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Közzétette a BEC a parlamenti választások végeredményét 
2012. december 11. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati 

Jelen 

Az Országos Választási Iroda (BEC) közzétette a vasárnapi voksolás végeredményeit, ezek 

értelmében 100 százalékos feldolgozottság mellett az USL a képviselőházért folyó 

küzdelemben 4 344 288 voksot kapott, így 58,63 százalékkal végzett az első helyen. A 

jobbközép pártokat tömörítő ellenzéki Igaz Románia Szövetség (ARD) jócskán lemaradva, 

1 223 189 szavazattal, 16,50 százalékkal a második, míg a bulvártévé-tulajdonos Dan 

Diaconescu populista alakulata, a Nép Pártja (PPDD) 1 036 730 vokssal, 13,99 százalékkal 

új bejutóként a harmadik. Az RMDSZ 380 656 szavazattal, 5,13 százalékkal az utolsó 

bejutó parlamenti párt. A parlamenti választásokon először induló, tavaly alakult Erdélyi 

Magyar Néppárt 47 955 szavazattal a voksok 0,64 százalékát kapta meg, így nem jutott 

parlamentbe. 

 

Mindkét házban kétharmadot szerzett az USL 
2012. december 11. – transindex.ro, Szabadság 

A végleges eredmények alapján a képviselőházban az USL a mandátumok 66,26%-át 

szerezte meg, az ARD a képviselői helyek 13,59%-át, a PP-DD a 11,41%-át, az RMDSZ a 

4,37%-át. A szenátusban az USL a mandátumok 69,32%-át tudhatja magáénak, míg az 

ARD-s színekben jutott be a szenátorok 13,64%-a, PP-DD-s a 11,93%-a és RMDSZ-es az 

5,11%-a. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindkét házban kétharmados, azaz 

alkotmányozó többséggel rendelkezik az USL: míg a szenátusban megvan az abszolút 

többség, a képviselőházban csak két honatyára van szükséges ehhez. 

 

Az RMDSZ 27 törvényhozói mandátumot nyert, néggyel kevesebbet, mint az 
előző voksoláson 
2012. december 11. – Erdély Ma, MTI, Krónika, transindex.ro, Krónika, Szabadság, 

Magyar Nemzet, Népszabadság 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 27 törvényhozói mandátumot 

szerzett az új román parlamentben, néggyel kevesebbet, mint a 2008-as romániai 

parlamenti választásokon – közölte kedden az MTI-vel Kovács Péter, az RMDSZ főtitkára. 

A magyar szervezet kilenc szenátori mandátumot nyert, akárcsak 2008-ban, a 

képviselőházban pedig 18-at, ami néggyel kevesebb, a legutóbbi parlamenti választáshoz 

képest. Nem jutott szenátori mandátumhoz Frunda György, az RMDSZ egyik legismertebb 

politikusa, viszont Kolozs megye négy év kihagyás után ismét magyar szenátori 

mandátumot szerzett László Attila volt kolozsvári alpolgármester révén. 
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Betlehemi jászolok a Magyarság Házában 
2012. december 11. – MTI, hirado.hu 

Az idei Betlehemi jászol pályázatra érkezett munkákból nyílik kiállítás csütörtökön a 

Magyarság Házában. A kiállításra a zsűri 150 pályázó csaknem 230 művét válogatta be, 

amelyek többsége a bibliai történet szerinti teljes betlehemi jelenetet vagy annak 

szereplőit, a szent családot, Máriát és a kis Jézust, valamint a három királyokat ábrázolja. 

 

Módosult a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény  
2012. december 11. – MTI, Echo TV 

Elfogadta az Országgyűlés kedden a Bethlen Gábor Alapról szóló törvény módosítását, 

amellyel kibővül a támogatások kedvezményezettjeinek köre. A módosítás értelmében a 

jövőben a támogatások kedvezményezettje lehet civil szervezet, települési és területi 

önkormányzat, valamint az általuk alapított, fenntartott intézmény, gazdasági 

tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdasági társaság. Bekerültek a kedvezményezetti körbe az egyházak és az általuk 

fenntartott hitéleti, oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények is. 

 

Ponta: nem született még döntés az USL-ben az együttműködésről az 
RMDSZ-el 
2012. december 11. – Krónika, transindex.ro 

Nem született még döntés a romániai választásokon győztes Szociál-liberális Szövetségben 

(USL) a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) való esetleges 

együttműködésről – közölte Victor Ponta szociáldemokrata miniszterelnöknek, az USL 

társelnökének egy televíziós műsorban elhangzott nyilatkozatát idézve kedden a Mediafax 

hírügynökség. 

 

Az EMNP folytatja küzdelmét az autonómiáért 
2012. december 11. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) annak ellenére is folytatja küzdelmét az erdélyi 

magyarság autonómiájának eléréséért, hogy nem sikerült bejutnia a törvényhozásba – 

jelentették ki keddi kolozsvári sajtótájékoztatójukon a párt vezetői. Az MTI kérdésére, 

hogy lemond-e a választási szereplés nyomán a párt vezetése, Toró T. Tibor pártelnök 

közölte: összehívták a párt elnökségét, és a testület közös értékelése alapján hozzák meg 

döntéseiket. Toró T. Tibor pozitívumnak tartotta, hogy az  EMNP-nek az RMDSZ 

„demobilizáló kampánya” ellenére is sikerült növelnie támogatottságát a nyári 

önkormányzati választások óta. 
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Sógor: az RMDSZ a jogállamiság és a demokrácia garanciáját jelenti 
2012. december 11. – transindex.ro 

Az RMDSZ továbbra is választóinak, a magyar nemzeti közösségnek és Románián belül 

Erdélynek az érdekeit fogja következetesen képviselni a parlamentben, európai szellemben 

- hangsúlyozta Sógor Csaba strasbourgi egyperces felszólalásában. Az EP-képviselő a 

parlamenti választások kapcsán kijelentette: "az RMDSZ-re tegnap leadott voksok 

országunk európai jövőjét szavatolják". 

 

Gratulált az RMDSZ-nek a parlamentbe jutáshoz Gyurcsány 
2012. december 11. – transindex.ro, MTI 

Gyurcsány Ferenc volt magyar kormányfő a pártja, a Demokratikus Koalíció nevében 

gratulált az RMDSZ-nek ahhoz, hogy ismét bejutott a román parlamentbe. Ezzel az erdélyi 

magyarság ismét hiteles és erős képviseletet kap az új törvényhozásban - olvasható 

közleményében. Gyurcsány Ferenc szerint a siker értékét növeli, hogy "a Fidesz megosztó 

politikája ellenére sikerült elérni ezt az eredményt". 

 

Az LMP is gratulált az RMDSZ-nek 
2012. december 11. – transindex.ro, MTI 

A LMP parlamenti frakciója gratulál az RMDSZ-nek és minden bejutott képviselőnek és 

szenátornak választási sikereikhez - írta Dorosz Dávid az MTI-hez hétfőn eljuttatott 

közleményében. A magyarországi Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának tagja 

úgy fogalmaz, hogy az erdélyi magyarság talán egyik legfontosabb választásán van túl, 

tagjai "a szabálytalanságok, megfélemlítések, valamint a Fidesz megosztó politikája 

ellenére is hallatták hangjukat, és az egységre szavaztak". 

 

Ponta: kizárt, hogy egy régió határait etnikai alapon rajzoljuk meg 
2012. december 11. – transindex.ro, Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Az új régiók úgy a kormánytól, mind a megyéktől is átvesznek majd adminisztratív és 

döntéshozói feladatokat. A régiók újrarajzolása során nem vesszük figyelembe az etnikai 

kritériumokat – jelentette ki hétfőn Victor Ponta. Az etnikai kritérium sehol nem szerepel 

Európában: a régiók kialakításakor kizárólag a lakosság száma, felület és gazdasági 

fejlettség a szempont – fejtegette a politikus az RTV műsorában. 

 

Kovács Péter: a magyarok mintegy 90%-a az RMDSZ-ben bízik 
2012. december 11. – transindex.ro 

Az urnákhoz járuló romániai magyarok 88,81%-a a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetségnek szavazott bizalmat - jelentette ki ma Kolozsváron Kovács Péter főtitkár a 

100%-ban feldolgozott választási eredmények ismeretében. Hangsúlyozta: az eredmény 

értékét növeli, hogy ez egyértelműen meghaladja a tavaszi önkormányzati választások 

során a szövetségre leadott szavazatok arányát. 
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Bajnai: fontos siker az RMDSZ választási eredménye 
2012. december 11. – transindex.ro 

A magyarság romániai politikai képviselete szempontjából fontos siker az RMDSZ 

választási eredménye, amelyet nehézségek között ért el a szövetség - nyilatkozta a 

Transindex megkeresésére Bajnai Gordon, Magyarország volt miniszterelnöke, az Együtt 

2014 Választói Mozgalom egyik alapítója. 

 

Székely István Gergő: a magyar összeredmény soha nem volt ilyen alacsony 
2012. december 11. – transindex.ro 

Ha az RMDSZ és az EMNP összeredményét nézzük, ez 6 százalék alá esett a képviselőház 

esetében, illetve a szenátus esetében 6 százalék körül van, és ez alacsonyabb a 2008-as 

RMDSZ eredménynél - állapítja meg Székely István Gergő, a Transindex és az Erdély FM 

által szervezett keddi politológus kerekasztal-beszélgetésen. A magyarok románokhoz 

viszonyított országos részvételi aránya csökkent 2008-hoz képest. 

 

Hol mozgósítottak és hol nem mozgósítottak jól a magyar pártok? 
2012. december 11. – transindex.ro 

Szilágy megyében a szavazókorú magyar lakosság 49%-át mozgósította a két magyar párt, 

Hargita megyében ez 48%-ot, Szatmár megyében 44%-ot, Maros megyében 43%-ot, 

Kovászna megyében 42%-ot. Székelyföldön a magyar pártok összmozgósítása meghaladta 

az országos mozgósítást. Bihar megye a maga 40%-ával átlagon van. A vesztes Kolozs 

megye: itt a választási joggal rendelkező magyar népességnek csupán 30%át szólították 

meg a magyar jelöltek (az RMDSZ mindössze 26%-ot), aminél csak Temes megyében volt 

alacsonyabb a mozgósítás. A másik nagy vesztes Marosvásárhely, ahol az RMDSZ és a 

magyar mozgosítás egyféle megomlása tapasztalható – mutatott rá Kiss Tamás szociológus 

a Transindex és az Erdély FM keddi választási kerekasztalán. 

 

Biró Zsolt: leszerepelt a megegyezésre képtelen RMDSZ és EMNP 
2012. december 11. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Krónika  

A magyar választók távolmaradással büntették a megegyezésre képtelen pártokat - mondta 

Biró Zsolt Marosvásárhelyen. Az MPP elnöke úgy fogalmazott, mind az RMDSZ, mind az 

EMNP leszerepelt a választásokon. Az RMDSZ megalakulása óta először kapott 400 

ezernél kevesebb szavazatot parlamenti választásokon. Az EMNP ugyan növelte 

támogatottságát a nyári önkormányzati választások óta, de ezt "demobilizáló hatású 

megosztással" tette - vélte a polgári alakulat vezetője. 

 

Sokat vesztett parlamenti súlyából az RMDSZ 
2012. december 11. – transindex.ro 

A szavazatvisszaosztás után 18 képviselői és 9 szenátori mandátumot szereztek az RMDSZ 

jelöltjei az 588 fősre nőtt parlamentben. A 2008-as parlamenti választásokon 22 
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képviselői és 9 szenátori mandátum jutott az RMDSZ-nek a 469 fős parlamentben. Ez azt 

jelenti, hogy a szövetség parlamenti súlya 6,60%-ról 4,59%-ra csökkent. 

 

Az összefogás sem mobilizálta volna a távolmaradókat 
2012. december 11. – Erdély Ma, Paprika Rádió 

Valamennyi erdélyi megyében az országos átlagnál alacsonyabb arányban járultak az 

urnákhoz a választópolgárok vasárnap a romániai parlamenti választásokon. Országos 

szinten a szavazati joggal rendelkezők 41,76% adta le voksát. Péter László szociológust 

arról kérdezték a Paprika Rádió munkatársai, hogy minek tudható be az alacsony 

részvételi arány. 

 

Demeter Szilárd kiszállt az EMNP-ből 
2012. december 11. – manna.ro 

Nem érdekli a hatalom, az ismertsége jóval nagyobb, mint amennyit kényelmesen be tud 

lakni, őrülten, és – ha kellett – fegyelmezett pártkatonaként is tudott dolgozni. Eddig. A 

Manna Facebookon kérdezte, miért most dobja le magáról a pártigát. 

 

Frunda György nem jutott be a szenátusba 
2012. december 11. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

A szavazatvisszaosztás után kiderült: Frunda György nem jutott be a szenátusba a 

marosvásárhelyi választókerületből. Maros megyében a tizenkét mandátumból az USL-nek 

öt, az RMDSZ-nek négy, az ARD-nek kettő és a PPDD-nek egy jutott.  

 

SZNT: legyen a kormányra lépés feltétele a magayr nyelv hivatalossá tétele 
2012. december 11. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma 

Nyílt levélben kérte Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke Kelemen 

Hunort, az RMDSZ elnökét, támassza a szövetség kormányzati részvétele feltételéül a 

Székelyföld területi autonómiáját. Izsák Balázs az RMDSZ választási ígéreteire hivatkozva 

természetes és jogos elvárásnak tekintette, hogy a szövetség csak olyan 

kormánykoalícióban vegyen részt, amely programjába foglalja a magyar nyelv hivatalossá 

tételét Székelyföldön. 

 

Barna Gergő: a konfrontáció nem tett jót az RMDSZ-nek 
2012. december 11. – transindex.ro 

Az EMNP megpróbálta maga mellett mozgósítani az MPP szavazatokat, a jelenlegi és volt 

elnök üzenetei ellenére. Ahol EMNP növekedés volt, az Sepsiszentgyörgy és Gyergyó; ez a 

növekedés 30% körüli lehet – állapította meg ifjabb Toró Tibor a Transindex és az Erdély 

FM keddi választási kerekasztalán. 
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Választások: végleges eredmények Csíkból 
2012. december 11. – szekelyhon.ro 

Hargita megyében a szavazatok több mint 70 százalékát vitte el az RMDSZ, és a Néppárt a 

második legerősebb alakulat közel 15 százalékkal. A román pártok összesített szavazatai 

nem érik el a Néppárt által begyűjtött voksok számát sem. A szavazatok visszaosztása után 

kiderült: az USL kap a megyében még egy képviselői mandátumot. 

 

Állóháború Háromszéken 
2012. december 12. – Krónika 

Levétetné a SIC feliratú táblát Codrin Munteanu Kovászna megyei prefektus, a háromszéki 

RMDSZ eközben az ő leváltását sürgeti. Ugyanakkor úgy tűnik, hogy nem egyedül a 

prefektusnak vannak magyarellenes megnyilvánulásai: „románellenes 

kampányüzeneteiért” támadja Antal Árpád polgármestert a liberális párti Mădălin 

Guruianu. 

 

Szász összeugrasztaná Tőkést Orbánnal? 
2012. december 12. – Krónika  

Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem utasította Szász Jenőt, a Nemzetstratégiai 

Intézet elnökét arra, hogy az RMDSZ mellett foglaljon állást a parlamenti választásokon – 

szögezi le közleményében Tőkés László. Az EP-képviselő rámutat, a marosvásárhelyi 

Népújság december 6-ai számában azt állította, „a magyar közszolgálati televízióban Szász 

Jenő a Nemzetstratégiai Intézet vezetői minőségében azért tette le a garast az RMDSZ 

mellett, mert Orbán Viktorék erre kérték”. A közlemény szerint Tőkés László telefonon 

fordult Orbán Viktorhoz, és a magyar miniszterelnök cáfolta a vele kapcsolatban lábra 

kapott, alaptalan híreszteléseket. 

 

Több mint félmillió magyar nem szavazott 
2012. december 12. – Szabadság 

A körülbelül egymillió magyar választónak több mint fele nem vett részt a decemberi 

parlamenti választásokon. Barna Gergő szociológus szerint, ha nincs az egymásnak 

feszülő, negatív kampány, és nem demobilizálják a bizonytalanokat, az RMDSZ-nek jobb 

választási eredménye lett volna. 

 

Románia választott: tények, vélemények és következtetések 
2012. december 12. - Demokrata - Zárug Péter Farkas 

A vasárnapi választásokat követően a magyar pártok közül az RMDSZ jutott be a 

parlamentben, ennek ellenére Tőkés László választási értékelésében nem tért ki arra, hogy 

mi lehetett az oka az EMNP vereségének, inkább arra hívta fel a figyelmet, hogy az RMDSZ 

máris bejelentette tárgyalási készségét a kormányoldal pártjainak. Orbán Viktornak is be 

kell látnia, hogy ha szavazatokat szeretne szerezni Erdélyből a 2014-es választásokra akkor 
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el kell kezdenie a tárgyalásokat az RMDSZ új generációs politikusaival köztük Kelemen 

Hunorral, hiszen vagy az érdektelenség, vagy az eredmények miatt meglepetések érhetik. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2012. december 12-i számában olvasható.) 

 

Keresztény platform alakult az MKP-n belül 
2012. december 11. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Keresztény platform jött létre az MKP-n belül. Elnöke Stubendek László lett, aki arra az 

újságírói kérdésre, hogy nevezhető-e a platform megalakítása az MKP válaszának Fehér 

Csaba azon bejelentésére, hogy pártot alapít Magyar Kereszténydemokrata Szövetség 

néven, elmondta: így is lehet értelmezni a dolgot, ám a platform létrehozására már évek 

óta volt igény. Azért nem lehetett elindítani korábban a kezdeményezést, mert az MKP régi 

alapszabálya ezt nem tette lehetővé. 

 

A magyar kormány gratulált Berényi Józsefnek  
2012. december 11. – Felvidék Ma 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnökének tisztségébe való újraválasztása 

alkalmából gratulált Orbán Viktor miniszterelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

és Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. 

 

Kerületi szintű egyeztetés - Ismét tárgyaltak az MKP és a Most-Híd vezetői 
2012. december 11. – hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd Nyitra megyei vezetői hétfőn 

Érsekújvárban egyeztettek a közelgő megyei önkormányzati választásokról. A két párt 

kerületi szerveiben azt vizsgálják, hogy a megyei választásokon elérhető legnagyobb siker 

érdekében miként működhetne együtt az MKP és a Most-Híd. 

 

Önkormányzatiság nélkül illúzió a magyarság megmaradása a Felvidéken  
2012. december 11. – Szabad Újság 

Az idén megtörtént a talpra állás, jövőre kezdődhet az építkezés - állítja Berényi József, a 

Magyar Közösség Pártja újraválasztott elnöke, aki szerint az MKP a hétvégi tisztújító 

kongresszusa után a magyarság megmaradásának kérdéseiben hajthatatlan, ugyanakkor 

gyűjtőpárt jellegét megtartó politikai pártként tekint a jövőbe. Legfontosabb célként az 

önkormányzatiság, vagyis az autonómia ügyére tekint a párt, melynek elérése nélkül csak 

illúzió és üres beszéd a magyarság megmaradása. 

 

Kukan: a kettős állampolgárság normális 
2012. december 12. – Új Szó 

„Szerintem a szlovák jogrend az EU standardjainak megfelelően széles körű jogokat 

biztosít magyar honfitársainknak. Ami problémát jelenthet, s ami miatt jogosan 
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panaszkodhatnak a magyarok, az inkább a jogalkalmazás. Jelentős probléma például az 

állampolgárság. Elfogadhatatlannak tartom, hogy a magyar állampolgárság felvétele miatt 

veszítsék el szlovák állampolgárságukat a szlovákiai magyarok. Szerintem a kettős 

állampolgárságnak teljesen normálisnak kellene lennie a mai világban” – mondta Eduard 

Kukan volt külügyminiszter az Új Szónak adott interjújában. 

 

Megvitatták – nem oldották meg 
2012. december 12. – Virág Árpád – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Tartományi Képviselőháznak a költségvetési rendszerről szóló törvényre benyújtott 

módosítási indítványát, és ennek keretén belül a Szerbiai Demokrata Párt által benyújtott 

és a vajdasági parlament által elfogadott módosítási indítványt vitatták meg a köztársasági 

képviselők. Pásztor István elmondta, hogy a szavazás feltételezhető kimenetele ellenére 

sem volt hiábavaló a vita – a kormány az előterjesztett javaslat elutasítása mellett foglalt 

ugyanis állást –, az ugyanis Vajdaság pénzelésének problematikáját vetette fel a 

köztársasági parlamentben.  

 

Az első félévben előbbre léphet Szerbia, Koszovó és Macedónia az uniós 
integrációban 
2012. december 11. – Vajdaság Ma 

Jövő év első felében előbbre léphet Szerbia, Koszovó és Macedónia az uniós integrációban, 

ha az Európai Bizottság tavasszal pozitívan értékeli az általuk addig nyújtott teljesítményt 

- helyezték kilátásba kedden este Brüsszelben az EU-országok európai ügyekkel foglalkozó 

tárcavezetői. Erato Kozaku-Markullisz, az EU soros elnökségét ez év végéig ellátó Ciprus 

külügyminisztere, valamint Štefan Füle bővítési EU-biztos közös sajtótájékoztatón 

jelentette be: hosszas vita után arra jutottak az EU-tagállamok képviselői, hogy az uniós 

javaslattevő-végrehajtó testület kedvező tartalmú tavaszi értékelése esetén Szerbia, illetve 

Macedónia az év közepén megkezdheti az EU-csatlakozási tárgyalásokat. 

 

Bencsik Orsolya Szirmai-díjas 
2012. december 11. – Vajdaság Ma 

A Szirmai Károly Irodalmi Díj bírálóbizottsága (Bányai János, Csorba Béla és Gerold 

László) 2012. december 6-án és 11-én megtartott ülésén áttekintette az elmúlt két év 

vajdasági magyar novellatermését, és a díjat egyhangúlag Bencsik Orsolya: Akció van! 

címen a Forum Könyvkiadó, a József Attila Kör és a prae.hu kiadó gondozásában 

megjelent elbeszéléskötetéért ítélte oda.  
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Nem távolították még el a gyűlöletkeltő táblát 
2012. december 11. – Pannon RTV 

Még mindig ott áll a magyarság elleni nemzeti gyűlöletkeltő tábla Topolya határában. Az 

illetékes állami szervek annak ellenére sem távolítják el a magyarságot sértő feliratú táblát, 

hogy a rendőrség feljelentést tett az ügyészségen. Eladom a házam. Elköltözök a magyar 

fasiszták nyomása miatt – hirdeti a tábla Vajdaságban az autópálya topolyai lejáratánál 

már november 29-e óta. Ennek közvetlen közelében kommunista jelképekkel hirdeti 

egyesületét a magát Antifasiszta Mozgalomnak nevező civil szervezet. 

 

Salánki oktatásügy: megszólalt egy pedagógus 
2012. december 11. – Kárpátalja Ma 

Korábbi híradásokból tudható, hogy a Salánki Mikes Kelemen Középiskola háza táján a 

közelmúltban voltak már konfliktusok. Eszünkbe juthat például annak a tanfelügyelőnek a 

nacionalista kijelentése, aki az iskolában azt követelte a magyar pedagógusoktól, hogy 

ukránul írják az osztálysarkot, mivel „ukrán kenyeret esznek". Minap az iskola egy ukrán 

nemzetiségű munkatársával közölt megrázó interjút a Csorna Hora nagyszőlősi hetilap 

internetes változata. Az interjút, mely nagyszerűen rávilágít a salánki iskolában, s 

általában az oktatásügyben uralkodó állapotokra, minden kommentár nélkül, teljes 

terjedelmében olvasható a Kárpátalja Ma oldalán. 

 

Az életünket áldozzuk azért, amit létrehozunk - Interjú Jankovics Marcellal  
2012. december 11. – Kárpátalja Ma 

Jankovics Marcell rengeteg díjat, elismerést mondhat a magáénak, munkássága 

világszínvonalra emelte a magyar rajzfilmművészetet, Oscar-díjra jelölték, generációk 

nőttek fel a meséin, több száz film van a háta mögött. Eredményei alapján mondhatná, 

befejezte az életművét, de ma is folyamatosan dolgozik, ír, kutat, előadásokat tart. 

Legutóbb Beregszászban járt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Pro 

Cultura Subcarpathica civil szervezet vendégeként. A művésszel készített interjú a 

Kárpátalja Ma hírportálon olvasható. 

 

Egy éven belül aláírhatja az EU a társulási megállapodást Ukrajnával  
2012. december 11. – MTI, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Aláírhatja az Európai Unió a társulási megállapodást Ukrajnával bizonyos feltételek 

teljesülése esetén a jövő novemberi Keleti Partnerség csúcstalálkozóig bezárólag - áll az 

Európai Unió külügyminisztereinek hétfői nyilatkozatában. A külügyminiszterek 

megállapítják, hogy az ország európai közeledése Kijev három területen való 

teljesítményétől függ. Attól, hogy mennyire felelnek meg az idei választások és az azt 

követő intézkedések a nemzetközi szabványoknak, továbbá hogy milyen fejlemények 

tapasztalhatók a "szelektív igazságszolgáltatás", illetve annak jövőbeni megakadályozása 
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terén, valamint hogy milyen ütemben halad a társulási megállapodás megkötéséhez 

szükséges reformok végrehajtása. 

 

A HMIK békés tüntetést szervezett a nemzetközi vonatjáratok 
megszüntetése ellen  
2012. december 11. – Új Magyar Képes Újság 

December 7-én került sor a Szarajevó-Budapest, illetve a Pélmonostor-Pécs vasúti járatok 

eltörlése elleni békés tüntetésre, amelyhez a HMIK tagjain kívül több érintett diák, illetve 

utas csatlakozott. A fiatalok délután négy óra körül kezdtek gyülekezni az eszéki 

pályaudvar előtti parkolóban, ahol elkészítették a transzparenseket. Az eleinte szűkebb, 

csak HMIK-tagokból álló csoporthoz nemsokára csatlakoztak a Magyarországon tanuló 

egyetemisták, akik a leginkább érintettek a dologban, de részt vettek olyanok is, akik 

ritkábban vonatoznak. 

 

Első kétnyelvű Waldorf-óvoda 
2012. december 11. – Volksgruppen 

Az elmúlt héten megnyílt Burgenlandban az első kétnyelvű Waldorf óvoda Pamhagenban. 

A Pannónia Waldorf óvodában az elejétől kezdve kétnyelvűen zajlik a foglalkozás a 

határhoz közel lakó gyermekeknek. Az ünnepélyes megnyitóra szombaton került sor, 

díszvendégi beszédeket tartottak Resetar Michaela, Tartományi Tanácsosnő, Lévai Anikó, 

a magyar miniszterelnök felesége és Goldmann Brigitte, az óvoda docense. 
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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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