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Töretlen az érdeklődés az állampolgárság iránt 
2012. december 5. – MTI, Magyar Nemzet Online, Új Szó 

Eddig több mint 340 ezren kérelmezték a magyar állampolgárságot, és mintegy 280 ezren 

már le is tették az állampolgársági esküt – mondta Wetzel Tamás, az egyszerűsített 

honosításért felelős miniszteri biztos. Kiemelte: az érdeklődés töretlen az állampolgárság 

iránt. A legtöbb kérelem továbbra is Erdélyből és Délvidékről érkezik. 

 

Áder: Természetes legyen a magyar szó 
2012. december 5. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Magyarország számára fontos, hogy a nemzet minden közösségében természetes legyen a 

magyar szó, legyen az a közösség bárhol a világon – e szavakkal köszöntötte Áder János 

köztársasági elnök a Sándor-palotában a határon túli egyházi vezetőket szerdán. 

 

Határon túli magyar egyházi vezetőknek mondott köszönetet Kövér László  
2012. december 5. – MTI, hirado.hu 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke szerdán díszebéden mondott köszönetet határon túli 

magyar egyházi vezetőknek egyházuk elmúlt kilencven évben végzett tevékenységéért. A 

házelnök a püspökök tiszteletére adott eseményen megköszönte az egyházfőknek és rajtuk 

keresztül a Kárpát-medence magyar történelmi egyházainak azt az elmúlt kilencven 

esztendőben tanúsított szellemi, kulturális és sok esetben szociális gondoskodást, amely 

hozzájárult a nemzet megmaradásához. 

 

Kelemen Hunor: bárkivel kormányra lépünk 
2012. december 5. – Krónika, transindex.ro, Magyar Hírlap 

Az RMDSZ sem a kormányzó Szociálliberális Unióval (PSD), sem az ellenzéki Igaz 

Románia Szövetséggel (ARD) nem zárja ki a közös kormányzást a vasárnapi parlamenti 

választásokat követően – jelentette ki Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. A politikus 

kedden este Besztercén leszögezte: szinte semmilyen variánst nem zár ki. „Már mindegyik, 

általunk demokratikusnak tartott párt kapcsán vannak tapasztalataink, de egyelőre nem a 

kormányzás a fő téma” – hangoztatta Kelemen, hozzátéve: az RMDSZ számára a prioritás 

most az, hogy bejusson a parlamentbe, és mindkét házban erős frakciót hozzon létre. 

 

A Gagauzia autonóm területről érkeznek tanárok tapasztalatcserére 
Kolozsvárra 
2012. december 5. – Krónika, maszol.ro 

A moldáv köztársaságbeli Gagauzia autonóm területről érkezik tapasztalatcserére a 

kolozsvári magyar közösségbe két tanár és két egyetemi hallgató. Szabó Csaba kolozsvári 

újságíró, a Fehér Holló újságíróklub alapítója az MTI-nek elmondta, hogy a nyár folyamán 

jutott el Moldova autonóm tartományába, és fontosnak érezte a moldovai gagauz és az 
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erdélyi magyar tapasztalatok megosztását, hiszen mindkét közösség román nyelvű 

környezetben próbálja megőrizni nemzeti önazonosságát. 

 

Az RMDSZ-re szavazásra szólít fel a Királyhágómelléki Református 
Egyházkerület 
2012. december 5. – transindex.ro 

Éles hangvételű közleményben foglalt állást a december 9-i parlamenti választások 

kapcsán a Királyhágómelléki Református Egyházkerület. A Csűry István által kiküldött 

szövegben leszögezik: az erdélyi magyarság parlamenti képviseletére szükség van! 

Visszautasítják Tőkés László volt püspök azon kijelentéseit, mely szerint a KRE 

elfogadhatatlan szervilizmust tanúsít az RMDSZ felé. Emlékeztetik, hogy már az ő 

püspöksége idején is, a KRE választási állásfoglalásai értékelvűen alkalmazkodtak az adott 

helyzethez. Így esett meg, hogy volt ahol támogattuk az RMDSZ jelöltjeit, volt ahol nem. 

 

A Kolozs megyei RMDSZ-jelöltek szerint kezelni kell a fiatalok emigrációjának 
problémáját 
2012. december 5. – transindex.ro, Krónika, Szabadság 

Kampányzáró sajtótájékoztatóját tartotta László Attila Kolozs megyei RMDSZ-es 

szenátorjelölt, Csoma Botond és Kinizsi Zoltán szövetségi képviselőjelöltek. A jelöltek a 

fiatalok emigrálásának problémájáról szóltak, illetve a jelenség visszafogására vonatkozó 

elképzeléseiket vázolták. 

 

Az RMDSZ szerint jövő év közepéig meg kell ejteni az alkotmánymódosítást 
2012. december 5. – transindex.ro 

Az új parlamenti többségnek kötelessége és feladata lesz előkészíteni az alkotmány 

módosításait - vélekedett tegnap Kelemen Hunor. Az új parlamentne a jövő év közepére el 

kellene fogadnia a módosított alkotmányt - szögeztele a szövetségi elnök. 

 

A verespataki bányanyitás kapcsán egyértelmű állásfoglalásra szólította fel 
Gergely Balázs Kelemen Hunort 
2012. december 5. – transindex.ro, Krónika 

A verespataki bányanyitás kérdésében egyértelmű állásfoglalásra szólította fel Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnököt Gergely Balázs, az EMNP alelnöke, Kolozs megyei szenátorjelölt a 

párt kampányzáró és –értékelő sajtótájékoztatóján. 

 

Winkler: hetet-havat összehordtak a kampányban a gazdasági kérdésekről 
2012. december 5. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Rossz nézni, hogy a gazdasággal, adózással és költségvetéssel kapcsolatos témájú 

választási ígéretek mennyire elrugaszkodtak a valóságtól – fogalmazta meg csalódottságát 

Winkler Gyula európai parlamenti képviselő, az RMDSZ Hunyad megyei elnöke szerdai, 

dévai sajtótájékoztatóján. 
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45%-os részvételi arányt jósol az IMAS 
2012. december 5. – transindex.ro 

A szavazatok 60,5%-ára számíthat a jelenleg kormányon lévő USL – derül ki az IMAS 

november 29. és december 3. között készített telefonos felméréséből, amelynek hibahatára 

+/- 3%. Az Europa FM számára készült közvélemény-kutatás szerint az ARD és a PP-DD 

egyaránt valamivel kevesebb mint 15%-ot fog kapni, míg az RMDSZ kevéssel 6% fölött 

végezhet. A PRM kevesebb mint 2%-át kaphatja a voksoknak. 

 

Klárik-Toró vita: versenyt virtuskodtak a szenátorjelöltek 
2012. december 5. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Kiderült, az autonómiastatútum így is, úgy is ismét a parlament elé kerül. Mit tesz az 

EMNP, ha nem jut be? Meglepetés is volt: a két jelölt együtt lépte át az alternatív küszöböt. 

 

Január 15-ére halasztották a Mikó-per tárgyalását 
2012. december 5. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika, Szabadság 

anuár 15-re halasztotta a piteşti-i táblabíróság a Mikó-per tárgyalását, mert a bíráknak 

tanulmányozniuk azt a vaskos dokumentumcsomagot, amelyet a vádlottak nyújtottak be 

szerdán. Markó Attila kisebbségügyi államtitkár, az ügy egyik vádlottja a maszol.ro-nak 

elmondta: a dokumentumokkal bizonyítani tudják, hogy jogszerűen szolgáltatták vissza a 

református egyháznak a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium épületét. 

 

Helyi szinten kiegyezett az MPP és az EMNP 
2012. december 5. – Nagy D. István – szekelyhon.ro, Krónika 

Sánta Imre, az EMNP Sepsiszentgyörgy körzeti jelöltjének támogatása mellett döntött a 

Magyar Polgári Párt megyeszékhelyi szervezete. Időközben Kézdivásárhelyen is hasonló 

megállapodás született. Bálint József, az MPP sepsiszentgyörgyi elnöke Sánta Imre 

társaságában jelentette be a városi szervezet elnökségének döntését. A polgári alakulat 

képviselője felvezetőjében rámutatott, hogy bár továbbra is az az álláspontjuk, hogy a két 

alakulat közötti koalíció esetében nagyobb esély lenne az alternatív bejutási küszöb 

teljesítésére, viszont egy mostani EMNP siker egyben az MPP további sorsát is 

megpecsételheti, ezért is döntöttek helyi szinten Sánta Imre támogatása mellett. 

 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán ismertette a KAT 
tevékenységét Székely István 
2012. december 5. – transindex.ro 

A Kulturális Autonómia Tanácsról, valamint az ennek keretén belül beinduló 

programokról tájékoztatta Székely István, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

főtitkárhelyettese a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 

szakpolitikai munkacsoportját. 
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RMDSZ-es reakció az EMNP-MPP egyezségre 
2012. december 5. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Rövid, de csípős formában reagált az EMNP és az MPP kézdiszéki szervezeteinek 

megállapodásra a háromszéki RMDSZ elnöke, Tamás Sándor. A néhány soros üzenetben a 

megyei önkormányzat és az RMDSZ háromszéki területi szervezetének elnöke, Tamás 

Sándor felhívja a figyelmet, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt Kézdiszéken a korrupciós vád 

alá helyezett Rácz Károly, a céhes város előző polgármesterrel, illetve annak pártjával 

fogott össze. Az üzenet egy nem kevés élccel megfogalmazott kérdéssel zárul: minden 

magyar nyer? 

 

Számít a mennyiség 
2012. december 6. - Rostás Szabolcs - Magyar Nemzet 

Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke szerint, ha a hétvégi választásokon nem kerül be 

magyar szervezet a román parlamentbe, akkor a következő évtizedekben nem lesz képes 

visszakerülni oda. Ráadásul az erdélyi magyarságot is megviselné ez a helyzet, hiszen az 

elmúlt 23 évben mindig volt aki képviselje érdekeit. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. december 6-i számában olvasható.) 

 

Küzdelem az egyetemért 
2012. december 6. - Pataky István - Magyar Nemzet 

Hantz Péterrel az EMNP szenátorjelöltje a hatékonyabb oktatási rendszerért és 

természetesen az autonómia megteremtéséért száll síkra. Az oktatási rendszer hibájából 

adódóan a kelet-európai átlaghoz képest is alulképzettebb a román lakosság. Ráadásul a 

magyar lakosság nincs kellő mértékben képviseltetve a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

körében, ami szintén oka lehet Székelyföld elszegényedésének.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. december 6-i számában olvasható.) 

 

Nincs CNA-álláspont az EMNP klipjéről 
2012. december 6. – Krónika, transindex.ro 

Elhárította az illetékességet az Országos Audiovizuális Tanács (CNA), és nem foglalt állást 

az EMNP panasza ügyében. Mint beszámoltunk, a párt azt sérelmezte, hogy a köztelevízió 

elutasította választási hirdetésének sugárzását. Smaranda Enache, a Pro Europa Liga 

társelnöke ugyanakkor tegnapi marosvásárhelyi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy 

nem érti, a Központi Választási Iroda (BEC) miért tartotta törvénytelennek az EMNP 

szászfenesi, román nyelvű hirdetését. 

 

László–Gergely-párharc 
2012. december 6. – Krónika 

Magyar voksharc színhelye Kolozsváron a 2-es számú szenátori választókerület is, ahol 

László Attila volt RMDSZ-es alpolgármester és Gergely Balázs, az Erdélyi Magyar Néppárt 

alelnöke méretkezik meg. A Krónikának adott interjújában László leszögezi: a magyar 
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közösség életében is prioritás a munkahelyteremtés, a szociális és egészségügyi ellátás 

kérdése. Gergely szerint a Kolozsvári Magyar Napok példája azt mutatja, hogy ha van 

szándék és akarat, el lehet érni sikereket: a román politikum egyre inkább partnerekként 

tekint a magyarokra. 

 

Választási esélylatolgatások a kampányfinisben 
2012. december 6. – Szabadság 

A december 9-i parlamenti választásokon a legnagyobb kérdés az, hogy miként alakul a 

magyar és a román választópolgárok részvételének egymáshoz viszonyított aránya; ez 

határozza majd meg a magyar pártok – különösen az RMDSZ – eredményét – fejtette ki 

Kiss Tamás szociológus. A választásokat egyébként – amint a CURS közvélemény-kutató 

intézet legutóbbi felmérése is mutatja – előreláthatóan a kormányzó Szociálliberális 

Szövetség (USL) nyeri meg, ők nagy valószínűséggel megszerzik a parlamenti helyek 

abszolút többségét – mondta a szakember. 

 

Pozitív élményekkel zárta kampányát az EMNP 
2012. december 6. – Szabadság 

Kampányzáró sajtótájékoztatót tartott tegnap az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Kolozs 

megyei szervezete, amelynek során elmondták: a választási kampányban sok pozitív 

visszajelzést kaptak mind a magyar, mind a román választópolgároktól. 

 

Magyar a magyarnak? 
2012. december 6. - Csinta Samu - Heti Válasz 

Az előzetes közvéleménykutatások szerint a romániai pártok közül az USL fogja 

megszerezni a többséget, jelenleg a szavazatok 47-48 százalékát szerezné meg, míg a 

vetélytárs PDL azok 25 százalékát. Azonban sokkal érdekesebb a magyarság számára, hogy 

mit hoz a magyar-magyar párharc. Bár a helyhatósági választások után többször felmerült 

az együttműködés a két párt között, azonban az RMDSZ - Toró T. Tibor elmondása szerint 

- csak a saját politikájával való azonosulás esetén gondolkodott volna közösen. Kelemen 

Hunor elmondta, hogy készek voltak arra, hogy egy-két EMNP-s képviselőt az ő listájukon 

bejuttassanak a parlamentbe erre az EMNP azonban nem volt hajlandó. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2012. december 6-i számában olvasható.) 

 

Állampolgárság – külügyminisztériumi jogászok egyeztettek  
2012. december 5. – SITA, Új Szó 

Az állampolgársággal kapcsolatos kérdésekben egyeztettek szerdán a magyar és a szlovák 

külügyminisztérium jogászai Pozsonyban. A szlovák külügyi tárca arról tájékoztatott, hogy 

a találkozóra a két miniszter idén júniusi megállapodása alapján került sor. A szakemberek 

a nemzetközi jognak azokat az elemeit tekintették át, amelyek az állampolgársági kérdések 
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megítélése szempontjából fontosak. A felek a következő, budapesti tanácskozást jövő 

februárra tűzték ki. 

 

Újabb lépés a regionális kétnyelvűsítés irányába 
2012. december 6. – hirek.sk 

Újabb lépést tett a regionális kétnyelvűsítés érdekében a révkomáromi Fontos vagy! 

mozgalom. A mozgalom aktivistái levelet írtak Baldauf Lászlónak, a CBA üzletlánc elnök-

vezérigazgatójának, felhívva figyelmét, hogy a CBA egy többségében magyar nyelvű 

régióban kizárólag szlovák nyelven kommunikál a vevőkkel! A levélben felhívták Baldauf 

figyelmét arra is, hogy a közelmúltban több Szlovákiában működő üzletlánc komoly 

lépéseket tett a regionális kétnyelvűsítés irányába. 

 

20 év alatt megszerették a szlovákok Szlovákiát 
2012. december 6. – Lajos P. János – Új Szó 

A szlovák lakosság többsége 20 évvel Csehszlovákia szétválása után már pozitív 

eseményként tekint az önálló Szlovákia megalakulására, derül ki az IVO és a cseh 

akadémia szociológiai intézetének felméréséből. A szlovákiai magyar kisebbség véleménye 

jelentősen eltér a többségi nemzet véleményétől. A magyar kisebbség sokkal kritikusabban 

vélekedik a szétválásról, és sokkal negatívabban vélekednek Csehszlovákia 1918-as 

létrejöttéről is. A felmérés szerint a magyarok az országos átlagnál jóval nagyobb 

százalékban utasítják el Csehszlovákia szétválását, úgy érezték, hogy a közös ország 

nagyobb garanciát jelent a kisebbségi jogok megőrzésére. 

 

Közös MKP–Híd-lista: igen is meg nem is 
2012. december 6. – Új Szó 

Alig kezdődtek meg a tárgyalások a Híd és az MKP Nyitra megyei vezetői között a jövő évi 

megyei választások előtti együttműködésről, Petheő Attila, az MKP komáromi járási 

elnöke máris úgy nyilatkozott, hogy az ő elnöksége alatt a járásban önállóan fogja 

megmérettetni magát a párt. Horváth Árpád, az MKP megyei elnöke elmondta, megyei 

szinten mindenképpen folytatják a tárgyalást, de a két párt közti majdani szerződésben 

valószínűleg minden járás külön szerepel majd. 

 

Elszámolás az idei munkával  
2012. december 5. – Pesevszki Evelyn – Vadjaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Szerdai ülésén a Magyar Nemzeti Tanács elfogadta a vajdasági magyar oktatásfejlesztési, 

kulturális és tájékoztatási stratégiák végrehajtásáról szóló éves beszámolókat. Kinevezték 

az MNT által alapított, illetve társalapított médiumok tekintetében hatáskörrel rendelkező 

szakértői testületet. Többletbevétel miatt immár másodszorra módosították a Forum 

Könyvkiadó Intézet idei évi kiadói és munkatervét, valamint pénzügyi tervét. 
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A szabadságot meg kell élni  
2012. december 5. – Vajdaság Ma 

Az öt temerini fiú közül kettő, Horváth Árpád és Szakáll Zoltán a nemrég elfogadott 

amnesztiatörvény, valamint az elnöki kegyelem nyomán pénteken 16 órakor elhagyhatta a 

mitrovicai börtönt. A fiúból a börtönben töltött 8 év alatt férfivá érett Árpád és Zoltán 

büntetése felfüggesztésre került, és feltételesen szabadlábra helyezték őket. Szerdán a 

Vajdaság Ma szerkesztőségében válaszoltak a kérdésekre. 

 

A Magyar Szó jelene 
2012. december 5. – Vajdaság Ma 

Varjú Márta, a Magyar Szó főszerkesztője kedd délután a Darányi-telepi társalgó 

közönségének tartott előadást, a Magyar Szó jelene címmel. A főszerkesztő felszólalásában 

elmondta, hogy eddig nem sikerült eleget tenni a Magyar Nemzeti Tanács 

médiastratégiájában meghatározott elvárásnak, miszerint 20 százalékkal kellene 

növelniük a lap eladott példányszámát. A Magyar Szó új honlapja hamarosan, december 

21-én indul. 

 

Zombor: Két izgalmasnak ígérkező képviselő-testületi ülés 
2012. december 5. – Vajdaság Ma 

Izgalmas napok elébe néz a zombori városi vezetőség. A hatalomváltásra ugyan mindeddig 

nem került sor, noha még kormányemberek is azt sugallták, Nyugat-Bácska székvárosában 

is bukniuk kell a demokratáknak, igen furcsa koalíciók vannak kialakulóban, azonban 

reálisan mérlegelve gyér az esélye a belátható időn belüli gyökeres hatalmi változásnak, 

viszont még a politikai közéletet figyelemmel kísérők számára is izgalmas fordulatokra 

kerül(het) sor. 

 

Nikolić–Pajtić találkozó: minden probléma megoldható 
2012. december 5. – Pannon RTV 

Vajdaságról tárgyalt ma Bojan Pajtić, a tartományi kormány elnöke Tomislav Nikolić szerb 

államfővel. Bojan Pajtić azokról a nehézségekről tájékoztatta az elnököt, amelyekkel a 

tartományi szervek munkájuk során szembesülnek. Egyetértettek abban, hogy a 

tartományi és a köztársasági szervek megfelelő együttműködésével minden probléma 

megoldható. Mindkét politikus véleménye szerint Vajdaságban több pénzt kell fektetni a 

mezőgazdaságba, az élelmiszeriparba, illetve a gazdaság más kulcsterületeibe.  

 

Lépés az információs társadalom felé 
2012. december 6. – Kárpátalja 

A borzsovai Vadászcsárdából nyíló teremben alakított ki teleházat a KMKSZ Borzsovai 

Alapszervezete. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásának köszönhetően létrejött 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5319/A-szabadsagot-meg-kell-elni-.html
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http://pannonrtv.com/web/?p=34509
http://karpataljalap.net/2012/12/06/lepes-az-informacios-tarsadalom-fele
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intézménnyel elsősorban a digitális világ iránt leginkább érdeklődő, de szegényesebb 

körülmények között élő fiataloknak kívánnak segíteni – hangsúlyozta Buzási István, a 

KMKSZ Borzsovai Alapszervezetének elnöke. 

 

Megbízott vezető irányítja Beregszászt a polgármester-választásig 
2012. december 6. – Kárpátalja 

Elfogadta Gajdos István polgármester lemondását keddi rendkívüli ülésén a Beregszászi 

Városi Tanács. A testület döntése értelmében a pártlistán parlamenti képviselővé 

választott Gajdos helyett a városvezetői teendőket az új polgármester hivatalba lépéséig 

Vitalij Kajnov, a beregszászi önkormányzat tanácsának titkára látja el. A polgármester első 

helyetteséül az önkormányzat Babják Zoltánt nevezte ki. A Beregszászi Városi Tanács 

egyben megbízta Kajnovot, hogy kezdeményezze a Legfelsőbb Tanácsnál az időközi 

polgármester-választás kiírását Beregszászban. 

 

Regionális nyelv lett a magyar Tiszakeresztúr és Karácsfalva községekben 
2012. december 6. – Kárpátalja 

A Tiszakeresztúri Községi Tanács képviselő-testülete megszavazta a magyar nyelv 

regionális státuszát Tiszakeresztúr, illetve a közigazgatásilag hozzá tartozó Karácsfalva 

községekre kiterjesztve. A helyi testület november 16-án tartotta soros ülését, melynek 

egyik kiemelkedő pontja a nyelvi kérdés megvitatása volt. Az ülés megkezdése után a 

polgármester felolvasta a KMKSZ helyi alapszervezete által benyújtott tervezet szövegét. A 

mintegy negyvenöt perces vita után azonban néhány tartózkodás mellett a jelenlévők 

többsége megszavazta a nyelvtörvény rendelkezéseinek megvalósítását. 

 

Folytatódik a magyar intézmények felújítása 
2012. december 6. – Kárpátalja 

Újabb három iskolában és a Csonkapapi Községi Tanács épületén folytatódott a 

nyílászárók cseréje az EU Keleti Partnerség Programja keretében Magyarország által 

folyósított forrásból – mondta el a Kárpátalja hetilapnak Brenzovics László, a KMKSZ 

alelnökétől. Az elmúlt héten a Hetyeni Általános Iskolában adták át a munkát, ahol a 

program költségén 41 új ablakot építettek be, 4 ajtót és 40 külső, valamint 40 belső 

ablakpárkányt. 

 

Találgatások a kormányfőről 
2012. december 6. – Kárpáti Igaz Szó 

A független Ukrajna történetében hetedik összehívású Legfelső Tanács december 12-én 

tartja alakuló ülését, soraiban Gajdos Istvánnal, az UMDSZ elnökével. Elemzők szerint 

azonnal sor kerülhet az új kabinet megválasztására is. A miniszterelnök személyére Viktor 

Janukovics elnök tehet javaslatot. Az országos sajtóban több névvel is találkozni, de az 

elemzők szerint Mikola Azarov, Andrij Kljujev, Szerhij Tihipko és Szerhij Arbuzov közül 

kerülhet ki a jelölt. Leggyakrabban Azarov és Arbuzov neve hangzik el. 
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Magyar hagyományőrzés a tengremelléken 
2012. december 5. – Új Magyar Képes Újság 

A hétvégén tartották rendes évi kibővített elnökségi ülésüket a HMDK Isztria megyei és a 

HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei szervezetei. A napirenden az idei rendezvények 

elemzése, valamint a jövő évi programok ütemének megbeszélése szerepelt. 

 

Újra vitát váltott ki a főállású elnöki poszt kérdése 
2012. december 5. – Népújság 

Az MMÖNK csütörtöki ülése napirendjének meghatározásakor több tanácstag is javasolta: 

tekintettel arra, hogy a hivatásos elnöki tisztség betöltésére vonatkozó tétel is jelentkezik 

az MMÖNK 2013-as költségvetés-tervezetében, a témát külön napirendi pont alatt 

kívánják megvitatni. Mint ismeretes, az elnöki tisztség hivatásos betöltését a MMÖNK 

Tanácsa a 2012-es költségvetés módosításánál elvetette, viszont a Dobronak Községi 

MÖNK Tanácsának javaslatára a hivatásos elnöki tisztség kérdését ismét aktualizálták, s a 

2013-as költségvetésbe betervezték.  

 

Két egyetemista pályázott a nemzetiségi ösztöndíjra 
2012. december 5. – Népújság 

Hodos Község Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösségének Tanácsa első alkalommal írt ki 

ösztöndíj-kiegészítő pályázatot. A költségvetésben erre a célra 1.300 eurót különítettek el. 

A pályázatra két egyetemista jelentkezett, akik eleget tettek az ösztöndíjazásról szóló 

szabályzat előírásainak.  
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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 
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www.hirtv.hu   
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www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   
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www.origo.hu   
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www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 
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