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Boldoghy Olivér: elindult egy folyamat, aminek nem örülök 

2011. december 8. – MTI, bumm.sk, Új Szó Online 

Boldoghy Olivér szerint azt, ami vele történik, egyelőre ugyan nem lehet meghurcolásnak 

nevezni, de elindult egy folyamat, aminek nem örül. Az Új Szó választási stúdiójában 

elmondta, félő, hogy a márciusi választások után „a törvény atyja visszajön a kormányfői 

székbe, s egyre rosszabb lesz a dolog”. 

 

Tőkés: az EP-alelnöki tisztség csak eszköz 

2011. december 9. – Krónika 

Az Európai Parlamentben azt szerettem volna elérni, hogy ha a kollégáim rám néznek, akkor 

az erdélyi magyarság jusson rólam az eszükbe – nyilatkozta a Krónikának Tőkés László. A 

politikus elmondta, a szervezet hétvégi tisztújító közgyűlésén újabb mandátumot vállalna az 

EMNT élén, ugyanakkor meggyőződése, hogy az erdélyi magyarság elemi érdeke a politikai 

erők valamilyenfajta együttműködése. 

 
 

PSD-alelnök: a magyarság megelégelte az RMDSZ-kormányzást 
2011. december 8. – Krónika 

Egy párbeszéd az RMDSZ-szel nem egyéb, mint párbeszéd a szövetség vezetőivel, nem a 

magyarsággal, a többi romániai magyar párt megjelenése pedig azt jelzi: a magyarság 

megelégelte az RMDSZ-kormányzást – jelentette ki Valeriu Zgonea szociáldemokrata 

politikus. 

 

Magyar kisebbségi iskolát hoznának létre Balánbányán 
2011. december 8. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

A legújabb rendelkezések szerint a helyi tanácsok kell döntsenek az iskolák 

összevonásáról, ha a jogi személyiséghez szükségesnél kevesebb gyerek van valahol. Most 

a balánbányai önkormányzat van döntési helyzetben, a városkában az egyik tanintézmény 

kisebbségi iskolává való minősítésével tartanák meg a jelenlegi iskolahálózatot. 

 

Magyar nyelvű tájékoztatást és magyarul beszélő alkalmazottakat kér Antal  
2011. december 8. – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Magyar nyelvű tájékoztató anyagokat is készítsen és legyenek magyarul is beszélő 

alkalmazottjai – erre hívta fel Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester a városban egy 

hónap múlva megnyíló bevásárlóközpont vezetőségének figyelmét. 
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http://www.bumm.sk/62882/boldoghy-oliver-elindult-egy-folyamat-aminek-nem-orulok.html
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58402
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58401
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/magyar-kisebbsegi-iskolat-hoznanak-letre-balanbanyan
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58399
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Meggyalázott forradalmi emlék 
2011. december 9. – Szucher Ervin – Krónika 

A Krónika felfedezte, hogy az 1989-es forradalom áldozatainak emlékére évekkel ezelőtt 

készült magyar nyelvű márványtábla nem hogy nem került a Maros megyei prefektúra 

homlokzatára, de kettétörve, egy lépcső alatt, a szemétlapát és a seprű mellett hányódik. 

 

Példaként szolgálhat Székelyföld a határon túli autonómiatörekvésekhez 
2011. december 9. – Erdély Ma, MTI 

A határon túli magyar közösségek autonómiatörekvéseinek zászlóshajója lehet Székelyföld 

– mondta Izsák Balázsnak, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke a brüsszeli Balassi 

Intézetben. 

 

Erkölcsi és szakmai mulasztással vádolnak a szülők 
2011. december 8. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A Bernády György iskolanévért harcoló szülők és az ügyet felkaroló Civil Elkötelezettség 

Mozgalom (CEMO) képviselői szerint Csegzi Sándor alpolgármester és Illés Ildikó 

főtanfelügyelő-helyettes nem tesznek eleget kötelezettségeiknek, és idáig nem tettek 

semmit az iskolanévadás ügyében. 

 

Álmodozni 
2011. december 9. – Sike Lajos – Új Magyar Szó 

Sike Lajos szerint „Kövérék nagyon szelektív módon értelmezik a nemzeti összefogást. 

Nekik csak az jó, és azt segítik, aki ebben a csődben is dicséri őket. Ezt a pesti 

közszolgálati adók műsorai is jól tükrözik. Nemcsak Tőkés Lászlót, Toró Tibort, Szász 

Jenőt is tízszer annyit mutogatják-kérdezik, mint Kelemen Hunort.”. 
 

 
 

Végre használható az újjáépített Ipoly-híd 
2011. december 8. – Szászi Zoltán – Új Szó 

Közel két hónappal a magyar fél által szervezett ünnepélyes hídavatás után, végre 

használhatják is a Rárós–Ráróspuszta közti Ipoly-hidat az autósok és gyalogosok. Magyar 

részről október 11-én megtörtént a híd műszaki átadása, de a szlovák félnek csak mostanra 

sikerült megszereznie a szükséges műszaki és használatvételi engedélyeket. 

 

Karácsonyi ajándék a felvidéki magyar óvodásoknak a Rákóczi Szövetségtől 
2011. december 8. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség felvidéki magyar óvodásokat és szüleiket megszólító karácsonyi 

csomagját idén is eljuttatja a gyerekeknek, a szülőknek szóló levelében pedig a szövetség a 

magyar iskolaválasztás mellett érvel. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58403
http://erdely.ma/autonomia.php?id=105948&cim=peldakent_szolgalhat_szekelyfold_a_hataron_tuli_autonomiatorekvesekhez
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/erkolcsi-es-szakmai-mulasztassal-vadolnak-a-szulok
http://maszol.ro/velemeny/almodozni_2011_12_09.html
http://ujszo.com/online/regio/2011/12/08/vegre-hasznalhato-az-ujjaepitett-ipoly-hid
http://www.bumm.sk/62873/iden-is-megajandekozza-az-ovodasokat-a-rakoczi-szovetseg.html
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MKP-lista: állandóság és újítás 
2011. december 8. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Az MKP választási listáját elemzi az Új Szó, kiemelve, hogy a párt számára szinte kötelező 

volt a vérfrissítés, ha sikeresen akarta átültetni az újítás üzenetét. A lap szerint a 150 

jelöltből 92 olyan, aki a 2010-es listán nem szerepelt, és korábban sem volt aktív a 

nagypolitikában. 

 

Barátságra épített protokoll  
2011. december 9. – Magyar Szó 

Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke és Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke a vajdasági tartományi parlamentben csütörtökön 

aláírták a két régió közötti együttműködési szándék részleteit taglaló protokollt. 

 

Belgrád tagjelölti státusát kérik a Szerbiában élő nemzetiségek 
2011. december 8. – MTI, Vajdaság Ma 

Tagjelölti státus megadását kérték Szerbia számára az EU-tól a Szerbiában élő 

nemzetiségek pártjai abban a levélben, amelyet Štefan Fülének, az Európai Unió bővítési 

biztosának küldtek. A pártok szerint többek közt az emberi és a kisebbségi jogokra nézve 

sorsdöntő, hogy Szerbia pozitív választ kapjon az uniós tagjelöltségi státusára vonatkozó 

kérését illetően. 

 

Mostantól az MNT a topolyai Népkönyvtár társalapítója 
2011. december 8. – Pannon RTV 

A topolyai Népkönyvtár társalapítója lett a Magyar Nemzeti Tanács – erről írtak alá 

csütörtökön szerződést a településen. A könyvtár egyike annak az ötven kiemelt 

jelentőségű kulturális intézménynek, amelynek alapítói jogait részben átveszi az MNT. 

 

Esélyegyenlőséget a médiapiacon 
2011. december 9. – Magyar Szó 

A szerbiai kormány szeptember végén fogadta el az országos médiastratégiát. A 

dokumentum figyelembe vette az újságírókat tömörítő szervezetek követelését, hogy az 

állam vonuljon ki a médiából, ugyanakkor olyan megoldásokat is tartalmaz, amelyek a 

szakemberek szerint nem csak elfogadhatatlanok, de nem is tűnnek reálisaknak.  
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http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/08/mkp-lista-allandosag-es-ujitas
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-09_Baratsagra_epitett_protokoll.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15822/Belgrad-tagjelolti-statusat-kerik-a-Szerbiaban-elo-nemzetisegek.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-09_Eselyegyenloseget_a_mediapiacon.xhtm
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Hogyan voksoltak a kisebbségek? 
2011. december 8. – Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság, MTI 

A magyar kisebbséghez tartozók részvételi aránya volt a legmagasabb a most lezajlott 

parlamenti választásokon. Az összes horvátországi kisebbség közül a magyarok közül 

érezték úgy a legtöbben, hogy a közülük való, az azonos nemzetiségű jelölt tudja őket a 

leginkább képviselni a horvát száborban. 

 

Átadták a sepsei HMDK-székházat 
2011. december 8. – Új Magyar Képes Újság 

Múlt szerdán átadták az önkéntes munkával helyreállított HMDK-székházat, amely a 

jövőben összejöveteleknek és különböző rendezvényeknek ad majd otthont. 
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http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1229-hogyan-voksoltak-a-kisebbsegek
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1226-atadtak-a-sepsei-hmdk-szekhazat
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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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