parlament képviselője lett Gajdos István  
2012. december 3. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán központi választási bizottság hétfői döntése értelmében parlamenti képviselői 

mandátumot kapott Gajdos István, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 

elnöke, Beregszász polgármestere, aki a kormányzó Régiók Pártja (PR) jelöltlistájának 74. 

helyén indult a tavaly őszi parlamenti választásokon. Az október végi voksoláson a PR 72 

parlamenti helyet szerzett pártlistán, ám a jegyzék elején szereplő két képviselő, akik 

várhatóan az újonnan alakuló kormányban kapnak vezető tisztségeket, hétfőn lemondott 

képviselői mandátumáról. 

 

Tíz és fél millió határon túli magyar íróknak 
2012. december 3. – MTI, Népszabadság Online, Magyar Hírlap 

Tíz és fél millió forinttal támogatja 15 külhoni magyar író és irodalmár szépirodalmi, 

műfordítói vagy kritikai munkáját az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) Balog 

Zoltán miniszter döntése értelmében. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20121203141841/Nemeth-Zsolt-Pozsony-kepes-teljesiteni-a-megegyezeseket.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14513/Temerini-fiuk-Tokes-es-Lomnici-keri-a-harom-masik-elitelt-elengedeset-is.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/03/15/Az_ukran_parlament_kepviseloje_lett_Gajdos_Istvan.aspx?source=hirkereso
http://nol.hu/kult/tiz_es_fel_millio_hataron_tuli_magyar_iroknak
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Két felmérés is 60 százalék fölötti támogatottságot mér a kormányoldal 
számára 
2012. december 3. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, manna.ro 

Kényelmes többséget szerez a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) a vasárnap esedékes 

parlamenti választáson – legalábbis ezt vetíti előre két, most nyilvánosságra hozott 

közvélemény-kutatás eredménye. A CCSB szerint a balliberális kormányszövetség 62, a 

CSCI szerint pedig 61 százalékos győzelmet arathat.  

 

Lázár-kastély az EMNP-kampányban: Kassay szerint hazudik az EMNP 
2012. december 3. – transindex.ro 

Kassay L. Péter szerint az Erélyi Magyar Néppárt tisztában volt azzal, hogy nincs 

engedélye kampányfilm forgatására a gyergyószárhegyi Lázár-kastélyban. A 

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ igazgatója azokra a kijelentésekre 

reagált, amelyeket György Endre, az EMNP gyergyószéki elnök tett a maszol.ro-nak, 

mondván, jóhiszeműen forgatták a jelöltjeiket népszerűsítő klipeket a kastélyban, nem 

tudtak semmiféle tiltásról, a létesítményben nincs kitéve filmezést tiltó tábla. Sőt, azt 

mondta, minderre engedélyük volt a kastély tulajdonosától. 

 

A kampány utolsó hetében a mozgósítás az RMDSZ prioritása 
2012. december 3. – transindex.ro 

„A kampány utolsó hetében vagyunk, amikor a politikai alakulatok már bemutatták 

választási programjukat, jelöltjeiket, üzeneteiket. Ebben a periódusban a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség a mozgósításra helyezi a hangsúlyt. Bízunk abban, hogy 

december 9-én a választóink elmennek szavazni, és abban is bízunk, hogy a magyar 

emberek támogatása mellett román szavazatokat is kapunk” - foglalta össze Kelemen 

Hunor szövetségi elnök az RMDSZ célkitűzéseit december 3-án, Medgyesen tartott 

sajtótájékoztatóján. 

 

Szász: az EMNP-nek nincs esélye bejutni 
2012. december 3. – manna.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, MTI, Szabadság, Magyar 

Nemzet  

A hasznos szavazat elvét ajánlja megfontolásra a vasárnap tartandó választásokon Szász 

Jenő, a Magyar Polgári Párt (MPP) volt elnöke, a létrehozandó Nemzetstratégiai Intézet 

vezetője. Szász Jenő szerint nehéz választás előtt állnak azok az erdélyi magyarok, akik 

elégedetlenek a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) teljesítményével, de 

fontosnak tartják a magyar képviseletet a bukaresti törvényhozásban. Az erdélyi 

magyaroknak tudatosítaniuk kell, hogy az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) nincs 

esélye bejutni a parlamentbe, ezért az erre a pártra leadott szavazatok egyes román pártok 

jelöltjeit juttatnák mandátumhoz - tette hozzá. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69604
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69604
http://itthon.transindex.ro/?hir=31246
http://itthon.transindex.ro/?hir=31250
http://manna.ro/porta/szasz:-az-emnp-nek-nincs-eselye-bejutni-2012-12-03.html
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Gyertyás tüntetés Nagyváradon 
2012. december 3. – Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt folytatva a Mindent 

vissza! – Restitutio in integrum országos tüntetéssorozatot gyertyás, néma tüntetést 

szervezett 2012. december 2-án Nagyváradon, a volt Pénzügyi Palota előtt. Az eső ellenére 

mintegy félszázan gyűltek össze az ingatlan előtt, békés úton követelve a kommunizmus 

idején elkobzott egyházi- és magántulajdonok visszaszolgáltatását. A résztvevők gyertyákat 

gyújtottak, majd élő láncot alkottak az épület körül. 

 

A választáson való részvételre buzdít a Néppárt 
2012. december 3. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyarság legnagyobb ellensége a letargia, a legyintés. Ezért is szükség van 

arra, hogy a polgárok minél nagyobb számban vegyenek részt a választásokon, és 

nyilvánítsák ki véleményüket – mondják az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjei. Papp Előd 

szerint hiába riogatnak politikai ellenfeleik azzal, hogy parlamenti képviselet nélkül marad 

az erdélyi magyarság. „Ha nem jut be az RMDSZ, bejut a Néppárt. Nem marad képviselet 

nélkül a magyarság, tizenöt olyan képviselői kerület és hét szenátori választói körzet van, 

ahol magyar jelölt végez az első helyen” – magyarázta a szenátorjelölt. Hozzátette, ha meg 

lehetett volna egyezni korábban, akkor a mostani képviselethez viszonyítva két képviselői 

és egy szenátori hellyel többet lehetne szerezni a parlamentben a magyarság számára. 

 

„Az RMDSZ-re leadott szavazatok nem vesznek el” 
2012. december 3. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

A vasárnapi megmérettetés előtti utolsó RMDSZ sajtókonferencia meghívottja a 

Temesvárhoz is kötődő Winkler Gyula EP-képviselő volt, aki annak idején a Bánság 

fővárosában végezte műegyetemi tanulmányait. Winkler Gyula, akinek választékos román 

beszéde lenyűgözte a román médiák képviselőit, az RMDSZ prioritásait mutatta be a 

következő időszakra. Az EP-képviselő hangsúlyosan az Alkotmány reformjáról, a fejlesztési 

régiók térképének átrajzolásáról, az adó- és pénzügyi reformról, valamint az európai 

források adminisztrálásának reformjáról beszélt, mert ezeken a területeken szerinte sürgős 

változtatásokra van szükség. 

 

Nem akarják eléggé az autonómiáját 
2012. december 4. - Szőcs Levente - Népszabadság 

Bíró Béla politológus a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem professzora szerint az 

EMNP az a párt, amelyik továbbra is kitart a székelyföldi autonómia mellett. Ebben a 

formában azonban nem lesz esélye arra, hogy a román kormánypártokkal bármit is 

elfogadtasson, amennyiben bekerül a parlamentbe. Az RMDSZ már letett az autonómiáról 

véleménye szerint és csak kényszerűségből hivatkozik rá.  
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/gyertyas_tuntetes_nagyvaradon.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/a-valasztason-valo-reszvetelre-buzdit-a-neppart
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_rmdsz_re_leadott_szavazatok_nem_vesznek_el.php
http://nol.hu/kulfold/20121204-nem_akarjak_elegge_az_autonomiat
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Csáky Pál: „minden lehetséges” 
2012. december 3. – TASR, hirek.sk, Új Szó 

Csáky Pál, a Magyar Közösség Pártjának elnökségi tagja nem zárta ki, hogy az MKP 

szombati, tisztújító kongresszusán Berényi József ellenében indul az elnöki posztért. Csáky 

rámutatott: mivel a párt több szerve jelölte őt különböző tisztségekbe, ezt a személye iránti 

bizalom megnyilvánulásának tekinti. A politikus még nem döntötte el, hogy milyen 

posztért száll majd harcba. Azt viszont már eldöntötte, hogy mindenképpen az elnökség 

tagja óhajt maradni. 

 

3 ezer aláírást gyűjtöttek eddig az új magyar párt indulásához 
2012. december 3. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség megalakítási szándékának októberi bejelentése 

óta eltelt egy hónap alatt 3 000, a párt bejegyzését támogató aláírást sikerült 

összegyűjteni. Elképzeléseik szerint 2013 márciusában kerülhetne sor a párt bejegyzésére. 

 

Nem mond le a kisebbségi biztos 
2012. december 3. – Új Szó 

Bár november 30-ig még vagy 100 pályázó nem kapta meg a kormányhivatal kulturális 

támogatását, a kisebbségi kormánybiztos nem mond le. Napok kérdése az utolsó 

támogatás kifizetése – mondja A. Nagy László. 

 

Megalakul a magyar romák érdekképviseletét ellátó ernyőszervezet, a Purt 
2012. december 3. – bumm.sk, Új Szó 

A magyar romák érdekképviseletéről egyeztetett civilekkel Solymos László, a Most-Híd 

frakcióvezetője. A megbeszélésen megegyezés született egy, a magyar romák 

érdekképviseletét ellátó ernyőszervezet létrehozásáról, amely 2013 elején kezdené meg a 

munkáját. A megalakuló szervezet a tervek szerint Purt néven működik majd, ami a roma 

nyelven hidat jelent. Célja a magyar roma közösségek problémáinak és javaslatainak 

begyűjtése, kiértékelése és közvetítése Pozsony felé. 

 

Érsek: bizonytalan az Ipoly-híd sorsa 
2012. december 4. – Új Szó 

Veszélybe kerülhet a szlovák–magyar államközi szerződésben is rögzített két Ipoly-híd 

felépítése, állítja Érsek Árpád, a Híd parlamenti képviselője. A projektvezető magyar fél 

ugyanis nem küldte meg az együttműködési szerződést Nyitra megye önkormányzatának. 

„Nem akarok senkit hibáztatni, de úgy látom, hogy a magyar fél oldalán pattog a labda” – 

mondta az Új Szónak Érsek. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121203141739/Csaky-Pal-minden-lehetseges.html
http://www.bumm.sk/76067/3-ezer-alairast-gyujtottek-eddig-az-uj-magyar-part-indulasahoz.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/12/03/nem-mond-le-a-kisebbsegi-biztos
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/12/03/megalakul-a-magyar-romak-erdekkepviseletet-ellato-ernyoszervezet-a-purt
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Konzuli nap volt Óbecsén  
2012. december 4. – Magyar Szó 

Az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör székházában szombaton első alkalommal 

tartottak kihelyezett konzuli napot, amelyen Magyarország belgrádi nagykövetsége konzuli 

osztályának munkatársai fogadták az egyszerűsített eljárással történő honosítási 

kérelmeket. A nap folyamán ötvenen kérelmezték a kedvezményes és egyszerűsített 

eljárással történő magyar állampolgárság felvételét.  

 

Zoran Radoman: Vajdaság ideiglenes pénzelésre kényszerül 
2012. december 3. – Vajdaság Ma 

A tartományi kormány a 2013-as köztársasági költségvetés és a költségvetési törvény 

módosításának elfogadása után kénytelen az ideiglenes pénzelés rendszerét javasolni a 

jövő évi vajdasági költségvetés helyett, jelentette ki Zoran Radoman tartományi pénzügyi 

titkár. Radoman az újvidéki Dnevniknek nyilatkozva elmondta, nem lehetséges az, hogy a 

tartomány elfogadjon egy olyan költségvetést, amely a költségvetésről szóló köztársasági 

törvény és a költségvetési rendszerről szóló törvény „alkotmányellenes rendelkezésein” 

alapul, mert ezzel a tartományi hatóságok is megszegnék az alkotmányt. 

 

A gazdasági migráció vált meghatározóvá Vajdaságban 
2012. december 3. – Vajdaság Ma, MTI 

A délszláv háború után az elmúlt időszakban a gazdasági célú migráció, illetve a Szerbia és 

Magyarország közötti akár napi ingázás vált meghatározóvá a Vajdaságban – derült ki a 

témát vizsgáló hároméves kutatási program eredményeit ismertető hétfői szegedi 

konferencián. Tátrai Patrik, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi 

Intézetének kutatója elmondta, a Swiss National Science Foundation által támogatott 

TRANSMIG projekt a délszláv háború nyomán meginduló migrációt vizsgálta Vajdaság és 

Magyarország néhány kiválasztott településén. 

 

Magyar-szerb tárgyalások Budapesten a határon átnyúló fejlesztésekről 
2012. december 3. – Vajdaság Ma, MTI 

A Budapest-Belgrád vasútvonal korszerűsítéséről és új közúti határátkelőkről is tárgyalt 

hétfőn Budapesten Szijjártó Péter, a Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági 

államtitkára és Goran Knežević szerb mezőgazdasági miniszter. A találkozóról az 

államtitkár sajtófőnöke, Varga Éva tájékoztatta az MTI-t, emlékeztetve, hogy hétfőn és 

kedden Budapesten tartja ülését a magyar-szerb gazdasági vegyes bizottság. 

 
 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-04_Konzuli_nap_volt_Obecsen.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14514/Zoran-Radoman-Vajdasag-ideiglenes-penzelesre-kenyszerul.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14512/A-gazdasagi-migracio-valt-meghatarozova-Vajdasagban.html


 

 

 

 

 

 
7 

Jubilált a Sámuel Alapítvány  
2012. december 3. – Kárpáti Igaz Szó 

A Sámuel Alapítvány fennállásának tízéves évfordulója alkalmából hálaadó istentiszteletre 

került sor a beregszászi református templomban. Az alkalomra sok vendég érkezett, akiket 

Maksai Attila lelkész köszöntött. Közöttük volt Balogh Dénes, az ungvári, Farkasné Bőcs 

Judit, a beregszászi külképviselet konzulja, Gajdos István, Beregszász polgármestere, Nagy 

Béla, a Kárpátaljai Református Egyház Diakóniai Osztályának vezetője. 

 

Keresztállítás és gyertyagyújtás  
2012. december 3. – Kárpáti Igaz Szó 

Második alkalommal került sor Kovács Béla Európa parlamenti képviselő helyi 

fogadóirodájának szervezésében a Kossuth téren a kettős kereszt felállítására és adventi 

gyertyagyújtásra Beregszászban. Az esős, ködös idő ellenére sokan eljöttek, hogy részt 

vegyenek az ünnepségen, melyen Michels Antal római katolikus pap közvetítette advent 

üzenetét. 

 

Tízmilliós alap a magyar kultúra támogatására  
2012. december 3. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány a Budapesten élő, kárpátaljai származású Kiss 

Gyula nyugalmazott pedagógus adományának köszönhetően 10 millió forintos alapot 

hozott létre a Kárpátalján működő gyermek-néptánccsoportok támogatására. Ezenkívül 

minden évben díjazni kívánja a rovásírás elsajátításában kiemelkedő teljesítményt nyújtó 

diákokat, az őket segítő tanárokat, illetve a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar 

történelem iskolai oktatásában jeleskedő kárpátaljai pedagógusokat is.  

 

Információs nap Eszéken 
2012. december 3. – Új Magyar Képes Újság, HMDK 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének felkérésére a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. munkatársai nyílt információs nap keretében a pályázatok elszámolásával 

kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatták az érdeklődőket csütörtökön, november 29-én a 

HMDK rendezvénytermében. Már több külhoni helyszínen tartottak információs napot a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai. A múlt héten a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének a kérésére érkeztek Eszékre.  

 

Százöt diák szavalta Petőfi költeményeit 
2012. december 3. – Új Magyar Képes Újság 

November 30-án az eszéki magyar iskolaközpontban hetedik alkalommal rendeztek 

kétnyelvű versmondó versenyt, amelyen mintegy száz általános és középiskolás diák 

szavalta Petőfi Sándor verseit. Az egyetlen magyar tannyelvű középiskolában és az 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11327
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11329
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11334
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4018-informacios-nap-eszeken
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4019-szazoet-diak-szavalta-petfi-koeltemenyeit
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általános iskolákban tanuló diákok, illetve a horvát oktatási nyelvű tanintézményekben 

fakultatív magyarórákra járó gyerekek mellett horvát anyanyelvű középiskolások is részt 

vesznek rajta, ők minden alkalommal az adott magyar költő horvátra átültetett verseit 

szólaltatják meg. 

 

Magyar emlékek a Bécsi Kincstárban 
2012. december 3. – Volksgruppen 

Ezer év történelmébe kaphat bepillantást, aki felkeresi a bécsi Schatzkammer, vagyis a 

Kincstár állandó kiállítását. Az osztrák és a magyar történelem évszázadok óta szorosan 

összefonódik. Nem véletlen tehát, hogy a Schatzkammer kincsei között is számos olyan 

található, amely szorosan kötődik a magyar történelemhez. 

 

Ötvenhatos magyar bevándorló ajándéka a Rockefeller Központ 
karácsonyfája  
2012. december 3. – MTI, hirado.hu 

Egy 1956-os magyar emigráns, Joe Balku ajándékozta idén a New York-i Rockefeller 

Központnak az ott felállított karácsonyfát. A több mint 24 méter magas, 10 tonna súlyú 

fenyőt Balku flandersi (New Jersey állam) otthona mellől szállították az amerikai 

metropolisz szívébe. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174780/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174785/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174785/
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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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

