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Közlemény a „Friends of Hungary” alapítvány létrehozásáról 
2012. december 7. – MTI, Kormány.hu 

Kulturális programok és oktatási csereprogramok szerepelnek többek között a most 

létrejövő Friends of Hungary alapítvány feladatai sorában – tájékoztatta közleményben a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság az MTI-t. A közleményben hangsúlyozták: Magyarország 

felelősséget visel az összmagyarság szellemi, gazdasági és kulturális kötelékeinek 

megerősítésében, a magyarságtudat fenntartásában és ápolásában. Magyarország, mint 

anyaország az alapítvány létrehozásával régi adósságát igyekszik törleszteni a diaszpóra 

magyarságával szemben. 

 

Németh Zsolt: új helyzet van kialakulóban a magyar-szlovák kapcsolatokban 
2012. december 7. – MTI, Felvidék Ma, hirado.hu, hirek.sk, Szabad Újság 

A magyar és szlovák kapcsolatokban kialakuló új helyzet kihasználására és 

érdekérvényesítő stratégia kidolgozására biztatta Németh Zsolt külügyi államtitkár 

Budapesten azoknak a szlovákiai településeknek a polgármestereit, ahol nőtt a magyarság 

részaránya a népszámlálási adatok szerint. A Rákóczi Szövetség és A Kisebbségekért - Pro 

Minoritate Alapítvány 48 szlovákiai település polgármesterét hívta meg a Parlamentben 

tartott ünnepségre, amelyen a 2011. évi népszámlálás eredményeit ismertették. A 48 

településen nőtt a magyarság részaránya a tíz évvel ezelőtti adatokhoz képest, az 

érintetteket a szervezet díszoklevélben részesítette. 

 

Újraválasztották Berényi Józsefet az MKP élére 
2012. december 8. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, Magyar 

Nemzet 

Kürtön tartotta tisztújító közgyűlését a Magyar Közösség Pártja. Berényi Józsefet, aki 

egyedül indult a pártelnöki posztért, elsöprő többséggel újraválasztották. A kongresszus 

küldöttei az Országos Tanács (OT) elnökének Szigeti Lászlót, a párt eddigi oktatásügyi 

alelnökét választották meg. A párt alelnökei Farkas Iván, Németh Gabriella, Őry Péter, A. 

Szabó László és Miklós László lettek. A kongresszuson vendégként Fazekas Sándor, 

Magyarország vidékfejlesztési minisztere és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár is részt vett. Fazekas Sándor beszédében az etnikai pártok identitás megtartó 

szerepét hangsúlyozta, a vegyes pártokat ellenben a beolvadás előfutárainak nevezte. 

 

Exit poll: fellélegezhet az RMDSZ 
2012. december 9. – MTI, Erdély.ma, Krónika, transidex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Népszabadság, Magyar Hírlap 

A kormányzó Szociálliberális Unió (USL) fölényes győzelmét jósolják a vasárnapi 

parlamenti választások urnazárása után közzétett exit poll adatok. A szavazókörzetekből 

kilépő választópolgárok megkérdezésén alapuló felmérések alapján a balliberálisoknak a 

szavazatok 56-58 százalékát sikerült begyűjteniük, ám várhatóan nem tesznek szert 

kétharmados többségre. A jobboldali Igaz Románia Szövetség (ARD) a voksok 19-21 
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http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/kozlemeny-a-friends-of-hungary-alapitvany-letrehozasarol
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/07/16/Nemeth_Zsolt_uj_helyzet_van_kialakuloban_a_magyar_szlovak.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/76258/berenyit-kihivo-nelkul-valasztottak-az-mkp-elnokeve.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69768
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százalékát szerezte meg, míg az ultrapopulista Dan Diaconescu NépPárt (PPDD) 14 

százalékon áll. Valamennyi közvélemény-kutató intézet becslése szerint az RMDSZ átlépte 

az ötszázalékos küszöböt, a mérések azonban arról tanúskodnak, hogy sokáig mindössze 

négy százalékon állt, ami azt jelentette volna, hogy csak a képviselete meggyengülését 

feltételező alternatív küszöbbel vigasztalódhat. 

 

Kormányzásra készül az RMDSZ 
2012. december 9. – Erdély Ma, székelyhon.ro 

Biztosan ott lesz az RMDSZ a következő parlamentben, mind a képviselőházban, mind 

pedig a szenátusban – nyilatkozta az exit poll-mérések alapján Kelemen Hunor elnök. Az 

RMDSZ nem egy „ötszázalékos” párt, amint azt a közvélemény-kutatások mutatják, hanem 

az erdélyi magyar közösség képviselője – hangsúlyozta Kelemen. „A felelősségünk 

százszázalékos minden olyan magyar ember iránt, aki ránk szavazott, de azok iránt is, akik 

nem bennünket választottak, vagy nem jutottak el ma az urnákhoz” – mondta.  

 

Nem sikerült megszólítani a kiábrándultakat 
2012. december 9. – Erdély Ma, székelyhon.ro, transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt jelöltjeinek valószínűleg nem sikerült hat képviselői és három 

szenátori választókerületben első helyen végezni, így vélhetően nem lépik át az alternatív 

parlamenti küszöböt – nyilatkozta az MTI-nek Toró T. Tibor, az EMNP elnöke. Hozzátette, 

mindez azonban csak a szavazatszámlálás befejezése után válik bizonyossá. Elmondta, már 

a részleges eredmények is körvonalazzák, hogy az EMNP több szavazatot kapott, mint a 

nyári önkormányzati választásokon. Toró T. Tibor az RMDSZ „demobilizáló kampánya” 

rovására írta, hogy az erdélyi magyarok kisebb arányban vettek részt a választáson. 

Ugyanakkor a magyar–magyar verseny mozgósító hatását olvasta ki abból az adatból, hogy 

a székelyföldi Kovászna és Hargita megyében magasabb volt a részvételi arány, mint a 

négy évvel ezelőtti választáson. 

 

Minél nagyobb választási részvételre biztatja Németh Zsolt az erdélyi 
magyarokat 
2012. december 7. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Minél több erdélyi magyar éljen a választójogával a vasárnapi romániai parlamenti 

választásokon! - biztatott a részvételre Németh Zsolt, a Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alelnöke a Magyar 

Állandó Értekezlet külügyi és jogi szakbizottságának pénteki budapesti ülése után. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=132038&cim=kormanyzasra_keszul_az_rmdsz
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=132039&cim=nem_sikerult_megszolitani_a_kiabrandultakat
http://itthon.transindex.ro/?hir=31306
http://itthon.transindex.ro/?hir=31306
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Átadták az Emberi méltóságért kitüntetéseket 
2012. december 8. - MTI, MNO, Echo TV, hvg.hu, Híradó 

Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője és Tőkés László püspök, az 

Európai Parlament képviselője kapta az Emberi méltóságért kitüntetést szombaton. A 

kitüntetés átvétele után Tőkés László hangsúlyozta: az emberi méltóság szerves része a 

nemzeti méltóságnak. Elismerését fejezte ki a tanács munkájáért, valamint elmondta, hogy 

legutóbb a felvidékiek ügyében és az erdélyi magyar tulajdonok ügyében írt európai 

parlamenti petícióval összefüggésben dolgoztak együtt. 

 
 

Kelemen: az RMDSZ egy eszköz az erdélyi magyarok kezében 
2012. december 7. – transindex.ro 

Az RMDSZ egy eszköz az erdélyi magyarok kezében, amelyet 23 éven keresztül jól 

használtak – mondta a szövetség elnöke Csíkszenttamáson. Kelemen Hunor szerint az 

RMDSZ-nek voltak eredményei, ugyanakkor néha hibáztak is. „Minden ember, aki 

dolgozik, követ el hibákat. Ezeket fel kell ismernünk, ki kell javítanunk, és meg kell 

hallgatnunk a kritikus hangokat is. De azokat az eredményeket, amelyeket elértünk, meg 

kell őriznünk” - fogalmazott a politikus. 

 

A Gozsdu-vagyon helyzetéről készít jelentést a külügyminisztérium 
2012. december 7. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az ortodox egyház alapítványa által követelt budapesti Gozsdu-vagyon jelenlegi 

helyzetéről készít jelentést a külügyminisztérium. A dokumentumot a kormány szerdai 

ülésén mutatják be - közölte pénteken Victor Ponta. Az Antena 3 hírtelevízió azzal vádolta 

meg Mihai Răzvan Ungureanu volt külügyminisztert, hogy 2005-ben Magyarország javára 

"lemondott" a Gozsdu-vagyonként ismert, egymilliárd euróra becsült "román örökségről". 

Erre reagált Victor Ponta az Antena 3 egyik műsorában. 

 

Eckstein: pozitív kampányt folytattam! 
2012. december 7. – transindex.ro 

A kampány során kizárólag pozitív üzeneteket fogalmaztunk meg, tartózkodtunk 

ellenfeleink bárminemű lejáratásától – mondta a Transindexnek Eckstein-Kovács Péter a 

kolozsvári képviselő- és szenátorjelöltek kampányának zárórendezvényén. 

 

Turos Lóránd: tehetetlen a CNA a külföldi tévéadók kampánycsend-
sértéseivel szemben 
2012. december 7. – transindex.ro 

Nincs szabályozási jogköre az Országos Audiovizuális Tanácsnak (CNA) a külföldi 

televízióadók esetleges kampánycsendsértései esetén - reagált a Transindex megkeresésére 
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Turos Lóránd. A CNA tagja elmondta, az audiovizuális tanács nem szankcionálhatja a 

kampánycsend ellen vétő, Romániában is fogható külföldi tévécsatornákat. 

 

Antonescu: az RMDSZ koalíciós partnerünk lehet 
2012. december 8. – maszol.ro, Magyar Nemzet 

A Szociál-Liberális Szövetség (USL) liberális társelnökének meggyőződése, hogy az USL 

kényelmes parlamenti többséget szerez a vasárnapi választásokon. Crin Antonescu péntek 

este a Realitatea TV-ben azt mondta, ha mégsem lesz abszolút többségük, bevonnák az 

RMDSZ-t a kormányba. 

 

41,72%-os volt a részvétel a december 9-i parlamenti választásokon 
2012. december 9. – transindex.ro, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság 

A romániai választópolgárok 41,72%-a élt szavazati jogával a december 9-i romániai 

parlamenti választásokon – közölte a Központi Választási Iroda (BEC). A legutóbbi, 2008-

as parlamenti választáson 39,26%-os volt a részvételi arány. 

 

Megkétszerezte szavazatainak számát a Néppárt 
2012. december 9. – székelyhon.ro 

Papp Előd, az Erdélyi Magyar Néppárt csíkszéki szenátorjelöltje szerint jók az EMNP 

eredményei, mert megkétszerezték az önkormányzati választásokhoz viszonyítva a 

szavazataik számát. Toró T. Tibor, a Néppárt országos elnöke úgy vélte, nincsenek 

elveszett szavazatok, mert ezeket egy jó ügyre adták le. 

 

Markó Béla: az RMDSZ az egész Románia érdekeit fogja képviselni a 
parlamentben 
2012. december 9. – Erdély Ma 

Az RMDSZ stabil, megbízható szervezet, amely továbbra is választóinak, a magyar 

közösségnek és egész Romániának, ezen belül Erdélynek az érdekeit fogja következetesen 

képviselni a parlamentben – jelentette ki Markó Béla szenátorjelölt az RMDSZ Maros 

megyei jelöltjeinek urnazárást követő sajtótájékoztatóján. Markó Béla megköszönte a 

magyar választóknak a bizalmat, amelynek alapja a több mint 20 esztendős munka, amit a 

Szövetség a magyar közösség és egész Románia érdekeinek képviseletében fejtett ki. 

 

Hargita megyei MPP: a tények a polgáriakat igazolták 
2012. december 9. – transindex.ro 

„A tények a polgáriakat igazolták, a megosztottságunk a többséget erősíti. Ha a Magyar 

Polgári Párt is részt vesz a parlamenti választásokon, eleget tesz ugyan az egyik 

követelménynek, azonban bizonyítottan az erdélyi magyarság erős parlamenti 

képviseletébe kerül, az RMDSZ 5% alatt marad” - nyilatkozta a választásokat követően 

Salamon Zoltán, az MPP Hargita megyei szervezetének vezetője. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31446
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Az RMDSZ hat szenátora és tíz képviselője biztos befutó 
2012. december 9. – transiondex.ro 

Az RMDSZ párhuzamos szavazatszámlálása szerint tíz képviselő- és hat szenátorjelöltjük 

szerzett abszolút többséget választókerületében, ők a következők. Hargita megyéből 

szenátor lesz Verestóy Attila és Tánczos Barna, képviselő lesz Kelemen Hunor, Korodi 

Attila, Moldován József és Antal István. Kovászna megyéből szenátor lesz Králik László és 

Olosz Gergely, képviselő lesz Markó Attila, Márton Árpád és Fejér László. Maros megyéből 

szenátor lesz Markó Béla, képviselő lesz Borbély László és Kelemen Atilla. Szatmár 

megyéből szenátor lesz Pataki Csaba, Bihar megyéből képviselő lesz Cseke Attila. 

 

Seres Dénes is mandátumot szerzett 
2012. december 9. – transindex.ro 

Az RMDSZ párhuzamos szavazatszámlálása szerint Seres Dénes Szilágy megyei 

képviselőjelöltnek is sikerült mandátumot szereznie. Közel száz százalékos 

feldolgozottságnál az RMDSZ jelöltje a szavazatok több mint 58 százalékát tudhatja 

magának. 

 

Maros megye: Frunda 40%, Kerekes 44%, Lokodi 35% 
2012. december 9. – transindex.ro 

Frunda György RMDSZ-es szenátorjelölt 22620 szavazattal első helyen végzett a Maros 

megyei 1. választókerületben, ez a szavazatok 39,78%-át jelenti. Kerekes Károly, az 1. 

választókerület képviselőjelöltje a voksok 44,08%-ával győzte le USL-s kihívóját. Mindkét 

szövetségi jelölt a megyei visszaosztás után juthat be a törvényhozásba. Lokodi Edit 

Emőke a 2. választókerületben indult képviselőjelöltként, a szavazatok 35,18%-ával végzett 

az első helyen, de mivel ő sem szerzett abszolút többséget, még nem jutott mandátumhoz. 

 

Gyertyát gyújtott a háromszéki RMDSZ Toró T. Tibor EMNP-elnökért 
2012. december 9. – transindex.ro 

„Tudjátok, hogy kell a felbontott pezsgősüvegbe visszatölteni a pezsgőt?” - tette fel a 

kérdést a sajtósoknak Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke az RMDSZ 

sepsiszentgyörgyi eredményváró estjén. A válasz: kérdezzétek meg a Rézkakasban (ahol az 

EMNP vezetősége, jelöltjei és szimpatizánsai gyülekezik). Ennek szellemében a Park 

vendéglőben, az RMDSZ gyülekezőhelyén egy asztalkára Toró T. Tibor portréja alatt égő 

gyertya gyászolja az EMNP-t. 

 

Maros megye: Balogh József „köszönetet” mondott a FIDESZ-nek 
2012. december 9. – transindex.ro 

Balogh József, az RMDSZ Maros megyei szenátorjelöltje, aki a 4. választókerületben 

indult, azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 23 év legnehezebb kampánya zárult le. „Köszönöm a 

választóknak a bizalmat, és „köszönöm” a FIDESZ-nek, hogy segítette azt a pártot, amely 

ki akarta szorítani az RMDSZ-t a parlamentből.” 
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Elégedett a háromszéki RMDSZ 
2012. december 9. – székelyhon.ro, transindex.ro 

Bár megérdemelnének egy pofont, mégis kistestvérként kell kezelni az EMNP-t a jövőben 

– nyilatkozta Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. A háromszéki RMDSZ 

elégedett az eredményekkel. 90%-os feldolgozottságnál jók a sepsiszentgyörgyi 

eredmények – jelentette be Antal Árpád. Eszerint Markó Attila: 53,5%-ot,  Sánta Imre: 

19,7%-ot, az USL: 17,5%-ot, az ARD: 2,7%-ot, míg a PPDD: 4,6%-ot szerzett. 

 

 

Tamás Sándor: Orbaiszéken román képviselő lesz az EMNP miatt 
2012. december 9. – székelyhon.ro, transindex.ro, Erdély Ma 

Jónak értékelte Tamás Sándor az RMDSZ szereplését a parlament választásokon, de 

Orbaiszéken román képviselő lesz az EMNP hibájából – tette hozzá.  A Kovászna Megyei 

Tanács elnöke sokkal jobbnak értékelte az eredményeket, mint amit négy évvel ezelőtt ért 

el a szövetség, hiszen megnyertek minden olyan körzetet, amelyben eddig is képviselőik és 

szenátoraik voltak. Az elnök azonban fájlalja, hogy az EMNP-nek köszönhetően az 

orbaszéki körzetet nem szerezték meg. 

 

Sánta: Orbaiszékért nem hibáztatható az EMNP 
2012. december 9. – székelyhon.ro 

Bűnbakkeresésnek és torzításnak minősítette Sánta Imre, az RMDSZ képviselőinek azon 

megállapítását, hogy EMNP okolható azért, hogy Orbaiszéken ez alkalommal sem sikerült 

magyar képviselőt juttatni Bukarestbe. 

 

Berényi József: nem adjuk meg magunkat! 
2012. december 8. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Az elmúlt két évben prioritást jelentett az MKP számára a magyar nemzeti közösség nyelvi, 

gazdasági és egyéb jogaiért folytatott küzdelem. A párt megújulva szerinte hathatósabban 

tud eleget tenni feladatainak - mutatott rá elnöki beszédében Berényi József, a Magyar 

Közösség Pártja vezetője az MKP tisztújító kongresszusán. 

 

Az MKP-kongresszus nyilatkozata 
2012. december 8. – Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja I. Országos Kongresszusának küldöttei közleményben 

üdvözölték, hogy Szlovákia és Magyarország kormányai között folyamatos politikai és 

szakmai párbeszéd alakult ki. Reményüket fejezték ki, hogy a tárgyalássorozat 

eredményeként lehetővé válik a két országban élő nemzeti közösségek gondjainak 

megoldása, mindenekelőtt a kettős állampolgárság kérdése, a Selye János Egyetem 
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státusának megőrzése, a nyelvi egyenjogúság elérése és a kollektív bűnösség elvének 

eltörlése. 

 

Közös jelöltet támogat az MKP és a Híd Kassán? 
2012. december 9. – bumm.sk, Új Szó 

Elképzelhető, hogy az MKP és a Most-Híd pártok közös megyefőnök-jelöltet támogatnak a 

jövő évi megyei választásokon Kassa megyében, Zdenko Trebuľa személyében. Trebuľát a 

kormánypárt, a Smer is támogatja. 

 

„Ekel” feliratot hozott a Mikulás 
2012. december 9. – Új Szó 

Mikulás-napi ajándékkal lepte meg a Kétnyelvű Dél-Szlovákia mozgalom a csallóközi 

vasútvonalon közlekedőket. Harmadszor is olyan táblát helyezett el az ekeli 

vasútállomáson, amelyen a magyar településnév is olvasható. 

 

A szív és az ész  
2012. december 9. – Diósi Árpád  

A népszámlálási adatok félelmetes képet festenek. Tíz év alatt negyvenezer fővel csökkent 

az országban élő magyarok száma. Ez megközelítőleg évi 1,34 százalékkal kevesebb embert 

jelent. Évtizedek óta többen halnak meg, mint ahányan születnek, és sokan kivándorolnak, 

de az asszimiláció sem tekinthető elhanyagolhatónak. Ha ez így folytatódik, ötven év 

múlva több lesz Vajdaságban az idős, mint a fiatal, és vajdasági magyarság mindössze 50–

80 ezer lélekkel számolhat – írja cikkében Diósi Árpád. 

 

Felszámolják a Vajdasági Fejlesztési Bankot  
2012. december 8. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Mégsem tőkésítik fel a Vajdasági Fejlesztési Bankot, hanem felszámolják azt – erről írtak 

alá megállapodást csütörtökön este a Szerb Köztársaság és a Vajdaság Autonóm 

Tartomány kormányának illetékesei. A fejlesztési bank vagyonának és kötelezettségeinek 

egy részét egy másik bankra fogják átruházni. Hogy melyikre, azt egyelőre nem tudni, a 

legjobb ajánlatot megfogalmazó bank veheti majd át a VFB vagyonát és kötelezettségeit.  

 

Csökkent a magyarok száma Zomborban is 
2012. december 8. – Vajdaság Ma 

Már jó ideje köztudott, hogy Zombor és a hozzá tartozó települések területén több mint 11 

ezerrel kevesebben élünk az egy évtizeddel ezelőttinél. Összesen 85 903 lakos adatait 

rögzítették a népszámláló biztosok. A kisebbségiek értelemszerűen elsősorban arra 

kíváncsiak, mennyire változott számuk. Városunkban huszonegy nemzetiség él, emellett 
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regionális hovatartozást jelöltek meg 1479-en, 6534-en nem nyilatkoztak, 489-en pedig az 

egyébbe sorolták magukat. 

 

Szabadka: Módszertani továbbképzés magyar óvodapedagógusoknak 
2012. december 8. – Vajdaság Ma 

Megkezdődött a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon az az egész napos 

óvodapedagógusi továbbképzés, amit a Magyar Nemzeti Tanács és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával szerveztek meg a magyar csoportokban tanító 

óvodapedagógusok részére. A mintegy 100 megjelent érdeklődőt és az előadókat a 

vendéglátó Kar nevében dr. Czékus Géza dékánhelyettes köszöntötte, majd pedig Joó 

Horti Lívia, az MNT közoktatási bizottságának elnöke nyitotta meg a módszertani 

továbbképzést. 

 

Vetélkedő az 56–os magyar forradalom és szabadságharcról Szabadkán 
2012. december 8. – Vajdaság Ma 

A Nyitott Távlatok civil szervezet 7. alkalommal szervezte meg középiskolás-vetélkedőjét 

az 1956-os forradalommal kapcsolatban a szabadkai új városházán. – Ez egy vajdasági 

szintű verseny, amelyen idén öt középiskola hét csapattal képviselteti magát. A résztvevők 

Újvidékről, Magyarkanizsáról, Szabadkáról és Zentáról érkeztek – mondta el újságíróknak 

Kuldik Zoltán, főszervező. 

 

Gyűlöletkeltő felirat Topolyán, az önkormányzat közleményt adott ki 
2012. december 9. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A topolyai önkormányzat elítéli azt a gyűlöletkeltő feliratot, amelyet a magát Martinović 

Matrosov antifasiszta mozgalom topolyai polgárok egyesületének nevező szervezet tett ki a 

bajsai út mellett, számolt be róla a Pannon RTV. Az önkormányzat a Vajdaság Ma 

szerkesztőségének is eljuttatott közleménye szerint Topolyán mindig is békésen éltek a 

polgárok egymással, és ezúttal is együttes fellépésre van szükség az ilyen irányú 

cselekmények visszaszorítására.  

 

Mikulás-est a Lurkóházakért Budapesten 
2012. december 9. – Vajdaság Ma 

Több százan, ha a gyerekeket is beleszámoljuk, legalább félezren vettek részt Budapesten a 

Fonó művelődési házban megtartott szombati jótékonysági Mikulás-esten, amelyet a 

Vajdasági Baráti Társaság szervezett azzal a céllal, hogy a teljes bevétellel segítse az 

Óbecsén, Dreán és Hajdújáráson működő Lurkóházakat.  

 

Đilas szerint a lakosság veszélyben van, mivel kiengedték a két temerini fiút 
2012. december 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Nem ért egyet a két temerini fiú szabadon engedésével Dragan Đilas. A Demokrata Párt 

nemrégiben megválasztott elnöke ma kifejtette véleményét, miszerint a fiúk ezt nem 
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érdemelték meg. A két temerini fiú, akiket 8,5 év után amnesztiával és államfői 

kegyelemmel szabadon engedtek. Ennek még két hete sincs. A család szinte még most is 

ünnepel és örül. A másik oldalon pedig már bírálják a döntést – legalábbis a DP elnöke. 

„Erről a helyről teszem fel a kérdést, hogy mi az oka annak, hogy az ilyen embereknek 

lecsökkentik a törvény szerinti büntetését, és szabadlábra engedik őket?” 

 

Változik a helyi hatalom Kishegyesen és Óbecsén? 
2012. december 7. – Vajdaság Ma 

„Érik a helyzet” Kishegyesen és Óbecsén – mondta a Vajdasági Magyar Szövetség 

ügyvezető alelnöke csütörtökön a Pannon RTV Közügyek c. műsorában. Pál Károly a helyi 

hatalmi átrendeződések kapcsán fogalmazott így. Kishegyesen Vajdasági Magyar 

Szövetség a Szerb Haladó Párttal és a Montenegrói Párttal együtt 11 képviselői hellyel 

rendelkezik, ismertette Pál Károly. Tehát kettő hiányzik. Elmondta, hogy van még öt 

demokrata, három szocialista és két régiós helyi képviselő. Tehát bármelyik párt, amelyik 

elfogadja azt, hogy a VMSZ nélkül Kishegyes községben nem lehet egy olyan községi 

vezetést létrehozni, amely minőségesebb munkát tud a mostaninál nyújtani, az lesz a mi 

partnerünk, fogalmazott a politikus, s hozzátette: ez a partner akár a Demokrata Párt is 

lehet. 

 

Autonómiát, de milyet? 
2012. december 10. - Juhász György - Magyar Nemzet 

A Vajdasági Autonóm Tartomány, melyet 1974-ben a Jugoszláv alkotmány hozott létre - 

párhuzamosan Koszovóval - akkor még Vajdaság Szocialista Autonóm tartomány néven 

virágkorát a 80-as évek elején élte. Ebben az időszakban jutott pénz útépítésre, 

fejlesztésekre és kultúrára egyaránt, mivel rendelkezett önálló bevételekkel. Azonban 

Milosevics alatt Belgrád államosította ezekt és mindkét autonóm tartományt Szerbia 

elidegeníthetetlen részeként jelenítette meg. Az elmúlt húsz évben a magyarság száma a 

Vajdaságban majdnem a felére csökkent és még Szabadkán is elveszítette többségét, ezzel 

szemben a szerbek száma 100 ezerrel növekedett. Bár a VMSZ vezetője Pásztor István 

folyamatosan harcol a vajdasági autonómiáért, azonban ha sikerül is elérnie célját szerb 

autonómia lesz Szerbián belül, hiszen a magyarság számaránya tíz százalék körül mozog, 

ráadásul még ezáltal sincs biztosítva a vajdasági magyarság megmaradása. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2012. december 10-i számában olvasható.) 

 

Részlegesen regionális nyelv lett a magyar az Ungvári járásban 
2012. december 9. – MTI, Kárpátinfo 

Részleges regionális státust szavazott meg az Ungvári járásban a magyar nyelvnek 

pénteken az ungvári járási tanács (közgyűlés), megkönnyítve ezzel az ukrán nyelvtörvény 

kisebbségi nyelvhasználatra vonatkozó egyes rendelkezéseinek helyi szintű alkalmazását. 

Az egy ellenszavazattal elfogadott döntés értelmében az Ungvári Járási Állami K
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Közigazgatási Hivatal nemzetiségi és közoktatási osztályának programot kell kidolgoznia a 

magyarnak, mint regionális nyelvnek a fejlesztésére, használatára és védelmére 

vonatkozóan. Így a tanács határozatait a jövőben – mint tették eddig is – a járás magyar 

nyelven is megjelenő hivatalos lapjában is közzéteszik. 

 

Ung-vidék: végrehajtják a nyelvtörvény 
2012. december 7. – Kárpáti Igaz Szó 

December 6-án, éppen a helyi önkormányzatok napján az Ungvári Járási Tanács elfogadta 

a nyelvtörvény végrehajtásáról szóló határozatot. A tervezetet előzőleg részletesen 

megvitatták a bizottságok, s ezután terjesztették a testület elé. A képviselők túlnyomó 

többsége igennel voksolt, csupán egy ellenszavazat és két tartózkodó volt. A határozatban 

számos, a gyakorlatban eddig is létező dolog szerepel, például hogy a járási lapnak 

kétnyelvűnek kell lennie. A testület ugyanakkor utasította az oktatási osztályt, hogy 

részletes végrehajtási mechanizmust dolgozzon ki a magyar nyelv széles körű használata, 

továbbfejlesztése és védelme tekintetében ott, ahol közösségünk tagjai élnek. 

 

Életképes-e a salamoni döntés?  
2012. december 7. – Kárpáti Igaz Szó 

Tiszasalamon lakossága szeretné, hogy az 1964-ben hivatalosan Szolomonovóra keresztelt 

település visszakapja történelmi nevét. Egy megismételt gyűlésen a jelenlévők ezt 

egyhangúlag meg is szavazták, s megválasztották a tizenkét tagú kezdeményező csoport 

tagjait. Halina Malinics polgármester november 27-én jegyezte be a vasárnapi fórum 

jegyzőkönyvét, amihez csatolták a népszavazással eldöntendő kérdés szövegét, a 

résztvevők és a kezdeményező csoport névsorát, illetve az utóbbiak saját kezűleg írt 

beleegyezését. 

 

Tudatos döntést hoztak a kisebbségek  
2012. december 7. – Kárpáti Igaz Szó 

Több nemzetiségi szervezet, köztük az Ukrajnai Magyar Nemzeti Tanács is tiltakozott 

Andrij Szokolov galíciai szakszervezeti vezető egyik internetes blogírása miatt. Ebben 

majdhogynem a nemzet árulóinak nevezi az országban élő kisebbségeket, amiért az elmúlt 

parlamenti választásokon jelentős a kormányzó Régiók Pártjára szavaztak. 

 

A magyarság oktatási jogainak megtartásáért küzdenek Kárpátalján 
2012. december 8. – MTI, hirek.sk, hvg.hu 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) az ukrajnai magyarság korábban 

megszerzett oktatási jogainak a megtartásáért, sok esetben a visszaszerzéséért harcol - 

jelentette ki Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke szombaton a magyar szakmai érdekvédelmi 

szervezet Beregszászon tartott XX. közgyűlésén. 
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Az ukrán elnök Azarovot jelölte miniszterelnöknek  
2012. december 9. – Kárpátalja Ma 

Mikola Azarovot jelölte ismét miniszterelnöknek Viktor Janukovics ukrán államfő - 

közölte vasárnap az elnöki sajtószolgálat. A miniszterelnök személyéről és a 

kormánytagokról az október 28-i választásokat követően megalakuló új parlamentnek kell 

döntenie, amely a tervek szerint december 12-én ül össze először. Volodimir Litvin 

házelnök úgy vélekedett, hogy a kormányról várhatóan már a jövő héten szavaznak a 

parlamentben. 

 

Eszéki tüntetés a magyar vonatokért 
2012. december 7. – MTI, Index 

Horvátországi magyar diákok, egyetemisták és szimpatizánsaik tüntettek pénteken 

Eszéken a kelet-horvátországi várost Magyarországgal összekötő vonatjáratok 

megszüntetése ellen. 

 

Kettős állampolgárság: számíthatunk Amerikára? 
2012. december 8. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Nagyon jó alapokra épül az amerikai-magyar kapcsolatrendszer – jelentette ki pénteken 

Washingtonban Maximilian Teleki, az Amerikai Magyar Koalíció (HAC) elnöke, miután a 

szervezet igazgatótanácsa találkozott a Fehér Ház Nemzeti Biztonsági Tanácsának tagjaival 

és az elnök vezető külpolitikai tanácsadóival. Maximilian Teleki szerint az amerikai 

kormányzati tárgyalófél pozitívan értékelte Németh Zsolt külügyi államtitkárnak azt a 

kijelentését, amely szerint produktívan folytatódik a magyar-szlovák párbeszéd. Mint 

elmondta, Washingtont „nyilvánvalóan aggasztják” azok az esetek, amikor embereket 

politikai döntéssel úgy fosztanak meg az állampolgárságától, hogy az feltehetően nem áll 

összhangban az adott ország (Szlovákia) alkotmányával és az Európai Uniós eljárásjoggal. 
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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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