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Répás Zsuzsanna: Fontos, hogy a szülők magyar nyelvű óvodába adják a 
gyermekeiket 
2012. december 15. – Vajdaság Ma 

A Külhoni magyar óvodák éve alkalmából a népzene, a néptánc és a néphagyományok 

módszertanához kapcsolódó továbbképzést tartottak Zentán, a Hófehérke Óvoda 

Szivárvány épületében a zentai és a községbeli óvodapedagógusok számára. A 

rendezvényen megjelent Répás Zsuzsanna, Magyarország Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumának nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára, valamit Korsós Tamás, 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja is. 

 

Miniszteri kinevezésekhez kötné a kormányzati részvételt az RMDSZ 
2012. december 16. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro, maszol.ro, Szabadság , Magyar Nemzet, Népszabadság 

Az RMDSZ-nek miniszteri szinten kell részt vennie a következő kormányban, vagy 

ellenzékbe kell vonulnia – jelentette ki Kelemen Hunor az RMDSZ Szövetségi Képviselő 

Tanácsának (SZÁT) szombati, Marovásárhelyen tartott ülésén. Az RMDSZ elnöke 

nyomatékosította: a szövetségnek azon az úton kell haladnia, amelyet hatékonyabbnak 

gondol a közösség képviseletére. Az SZKT ülésén ugyanakkor vita alakult ki az RMDSZ 

által elért nem túlságosan jónak ítélt választási eredmények okairól is. 

 

Victor Ponta miniszteri tárcát adna az RMDSZ-nek 
2012. december 16. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap 

Miniszteri tárcát is adna Victor Ponta miniszterelnök az RMDSZ-nek, amennyiben Traian 

Băsescu államfő ismét neki ad kormányalakítási megbízást és a Szociálliberális Szövetség 

(USL) másik két társelnöke is beleegyezik ebbe – jelentette be Victor Ponta egy televíziós 

interjúban. „Hajlandó lennék miniszteri tárcát adni az RMDSZ-nek, hogy megóvjuk 

többségünket és kormányunkat egy olyan megítéléstől, miszerint ez is olyan kétharmad, 

mint a szomszédos Magyarországé, amely elnyomja a politikai és nemzeti kisebbségeket” - 

mondta Victor Ponta. 

 

Elindult a Kós Károly Kollégium  
2012. december 16. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Elindult a Kós Károly Kollégium, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

(MTVA) határon túli tanácsadó testülete saját honlapja vasárnap. A www.mtva.hu/KKK 

címen elérhető internetes portál nem csupán a testület információs fóruma lesz, hanem – 

a kollégium tagjainak szándékai szerint – szellemi műhely, vitafórum, adatbank, fotó- és 

videotár is. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14596/Repas-Zsuzsanna-Fontos--hogy-a-szulok-magyar-nyelvu-ovodaba-adjak-a-gyermekeiket.html
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69955
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69956
http://mno.hu/belfold/elindult-a-kos-karoly-kollegium-1125212
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Együvé tartozásunk nem merülhet ki a külsőségekben 
2012. december 15. – Vajdaság Ma 

Fiataljaink szerteszóródnak a nagyvilágban, és mintegy megunt ruhát, vetik le a 

szülőföldhöz, a hazához való tartozás szent érzését és kötődését. Nem csak számunkra 

tragikus ez, hanem a gyökértelen emberek millió számára is szomorú következményekkel 

jár, mondta az ópusztaszeri Magyarok Karácsonya ünnepségen készített interjúban Tőkés 

László, EP- képviselő.  

 

Bukarestben létrehozzák a Külhoni Románok Kongresszusát 
2012. december 16. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Hamarosan létrehozzák Bukarestben a Külhoni Románok Kongresszusát, összhangban a 

más országokban élő román közösségek támogatásáról szóló 2007-es törvénnyel - 

jelentette be szombaton Titus Corlățean külügyminiszter a külhoni románok fórumán. Az 

új intézmény a parlament mellett működik majd, és a határon túli román közösségek 

számára biztosít képviseletet. 

 

Nem lesz miniszter Borbély 
2012. december 16. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Nem vállalna miniszteri tisztséget az USL-kormányban Borbély László. Az RMDSZ volt 

környezetvédelmi minisztere ezt az Erdélyi Magyar Televízió Többszemközt című 

műsorának nyilatkozta. Hozzátette, bár a tárgyalások még zajlanak, a magyarság érdeke, 

hogy az RMDSZ kormányközelben legyen. 

 

Tőkés László: „isteni koreográfia” volt 1989-ben 
2012. december 16. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI 

Az emlékezés fontosságát hangsúlyozta Tőkés László európai parlamenti (EP) képviselő 

Temesváron az 1989-es romániai forradalom kirobbanása 23. évfordulóján tartott 

megemlékezésen. Az EP-képviselő sajtóirodája által eljuttatott közlemény szerint a 

temesvári Új Ezredév egyházközség épülő templomában tartott vasárnapi 

megemlékezésen Tőkés László „isteni koreográfiának” nevezte azt, ahogyan a 

rendszerváltozásra irányuló, egymással párhuzamosan történő események szálai 

összefonódtak. 

 

Református élőlánc a kolozsvári „újkollégiumért” 
2012. december 16. – maszol.ro, Szabadság 

Kató Béla , az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) frissen megválasztott püspöke 

vezette szombaton este azt a menetet, amelyben a Kolozsvári Református Kollégium 

tanárai, jelenlegi és volt diákjai élő lánccal vették körül a tanintézmény 110 évvel ezelőtt 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69957
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/6396-tokes-laszlo-isteni-koreografia-volt-1989-ben
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befejezett „új épületét”, amelyet 23 évvel a kommunizmus bukása után sem kapott vissza a 

református egyház. 

 

MOGYE: pert nyert Brassai Attila 
2012. december 17. – Krónika 

Pert nyert Brassai Attila, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) 

professzora az intézmény vezetősége ellen. Brassai – aki egyben a Bolyai Kezdeményező 

Bizottság elnöke is – azok után fordult a Maros megyei törvényszékhez, miután a MOGYE 

volt rektora, Constantin Copotoiu írásbeli megrovásban részesítette amiatt, hogy az 

orvosprofesszor Strasbourgban ismertette az egyetemi charta tanügyi törvényt sértő 

rendelkezéseit. 

 

Paktumpolitika 
2012. december 16. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „csak egy hét telt el a parlamenti választások óta, de az 

eredmények kiértékeléséről, illetve a kormányra lépésről zajló vita kezd egyre kínosabbá 

válni az RMDSZ számára. Még jó, hogy az idei törvényhozási megmérettetésen magyar 

riválisa is akadt a szövetségnek, és rá lehetett kenni, hogy miatta kapta fennállása során a 

legkevesebb szavazatot az RMDSZ”. 

 

Civil védelem a nemzeti jelképeknek 
2012. december 17. – Krónika 

A nyelvhasználatról és a nemzeti jelképek védelméről fogadott el nyilatkozatot a Civilek 

Háromszékért Szövetség (CIVEK) közgyűlése. A CIVEK Kovászna megye egész területéről 

39 aktív civil tagszervezetet foglal magában, melyek az oktatás, kultúra, sport, ifjúság, 

gazdaság, környezetvédelem és szociális tevékenységek területén működnek. 

 

Kétnyelvű feliratokat kérnek Váradon 
2012. december 17. – Krónika 

A magyar feliratok hiányát nehezményezi a Bihar Megyei Magyar Jogvédő Egyesület 

Nagyváradon, a nemrég átadott, felújított nagypiacon. Erre szerintük azért van szükség, 

mert a piacon sok a magyar anyanyelvű árus, vásárló. A kérvényt magyar nyelven 

nyújtották be, ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a 20 százalékos lakossági arányt 

meghaladó kisebbségi közösségek esetében, a helyi közigazgatásról szóló törvény alapján a 

kétnyelvű feliratok feltüntetése és az anyanyelvű ügyintézés biztosítása ajánlott. 
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Hrnčiar egyelőre nem lesz a Híd tagja 
2012. december 15. – TASR, Új Szó 

Egyelőre nem akar a Most-Híd tagjává válni Andrej Hrnčiar, Turócszentmárton 

polgármestere, aki az idei előrehozott választásokon jutott be a Híd listáján a parlamentbe. 

 

Ködösít a tárca a Selye Egyetem ügyében  
2012. december 16. – Új Szó 

A Selye János Egyetem továbbra sem lehet teljesen biztos abban, hogy az első 

akkreditációs folyamat negatív eredménye ellenére is megőrizheti egyetemi minősítését. 

Az Új Szó a szlovák oktatási minisztériumtól kérdezte, hogy valóban leállították-e az 

átsorolásra vonatkozó törvény elfogadását. A szaktárca közölte: „Ennek és a két másik 

egyetemnek az átsorolásáról rendelkező törvény a kormány elé fog kerülni, nincs 

információnk arról, hogy az említett három egyetem átsorolásának törvény-előkészítési 

folyamata leállt volna.” 

 

Petőfi-díjjal méltatják Miroslav Kusýt  
2012. december 16. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Miroslav Kusý szlovák polgárjogi aktivista, az autonómia intézményének támogatója kapja 

idén a Petőfi-díjat. A díj a Terror Háza Múzeum és a MOL NyRt. elismerése. 

 

Čanak: A kormánynak határozottabban kellene védenie a vajdaságiak jogait 
2012. december 15. – Vajdaság Ma 

Egyes vajdasági városok és községek önkormányzatainak átalakítását követően "minden 

pillanatban várható, hogy lecsapnak a vajdasági hatalomra", jelentette ki Nenad Čanak, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) elnöke az újvidéki Dnevniknek. Ez - fogalmazott 

Čanak - a "Vajdasággal, mint politikai közösséggel való végső leszámolást szolgálná" 

 

Eltűnt a fasisztázó hirdetést közlő tábla Topolya határából 
2012. december 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Eltűnt a közfelháborodást kiváltó hirdetőtábla Topolya mellől, adta hírül a Pannon RTV. 

Az eltűnésének körülményeiről sem a községi vezetés és sem a hirdetés tulajdonosa nem 

tudott információkkal szolgálni. Napok óta hangos a vajdasági magyar sajtó Svetozar 

Martinović nevétől és az általa állított gyűlöletkeltő táblától. A férfi ugyanis egy jókora 

táblára felírta: eladó a házam, elköltözöm a magyar fasiszták nyomása miatt. 

 

A Dveri eltörölné Vajdaság autonómiáját 
2012. december 16. – Vajdaság Ma 

A szélsőséges Dveri mozgalom Vajdaság autonómiájának eltörlését kezdeményezi, mert ez, 

elgondolásuk szerint, a tartományon belüli szeparatizmus megszűnését is jelentené. Boško 
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Obradović, a Dveri egyik alapítója és a vezetőség oszlopos tagja szerint szervezetük az 

elmúlt húsz év legjelentősebb politikai eszméjét hozta világra, ez pedig – mint mondta – a 

politikailag felesleges és gazdaságilag nem kifizetődő vajdasági autonómia megszüntetése. 

 

A kupuszinai Csizmadia Anna sikere  
2012. december 17.- Magyar Szó 

Szombat este ért véget a Fölszállott a páva című népzenei és néptánc tehetségkutató 

sorozata, melyet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA), a Duna 

Televízió Zrt. és a Hagyományok Háza közösen szervezett. A verseny döntőjén szólóének 

és hangszer kategóriában a kupuszinai (bácskertesi) Csizmadia Anna nyerte el az első 

helyezést. 

 

Minőségi oktatást 
2012. december 17. - Diósi Árpád – Magyar Szó 

A tanítók és az óvodapedagógusok jobb minőségű oktatása céljából szerveztek szombaton 

nemzetközi módszertani konferenciát a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. 

A kongresszust Takács Márta, az MTTK megbízott dékánja nyitotta meg, majd Lepes Josip 

dékánhelyettes köszöntötte a vendégeket. 

 

Egy éve van ismét magyar nyelvű misézés Kismartonban 
2012. december 16. – MTI, bumm.sk, volksgruppen.at 

Egy éve, hogy ismét rendszeresen hallgathatnak magyar nyelven is misét a katolikus hívők 

a burgenlandi Kismartonban. A misét látogatók száma rendszeresen mintegy hetven-száz 

fő között van. 
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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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