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Majdnem 100 éves néni szlovák állampolgárságát vették el 

2011. december 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Újabb szlovákiai magyartól vették el az állampolgárságot a pozsonyi hatóságok. A 

rimaszombati Tamás Aladárné 2011-ben tett magyar állampolgársági esküt és pénteken 

kapta meg az értesítést, hogy adja le a szlovák papírjait. A nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár megdöbbenéssel az esetről. Répás Zsuzsanna közleményében 

kiemelte: Magyarország határozottan elutasítja ezt a magatartást, kész nemzetközi 

fórumok elé vinni az ügyet, és természetesen minden szükséges jogi segítséget megad az 

érintettnek. 

 

Összeállt az MKP választási listája 

2011. december 3. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap 

Berényi József fogja vezetni az MKP választási listáját az Országos Tanács (OT) 

döntésének értelmében. A második helyen Bárdos Gyula, az OT elnöke szerepel, a 

harmadikon Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök. Csáky Pál a tizedik a listán. 

Az OT nyilatkozatában érthetetlennek nevezte, hogy míg a Határon Túli Szlovákok 

Hivatala a választásokon való részvételre buzdítja a külföldön élő szlovákokat, addig 

meghurcolják azokat, akik felvették a magyar állampolgárságot. 

 

Kövér a választójogról: nem lehet A vagy B minőségű szavazati jog 

2011. december 4. – Duna Televízió, hirado.hu 

Kövér László egyetért az MPP azon javaslatával, hogy a határon túli magyarok egyéni 

jelöltekre is voksolhassanak. A házelnök szerint ha azt mondjuk, hogy nincs A meg B 

minőségű állampolgárság, és ennek jegyében terjesztjük ki a szavazati jogot is, „akkor 

tovább kell mennünk ezen az úton, akkor nem lehet szavazati jogból sem A vagy B 

minőségű”. 

 

Vass Levente az RMDSZ és az EMNT közös jelöltje Marosvásárhelyen 

2011. december 4. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Népújság, Új Magyar Szó 

Egyezség született Marosvásárhelyen: Vass Levente az RMDSZ és az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) közös jelöltje a jövő évi polgármesteri választásokon. Ezt 

Kelemen Atilla, az RMDSZ marosvásárhelyi elnöke és Jakab István helyi EMNT-elnök 

jelentették be. 

 
Ülés a választójogról: „az együttműködési készség volt jellemző” 

2011. december 2. – MTI, Magyar Nemzet Online, Új Magyar Szó 

Őszinte, nyugodt hangvételű tanácskozásnak nevezte a KMKF pénteki, a választójogi 

törvényjavaslatról tartott plenáris munkaülését Kövér László házelnök. Szász Jenő, az 
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MPP elnöke bejelentette, módosító javaslatot fogalmaztak meg, hogy egyéni 

választókörzetben is lehessen szavazati joguk a határon túli magyaroknak. 

 

Semjén: nincs A és B kategóriájú állampolgár 

2011. december 2. – MTI, bumm.sk 

Minden magyar, éljen akár Magyarországon, akár a határokon kívül, választó és 

választható lesz a jövőben - emelte ki Semjén Zsolt a KMKF pénteki plenáris ülésén a 

Parlamentben. A miniszterelnök-helyettes szerint kizárólag az etnikai magyar pártok, 

szervezetek a biztosítékai a magyar megmaradásnak. 

 

Semjén: elfogadhatatlan a kettős mérce 

2011. december 3. – MTI, hirado.hu, Duna TV 

Szolidaritást kell vállalni egymással és különösen azokkal, akik határainkon túl elvesztik 

állampolgárságukat azért, hogy felvehessék a magyar állampolgárságot – mondta Semjén 

Zsolt a III. Kárpát-medencei Ökumenikus Találkozón. A miniszterelnök-helyettes szerint 

sem történelmi sem aktuálpolitikai kérdésekben nem megengedett a kettős mérce. 

 

Tőkés László: fel kell lépni a magyarellenes megnyilvánulások ellen 

2011. december 3. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap 

Fel kell lépni a magyarellenes megnyilvánulások ellen - jelentette ki Tőkés László, a III. 

Kárpát-medencei Ökumenikus Nagytalálkozón. Tőkés László úgy, hogy a szólásszabadság 

jogán „emeljük fel szavunkat a szomszédos országok legtöbbikében tovább folytatódó és 

időről-időre felerősödő magyarellenesség újabb és újabb megnyilatkozásai ellenében”. 

 

Lomnici és Tőkés nyilatkozata az emberi méltóság védelmében 

2011. december 4. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Közös nyilatkozatban szólítja fel a magyar és a nemzetközi közvéleményt „a magyarság 

hátrányos megkülönböztetése elleni” fellépésre Lomnici Zoltán és Tőkés László. Úgy vélik, 

hogy az EU vezető szervei nem hajlandók foglalkozni a nemzetiségek jogaival, és az emberi 

jogokat sem védik hatékonyan, ha a jogsértés hátterében magyarellenesség húzódik meg. 

 

Elutasították egy magyaráb férfi magyar állampolgárság iránti kérelmét 

2011. december 4. – MTI, hvg.hu 

Magyarigazolványt korábban gond nélkül kapott, a magyar állampolgárságra vonatkozó 

kérelmét viszont indoklás nélkül elutasították a Nagyváradon élő Mohamed Osmannak, 

aki magyarábnak mondja magát. Wetzel Tamás honosításért felelős miniszteri biztos 

elmondta, az állampolgársági eljárásnál mindig okiratokkal kell igazolni, hogy a felmenő 

egykor magyar állampolgársággal rendelkezett. 
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Zaklatja a rendőrség az EMNP bejegyzését támogató 800 Hunyad megyei személyt 

2011. december 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, Új Magyar 

Szó 

Egyenként kikérdezi a Hunyad megyei rendőrség azt a több mint nyolcszáz személyt, akik 

a megyében aláírásukkal támogatták az EMNP bejegyzését. A vizsgálat annak az Adrian 

Drăghici-nek a feljelentése alapján indult, aki korábban megtámadta a párt bejegyzését is. 

 

Visszavonja a nyárádszeredaiak ellen indított perét a prefektus 

2011. december 2. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Visszavonja a nyárádszeredai tanács tagjai ellen indított perét Marius Paşcan Maros 

megyei prefektus. A tanács ugyanis eleget tett annak a bírósági végzésnek, amelynek 

értelmében köteles volt kivenni a város leltárából az ortodox egyház tulajdonában lévő 

telket. 

 

MOGYE: a magyar tanárok távol maradtak 

2011. december 2. – Bodolai Gyöngyi – Erdély Ma, Népújság, Új Magyar Szó 

A hét elején megválasztották az MOGYE-n létrehozott főtanszékek vezetőit. Mivel a román 

többségű egyetemi szenátus a tanügyi törvény kisebbségi oktatásra vonatkozó előírásait 

semmibe véve szavazta meg a egyetem működési szabályzatát, ebben nem szerepelnek a 

magyar nyelvű oktatásért felelős intézetek. Tiltakozásképpen az egyetem magyar oktatói 

nem vettek részt a román főtanszékek alakuló ülésén és az igazgatók megválasztásán. 

 

Borboly Csaba: legfontosabb a gazdasági régió létrehozása 

2011. december 3. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának budapesti plenáris ülésén részt vett 

Borboly Csaba, Hargita megye tanácselnöke is. A politiikus a Duna Televízió Közbeszéd c. 

műsorában a Székelyfölddel kapcsolatos politikai, közéleti kérdésekről, tervekről beszélt. 

 

Magyar Unió az Európai Unióban 

2011. december 3. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Televízió Közbeszéd című műsorában Tőkés László kijelentette: a magyar 

állampolgárság ne legyen csak egy szimbolikus politikai tér, és ne legyen csupán az 

érzelmeink szempontjából fontos, azt töltsük meg tartalommal is. 

 

Választások: semmi változás? 

2011. december 5. – Cseke Péter Tamás – Új Magyar Szó 

Nemcsak az ellenzék részéről váltott ki bírálatokat, az RMDSZ több politikusát is 

megdöbbentette a jövő évi helyhatósági és parlamenti választásokról szóló törvénynek a 

belügyminisztérium által közvitára bocsátott tervezete. A jogszabály szinte teljesen  

megőrzi a 2008-ban is alkalmazott választási rendszer előírásait, és a honatyák számát 

sem módosítja. 
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Bukarestben a Mikó-terv 

2011. december 5. – Új Magyar Szó 

A bukaresti magyar nagykövetségen mutatta be az Erdélyi Mikó Imre Terv (EMIT) 

vitairatát a projekt koordinátora, Jakabos Janka sepsiszéki EMNT-elnök. Az erdélyi 

magyar közösség alulról építkező, önálló gazdaságfejlesztési tervezeteként megfogalmazott 

vitairatról először tartottak fórumot nemzetközi hallgatóság előtt. 

 
Aux Ferenc elítéli a szlovák hatóságok döntését 

2011. december 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Határozottan elítélte Aux Ferenc, a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) rimaszombati járási 

elnöke pénteken, hogy a szlovák hatóságok az érvényes törvények alapján megvonták az 

állampolgárságot a városban lakó majdnem százéves asszonytól. 

 

Nyugalmat kíván az állampolgárságát elvesztő Tamás Aladárné 

2011. december 3. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Egy kis nyugalomra vágyik családjával együtt az a rimaszombati 99 éves asszony, akit a 

szlovák hatóságok megfosztottak szlovák állampolgárságától. Tamás Andrásné 1912-ben 

született Rimaszombatban, és a mai napig szülővárosában élő pedagógus kétszer már 

elvesztette magyar állampolgárságát, így vette fel azt újból idén áprilisban. 

 

Leadja hétfőn szlovák okmányait a 99 éves Tamás Aladárné 

2011. december 3. – MTI, Szabad Újság 

Várhatóan eleget tesz a hatóságok felszólításának és hétfőn leadja szlovák 

állampolgárságát bizonyító okmányait a 99 éves Tamás Aladárné. A nyugdíjas tanítónő 

lánya azt mondta pénteken az m1 Híradójában, hogy édesanyja egészsége és nyugalma 

miatt döntenek így. 

 

Gasparovic válasza Esterházyról 

2011. december 5. – Népszava 

A Népszavában megjelent nyílt levélben fordult a szlovák államfőhöz dr. Lebovits Imre, 

miután Ivan Gasparovic fasisztának nevezte Esterházy Jánost. A levére válaszolt a szlovák 

államfő, mellékelve a Szlovák Tudományos Akadémia állásfoglalását, amelyből részleteket 

közöl mai számában a napilap, hozzátéve, azt a lovagiasság szabályai szerint közlik, 

mondandója nem a Népszava álláspontját tükrözi. 

 
Orbán Viktor és Martonyi János a VMSZ elnökével tárgyalt 

2011. december 3. – MTI, Vajdaság Ma 

Orbán Viktor miniszterelnök és Martonyi János külügyminiszter a korábban vitatott szerb 

rehabilitációs törvényről és Szerbia uniós tagjelölt státuszának lehetőségéről tárgyalt 
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Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével szombaton 

Budapesten.  

 

Eddig vagy máris: három ellenszavazat 

2011. december 2. – Vajdaság Ma 

Az EU tagországok tovább folytatják a Szerbia tagjelölti státusával kapcsolatos 

konzultációkat: Németország, Nagy-Britannia és Ausztria gyanakvó, ellenzi a státus 

megadását, Franciaország viszont megpróbálja jobb belátásra bírni Berlint.  

 

Elfogadhatónak tartja-e a stabilizációs törvény javaslatát? 

2011. december 3. – Vajdaság Ma 

A vajdasági magyarság, illetve a témában érdekeltek eltérően ítélik meg az elfogadásra 

váró rehabilitációs törvényt. A Vajdaság Ma szakértők bevonásával elkészített kérdőív 

kitöltésére kéri a vajdasági magyar közösséget és az érintetteket szerte a világon. 

 

Az anyaországi és a vajdasági magyar fiatalok kapcsolatáról  

2011. december 3. – Magyar Szó 

Rétvári Bencét, a KIM parlamenti államtitkárát szabadkai látogatása során, munkatársai 

és Korsós Tamás főkonzul kíséretében a Magyar Házban fogadta Dévavári Zoltán, a VMSZ 

alelnöke és a VMSZ Ifjúsági Fórumának képviselői, Ricz Emese elnök vezetésével. 

 

Magyarország nélkül nem ment volna…  

2011. december 3. – Virág Árpád – Magyar Szó 

„A köztársasági képviselőház hétfőn fog szavazni a rehabilitációs törvényjavaslatról, mely 

eltörli a vagyon-visszaszármaztatási törvénnyel életben tartott kollektív bűnösség elvét. 

Annak a jelenlegi formában történő elfogadását követően már bizonyossá válik, hogy 

Magyarország nem számít olyan uniós tagállamnak, amelyik útját állhatja a szerb 

tagjelöltség elnyerésének” – nyilatkozta Pásztor István, a VMSZ elnöke a Magyar Szónak. 

 

Határ mellett, vakvágányon  

2011. december 4. – Magyar Szó 

A vártnál is rosszabbak a népszámlálás első adatai Magyarcsernyén: négyszáz fővel 

csökkent a lakosság száma, s majdnem minden ötödik ház üres. Ha továbbra is ebbe az 

irányba haladnak a dolgok, akkor nemcsak Magyarcsernye, hanem az egész község is 

megszűnik létezni. Az elmúlt ötven év alatt ugyanis az ezen a vidéken élő lakosság száma 

megfeleződött. 
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Magyar iskolák összevonása ellen tiltakoznak Kárpátalján 

2011. december 2. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Tiltakozást váltott ki a kárpátaljai magyarság körében az ukrán közoktatási hatóság 

tervezete, amelynek értelmében – költségcsökkentés céljából – összevonná és 

leminősítené az Ungvári járás több magyarlakta településének iskoláit.  

 

UMDSZ közgyűlés Beregben és Ugocsában  

2011. december 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Megtartotta beszámoló-választó gyűlését az UMDSZ Beregszászi Járási Szervezete. Kádár 

Rozália, a szervezet elnöke beszédében arra kérte az UMDSZ országos vezetését, járjanak 

közbe, hogy a tagság alanyi jogon igényelhessen schengeni vízumot, „s ne legyen kitéve a 

kérdésben Kovács Miklós KMKSZ-elnök kénye-kedvének”. 

 

Ungvári konferencia az 1991-es kárpátaljai autonómiaszavazásról  

2011. december 4. – MTI, Kárpátalja Ma 

Tudományos konferenciával emlékeztek meg Ungváron a Kárpátalja autonómiájáról és a 

beregszászi magyar autonóm körzetről 1991. december 1-jén tartott helyi népszavazásról. 

 
Tisztikereszttel tüntette ki Lauer Edithet Schmitt Pál 

2011. december 3. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki Washingtonban Schmitt 

Pál államfő Lauer Edithet, az Amerikai Magyar Koalíció alapító tagját és nyugalmazott 

elnökét. 

 

A kongresszus Helsinki-bizottságához fordult a Boldoghy-ügyben az Amerikai Magyar 

Szövetség 

2011. december 4. – MTI, bumm.sk 

Szlovákiának a kettős állampolgárságot felvett Boldoghy Olivérrel szembeni fellépése okán 

az Amerikai Magyar Szövetség felszólította az amerikai kongresszus Helsinki-bizottságát, 

hogy lépjen kapcsolatba Szlovákiával a magyar kisebbséggel szembeni jogsértések miatt. 
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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.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/

