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Összmagyar összefogásra van szükség 
2012. december 10. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Semjén Zsolt szerint a romániai magyar tömörülések között összmagyar összefogásra van 

szükség. A miniszterelnök-helyettes úgy véli, ha az ottani magyar párt jótékonyan tudja a 

román bel- és külpolitikát befolyásolni, az „szerencsés csillagzatot jelent” a felvidéki és 

délvidéki magyarságnak, és az egyetemes magyarságnak is. 

 

Instabillá válhat a helyzet Romániában 
2012. december 10. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Instabillá válhat a belpolitikai helyzet Romániában a vasárnapi parlamenti választások 

következtében, a legjobb eredményt elérő Szociálliberális Szövetségen (USL) belül is 

konfliktusokra lehet számítani – hangzott el a Nemzetpolitikai Kutatóintézet (NPKI) és a 

Magyar Külügyi Intézet (MKI) által rendezett beszélgetésen, hétfőn. Illyés Gergely, az 

NPKI kutatója rámutatott, a nyári helyhatósági választásokon az RMDSZ sokkal jobb 

eredményt ért el, mint a másik két magyar párt, ezért nem érezte szükségét annak, hogy 

együttműködjön velük a parlamenti választásokra készülve. 

 

A magyar voksok 13%-át szerezte meg az EMNP 
2012. december 10. – transindex.ro 

A BEC 99,59%-os feldolgozottságú adatai szerint a parlamenti választásokon induló két 

magyar párt összesen 447 126 szavazatot szerzett a szenátusi helyekért folytatott 

versenyben. Az eddig megszámolt szavazatok alapján az RMDSZ szenátorjelöltjei 388 372 

voksot kaptak, míg az EMNP szenátorjelöltjei 58 754 szavazatot összesítettek. Ez azt 

jelenti, hogy az EMNP a magyar pártokra leadott szavazatoknak csupán a 13,1 százalékát 

tudta megszerezni. Az RMDSZ a voksok 86,9%-át kapta. 

 

Prága és Pozsony elutasítja a Beneš-dekrétumok felülvizsgálatát 
2012. december 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Csehország és Szlovákia elutasítja a Beneš-dekrétumok felülvizsgálatát - nyilatkozta 

Miroslava Němcová, a cseh képviselőház elnöke azt követően, hogy hétfőn Prágában 

megbeszélést folytatott Ivan Gašparovič szlovák államfővel. Němcová és Gašparovič annak 

kapcsán beszéltek a Edvard Beneš egykori csehszlovák államfő rendeleteiről, hogy a téma 

a közelmúltban az Európai Parlament petíciós bizottságában napirendre került. 

 

Elemzők: biztosítékként kell az RMDSZ a PSD-nek 
2012. december 10. – Krónika, maszol.ro, Népszabadság 

Jelenleg az USL-ben vitát okoz az RMDSZ-nek az esetleges kormányba való bevonása, de 

ez a nézeteltérés vélhetően nem fog súlyosbodni, mivel a kormányzó szövetség 

legfontosabb célja az alkotmány módosítása, jelentette ki Dan Tapalaga elemző. E
rd

é
ly

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://mno.hu/hatarontul/osszmagyar-osszefogasra-van-szukseg-1123821
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Vitát váltott ki az USL-ben Ponta utalása az RMDSZ esetleges beemeléséről a 
kormányba 
2012. december 10. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Népszabadság, Magyar Hírlap 

A parlamenti választásokat fölényesen megnyerő Szociál-liberális Szövetségben (USL) 

vitát váltott ki Victor Ponta kormányfőnek, az USL társelnökének az az utalása, amely 

szerint akár kormánykoalíciót is kötnének a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel 

(RMDSZ) – jelentette az Adevărul hétfőn elektronikus kiadásában. 

 

BEC: részeredmények 99,56 százalékos feldolgozottságnál 
2012. december 10. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság, Magyar Hírlap 

A hétfő 18 órai hivatalos részeredmények szerint 99,56 százalékos feldolgozottságnál az 

USL 58,61 százalékot szerzett a képviselőházban és 60,07-at a szenátusban. Az ARD a 

képviselőházban 16,52 százalékot szerzett, a PP-DD 13,98-at és 5,15 százalékot (380 513 

szavazattal) az RMDSZ. A szenátusban az ARD 16,7, a PP-DD 14,63, az RMDSZ 5,25 

százalékkal (ez 388 372 szavazatot jelent) van jelen. A legfrissebb adatok szerint az EMNP 

a képviselőházban 0,64 százalékot (47 955 szavazattal), a szenátusban 0,79 százalékot (58 

754 szavazattal) szerzett. 

 

Szilágyi Zsolt: gratulálunk az RMDSZ-nek 
2012. december 10. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Szilágyi Zsolt a választásokat kiértékelő első, nagyváradi sajtótájékoztatóján elmondta, 

hogy továbbra is optimisták és bizakodók: a választások ugyanis azt mutatják, hogy az 

EMNP nemcsak megtartotta, de növelte népszerűségét. "Az önkormányzati választások 

60%-os részvételéhez képest a mostani 40% mellett is növelni tudtuk szavazataink 

abszolút számát" - vezette fel az eredményeket az EMNP kampányfőnöke. 

 

Az MSZP gratulált Victor Pontának 
2012. december 10. – transindex.ro 

Az MSZP gratulált Victor Ponta miniszterelnöknek és az általa vezetett választási 

koalíciónak a győzelemhez, az RMDSZ-nek pedig a sikeres választási szerepléshez. 

Mesterházy Attila pártelnök az MTI-nek hétfőn küldött közleményében azt írta: a 

szociáldemokraták vezette választási koalíció elsöprő fölénnyel nyerte meg a vasárnapi 

romániai választásokat. 

 

Székely István szerint erősítené parlamenti pozícióját a PSD a PNL ellenében 
2012. december 10. – transindex.ro 

A parlamenti koalíció kérdésköre kapcsán írta meg Facebook-oldalára gondolatait Székely 

István politológus. Elemzése szerint a tét vélhetően nem a kétharmados 

alkotmánymódosító többség biztosítása, sokkal valószínűbb az a forgatókönyv, mely 

szerint a PSD a többség bebiztosítását tűzte ki célul - a PNL ellenében. "Ehhez kell az 

RMDSZ, a nemzeti kisebbségek, és a megomló PDL-ből, esetleg PP-DD-ből átcsábított 
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képviselők. És ezért tiltakoznak az RMDSZ kooptálása ellen a liberálisok" - írja a közösségi 

oldalon a politológus. 

 

Antal Árpád: 400 szavazaton múlt, hogy ne román képviselője legyen 
Sepsiszentgyörgynek 
2012. december 10. – transindex.ro 

A háromszéki választási eredményeket kiértékelő sajtótájékoztatóján Tamás Sándor, a 

Kovászna Megyei Tanács elnöke kijelentette, bebizonyosodott, amit mondott, az EMNP-

nek egész Erdélyben sem volt egy olyan körzete, amit megnyert volna. Az EMNP-nek 

köszönhető, hogy most sem sikerült Orbaiszéken magyar képviselőt bejuttatni, „a saját 

buta fejük” után mentek, mikor kértük, hogy ne állítsanak ott jelöltet – jelentette ki. Antal 

Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere pedig azt mondta, mintegy 400 szavazaton 

múlt Sepsiszentgyörgyön, hogy ne román képviselő legyen, hogy Markó Attila, az RMDSZ 

jelöltje ne érje el az 50% plusz egy szavazatot. 

 

Székely István Gergő szerint az RMDSZ-szel a PSD lépéselőnybe kerülhet az 
USL-n belül 
2012. december 10. – transindex.ro 

Nem volt leegyeztetve az USL keretében az RMDSZ meghívása tárgyalásokra egy 

parlamenti többség megalakítása érdekében, ez egyértelműen kiderült Crin Antonescu 

PNL-elnök és Puiu Haşotti liberális vezető zsigerből érkező, azonnali reakciójából is - 

vélekedik Székely István Gergő, akit arról kérdeztünk, hogy miként kellene értelmezni 

Ponta az RMDSZ-nek tett ajánlatát. 

 

Kiss Tamás: csak részben írható az időjárás számlájára a magyarok reggeli 
alacsony részvételi aránya 
2012. december 10. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Nem ütött el az előző választásokon való részvétel dinamikájától a magyar szavazók 

vasárnap megfigyelhető részvétele - mondta el Kiss Tamás szociológus, a Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézet munkatársa. Elmondta, az előző választásokon is - az EP-

választásokat leszámítva - eléggé általános volt az, hogy a reggeli órákban a magyar 

részvétel a román vészvétel alatt maradt. 

 

Mire jó az RMDSZ az USL-nek 
2012. december 10. – Parászka Boróka – manna.ro 

Ellenzékben és kormányon is sok múlhat az RMDSZ-en. Bretter Zoltánt kérdezte a Manna 

a december 9-i parlamenti választások előzetes eredményeiről és lehetséges 

következményeiről. 
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Kelemen Pontáról a maszol.ro-nak: más volt ellenzékben 
2012. december 10. – maszol.ro 

„Miniszterelnökként Victor Ponta sokkal rugalmasabb, mint ellenzékben volt, de mi ehhez 

hozzászoktunk. Érdemes visszaemlékezni arra, hogy milyen kijelentéseket tett ellenzékből 

és hogyan nyilatkozott kisebbségi kérdésekben miniszterelnökként, a véleményei ugyanis 

árnyalódtak" – jelentette ki hétfőn a maszol.ro-nak Kelemen Hunor. 

 

Tőkés László: posztkommunista visszarendeződés körvonalazódik 
2012. december 10. – Krónika 

Az európai parlamenti képviselő sajnálatosnak tartotta, hogy a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) máris bejelentette a tárgyalási készségét a 

posztkommunista visszarendeződés képviselőivel. Tőkés László úgy vélte, hogy az EMNP-

nek rendelkezésére áll a következő négy év ahhoz, hogy olyan győzelmet érjen el, amilyet a 

Fidesz ért el a két évvel ezelőtti parlamenti választáson. 

 

Gigi Becali zsarol: ha az RMDSZ jön, én megyek 
2012. december 10. – maszol.ro 

Kilép a Nemzeti Liberális Pártból (PNL) és Szociál-Liberális Szövetségből (USL) Gigi 

Becali, ha az RMDSZ kormányra kerül. Erről az USL színeiben képviselői mandátumot 

szerzett futballmecénás hétfőn este beszélt a Romania TV-ben. Azzal érvelt, hogy az 

RMDSZ-nek nincs keresnivalója Románia élén „semmilyen koalícióban”, a magyar 

érdekvédelmi szervezettel „egyszer s mindenkorra végezni kell”. 

 

Grama: az RMDSZ-nek az ellenzékben a helye 
2012. december 10. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Horia Grama PSD-s politikus szerint az RMDSZ-nek az ellenzékben kell maradnia. Marius 

Obreja, a PNL Kovászna megyei szervezetének elnöke elhamarkodottnak tartja Victor 

Ponta bejelentését, miszerint az  RMDSZ akár kormánypárt is lehetne. 

 

Magyar verseny: eltérő álláspontok 
2012. december 10. – Krónika 

Eltérően értékelték az erdélyi magyar politikai szervezetek vezetői a vasárnapi parlamenti 

választások magyar vonatkozású eredményeit, valamint a két magyar politikai szervezet 

közti verseny mozgósító hatását. 

 

Az MPP dicséri magát, hogy nem méretkezett meg 
2012. december 10. – maszol.ro, MTI, Krónika 

Elutasították a magyar-magyar versenyt az erdélyi magyar választópolgárok, ezért olyan 

struktúrában kell biztosítani a politikai pluralizmust, amely nem veszélyezteti a nemzeti 

érdekérvényesítést - vélekedett Bíró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke a romániai 

választásokat értékelő hétfői közleményében. "Felelős döntést hoztunk, amikor az önös 
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érdekek fölé tudtuk helyezni a nemzeti érdeket" - állította Bíró Zsolt arra utalva, ahogy az 

MPP nem indult a vasárnapi parlamenti választásokon. 

 

Hűvös, de nem harcias viszony várható 
2012. december 11. - Népszabadság 

Bár megszerezte a kétharmadot a Szociálliberális Unió a román törvényhozásban, azonban 

Victor Ponta bevonhatja a kormányzásba az RMDSZ-t, hogy ellensúlyozza a Crin 

Antonescu vezette nemzeti liberálisokat, véli Illyés Gergely a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet munkatársa. Szerinte az RMDSZ szerepvállalása most különösen fontos, 

hiszen hamarosan döntés születik a közigazgatási reformról, amit jó lenne, ha a 

természetes földrajzi és kulturális határok szabnának meg. 

 

Könyvvásár nyílt a pozsonyi Magyar Intézetben 
2012. december 10. – MTI, bumm.sk, hirek.sk 

Megnyitotta kapuit a pozsonyi Magyar Intézetben rendezett első karácsonyi magyar 

könyvvásár hétfőn. A december 21-ig tartó, hiánypótló jellegű rendezvénynek számító 

vásárnak a pozsonyi Magyar Intézet Nappali Kávézója ad otthont. 

 

Prága és Pozsony között nincsenek megoldatlan problémák 
2012. december 10. – bumm.sk, hirek.sk 

Húsz évvel a szövetségi csehszlovák állam kettéválasztása után az utódállamok, 

Csehország és Szlovákia között nincsenek fájdalmas pontok, sem megoldatlan problémák - 

állapította meg a két ország államfője, Václav Klaus és Ivan Gašparovič hétfőn Prágában. 

 

Hova álljanak a bizonytalanok? 
2012. december 11. – Tokár Géza – Új Szó 

„A rendszerváltás és a szabad munkaerőpiac következtében lassan elolvadnak a 

legfontosabb szavazóbázist képező helyi közösségek. Megszűnt a látszategység, nem 

tűnnek fel új, hiteles és jól felépített személyiségek. A márciusi, szlovákiai választások 

mellett most a romániai is megerősítette, hogy a lemorzsolódást az ellenségeskedés 

mérséklése legfeljebb ideig-óráig tudja visszafogni.” 

 

Várható-e őszinte szerb bocsánatkérés? 
2012. december 10. – Vajdaság Ma 

Három évvel ezelőtt jelentette be Sólyom László magyar és Boris Tadić szerb államfő, hogy 

kezdeményezni fogják, hogy a két ország tudományos akadémiái hozzanak létre közös 

bizottságot az 1944/45-ös délvidéki vérengzések feltárására. Azóta, ha némi késlekedéssel 

is, de létre jött a Magyar-Szerb Akadémiai Történészi Vegyes Bizottság. Nemrégiben Glatz 
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Ferenc igen elégedetten nyilatkozott a vegyes bizottság eddigi munkájáról, s derűlátóan a 

várható eredményeket illetően. Elégedettek lehetünk-e a Magyar-Szerb Akadémiai 

Történészi Vegyes Bizottság eddigi munkájával? - A Vajdaság Ma interjúja Matuska 

Mártonnal 

 

Az emberi jogok világnapját ünnepelték Zentán 
2012. december 10. – Vajdaság Ma 

Az emberi jogok világnapja alkalmából szervezett ünnepséget hétfőn délelőtt Zentán, a 

Városháza dísztermében a Vajdasági Magyar Szövetség Ifjúsági Fórumának zentai 

szervezete. A rendezvényt Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere nyitotta meg, aki 

hangsúlyozta, minden ember születésétől fogva rendelkezik emberi jogokkal, 

nemzetiségtől, bőrszíntől, nemtől, vallástól függetlenül, majd hozzátette, az emberi jogok 

tiszteletben tartása nem csak december 10-én aktuális és fontos téma, hiszen ezek a jogok 

biztosítják valamennyiünk számára az emberhez méltó élet lehetőségét.  

 

Tiszteletet érdemlő tevékenység: tízéves a Tartományi Ombudsman 
2012. december 10. – Vajdaság Ma 

A Tartományi Ombudsman intézménye egy évtizedes fennállása alkalmából Pásztor 

István, a tartományi képviselőház elnöke sajtóértekezleten kijelentette, ez az intézmény 

minden körülmények között a demokrácia, a joguralom, az emberi és kisebbségi jogok 

védelmének és tiszteletben tartásának intézményes garanciája, olvasható az ombudsman 

által kiadott közleményben. Pásztor köszönetet mondott az eddigi ombudsmanoknak, 

mert - megítélése szerint - az elmúlt tíz esztendőben ez az intézmény komoly tekintélyt 

vívott ki magának. 

 

Átadták az újságírói díjat Sinkovics Norbertnek és Nataša Krstinnek 
2012. december 10. – Vajdaság Ma 

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő, Szerbiában a leghosszabb ideje funkcionáló 

újságírói tömörülés, a Vajdasági Újságírók Független Egyesülete immáron harmadik 

alkalommal osztotta ki évi szakmai díjait. Az idei két díjazott Nataša Krstin, a Vajdasági 

Televízió munkatársa és Sinkovics Norbert, a Szabad Európa Rádió tudósítója és az 

Újvidéki Rádió újságírója, valamint az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Média 

Tanszékének oktatója.  

 

EU: Kijelölik-e egyáltalán Szerbiának a tárgyalások kezdetének időpontját? 
2012. december 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

A miniszteri értekezlet előtt megosztottak az EU tagállamok annak vonatkozásában, hogy 

kell-e egyáltalán Szerbiának időpontot adni a tárgyalások megkezdésére, akár feltételeset 

is. A határozatjavaslatban, amelybe a Tanjug betekintést nyert, abban az áll, hogy arra 

vannak kilátások, hogy Szerbiával a csatlakozási tárgyalásokat jövő év júniusában 

kezdenék meg, azt követően, hogy az Európai Unió tanácsa 2013 tavaszán megvizsgálja, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14561/Az-emberi-jogok-vilagnapjat-unnepeltek-Zentan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14559/Tiszteletet-erdemlo-tevekenyseg-tizeves-a-Tartomanyi-Ombudsman.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14556/Atadtak-az-ujsagiroi-dijat-Sinkovics-Norbertnek-es-Natasa-Krstinnek.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17652/EU-Kijelolik-e-egyaltalan-Szerbianak-a-targyalasok-kezdetenek-idopontjat.html
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milyen mértékben haladt előre a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd, ami a tárgyalások 

megkezdésének egyik legfontosabb feltétele. 

 

Kire vonatkozik a nyelvtörvény? 
2012. december 10. – Kárpáti Igaz Szó 

Az országos statisztikai hivatal az előírásoknak megfelelően augusztus 22-én közétette 

Ukrajna valamennyi településének anyanyelv szerinti százalékarányos összetételét. Ehhez 

a 2001. május 12-i állapotot vette alapul. Érdemes áttekinteni, melyek azok a magyarlakta 

települések, illetve közigazgatási egységek, amelyekben a magyarság eléri a 

nyelvtörvényben megállapított tíz százalékot. Az összeállításból az is kiderül, hol lenne 

értelme próbálkozni a jogszabály végrehajtásáról szóló határozat elfogadtatásával. 

 

Alsóőr régi felvételeken 
2012. december 10. – Volksgruppen 

Az elmúlt héten ismét egy könyvbemutatóra került sor Alsóőrött az UMIZ szervezésében. 

Ezúttal az Alsóőr régi felvételeken című kötetet mutatták be az UMIZ Helytörténeti 

Bizottsága által. Köszöntőt mondtak Horváth József, Alsóőr polgármestere és Horváth 

Günther, az UMIZ elnöke. 
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11416
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/175180/
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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/

