
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. december 18. 



 

 

 

 

 

 
2 

A kormány kiemelt partnernek tekinti a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolát 
2012. december 17. – MTI, hirado.hu 

A nemzetpolitikai stratégiai célokkal összhangban Magyarország kormánya a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolát kiemelt partnernek tekinti - jelentette ki Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Parlamentben, amikor fogadta 

Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökét és Brenzovics 

Lászlót, a Főiskoláért Alapítvány elnökét, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

alelnökét. A kárpátaljai magyar oktatási szakemberek jelezték, a jövő esztendőben válik 

esedékessé az Ukrajnában ötévente kötelező, a felsőfokú tanintézmények számára előírt 

akkreditáció újabb fordulója - áll a közleményben. Semjén Zsolt biztosította a főiskola 

képviselőit arról, hogy az akkreditációs problémák tekintetében a magyar kormány 

hathatós lépéseket tesz az ukrán hatóságok felé. 

 

15 százalékkal kevesebben vagyunk 
2012. december 17. – Új Magyar Képes Újság 

Majd másfél évvel a népszámlálás után végre napvilágot látott az Állami Statisztikai 

Hivatal ide vonatkozó részletes adattára, amelyből kiderül, hogy 2011-ben 14 ezer 48 

magyar él Horvátországban, 2 ezer 547 fővel kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt. A 15 

százalékos fogyás riasztó szám egy ilyen kis közösség számára. 

 

Victor Pontat bízta meg kormányalakítással az államfő 
2012. december 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság, Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemze 

Victor Ponta tisztségben lévő kormányfőt, a parlamenti választásokon győztes 

Szociálliberális Szövetség (USL) miniszterelnök-jelöltjét bízta meg kormányalakítással 

Traian Băsescu államfő, miután konzultált a parlamenti pártok vezetőivel. Az elnöki 

hivatal közlése szerint a találkozón a parlamenti pártok részéről nem hangzott el más 

személyi javaslat, így Traian Băsescu aláírta az elnöki rendeletet, amelyben megbízza 

Pontát kormányalakítással. Victor Pontának az alkotmány szerint tíz nap áll 

rendelkezésére ahhoz, hogy összeállítsa a kabinet névsorát, bemutassa a kormány 

programját, majd bizalmat kérjen a parlamenttől. 

 

Ellenzékben marad az RMDSZ 
2012. december 17. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen, 

Szabadság, Népszabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Nem vonja be a Szociálliberális Szövetség (USL) a parlamenti választások nyomán 

megalakuló új bukaresti kormányba az RMDSZ-t - közölte a két politikai alakulat 

vezetőinek hétfői találkozója után a kormányalakítással megbízott Victor Ponta 

kormányfő, szociáldemokrata pártelnök, az USL társelnöke. Victor Ponta azt hangsúlyozta, 

hogy kormánya továbbra is párbeszédet fog folytatni az RMDSZ-szel, a magyarság 
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egyedüli politikai képviselőjével az alkotmány, a választási rendszer, a kisebbségi jogok, 

valamint a regionális fejlesztés terén tervezett reformokról. 

 

Tőkés a szabadságharc és az „igazságharc” folytatását ígéri 
2012. december 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Szabadság 

A szabadságharc és az „igazságharc” folytatását ígérte a romániai rendszerváltó 

forradalom 23. évfordulója alkalmából tartott hétfői nagyváradi sajtótájékoztatóján Tőkés 

László európai parlamenti (EP) képviselő. Az 1989-es romániai forradalmi változásokat 

elindító egykori temesvári lelkipásztor „évfordulós ajándékként” említette, hogy a 

decemberi választások Romániában „posztkommunista visszarendeződést” 

eredményeztek. Úgy értékelte, Romániának ezúttal sem sikerült megszabadulnia a 

diktatúra örökségétől. 

 

Szolidarizál a magyarországi diáktüntetőkkel a Sapientia és a PKE 
diákszervezete 
2012. december 17. – transindex.ro 

Közös nyilatkozatban biztosította a magyarországi hallgatókat támogatásáról nyolc erdélyi, 

felvidéki, kárpátaljai és újvidéki magyar hallgatói önkormányzat hétfőn.  

 

Választási kerekasztal 2.: miért szavazott kevesebb magyar? 
2012. december 17. – transindex.ro 

A negatív kampányba torkolló verseny elriasztotta a bizonytalanokat. Barna Gergő, Kiss 

Tamás, Székely István, Székely István Gergő és Toró Tibor magyar-román és magyar-

magyar versenyről. 

 

Kató Béla: semmi sem fog változni, de minden meg fog változni 
2012. december 17. – transindex.ro 

Elsőként a kommunikáción változtatna Erdély pénteken megválasztott, 46. református 

püspöke, aki a közösség egyéni problémáit megismerve oldaná meg az általános gondokat. 

 

Kovács Péter: az RMDSZ nem hajlik kompromisszumra 
2012. december 17. – maszol.ro 

Nem valószínű, hogy az RMDSZ kompromisszumként elfogadna államtitkári vagy más, 

második vonalbeli vezetői posztokat miniszteri tárca helyett a Szociál-Liberális 

Szövetséggel folytatott koalíciós tárgyalásokon – mondta a maszol.ro-nak Kovács Péter 

főtitkár. „Az nekünk nem megoldás, hogy bent is vagyunk meg nem is a kormányzásban” – 

fogalmazott az RMDSZ tárgyalódelegációjának tagja a délutáni koalíciós egyeztetések előtt 

egy órával. 
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Kelemen: bizonyos kérdésekben nem lehet kompromisszumot kötni 
2012. december 17. – transindex.ro 

Ponta szorgalmazta, a PNL ellenezte az RMDSZ kormányzati szerepvállalását, és a 

nemzetállam kitétel módosításáról való lemondást támasztotta feltételül. A szövetségi 

elnök nem éli meg kudarcként a tárgyalást. 

 

Négy és fél év felfüggesztett börtön Rácz Károlynak 
2012. december 17. – maszol.ro 

A Kovászna megyei törvényszék első fokon négy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte 

Rácz Károlyt. A volt kézdivásárhelyi polgármesterre csúszópénz elfogadása miatt szabták 

ki a felfüggesztett szabadságvesztést. Az elöljárót tavaly márciusban a korrupcióellenes 

ügyészség (DNA) tetten érte, amint tízezer lej megjelölt készpénzt vett át Áda József 

helybéli vállalkozótól. Rácz Károly a tárgyalás során kitartott amellett, hogy politikai 

támadás áldozata, nem csúszópénzt vett el, hanem kölcsönt kért az üzletembertől. 

 

Már nincs a küszöbön az MKP, a Híd javított 
2012. december 17. – bumm.sk, Új Szó 

A Focus ügynökség ismét felmérte a szlovákiai pártok aktuális támogatottságát. Legutóbbi 

felmérésében éppen a parlamenti küszöbre mérte az MKP-t, most azonban jóval alá. A 

felmérés szerint a szavatok 3,5 százalékát szerezné meg, a Most-Híd támogatottsága 7,7 

százalék. 

 

Kárpát-medencei betlehemes találkozó volt Kassán 
2012. december 17. – hirek.sk 

December 12-16. között Kassán, a Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban 

és Alapiskolában rendezték meg az V. Kárpát-medencei Betlehemes Találkozót. Szabadkai, 

csíkszeredai, kecskeméti és beregszászi fiatalok hozták el Kassára legősibb 

misztériumjátékunkat, amelyben megjelenítették saját tájegységük szokásait. 

 

Orbán Viktor levelet ír nekünk 
2012. december 18. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

A magyar kormány a jövőben a határon túli magyarokat is bevonná a nemzeti 

konzultációba. Az Új Szónak nyilatkozó Berényi József úgy tudja még nem született 

végleges döntés, hogy kik kapnák a konzultációs leveleket. Az egyik verzió szerint csak a 

magyar állampolgárok, egy másik szerint viszont a nyilvánosan hozzáférhető vagy a 

magyar állam számára korábban rendelkezésre bocsátott címekre küldenék – például az 

összes Magyar Igazolvány-tulajdonosnak. Ha csupán a külhoni magyar állampolgárok 

kapnák meg a kérdőíveket, Szlovákiában fennállna a veszélye, hogy ennek köszönhetően a 
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szlovák hatóságok információkat szereznek az állampolgárságuk felvételét be nem jelentő 

kettős állampolgárokról. 

 

Magyar elnökjelölt? Jöhet! 
2012. december 18. – Tokár Géza – Új Szó 

„Egy önállóan induló magyar jelölttől nem várható el a győzelem. De az már igen, hogy 

szimbolikusan is megmutassa, a közösség nem tekinti magától értetődőnek a vezető 

funkciók többségi nemzet általi kisajátítását. A kérdés korábban is felmerült már, mindig 

más és más tisztségeket tekintve: példának okáért úgy, mennyire megbízható egy magyar 

oktatásügyi miniszter, de még Bugár Béla házelnöki alkalmassága is komoly vitát váltott ki 

a szlovák jobboldal körében a koalíciós időkben. Pedig egyáltalán nem magától értetődő, 

hogy kulcsfontosságú pozíciókhoz „megbízható” szlovák jelölt dukál.” 

 

Tizenkétmilliárdos mutatvány 
2012. december 17. – András Ágoston – Vajdaság Ma 

A Belgrád-Újvidék távon a napokban olyan (politikai) mutatvány zajlik, amely végleg 

szembeállíthatja egymással a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és az immár Đilas-

vezette Demokrata Párt (DS) vezető politikusait, Pásztor Istvánt és Bojan Pajtićot. 

Miközben a tartományi parlament elnöke a szerb parlamentben harcolt a Vajdaságnak a 

szerb alkotmány értelmében kijáró hét százalékos költségvetési járandóságáért (amelyet 

végül a szerbiai képviselők nem fogadtak el), a tartományi kormány elnöke is megjárta 

Belgrádot. Mint állítja, megoldotta a 7 százalékos gordiuszi csomót. Nem vágta át, de a 

légtornász ügyességével elérte a mindkét fél számára (látszólag) elfogadható 

kompromisszumot. 

 

Botrányos parlamenti szavazás 
2012. december 18. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház szombaton 120 igennel először elfogadta, majd technikai okokra 

hivatkozva újraszavaztatta a költségvetési rendszerről szóló törvény azon módosításait, 

amelyeket a tartományi képviselőház javasolt. A második voksolás során a javaslatra 

csupán 15 képviselő szavazott. A technikai okokat a parlament elnöke nem részletezte. A 

képviselőházi ellenzék szerint a szavazás tükrözi, hogy miként működik az állam. 

Ugyanakkor kilenc év óta ez volt az első tartományi törvényjavaslat, amely egyáltalán 

eljutott a Szerbiai Képviselőház elé. 

 

Már a nyugdíjasok is elvándorolnak 
2012. december 16. – Mihályi Katalin – Magyar Szó 

A népszámlálás adatai szerint Magyarkanizsán 10, Csókán 20 százalékkal csökkent a 

magyarság lélekszáma. Vajdaságban a magyarok aránya a korábbi 15 százalékról 13 

százalékra zsugorodott. Ma már nemcsak a fiatalok elvándorlása a jellemző, hanem a 
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nyugdíjas korosztályé is, amely korábban távozott gyermekei után megy. A kedvezőtlen 

munkavállalási mutatók miatt csökken a gyermekvállalás, ez is fogyatkozásunkhoz vezet. 

Minderről dr. Gábrity Molnár Irén egyetemi tanárral, a Magyarságkutató Tudományos 

Társaság elnökével beszélgetett a Magyar Szó. 

 

Évente 32 000-en költöznek el Szerbiából 
2012. december 17. – Vajdaság Ma 

Minden évben több mint 32.000 ember hagyja el Szerbiát – legtöbben, mintegy 9000-en, 

Németországba költöznek, írja a Politika belgrádi napilap. A szerb emigránsok számára 

ígéretes helynek tűnik még Ausztria, ahova évente 4000-en vándorolnak, Szlovénia pedig 

a harmadik a második hazát keresők kedvencei közt. 

 

Kisebbségi létjelenségek 
2012. december 17. – Vajdaság Ma 

A nagybecskereki VMSZ helyi szervezete a Kisebbségek napja alkalmával előadást 

szervezett. Az előadó, Tóthné dr. Glemba Klára, kisebbségkutató, a Magyar Tudományos 

Akadémia Külhoni tagja, aki több éven keresztül a tartományi kormány kisebbségügyi 

titkárságán dolgozott, és nemcsak, hogy megélte a kisebbségi létet, de megtapasztalhatta, 

megismerhette az összes kisebbség helyzetét is. Kisebbségi létjelenségek címmel értekezett 

a téma kapcsán. 

 

Nagycsaládok találkozója Beregszászban 
2012. december 17. – Kárpátalja Ma 

Karácsonyra készülődve Beregszászban, a református gyülekezeti házban találkoztak 

december 16-án a járásbeli magyar nagycsaládok. A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Egyesülete (KMNE) szervezésében gyűltek össze immár második alkalommal a 

nagycsaládok, hogy együtt hangolódjanak rá a közeledő ünnepre. 

 

A horvátországi magyar oktatás jelene és jövője 
2012. december 17. – Új Magyar Képes Újság 

A fenti címmel rendezett konferenciát a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma múlt 

hét kedden az eszéki magyar iskolaközpontban. A konferencia résztvevőinek Csapó 

Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának az elnöke idézte föl a Fórum 

eddigi, rendkívül gazdag tevékenységét. Többek között elmondta, hogy a Fórum idén 

nemzeti fontosságú intézmény lett, és ebből az alkalomból rendezték meg ezt a 

konferenciát is, amelynek célja, hogy egy retrospektív képet kapjanak a horvátországi 

magyar oktatás helyzetéről, és hogy közösen határozzák meg annak jövőképét. 
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Magyar napok Los Angeles-ben 
2012. december 17. – Volksgruppen, MTI 

Januárban magyar napokat és farsangot rendeznek a Los Angeles-i Filharmonikusoknak 

otthont adó Walt Disney Concert Hallban, tájékoztatta az MTI-t Kálmán László, 

Magyarország Los Angeles-i főkonzulja. A január 18. és 20. között megrendezendő 

eseménysorozat keretében fellép a Los Angeles-i Kárpátok néptáncegyüttes és az Egyesült 

Államokban turnézó Special Request szalonzenekar. 
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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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