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Ismét beidézték a magyar állampolgárságukat felvállalókat 
2012. december 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Ismét beidézte a szlovák rendőrség a magyar állampolgárságukat nyíltan vállaló lévai 

magyarokat, Dolník Erzsébetet, Kassai Gyulát és Gubík Lászlót. A lévai járási 

rendőrkapitányság ezúttal „szóbeli egyeztetés” címén, december 19-ére idézte be a 

személyi okmányaik beszolgáltatását megtagadó felvidéki magyarokat, jelezve: ha hathatós 

magyarázat híján maradnak távol, a rendőrség elővezetheti őket. 

 

Megdöbbent a magyar kormány Gubíkék beidézése miatt 
2012. december 18. – MTI, hirek.sk 

Megdöbbenéssel értesült a kormány, hogy ismét beidézte a szlovák rendőrség a magyar 

állampolgárságukat nyíltan vállaló lévai magyarokat - közölte Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes az MTI-vel. A nemzetpolitikáért felelős kormányfő-helyettes azt 

írta: sajnálatukat fejezik ki, hogy e magyarellenes intézkedést ez alkalommal is olyan 

ünnep közeledtéhez időzítik a szlovák hatóságok, amikor „a keresztény világ a szeretet és a 

béke ünnepére készül”. Hozzátette: bíznak abban, hogy a két ország közös keresztény 

gyökerei elvezetnek a megbékélésre. 

 

Az RMDSZ megpróbál tárgyalóviszonyban maradni Pontával 
2012. december 18. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az RMDSZ megpróbálja fenntartani a tárgyalóviszonyt Victor Ponta miniszterelnökkel 

azután is, hogy nem sikerült megegyeznie a kormányzatban való részvételéről a 

választásokon győztes Szociálliberális Szövetséggel (USL) - mondta Kovács Péter, az 

RMDSZ főtitkára. A politikus megerősítette: az USL-lel folytatott hétfői tárgyalások során 

szóbeli egyezség született az RMDSZ és Victor Ponta között arról, hogy a magyarságot 

érintő fontos döntések előtt a kormányfő kikéri a magyar érdekképviselet véleményét. 

 

Kitüntetés a felsőőri iskolának 
2012. december 18. – Volksgruppen 

A Felsőőri Általános Iskola is részt vett az Európai Unió eTwinning-képzési programjában, 

melyet "National traditions, songs and dances/Nemzeti hagyományok, dalok és táncok" 

mottóval írtak ki. A projekt során a felsőőri diákok Európa számos iskolájával illetve 

tanulóival álltak folyamatos kapcsolatban. Ennek során a különböző nemzetek 

hagyományaival, szokásaival, dalaival és táncaival is megismerkedhettek a diákok. 

Élményeiket az interneten keresztül is megoszthatták egymással. 
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http://www.bumm.sk/76652/ismet-beideztek-a-magyar-allampolgarsagukat-felvallalokat.html
http://www.hirek.sk/kulfold/20121218162211/Megdobbent-a-magyar-kormany-Gubikek-beidezese-miatt.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70030
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/175500/
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A kettős identitás ereje 
2012. december 19. - Velkei Tamás - Magyar Nemzet 

Tizennyolcadik alkalommal adták át a Nemzetiségekért díjakat, amelyet az oktatás, a 

kultúra, a hitélet és a média területén kimagasló teljesítményt nyújtók kapnak. Balog 

Zoltán miniszter a tizenhárom nemzetiség kettős identitásában rejlő erőre hívta fel a 

figyelmet a díjátadást megelőző beszédében.Átadták át a Pro Cultura Minoritatum 

Hungariae kitüntetéseket is, amellyel a magyar nemzetiségek kultúrájáért tevékenykedők 

munkáját ismerték el. 

 

Ponta sajnálja, hogy meghiúsult az RMDSZ-szel való együttműködés 
2012. december 18. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

Nem örvend az RMDSZ-től való úgymond „elválásnak”, hiszen amikor felvetette az 

együttműködést, nem csak a maga nevében beszélt – mondta Victor Ponta. Kénytelen volt 

ugyanakkor tudomásul venni a közvélemény és politikai társai véleményét, kisebbségben 

maradván nézetével – tette hozzá. 

 

Boc: a PDL-nek és az RMDSZ-nek össze kellene hangolnia munkáját 
2012. december 18. – transindex.ro 

Emil Boc volt miniszterelnök kijelentette, a PDL-nek és az RMDSZ-nek össze kellene 

hangolnia az egyszerű, illetve a bizalmatlansági indítványok és az alkotmánymódosításra 

vonatkozó terveit, amennyiben az ellenzék nem egységes. Emil Boc szerint az RMDSZ és a 

PDL összehangolt munkáját az USL által ajánlott megoldásoknak az alternatívájaként 

mutathatja fel. 

 

Választási kerekasztal 3.: ez volt az utolsó 5 százalék? 
2012. december 18. – transindex.ro 

Az RMDSZ-nek újra kell gondolnia önmagát, vagy ki kell egyeznie - hangzott el a Székely 

István, Kiss Tamás, Barna Gergő, Toró Tibor és Székely István Gergő részvételével zajlott 

kerekasztalon. 

 

„Az USL gazdasági bojkott alatt tartja Székelyföldet” 
2012. december 18. – maszol.ro, manna.ro, Erdély Ma 

Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester szerint a választásokon győztes Szociál-

Liberális Szövetség folytatni fogja Székelyföld „gazdasági bojkottálását”, ám ellenzékben a 

magyar politikusok többet tehetnek az autonómia ügyében. Az elöljáró az RMDSZ 

ellenzékben maradásának hírét kommentálta a Mediafaxnak. Antal Árpád kifejtette azt is, 

hogy egyes liberális képviselők „felelőtlen” kijelentései az utóbbi években „magyarellenes 

légkört” teremtettek Romániában. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=132528&cim=ponta_sajnalja_hogy_meghiusult_az_rmdsz_szel_valo_egyuttmukodes
http://itthon.transindex.ro/?hir=31592
http://itthon.transindex.ro/?cikk=19184
http://maszol.ro/index.php/belfold/6465-antal-az-usl-gazdasagi-bojkott-alatt-tartja-szekelyfoldet
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Sapi, PKE a helyén. Ti jöttök! 
2012. december 18. – Parászka Boróka – manna.ro 

A Manna publicistája írásában felteszi a kérdést: „A határon túli diákok a tiltakozó 

magyarországiak mellé álltak. Mikor állnak a nemzeti kultúra mellé a tanárok, színházak, 

képzőművészek, könyvkiadók? És az RMDSZ?”. 

 

Újra terítéken a brüsszeli Székelyföld iroda 
2012. december 18. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Formai döntésnek indult, de végül kisebb politikai csatározásba torkolt Kovászna Megye 

Tanácsának hétfői ülésén a Székelyföld brüsszeli képviseleti irodájával kapcsolatos 

határozattervezet. 

Megállapodást! 
2012. december 18. – Benkő Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint a közigazgatási újrafelosztás és a kisebbségi törvénytervezet 

„azok a kérdések, amelyeket szem előtt tartva ellenzékben sem ártana – a mindkét fél 

részéről ígért párbeszéd mellett – egy, a 2000 és 2004 közötti Szociáldemokrata Párt–

RMDSZ kormányon kívüli együttműködéshez hasonló megállapodás. Hogy ne csak szó 

legyen, de kontraktus”. 

 

Ajándéközön a csángó gyerekeknek 
2012. december 18. – Krónika 

AMagyar Vöröskereszt budapesti szervezete és a magyar Országgyűlés hivatala idén is 

megajándékozta a moldvai magyar oktatási programban részt vevő gyerekeket. A két 

szervezet küldöttségét vezető Pappné Farkas Klára, az Országgyűlés külügyi hivatala 

nemzeti integrációs főosztályának vezetőhelyettese számítógépeket, televíziókat, 

tisztítószereket, játékokat, ruhákat, cipőket és tanszereket adott  át a hét elején a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) a Bákó megyei Lészpeden, a szervezet pedig 

eljuttatja az adományokat a program keretében működő 26 oktatási helyszínre. 

 

Martonyi: le kellene zárni a Hedvig-ügyet 
2012. december 18. – MTI, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Martonyi János külügyminiszter szerint a kormánynak az az álláspontja, hogy Malina 

Hedvig ügyének megnyugtató és végleges lezárása a magyar-szlovák kapcsolatokat terhelő 

többi nyitott kérdés rendezésére is kedvező hatással lehet. A tárcavezetőtől Szávay István 

(Jobbik) országgyűlési képviselő érdeklődött, hogy a kormány mit tett eddig és mit kíván 

tenni a jövőben Malina Hedvig védelmében. 
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http://manna.ro/velemeny/sapi-pke-a-helyen-ti-jottok!-2012-12-18.html
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ujra-teriteken-a-brusszeli-szekelyfold-iroda
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70054
http://www.hirek.sk/kulfold/20121218152250/Martonyi-le-kellene-zarni-a-Hedvig-ugyet.html
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Csatáry-ügy: Jelentkezett egy koronatanú 
2012. december 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Koronatanút talált a szlovák rendőrség a háborús bűntettel gyanúsított Csatáry László 

ügyében. A tanú személyazonosságát a szlovák hatóságok titokban tartják, csak annyit 

lehet tudni róla, hogy túlélte az 1944-es kassai deportálásokat és pontos információi 

lehetnek Csatáry László akkori rendőrparancsnok tevékenységéről. 

 

A kétnyelvűségért ezúttal Tornalján 
2012. december 18. – Felvidék Ma 

A Kétnyelvű Gömörért és Nógrádért aktivistái december 15-én újabb akcióval hívták fel a 

nyilvánosság figyelmét arra, hogy a nemzeti kisebbségek nyelvi jogai a közhasználatban 

nincsenek kellőképpen figyelembe véve Szlovákiában. A Kétnyevű Dél-Szlovákiai 

aktivistáinak lelkesítő példáján felbuzdulva Tornalján kétnyelvűsítettek egy közúti táblát. 

 

A Kós Károly Kollégium első kihelyezett ülését a Felvidéken tartotta  
2012. december 18. – Felvidék Ma 

A Kós Károly Kollégium, az MTVA határon túli tanácsadó testülete első kihelyezett ülését 

Szepsiben tartotta. A Kollégium felvidéki tagja, a Regfilm Stúdió igazgatója, Bartók Csaba  

által szervezett találkozón ott volt Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország  kassai 

főkonzulja és  Zachariás István, Szepsi polgármestere is, akik tájékoztatást kaptak a 

magyarországi közmédiában zajló folyamatokról, különös tekintettel a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos híradások iránt. 

 

Az igazság erejével 
2012. december 19. – Molnár Judit – Szabad Újság 

Malina Hedviggel, a 2006 augusztusában Nyitrán megvert egykori egyetemista lánnyal 

készült interjút közölt a Szabad Újság. „Az akkori bántalmazásomnál sokkal fájóbb és 

kellemetlenebb az, amit az állami szervek tesznek velem” – mondta a ma már 

kétgyermekes családanya, akit a szlovák ügyészség a mai napig vegzál, legújabban 

pszichiátriai intézetbe záratnák. 

 

Ágoston András visszavonul  
2012. december 19. – Magyar Szó 

Visszavonul az aktív politizálástól Ágoston András, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt 

elnöke, aki a szervezet hírlevelében közölte, hogy a párt következő kongresszusán nem 

vállalja a jelölést az elnöki posztra. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20121218202641/Csatary-ugy-Jelentkezett-egy-koronatanu.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37095-a-ketnyelvusegert-ezuttal-tornaljan
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/37080-a-kos-karoly-kollegium-elso-kihelyezett-uleset-a-felvideken-tartotta
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-19_Agoston_Andras_visszavonul.xhtml
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Kitartás a magyar nyelvért  
2012. december 19. – Diósi Árpád - Magyar Szó, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács kedden a Kisebbségek világnapja alkalmából átadta a Magyar 

Nyelv Hivatalos Használatáért díjakat Horváth Istvánnak és Nikola Perušićnak. A 

jelenlévőket Várkonyi Zsolt, az MNT Közigazgatási Hivatalának elnöke köszöntötte. Mint 

megjegyezte, az ünnepség rendhagyó alkalom, hiszen december 18-án a kisebbségek 

világnapján, amely egyben az MNT jeles napjának is számít, első alkalommal került 

odaítélésre és átadásra a nyelvhasználati díj. 

 

Pásztor István évértékelője: földindulás volt 
2012. december 18. – Pannon RTV 

A földindulás jellegű politikai mozgásokról marad emlékezetes a 2012-es év – mondta 

Pásztor István. A Tartományi Képviselőház elnöke Újvidéken tartott évértékelő 

beszámolót a Magyar Szó és a Darányi-telepi társalgó közös összejövetelén. Választások, 

Koszovó, Vajdaság hatásköreinek a megcsorbítása, a történelmi megbékélés kilátásba 

helyezése – idézte fel Pásztor István az év legfontosabb eseményeit. A Tartományi 

Képviselőház, illetve a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt mondja: az a fontos, hogy 

ebben a mozgalmas időszakban sikerült talpon maradni. 

 

Bővül a Pannon Televízió sugárzási területe Vajdaságban 
2012. december 18. – Pannon RTV 

A Pannon Televíziót további 15 településen nézhetik digitális minőségben a Sat-Trakt 

kábelszolgáltatón keresztül. Azok a felhasználók nézhetik, akik magyar csomagot 

igényeltek. Digitálisan a következő helységekben látható mostantól: Horgos, Martonos, 

Magyarkanizsa, Törökkanizsa, Óbecse, Péterréve, Bácsföldvár, Temerin, Járek, 

Szenttamás, Petrőc, Zsablya, Titel, Apatin és Piros. 

 

Szerbia elkésett 
2012. december 19. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Večernje Novosti belgrádi napilap értesülései szerint a szerb kormány Koszovó-ügyi 

terve Észak-Koszovó számára lényegi, területi autonómiát irányoz elő. A szerb kormány 

szerint Észak-Koszovónak a boszniai Szerb Köztársasághoz hasonló enklávéként kellene 

Koszovó részének lennie, írja a Novosti, mint ahogyan azt is, hogy a Koszovó-ügyi 

tervezetben a legnagyobb területet a szerbek lakta északi régiónak szentelik. Azt egyelőre 

nem tudni, hogy mikor készül el a Koszovó-ügyi terv. 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-19_Kitartas_a_magyar_nyelvert.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=36916
http://pannonrtv.com/web/?p=36876
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-19_Szerbia_elkesett.xhtml
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Regionális lett a magyar nyelv a nagyszőlősi járásban 
2012. december 18. – Kárpátinfo 

A Nagyszőlősi járás területén regionális lett a magyar nyelv. A vonatkozó határozatot 

december 18-án a nagyszőlősi járási tanács ülésszakán szavazták meg. A határozat 

megszavazását két magyar képviselő indítványozta a Régiók Pártja és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség részéről. A határozat ellen csupán egy képviselő voksolt. Az Egységes 

Közép párt (Jedinyij Centr), mely korábban ellenezte a nyelvtörvényt, most egyhangúlag 

támogatta. 

 

HMDK-közgyűlés Pélmonostoron 
2012. december 18. – Új Magyar Képes Újság 

December 15-én a pélmonostori Patria Hotelben került sor a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége országos szervezetének közgyűlésére, amelyen vendégként rész 

vett dr. Iván Gábor, Magyarország zágrábi nagykövete és Pirityiné Szabó Judit, a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

főosztályvezetője is. 

 

Pál Péter letarolta a XX. Gellért Sándor vers- és prózamondó verseny 
mezőnyét 
2012. december 18. – RTV Slovenija Hidak 

A hétvégén Szatmárnémetiben szervezték meg a XX. Gellért Sándor vers-és prózamondó 

versenyt, amelyen három muravidéki tehetséges versmondó – Ferenc Grega, Pál Péter és 

Vida Dorian – is részt vett. A fiatalok produkciójukkal ismét bebizonyították, hogy 

vidékünk versmondói igenis megállják helyüket a Kárpát-medencei mezőnyben. Sőt, Pál 

Péter kilencedikes, letarolta a verseny mezőnyét, a zsűri értékelése szerint ő adta elő 

legkiválóbban a kiválasztott irodalmi műveket, és begyűjtötte a maximális 200 pontot 

 

Karácsonyi ünnepség Őriszigeten 
2012. december 18. – Volksgruppen 

A számos adventi és karácsonyi ünnepség során a tartományban, a legkisebb magyarlakta 

faluban, Őriszigeten is megrendezésre került az általános iskola hagyományos karácsonyi 

ünnepsége. Miklós Wilhelm igazgató már 26 éve rendezi meg a délutánt a négy osztályban 

tanuló diákokkal magyar és német nyelven. 
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http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/regionalis-lett-magyar-nyelv-nagyszolosi-jarasban
http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4070-hmdk-koezgyles-pelmonostoron
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/5316
http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/5316
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/175499/
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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/

