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A diaszpóramagyarság érdekében együttműködik a nemzetpolitikai 
államtitkárság és az MTVA 
2012. december 13. – MTI, hirado.hu 

Együttműködik a jövőben a diaszpórában élő magyarság tájékoztatása érdekében a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a Nemzeti Regiszter című honlapot 

működtető Nemzetpolitikai Államtitkársága a Médiaszolgáltatás-támogató és 

Vagyonkezelő Alappal (MTVA). Az erről szóló megállapodást Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár és Böröcz István, az MTVA vezérigazgatója 

csütörtökön, sajtótájékoztató keretében írta alá Budapesten, a Magyarság Házában. Az 

együttműködés értelmében a felek megosztják egymással a külhoni magyarság életét 

érintő információkat, és azokról kölcsönösen tájékoztatják nézőiket, hallgatóikat, 

olvasóikat. 

 

Borbély: elvi megállapodás sem született az RMDSZ-USL találkozón 
2012. december 13. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Nem született megállapodás az USL-vel arról, hogy az RMDSZ együttműködik-e vagy sem 

a szociálliberális szövetséggel - jelentette ki Borbély László. Az RMDSZ politikai alelnöke 

szerint elvi megállapodás sem született, így nyitott kérdés, hogy a szövetség ellenzékben 

marad-e, parlamenti együttműködési megállapodást köt-e az USL-lel, vagy kormányzati 

szerepet vállal akár úgy, hogy lesznek miniszterei a kabinetben, akár úgy, hogy csak 

államtitkárokat és egyéb hivatalvezetőket jelöl. 

 

Selye egyetem maradhat 
2012. december 14. – Új Szó 

Várhatóan megmenekül a komáromi Selye János Egyetem a főiskolává való leminősítéstől. 

Ez derül ki Dušan Čaplovič oktatási miniszter parlamenti felszólalásából, amellyel a 

felsőoktatási törvény vitáját zárta le. Ebben megmagyarázta, hogy miért utasítják el a Híd 

parlamenti képviselői által a Selye egyetemi rangjának megőrzését is szolgáló javaslatokat. 

„A Selye esetében elfogadtam egy intézkedést, amely jelenleg még nincs lezárva, várom a 

következő akkreditációt” – mondta felszólalásában a miniszter. Čaplovič szavai azt jelzik, 

hogy a Selye és még néhány szlovák egyetem leminősítését kimondó kormányhatározat 

nem kerül a kormány elé, megvárják a következő, új rendszerű akkreditáció eredményét. 

 

EMNP: még nem tudunk mozgósítani 
2012. december 13. – Krónika, szekelyhon.ro 

A választási eredmények azt jelzik, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) még nem 

tudja megszólítani a magyarságot, az RMDSZ pedig már nem tud lehetőséget biztosítani az 

életminőség javítására, ezért a továbbiakban még nagyobb bátorságra és együttműködésre 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 
E

rd
é

ly
 

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/13/13/A_diaszporamagyarsag_erdekeben_egyuttmukodik_a_nemzetpolitikai_allamtitkarsag_es.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/13/13/A_diaszporamagyarsag_erdekeben_egyuttmukodik_a_nemzetpolitikai_allamtitkarsag_es.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=31557
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69945


 

 

 

 

 

 
3 

van szükség – fogalmaztak eredményértékelő sajtótájékoztatójukon a néppárt Maros 

megyei vezetői. 

 

Változások az önkormányzatokban 
2012. december 13. – Krónika 

Szatmár és Bihar megyében is változások lesznek önkormányzati szinten, miután 

tanácsosok nyertek parlamenti mandátumot. Bihar megyében például mind a megyei, 

mind a városi önkormányzati testület RMDSZ-frakciójának vezetője nyert törvényhozói 

tisztséget. A megyei közgyűlésből Szabó Ödön jutott visszaosztással parlamenti képviselői 

helyhez. 

 

MPP: Toróék mondjanak le 
2012. december 13. – Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) vezérkarának le kellene mondania, mert nem tudták 

hitelesen képviselni az autonómiát, jelentette ki csürtörtöki sajtótájékoztatóján Kulcsár 

Terza József. 

 

Még idén százmillió forintot kap a Szász Jenő vezette Nemzetstratégiai 
Intézet 
2012. december 13. – transindex.ro, Krónika 

Még ebben az évben 100 millió forintot kap a Nemzetstratégiai Intézet - olvasható abban a 

határozatban, amelyet kedden közölt a Magyar Közlöny. Az Orbán Viktor által aláírt 

határozatból kiderül, hogy az intézet létszáma a januári induláskor száz fős lesz. 

 

Márton Árpád: törvénytelenül jutott mandátumhoz Marius Obreja 
2012. december 13. – transindex.ro, Erdély Ma 

Törvénytelenül jutott szenátori mandátumhoz Marius Obreja, a háromszéki PNL elnöke - 

állítja Márton Árpád. Az RMDSZ képviselője szerint az USL csak akkor juthatott volna 

szenátori tisztséghez Kovászna megyében, ha a rá adott töredékszavazatok összesítése után 

kijött volna egy mandátum. Hozzátette: a mandátumelosztást matematikai képlet alapján 

számítógép végzi, de lehet kérni az újraszámolást. 

 

Egész napos magyar adása lesz a Marosvásárhelyi Rádiónak 
2012. december 13. – transindex.ro 

A Román Rádiótársaság szerdai határozata értelmében egész napos magyar nyelvű adása 

lesz a Marosvásárhelyi Rádiónak. A Marosvásárhelyi Rádió főszerkesztő-helyettese 

elmondta, az igazgatótanácsi döntés arról szólt, hogy a marosvásárhelyi kisebbségi 

műsoroknak egy külön frekvenciát biztosítanak. 

 

 

E
rd

é
ly

 

http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69947
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69948
http://itthon.transindex.ro/?hir=31551
http://itthon.transindex.ro/?hir=31551
http://itthon.transindex.ro/?hir=31553
http://itthon.transindex.ro/?hir=31554


 

 

 

 

 

 
4 

Díszdoktorává avatta Mihai Răzvan Ungureanut a Pécsi Tudományegyetem 
2012. december 13. – transindex.ro 

Díszdoktorává avatta Mihai Răzvan Ungureanu volt kormányfőt és Jari Vilén korábbi finn 

nagykövetet a Pécsi Tudományegyetem (PTE) csütörtöki ünnepi szenátusi ülésén.  

 

Szász Attila: minden körülmény adott volt az egész napos magyar rádióadás 
sugárzásához 
2012. december 13. – transindex.ro 

A Román Rádiótársaság szerdai határozata értelmében egész napos magyar nyelvű adása 

lesz a Marosvásárhelyi Rádiónak. Szász Attila főszerkesztő-helyettes szeretné, ha a 

fennállás 55. évfordulóján, március másodikán már szólna az egész napos magyar adás. 

 

A választásoknak vége, de a kampány hangneme megmaradt 
2012. december 13. – Erdély Ma, Háromszék 

Bár a parlamenti választásoknak már vége, a pártok nyilatkozatainak hangneméből úgy 

tűnik, a kampány még tart – hangzott el egy, a romániai parlamenti választásokat értékelő 

rendezvényen szerdán Budapesten a Magyar Külügyi Intézet és a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet által szervezett beszélgetésen. 

 

Lapok az USL és az RMDSZ közti tárgyalásokról 
2012. december 13. – Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Elvi egyezség született a választásokon győztes Szociálliberális Szövetség (USL) és a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) vezetősége között a csütörtöki bukaresti 

lapok szerint arról, hogy az RMDSZ részt vesz valamilyen szinten a választások nyomán 

felálló új USL- kormányzatban, de azt valószínűsítik, hogy a magyar politikusok főleg a 

közigazgatás második-harmadik vonalában kapnak tisztségeket. 

 

Viszolyognak a fiatalok az urnáktól 
2012. december 13. – manna.ro 

Kiss Tamás szociológus szerint az RMDSZ-t leginkább a középkorúak támogatják, az 

EMNP-t támogatók körében a fiatalok szintén alulreprezentáltak. Az Utolsó pecsét nem 

pusztán heccből készült. 

 

Változatlanul az RMDSZ képviseli az erdélyi magyarságot 
2012. december 13. – Nyugati Jelen 

Az Európai Parlament (EP) Hagyományos Kisebbségek, Nemzeti Közösségek és Nyelvek 

kérdésével foglalkozó Frakcióközi Munkacsoportjának (Kisebbségi Intergroup) csütörtöki 

strasbourgi ülésén Winkler Gyula, az RMDSZ európai parlamenti képviselője beszámolt a 

romániai választási eredményekről. 
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Az országos elnökség dönt az MPP-s "partizánokról"? 
2012. december 13. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A MPP országos elnöksége előtt kell majd számot adniuk az alakulat azon helyi vezetőinek, 

akik a párt hivatalos hozzáállásával ellentétben együttműködési megállapodásra jutottak 

az EMNP-vel – jelentette ki Kulcsár Terza József, háromszéki elnök. 

 

Összegeztek az EMNP udvarhelyszéki jelöltjei 
2012. december 13. – Kovács Eszter – szekelyhon.ro 

Kampánytapasztalatairól számoltak be az Erdélyi Magyar Néppárt udvarhelyszéki jelöltjei. 

A parlamenti választások summázásaként László János, a párt udvarhelyszéki 

szervezetének elnöke elmondta: bár a részvétel országszerte gyenge volt, a számokból 

kiderül, hogy Udvarhelyszéken nőtt a néppárt támogatottsága. 

 

Az MKP kész saját elnökjelöltet állítani 
2012. december 13. – TASR, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja szívesen támogatna egy jobboldali elnökjelöltet, ha az azonosul 

a kisebbségi minimumban foglaltakkal. Amennyiben nem lesz olyan jobboldali elnökjelölt, 

aki felvállalja a kisebbségi minimumot, az MKP kész saját jelöltet állítani. 

 

Berényi: Hiba volt akadályozni a platformosodást 
2012. december 13. – Kossuth Rádió, hirek.sk 

Berényi József szerint korábban, amikor a magyarságot még csak az Magyar Koalíció 

Pártja képviselte, hiba volt az akkori platformok megszüntetése. Az újonnan megválasztott 

elnök a tömörülés megerősödését a tagoltabb pártélettől várja. 

 

Megnyílt Kassán a Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzletfejlesztési irodája 
2012. december 13. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Megnyílt Kassán a Kárpát-medence nyolcadik, egyben Felvidék első üzletfejlesztési irodája 

a Kárpát Régió Üzleti Hálózat keretein belül, így immár négy országban működnek a 

hálózat irodái - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). Radetzky Jenő 

miniszteri biztos kiemelte: a felvidéki gazdaság számára fontos kitörési pontok 

megtalálása közös érdek, amelyek segíthetnek az ország északi és déli régiói közötti 

különbségek csökkentésében, és egyértelműen hasznára lehetnek a felvidéki gazdaságnak. 

 

Kövér László gratulált Berényinek 
2012. december 13. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Az Országgyűlés elnöke levélben gratulált Berényi Józsefnek, abból az alkalomból, hogy a 

hétvégén jelentős többséggel ismét a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnökévé 

választották. 
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3,5 millió forint folyt be a krasznahorkai várért tartott borárverésen 
2012. december 13. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Három és fél millió forint folyt be a Pannónia Női Borrend által a leégett krasznahorkai vár 

felújításáért rendezett szerdai budapesti borárverésen. 

 

Munkanélküli a vajdaságiak egytizede 
2012. december 13. – Vajdaság Ma 

A nemzeti foglalkoztatási szolgálat nyilvántartása szerint Vajdaságban mintegy 200.000 

munkanélküli személyt tartanak nyilván, vagyis Vajdaság népességének 10 százalékát, 

jelentette ki Vladimir Srdić, a szolgálat vajdasági fiókintézetének igazgatója. A 

munkanélküliek száma a nyilvántartásban az elmúlt öt év során nagyjából állandó, mondta 

a Tanjugnak, s hozzátette, az évnek ebben a szakában ez a szám általában 200.000 körül 

mozog.  

 

Konzuli fogadónap Zomborban 
2012. december 13. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Tekintettel a magyar állampolgárság megszerzése iránti érdeklődés növekedésére, 

Magyarország szabadkai főkonzulátusa az utóbbi néhány hónapban havonta tartott 

konzuli fogadónapot Zomborban, a CMH-irodában. Ma minden valószínűség szerint az 

idei utolsó ilyen lehetőség adódott azok számára, akik idejében jelezték, hogy itt szeretnék 

benyújtani kérelmüket. A 128 ügyfelet dr. Tóth Anikó konzul és munkatársai fogadták. 

 

12 milliárd dinár Belgrádból  
2012. december 14. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

A köztársasági kormány csütörtökön átutalt 12 milliárd dinárt a tartományi költségvetés 

számlájára, amelynek köszönhetően Vajdaság büdzséje jövőre 71 milliárd dinárt tesz majd 

ki – jelentette ki Bojan Pajtić tartományi kormányfő. Mint megjegyezte, gyakorlatilag ez 

azt jelenti, hogy nem lesz szükség az ideiglenes pénzelés bevezetésére és hamarosan 

elkészülhet 2013-as költségvetés, amely a 71 milliárd dináros kerettel összhangban lesz az 

alkotmány által előírt hétszázalékos kötelezettségnek. 

 

EU: Most minden Szerbián múlik  
2012. december 14. – Magyar Szó 

Az Európai Unió állam- és kormányfőinek csütörtökön Brüsszelben megkezdődött idei 

utolsó csúcstalálkozójának résztvevői üdvözölték a minap meghozott miniszteri szintű 

tanácskozás határozatait, amelyek megnyitották az utat Szerbia előtt, hogy 2013 júniusáig 

megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat. Rámutattak arra, hogy most már minden 

Szerbián múlik. 
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REKOM a fiatalok jövőjéért  
2012. december 14. – Magyar Szó 

Az elmúlt időszakban a REKOM-ért Kezdeményezés újabb utcai aláírásgyűjtésbe és 

elsősorban a fiatalokat megcélzó előadássorozatba kezdett Szerbia különböző városainak 

utcáin. A regionális kezdeményezés tavaly indult útjára azzal az eltökéltséggel, hogy 

összegyűjtsön egymillió aláírást a kilencvenes években elkövetett háborús bűnök, illetve az 

emberi jogok megsértésének feltárásával foglalkozó regionális bizottság megalapítása 

érdekében. A REKOM a fiatalok jövőjéért elnevezésű akcióról Željko Stanetić, a Vajdasági 

Civil Központ igazgatója számolt be. 

 

Elmaradt gesztus a nyelvtörvény kapcsán  
2012. december 14. - Kárpátalja 

Beregszász és a Beregszászi járás után múlt pénteken az Ungvári Járási Tanács is 

napirendjére tűzte a nyáron elfogadott új nyelvtörvény egyes, a kisebbségi 

nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezéseinek helyi alkalmazását. Az e tárgyban elfogadott 

határozatból ugyanakkor kimaradt a magyar nyelv regionális státuszának elismerésére 

vonatkozó rész.  

 

A járási ügyész feleségét nem hajlandó elmarasztalni az ukrán bíróság  
2012. december 14. - Kárpátalja 

Csapon Halina Car polgármester és környezete nem ért egyet az új ukrán nyelvtörvénnyel, 

és bár nincs ahhoz joga, de igyekszik annak Csapon történő végrehajtását akadályozni. A 

helyi KMKSZ-alapszervezet ezt megunva a helyi referendumokról szóló törvény alapján 

aláírásgyűjtést kezdeményezett, de törvényi kötelezettségét megszegve a polgármester 

asszony nem jegyezte be a kezdeményező csoportot, semmibe véve háromszáz csapi lakos 

akaratát. A KMKSZ-alapszervezet emiatt beperelte. A bírósági fejleményekről Balogh 

Oszkárt, a Csapi Városi Tanács KMKSZ-es képviselőjét, az aláírásgyűjtést kezdeményező 

csoport elnökét kérdezte a Kárpátalja. 

 

„...valós esélyegyenlőséget az oktatás minden szegmensében”  
2012. december 14. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek (KMPSZ) folytatnia kell a küzdelmet a helyi 

magyarság jogainak a megtartásáért, s ugyanakkor élnie kell azokkal a lehetőségekkel, 

amelyeket az új nyelvtörvény biztosít – hangzott el egyebek mellett a szakmai 

érdekvédelmi szervezet XX., tisztújító közgyűlésén, melyre múlt szombaton került sor 

Beregszászban. 
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Számítástechnikai eszközök magyar iskoláknak  
2012. december 14. - Kárpátalja 

A magyarországi Nexon vállalat korszerű informatikai eszközökkel támogatott három 

kárpátaljai magyar általános iskolát. Az eszközöket a beregszászi járási Sárosoroszi 

Általános Iskolában adták át a cég képviselői a sárosoroszi, tiszakeresztúri és huszti 

magyar általános iskolák igazgatóinak, az adományozást kezdeményező és segítő 

beregszászi magyar konzulátus és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

képviselőinek jelenlétében. 

 

Privátfilmek őrvidéki magyaroktól is 
2012. december 13. – Volksgruppen 

„Fény- és árnyékvilágok" Amatőrfilmek Burgenlandból a címe a Tartományi Galéria 

aktuális kiállításának. A tárlaton mintegy 30 képernyőn futnak ismétlődve a 12 perces 

válogatások. A filmek többsége az 50-es 60-as évekből származik. Baumgartner Gerhard 

burgenlandi magyar történész gyűjtötte össze az anyagot. 
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http://karpataljalap.net/2012/12/14/szamitastechnikai-eszkozok-magyar-iskolaknak
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/175332/
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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/

