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Kelemen: nem fogadom el, hogy lojalitástesztnek vessék alá a magyar 
közösséget 
2012. december 20. – Krónika, maszol.ro, Szabadság 

Nyilvánosságra hozza Kelemen Hunor annak a paktumnak a szövegét, amelyet még ősszel 

kötött meg az RMDSZ a Szociálliberális Unióval (USL) a kormányzati együttműködésről – 

legalábbis ezt ígérte egy televíziós interjúban a szövetség elnöke, aki csütörtökön 

állásfoglalást is kiadott a hét elején nyilvánosságra került egyezményről. Az RMDSZ elnöke 

szerint Crin Antonescu és Dan Voiculescu keresztbe tett a megállapodásnak, utóbbi 

ugyanis attól tette függővé az együttműködést, hogy az RMDSZ ne bolygassa az alkotmány 

első cikkelyét, amely nemzetállamként határozza meg Romániát. 

 

Az RMDSZ nem szavaz bizalmat az új Ponta-kormánynak 
2012. december 20. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Nem szavaz bizalmat az RMDSZ az új Ponta-kormánynak a parlamenti bizalmi szavazás 

alkalmával - jelentette be csütörtökön Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az RMDSZ 

képviselőházi és szenátusi frakciója együttes ülésen vitatta meg és alakította ki álláspontját 

az új kormány beiktatásával kapcsolatban, amelyből - a felek előzetes 

szándéknyilatkozatával ellentétben - a kormányra kerülő Szociálliberális Szövetség 

kihagyta az RMDSZ-t. 

 

CNCD: diszkriminálja a magyar közösséget a Kovászna megyei prefektúra 
2012. december 20. – Krónika, Erdély Ma, MTI 

Diszkriminációnak minősül, hogy a Kovászna megyei prefektúra nem tünteti magyar 

nyelven is a honlapján velő információkat – állapította meg az Országos Diszkrimináció-

ellenes Tanács (CNCD). Döntésében a testület azt javasolja a kormányhivatalnak: mindent 

tegyen meg annak érdekében, hogy a magyar közösség tagjainak nyelvi jogait is 

tiszteletben tartsa. 

 

Tőkés lemondásra szólította fel az RMDSZ vezetőségét 
2012. december 20. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Lemondásra szólította fel Tőkés László az RMDSZ vezetőségét. Az EP-képviselő, az EMNP 

védnöke közleményében azt rója fel a szövetségnek, hogy titkos megállapodást kötött az 

USL-vel, a "már jó előre valószínűsíthetően győztes utódkommunistákkal". 

 

Egy hónapig még biztosan marad a SIC-pannó 
2012. december 20. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Január 20-ig a helyén marad Sepsiszentgyörgyön, a prefektúrával szemben felállított 

tizenkét négyzetméteres SIC – Terra Siculorum pannó, melyet a háromszéki területi 

RMDSZ-szervezet állíttatott fel november elején. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70102
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70102
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70104
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=70105
http://itthon.transindex.ro/?hir=31635
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/egy-honapig-meg-biztos-marad-a-sic-panno
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Gazdasági bojkott Háromszék ellen 
2012. december 20. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Szisztematikusan csökkentette az elmúlt fél évben a szociál-liberális kormányzat a 

székelyföldi önkormányzatok számára beruházásokra előzőleg kiutalt összegeket. 

Sepsiszentgyörgy költségvetését közel 3,6 millió lejjel „lékelték” meg. 

 

Kezdődik a magyar intézményvezetők „leradírozása”? 
2012. december 20. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

A különböző forrásokon keresztül érkező információk szerint máris beindult a magyar 

intézményvezetők leváltása Háromszéken – jelentette be Tamás Sándor, a háromszéki 

területi RMDSZszervezet elnöke. 

 

A kormány elégedett a kisebbségi nyelvhasználattal  
2012. december 20. – Felvidék Ma, Új Szó 

A szlovák kormány szerint Szlovákiának nem jelent problémát a kisebbségi nyelvhasználat 

biztosítása. A kabinet tudomásul vette az erről szóló jelentést. Robert Fico miniszterelnök 

szerint bár a jelentés megfogalmaz néhány ajánlást, az ország jó úton halad, és ezt A. Nagy 

László kormánybiztos is elismeri. Hozzátette, Szlovákia a nemzetközi standardnak 

megfelelő jogokat biztosít a kisebbségeknek. A Magyar Közösség Pártja szerint a gyakorlat 

mást mutat, hiszen nagy mértékben csökken a szlovákiai magyarok száma. A Most-Híd 

szerint a jelentés ajánlásainak betartásával lehet biztosítani a szükséges állapotot. 

 

Lomnici: Szlovákia kettős játékot folytat   
2012. december 20. – hirado.hu, hirek.sk, Kossuth Rádió 

Az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke szerint azért fordult a jogvédő szervezethez több, 

szlovák állampolgárságát elvesztett magyar, mert üldözték őket, másrészt úgy érezték, 

magukra maradnak. Lomnici Zoltán szerint Szlovákia kettős játékot folytat: fontos neki 

Magyarország gazdasági szempontból, de eközben a magyarokat meg akarja félemlíteni. 

 

Csatáry-ügy - A szlovák főügyészség megerősítette a tanúról szóló hírt   
2012. december 20. – bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Megerősítette a szlovák főügyészség, hogy a háborús bűntettel gyanúsított Csatáry László 

ügyében egy olyan tanút találtak a szlovák hatóságok, akinek érdemi információi lehetnek 

az ügyben. A tanú mielőbbi kihallgatása érdekében a Fővárosi Főügyészség soron kívüli 

jogsegély-kérelemmel fordult Szlovákiához. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/gazdasagi-bojkott-haromszek-ellen
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/kezdodik-a-magyar-intezmenyvezetok-leradirozasa
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/37134-a-kormany-elegedett-a-kisebbsegi-nyelvhasznalattal
http://www.hirek.sk/kulfold/20121220111611/Lomnici-Szlovakia-kettos-jatekot-folytat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121220133518/Csatary-ugy-A-szlovak-fougyeszseg-megerositette-a-tanurol-szolo-hirt.html
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A tartományi képviselőház elnöke hagyományos karácsonyi látogatáson járt 
a Paulinumban 
2012. december 20. – Vajdaság Ma 

Fontos az elhivatottság és a szolgálatra való felkészülés, hangsúlyozta ma a szabadkai 

Paulinumba látogató Pásztor István. A tartományi képviselőház elnöke immár 

hagyományosan, a karácsony közeledtével látogat el az intézménybe. A vajdasági 

parlament élelmiszerekből és tisztálkodási szerekből álló csomagot adományozott a 

Paulinumnak. A diákok a város önkormányzatától is kaptak ajándékot. 

 

A magyar főkonzulátus ajándéka a hajdújárási Lurkóháznak 
2012. december 20. – Vajdaság Ma 

Az idén is ajándékokkal kedveskedett a hajdújárási Lurkóháznak Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. A Lurkóházban megtartott tegnapi rövid rendezvényen a gyerekek alkalmi 

műsorral köszönték meg a főkonzulátus figyelmét, adta hírül a Szabadkai Rádió. Korsós 

Tamás főkonzul kiemelte: az immár hagyományossá vált gondoskodással a Főkonzulátus 

szeretné jelezni az embereknek: akinek lehetősége van rá, hogy segítsen, meg kell találni a 

módját, hogy a mélyszegénységben élő gyermekék életét könnyebbé tegye. 

 

Felavatták a Staro Đurđevo-i óvodát 
2012. december 20. – Vajdaság Ma 

A szülők, óvónők, de legfőképp a gyermekek nagy örömére ünnepélyesen is felavatták a 

Staro Đurđevo-i óvodát. Ezzel nem csak azon két csoport gyermekeinek óvodai ellátását 

tették zökkenőmentesebbé, akik az intézménybe jártak, hiszen a téli szünetet követően, a 

második félévben még három csoport beindítása is tervben van. Ezek a gyermekek már 

szeptember óta várólistán vannak, most azonban megoldódni látszik ez a probléma.  

 

Az ellenzék megismerte a Koszovó-ügyi tervjavaslatot 
2012. december 20. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Tomislav Nikolić szerb államfő csütörtökön bemutatta az ellenzéki pártok elnökeinek a 

Koszovó-ügyi terv tervezetét. A tervben állítólag Katalóniát említik követendő példaként, 

illetve modellként. A VMSZ elnöke szerint az igazi kérdés az, hogy a nemzetközi közösség 

hogyan fogadja a dokumentumot. Ez jelentősen meghatározza majd a terv sikerességét, 

mondta Pásztor. 

 

Átadták a Külügyminisztérium nívódíjait 
2012. december 20. – Magyar Szó 

Átadták a Külügyminisztérium idei nívódíjait csütörtökön Budapesten. Bába Iván, a 

Külügyminisztérium közigazgatási államtitkára köszöntő beszédében rámutatott: azzal, 

hogy a média értékeli a Külügyminisztérium munkáját, visszahat a külpolitikára, s ezáltal a 

diplomaták kollégáivá válnak az újságírók. A Magyarországra akkreditált külföldi tudósító 

kategóriában Mihájlovits Klára, a Magyar Szó budapesti tudósítója vette át a díjat. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14622/A-tartomanyi-kepviselohaz-elnoke-hagyomanyos-karacsonyi-latogatason-jart-a-Paulinumban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14622/A-tartomanyi-kepviselohaz-elnoke-hagyomanyos-karacsonyi-latogatason-jart-a-Paulinumban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14616/A-magyar-fokonzulatus-ajandeka-a-hajdujarasi-Lurkohaznak.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14621/Felavattak-a-Staro-DJurdjevo-i-ovodat.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-20_Az_ellenzek_megismerte_a_Koszovo-ugyi_tervjavaslatot.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-20_Atadtak_a_Kulugyminiszterium_nivodijait.xhtml
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A VMSZ ellenzékben marad 
2012. december 21. – Kecskés István – Magyar Szó 

A nagybecskereki városi képviselő-testület ülésén a Vajdasági Magyar Szövetség két 

képviselője az ellenzéki padsorokban marad – közölték a párt körzeti szervezetének 

tegnapi sajtótájékoztatóján. Ezzel cáfolták a városban hallható mendemondát – amely 

egyébként immár a helyi parlament minden ülése előtt időszerűvé válik –, mely szerint a 

magyar párt csatlakozik a haladó–szocialista többséghez. Ugyanakkor megerősítették, 

hogy mindenkivel tárgyaltak, úgy a jelenlegi hatalmi többséget alkotó pártok képviselőivel 

is.  

 

Új óvoda nyílt Temerinben 
2012. december 20. – Pannon RTV 

Megnyitották a Petar Kočić Általános Iskola épületének új részlegét Temerinben. A 

felújított részlegben az óvodások kapnak helyet. Bojan Pajtić, a tartományi kormány 

elnöke Nebojša Malenkovićtyal, a Tartományi Nagyberuházási Alap igazgatójával és 

Temerin Község elöljáróival adta át rendeltetésének az épületet. A felújítást 40 millió 

dinárral támogatatta a tartomány. A felújított óvodába 60 gyermek jár, két csoportban. 

Őszre 5 csoport beindítását tervezik. 

 

Szabad az Isten Fiát dicsérni… 
2012. december 20. – Kárpátalja Ma 

Karácsonyi műsorral kedveskedett december 19-én a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola magyar tanszéke az intézmény tanárainak, hallgatóinak és 

munkatársainak. Elsőként a magyar tanszék hallgatóinak dalos-verses összeállítása 

hangzott el, melyben a magyar irodalom nagyjaitól vett költeményekkel és klasszikus 

karácsonyi dalokkal méltatták Jézus születését. 

 

Nyilas Misi karácsonya 
2012. december 20. – Kárpátalja Ma 

Kárpátaljai magyar nagycsaládokban nevelkedő gyerekek kapták idén a Szlovákiai 

Református Keresztény Egyház Diakóniai Központja által összegyűjtött „cipősdoboz” 

ajándékcsomagokat. A felvidéki magyarok a Nyilas Misi karácsonya jótékonysági akció 

keretében az előző években juttattak már ajándékokat a moldvai csángóknak és Böjte 

Csaba gyermekintézményeinek is. Idén az Ukrajnában élő magyarokra esett a választás.  

 

 
 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-12-21_A_VMSZ_ellenzekben_marad.xhtml
http://pannonrtv.com/web/?p=37187
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/15490-szabad-az-isten-fiat-dicserni
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/15477-nyilas-misi-karacsonya
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A szülőföldön vagy az anyaországban? 
2012. december 20. – Új Magyar Képes Újság 

Ebben a riportsorozatban Magyarország határain túl élő fiatalok vallanak arról, hogy mit 

jelent számukra határon túli magyarnak lenni, okoz-e ez nekik valamilyen problémát, és 

arról is, hogyan képzelik el a jövőjüket tanulmányaik befejezése után. Ezúttal két 

drávaszögi fiatalt, mégpedig a karancsi Zsilinski Nikolettet és a csúzai Rómer Edinát 

kérdezett az Új Magyar Képes Újság. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4088-a-szuelfoeldoen-vagy-az-anyaorszagban
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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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