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A határon túli magyarokkal is konzultál a kormány  
2012. december 14. – MTI, hirado.hu 

A határon túl élő magyar állampolgárokkal is nemzeti konzultációt kezd a kabinet - derül 

ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból, amely az 

egyeztetés témájáról nem rendelkezik. 

 

HVG: jövő héten veszi át a Nemzetstratégiai Intézet vezetését Szász Jenő 
2012. december 14. – transindex.ro, hvg.hu 

Konfliktusa is származhat Magyarországnak Romániával a Nemzetstratégiai Intézet miatt, 

ugyanis az közhatalmat gyakorló magyar szervként működtetne irodát Székelyudvarhelyen 

– írja a HVG. A frissen létrehozott kutatóintézet vezetésével Szász Jenő volt MPP-elnököt 

bízta meg Orbán Viktor, aki miniszterelnöki rendeletben rögtön 100 millió forintot 

biztosított az idei évre. 

 

A Rákóczi Szövetség idei beiratkozási programjáról 
2012. december 14. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó 

Szeptember 5-én Kassán, a Márai Sándor Alapiskolában vette kezdetét a Rákóczi 

Szövetség beiratkozási programjának keretében a magyar iskolakezdők ösztöndíjainak 

átadása. Az ösztöndíjakat szeptember és december között 100 felvidéki magyar településen 

és 22 partiumi helyszínen adta át a Szövetség, több ízben neves közéleti személyiségek, 

illetve a program támogatóinak a részvételével. A szervezet 4050 diákot részesített 

támogatásban. 

 

Kerék-Bárczy: pénzkidobás a Friends of Hungary-ra fordított 4 milliárd 
2012. december 14. – ATV 

A határon túli magyarokkal való kapcsolattartás a magyar állam külképviseleteinek 

alapfeladata, erre nem kell külön létrehozni a Friends of Hungary Alapítványt – ezt Kerék-

Bárczy Szabolcs mondta az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. 

 

Antonescu miatt nem lesz RMDSZ-es miniszter a kormányban? 
2012. december 14. – transindex.ro, maszol.ro 

A gandul.info értesülései szerint Crin Antonescu PNL-elnök ellenállásán bukott el az 

elképzelés, hogy az RMDSZ miniszteri szinten képviseltesse magát az új kormányban. A 

lap úgy tudja, hogy Victor Ponta amellett foglalt állást, hogy a szövetségnek legalább egy 

minisztere legyen a kabinetben. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/12/14/19/A_hataron_tuli_magyarokkal_is_konzultal_a_kormany.aspx?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=31567
http://ujszo.com/online/kulfold/2012/12/14/a-rakoczi-szovetseg-idei-beiratkozasi-programjarol
http://atv.hu/cikk/20121211_kerek_barczy_szabolcs?source=hirkereso
http://itthon.transindex.ro/?hir=31565
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Molnár Zsolt: a Temes megyei magyarság sajátos problémája a foghíjas 
oktatási rendszer 
2012. december 14. – transindex.ro 

Négy évig Molnár Zsolt, az RMDSZ legfiatalabb honatyája képviselheti a parlamentben a 

bánsági magyarságot. A Transindex megkérdezte, miért vállalta, és mit tart a legfontosabb 

feladatának. 

 
Kiesnek Toróék Orbán Viktor kegyeiből? 
2012. december 14. – Cseke Péter Tamás – maszol.ro 

Vannak már arra utaló jelek, hogy a parlamenti választások után az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) politikusai kegyvesztetté válnak Budapesten – vagy legalábbis ők maguk 

tartanak attól, hogy kiesnek Orbán Viktor magyar kormányfő és a Fidesz kegyeiből. 

 

Victor Ponta majdnem lenácizta Orbán Viktort 
2012. december 14. – maszol.ro 

A „keresztnéven kívül semmi közös nincsen bennünk” – jelentette ki Victor Ponta a 

magyar miniszterelnökről a Die Welt című német lapban pénteken megjelent interjúban. A 

felvetésre, hogy a Romániával szemben megfogalmazott európai uniós kritikát a 

Magyarországgal kapcsolatos bírálatokkal együtt kell kezelni, kifejtette: tévedés közötte és 

Orbán Viktor között párhuzamot vonni. Ponta megjegyezte, hogy tőle „mi sem áll távolabb, 

mint a nemzeti bank státusának megtámadása és a média szabadságának korlátozása”, és 

míg ő a politikai közép baloldalán áll, a magyar miniszterelnök a jobboldalhoz tartozik, „ha 

nem a szélsőjobbhoz”. 

 

Kovács Péter: mind az öt célunkat teljesítettük 
2012. december 14. – maszol.ro 

Az RMDSZ öt célt tűzött ki a választási kampány előtt, és ezeket teljesítette – jelentette ki a 

maszol.ro-nak Kovács Péter főtitkár, akit arra kértek, hogy a Szövetségi Képviselők 

Tanácsának (SZKT) szombati marosvásárhelyi ülése előtt röviden értékelje a választási 

eredményeket. 

 

Kató Bélát választották az Erdélyi Református Egyházkerület püspökévé 
2012. december 14. – transindex.ro, maszol.ro 

Kató Béla sepsiillyefalvi lelkészt, jelenlegi püspökhelyettest választotta püspökévé az 

Erdélyi Református Egyházkerület közgyűlése. A Kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai 

Központban tartott, péntek estig elhúzódó közgyűlésen Kató Béla a szavazatok több mint 

kétharmadát kapta meg. A tisztségre még Székely József Kolozsvár alsóvárosi lelkészt 

jelölték. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=19152
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19152
http://maszol.ro/index.php/belfold/6331-mit-remel-toro-t-tibor-a-budapesti-kormanytol
http://maszol.ro/index.php/belfold/6331-mit-remel-toro-t-tibor-a-budapesti-kormanytol
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/6355-victor-ponta-majdnem-lenacizta-orban-viktort
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/6367-kovacs-peter-mind-az-ot-celunkat-teljesitettuk
http://itthon.transindex.ro/?hir=31571
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Kolozsvár: etnikai kérdést kreált a temető-szabályzatból az USL 
2012. december 14. – transindex.ro 

Elutasították a Házsongárdi temetőre is vonatkozó határozattervezetet a tanácsülésen. Egy 

USL-s azt állította, a magyarok fel akarják számolni a román kegyeleti emlékeket. 

 

Az MKP továbbra is támogatja a Selye Egyetemet  
2012. december 14. – Felvidék Ma, Új Szó 

Magyar Közösség Pártja (MKP) jó irányú elmozdulásnak tartja, hogy a komáromi Selye 

János Egyetem további sorsáról a 2014-es komplex akkreditáció eredménye alapján 

születik meg a döntés. 

 

Tóth János rektor üdvözli a Selye János Egyetemmel kapcsolatos bejelentést 
2012. december 14. – hirek.sk 

Tóth János, a Selye János Egyetem rektora üdvözli a hírt, hogy a Selye János Egyetem 

leminősítése egyelőre nem fenyeget, mert az erre vonatkozó határozatot Dušan Čaplovič 

miniszter nem terjeszti elő. 

 

Ülésezett a kisebbségekért felelős kormánytanács 
2012. december 14. – TASR, hirek.sk 

A kormánytanács ülésén megvitatták a szlovákiai nemzeti kisebbségek nyelvhasználatának 

állapotáról szóló jelentést, melyet A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos mutatott 

be. A jelentés három szakaszra tagolódik. Az első részben az előterjesztő felsorolja azoknak 

a jogszabályoknak és normáknak az összességét, amelyek szabályozzák a nemzeti 

kisebbségek nyelvhasználatát Szlovákiában. A jelentés mások részében a törvény hivatali 

érintkezésben való alkalmazását ismertette a kormánybiztos. A jelentés harmadik része 

azokkal az intézkedésekkel foglalkozik, amelyeket az államigazgatási szerveknek a törvény 

végrehajtása érdekében foganatosítaniuk kellene. 

 

Szlovákiai magyar jubilánsokat köszöntöttek a magyar nagykövetségen  
2012. december 14. – MTI, Fevidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A szlovákiai magyar kulturális és tudományos élet jubileumokat ünneplő nagyjait 

köszöntötték csütörtökön Magyarország pozsonyi nagykövetségén. Az ünnepségen Balogh 

Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete köszöntötte a jubilánsokat: Kopócs Tibor 

grafikus és festőművészt, Schrantz György festőművészt, Dráfi Mátyás színészt, Bauer 

Győző akadémikust, volt nagykövetet, Hulkó Gábor egyetemi tanárt és Keszeli Ferenc 

költőt, újságírót. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=19160
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/12/14/az-mkp-tovabbra-is-tamogatja-a-selye-egyetemet
http://www.hirek.sk/oktatas/20121214154119/Toth-Janos-rektor-udvozli-a-Selye-Janos-Egyetemmel-kapcsolatos-bejelentest.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121214141637/Ulesezett-a-kisebbsegekert-felelos-kormanytanacs.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/12/14/szlovakiai-magyar-jubilansokat-koszontottek-a-magyar-nagykovetsegen
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Abakis: Fico a legmegbízhatóbb, Bugár a második  
2012. december 14. – SITA, bumm.sk, Új Szó 

Robert Fico a legmegbízhatóbb politikus a lakosság véleménye szerint, Bugár Béla pedig a 

második helyen szerepel - derül ki az Abakis közvélemény-kutató ügynökség pénteken 

ismertetett felméréséből. 

 

Újvidéki Jogi Kar: alkotmányjogból és történelemből lesz a felvételi 
2012. december 14. – Vajdaság Ma 

A következő tanévtől kezdve az újvidéki jogi karra felvételizők szerb nyelv és irodalom 

valamint történelem helyett alkotmányjogból és történelemből tesznek vizsgát. Ez a 

magyar hallgatók számára jelentős könnyítést és valós esélyegyenlőséget teremt, közli a 

Magyar Nemzeti Tanács. A jogi kar idei felvételi vizsgáján - a 10 éves gyakorlattól eltérően 

– a magyar hallgatók nem felvételizhettek magyar nyelvből és irodalomból, hanem szerb 

irodalomból magyarul aminek következtében felvételi eredményeik jelentősen elmaradtak 

a várakozásoktól. 

 

Megtérítették a hallgatók tandíját 
2012. december 14. – Pannon RTV 

Megtérítették a tandíját annak a három magyar hallgatónak, akik az újvidéki Jog Karra 

költségtérítésesként jutottak be a megváltozott felvételi miatt – áll a Magyar Nemzeti 

Tanács közleményében. Az MNT a Tartományi Tudományügyi és Technológia Fejlesztési 

Titkárság segítségével biztosította az összeget. 

 

A tartományi képviselőház elfogadta a bűntények elítéléséről szóló 
nyilatkozatot 
2012. december 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tartományi képviselőház egyhangúlag elfogadta azt a nyilatkozatot, amelyben elítélik az 

egykori Jugoszlávia bármely nemzetéhez tartozó polgárok ellen elkövetett bűntényeket. 

Noha az ülés alatt egymásnak ellentmondó álláspontok is kialakultak a nyilatkozat 

szövegével kapcsolatban, végül valamennyi párt képviselője támogatta azt, s 

elégedettségüknek adtak hangot, amiért sikerült konszenzusra jutniuk. 

 

A települések 30 százalékában nem született gyerek 2011-ben 
2012. december 14. – Magyar Szó 

A Köztársasági Statisztikai Hivatal pénteken közzétette a népszámlálás azon adatait, 

amelyek kimutatják, hogy 1458 településen, vagyis Szerbia településeinek 31 százalékában 

nem született gyerek 2011-ben. A szerbiai lakosság átlagéletkora 42,2 év, ami két évvel 

magasabb, mint a 2002-es népszámlálási adatokból kiviláglott. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/12/14/abakis-fico-a-legmegbizhatobb-bugar-a-masodik
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14582/Ujvideki-Jogi-Kar-alkotmanyjogbol-es-tortenelembol-lesz-a-felveteli.html
http://pannonrtv.com/web/?p=36098
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14586/A-tartomanyi-kepviselohaz-elfogadta-a-buntenyek-eliteleserol-szolo-nyilatkozatot.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14586/A-tartomanyi-kepviselohaz-elfogadta-a-buntenyek-eliteleserol-szolo-nyilatkozatot.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-14_A_telepulesek_30_szazalekaban_nem_szuletett_gyerek.xhtml
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Megszavazták a Vajdasági Fejlesztési Alapról szóló törvénytervezetet 
2012. december 14. – Pannon RTV 

A vajdasági parlament elfogadta a Vajdasági Fejlesztési Alapról szóló törvénytervezetet, 

amelyet sürgősen továbbítanak a köztársasági parlamentnek. A törvénytervezet 

összhangban van a nemrégiben aláírt megegyezéssel, amelyet a köztársasági kormány és a 

tartomány illetékesei írtak alá. A megegyezés értelmében a Vajdaság Fejlesztési Bank 

vagyonát és felelősségét veszi át az új fél. 

 

A VMSZ nem szavaz a vajdasági büdzsére 
2012. december 14. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői nem támogatják a 2013-as tartományi 

költségvetés tervezetét – jelentette ki Pásztor István. A VMSZ elnöke közölte Bojan Pajtić 

tartományi kormányfővel, hogy a párt nem támogatja azt a büdzsét, amely nem éri el a 

köztársasági költségvetés 7 százalékát. 

 

Magyarország mentőautókat és tűzoltókocsit adományozott Kárpátaljának 
2012. december 14. – Kárpátalja Ma 

December 10-én este a Beregsurány-Asztély közúti határátkelő ukrán vámhivatalánál négy 

menőautót és egy tűzoltókocsit adtak át Kárpátaljának. A járműveket, melyek 

humanitárius segélyként érkeztek Kárpátaljára, a Kárpátaljai Református Egyház kapta, 

adományozója pedig egy budapesti autógyártó, -javító és -kereskedelmi cég volt. 

 

Egy év legfontosabb témáinak értékeléséről 
2012. december 14. – RTV Slovenija Hidak 

Három téma szerepelt a szlovén parlament Nemzetiségi Bizottságának ülésén tegnap 

délután Ljubljanában: az átfogó nemzetiségi törvény előkészítése, a kétnyelvű ügyvitel 

gyakorlatban való megvalósításának problematikája, valamint a nemzetiségi gazdasági 

alap felülépítésének kérdése. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=36233
http://pannonrtv.com/web/?p=36217
http://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/15302-magyarorszag-mentoautokat-es-tuzoltokocsit-adomanyozott-karpataljanak
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/5296
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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 
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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 
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Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   
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