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Ígéretet kapott Martonyi János 

2011. december 12. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Az ukrán–magyar kétoldalú kapcsolatok fejlesztéséről, Ukrajna európai integrációjának 

támogatásáról és a kárpátaljai magyarság helyzetéről tárgyalt hétfőn Kijevben Martonyi 

János külügyminiszter. A találkozón Volodimir Litvin házelnök ígéretet tett a 

magyaroknak kedvező választási körzet létrehozására. 

 

Hat kettős állampolgárt idézett be a rendőrség – összefoglaló 

2011. december 12. – MTI, Felvidék Ma 

Hat szlovákiai magyart idézett be eddig a szlovák rendőrség állampolgársági ügyben - 

közölte a Felvidék Ma hírportál. „Hosszú hónapok teltek el, míg ezen felvidéki polgárokat a 

rendőrség beidézte, s felszólította, hogy adják le irataikat. Nevezettek ezt egyelőre 

megtagadják, a levélben foglaltak szerint emiatt 33 eurós büntetést kaphatnak. 

Természetesen eljárás még senki ellen nem indult, s nem is dőltek be törvényellenes 

beidézésnek. Tovább folyik a küzdelem” – írja a hírportál. 

 

Fico legyőzhetetlennek tűnik 

2011. december 13. - Neszméri Sándor - Magyar Nemzet 

26 párt és mozgalom adta le választási listáját a megadott határidőre Szlovákiában, köztük 

teljes listát adott le a Most-Híd és az MKP is. A közvélemény-kutatások szerint a Robert 

Fico vezette Smer szociáldemokrata párt nyerné a választásokat akkora előnnyel, hogy 

egyedül alakíthatna kormányt. 

(A cikk teljes egészében a Magyar Nemzet 2011. december 13-i számába olvasható.) 

 

Répás: Konszenzussal valósulhat meg az autonómia 

2011. december 12. – Lánchíd Rádió, Magyar Nemzet Online 

Az erdélyi magyar közösségnek meg kell fogalmaznia azokat a törekvéseket, melyek a 

közösség fejlesztésében, gyarapodásában segíthetnek – mondta a Lánchíd Rádiónak Répás 

Zsuzsanna. A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint az erdélyi autonómia 

akkor valósulhat meg, ha arról teljes politikai konszenzus van. 

 
 

 

 

 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://mno.hu/kulfold/igeretet-kapott-martonyi-janos-1037279
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31516-hat-kettos-allampolgart-idezett-be-a-rendorseg-osszefoglalo
http://mno.hu/lanchidradiohirei/repas-konszenzussal-valosulhat-meg-az-autonomia-1037136
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Felelősségvállalás a választások összevonásáért 

2011. december 12. – Krónika, transindex.ro, Szabadság 

Felelősségvállalással kívánja elfogadtatni a kormány az önkormányzati és parlamenti 

választások összevonásáról szóló törvénytervezetet – jelentette be hétfőn Emil Boc 

miniszterelnök. A felelősségvállalásra csütörtökön kerül sor. 

 

SZKT Sepsiszentgyörgyön: szakértői konzultációk miniszterekkel 

2011. december 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma, Krónika, Új Magyar Szó 

December 17-én Sepsiszentgyörgyön fog ülésezni a Szövetségi Képviselők Tanácsa – 

jelentette be hétfői sajtótájékoztatóján Tamás Sándor, a Kovászna Megyei Tanács elnöke. 

 

Bernády iskola-ügy: Csegzit hibáztatja a szülők akciócsoportja 

2011. december 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Folytatódik a nyilatkozatháború a marosvásárhelyi 2-es számú általános iskola magyar 

diákjainak szülei és Csegzi Sándor alpolgármester között: a szülők újabb nyílt levélben 

vádolják Csegzit. 

 

A népszámlálás adatai szerint módosulnak a választókerületek 

2011. december 12. – Erdély Ma, Paprika Rádió 

A népszámlálás adatai szerint módosulnak a választókerületek – fejtette ki Sulfina Barbu 

miniszter. Hozzátette, hogy ezeket kormányhatározattal fogják megszabni, és a parlamenti 

pártok képviselőiből álló bizottság fog javaslatokat tenni erre. 

 

Választási törvény módosítása 

2011. december 12. – Irházi János – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

A kormány várhatóan még karácsony előtt felelősséget vállal a választási törvény 

módosításáért, s ezen akár meg is bukhat, de amennyiben mégis átmegy a törvény, bármi 

megtörténhet, mondta a Nyugati Jelennek Faragó Péter aradi RMDSZ-es képviselő. 

 

Arról, hogy az RMDSZ balfasz 

2011. december 12. – Szigeti L. Péter – manna.ro 

Szigeti L. Péter az Új Magyar Szó főszerkesztője, Salamon Márton László minisztériumi 

állása kapcsán megjegyzi: „ezúton szeretnénk Karácsonyi Zsigmondot „megkeresni”, hogy 

ugyan nézzen rá a romániai magyar sajtó körmére mint a romániai magyar újságírók 

egyesületének (ejtsd MÚRE) az elnöke, mert úgy tűnik, ezt hivatali, józan észből és 

minimál ízlésből fakadó indíttatásból nem akaródzik neki megtenni”. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58505
http://itthon.transindex.ro/?hir=27763
http://itthon.transindex.ro/?hir=27765
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106182&cim=a_nepszamlalas_adatai_szerint_modosulnak_a_valasztokeruletek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106186&cim=valasztasi_torveny_modositasa
http://manna.ro/velemeny/arrol-hogy-az-rmdsz-balfasz-2011-12-12.html
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Február végéig utalják a támogatásokat 

2011. december 12. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Bár a korábbi nyilatkozatok szerint már december végéig kiutalták volna az összes 

támogatást a Szülőföldön magyarul program keretében, egy újabb közlemény szerint 2012 

február vége erre az új határidő. A bankkártyákat, amelyekkel a támogatás felvehető, a 

legtöbb pályázó már megkapta, arról azonban, hogy nyert-e a pályázatuk, még sokan nem 

értesültek. 

 

Iorga-tábla: újabb PDL–RMDSZ-vita 

2011. december 13. – Krónika 

A történelem nem alku tárgya, a Nicolae Iorga-idézetet tartalmazó táblát nem távolítják el 

a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport előtti zöldövezetről – szögezte le a Krónikának Daniel 

Buda, a PDL Kolozs megyei szervezetének elnöke. 

 

Vajúdik a „Tőkés-tröszt” 

2011. december 13. – Új Magyar Szó 

Az utolsó pillanatban kifizette tartozását az államnak a több erdélyi magyar sajtóterméket 

birtokló Udvarhelyi Híradó Kft., így nem tartották meg hétvégén azt az árverést, amelyen a 

cég javai kerültek volna kalapács alá. A cég átveszi a Krónika napilap alkalmazottjait. 

 

Megvédi asszisztensét Tőkés 

2011. december 13. – Új Magyar Szó 

Közleményben utasította el tegnap Tőkés László sajtóirodája „mindazokat a rágalmakat és 

a becsületsértés fogalmát kimerítő állításokat”, melyek szerint az EP alelnökének még a 

válása előtt viszonya volt egyik asszisztensével, Prohászka-Rád Borókával. 

 

„Szellemi honvédelemmel a nemzeti összetartozásért” 

2011. december 12. – Tarics Péter – Felvidék Ma 

Csizmadia Lászlóval, a Civil Együttműködési Tanácskozás (CET) elnöke a Felvidék Ma 

hírportálnak adott interjújában elmondta, a szervezet célja a nemzetet képviselő és azért 

tenni akaró civil alapítványok és egyesületek együttműködésének biztosítása, a magyar 

nemzettudat erősítése, a szellemi honvédelem kiépítése, a tudományos, kulturális és nyelvi 

közkincseink közvetítése, vagyis a magyarság lelki közösségének újrateremtése. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/februar-vegeig-utaljak-a-tamogatasokat
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58512
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/31513-szellemi-honvedelemmel-a-nemzeti-osszetartozasertq
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MKP: haladéktalanul fogadják el az új helységnévlistát 

2011. december 12. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az MKP elfogadhatatlannak tartja, hogy a szlovák kormány még nem fogadta el a 

kisebbségi helységnévlistáról szóló rendeletet. Amennyiben a kabinet ismételten elodázza 

a rendelet jóváhagyását, a párt januárban aláírásgyűjtésbe kezd a helységnévlista 

elfogadása érdekében. 

 

Kiírhatók a kisebbségi pályázatok 

2011. december 12. – Veres István – Új Szó 

Mivel a szlovák törvényhozás elfogadta a 2012-es költségvetést, közzé lehet tenni a 

kormányhivatal hatáskörébe tartozó kisebbségi kulturális pályázatok felhívását. A hivatal 

tájékoztatása szerint szerdáig megtörténik a pályázatok kiírása, melybe a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztalának korábbi észrevételeit is bedolgozzák. 

 

Magyar és szlovák EP-képviselő esett egymásnak 

2011. december 12. – MTI, Index 

Az EP strasbourgi ülésén egyperces hozzászólásában Sergej Kozlík úgy vélte, Magyarország 

„etnikai alapon, az állammal való tényleges kapcsolat hiányában” teszi lehetővé az 

állampolgárság megszerzését. Szegedi Csanád (Jobbik) erre reagálva elmondta, „Szlovákia 

folytatja ámokfutását”, a „sovén” szlovák kormányzat célja „a magyarság leradírozása” a 

térképről. 

 

„A legerősebb politikai erő” 

2011. december 13. – Tómó Margaréta – Magyar Szó, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Négy helyi közösségben ismételték meg a helyi közösségi választásokat a hétvégén 

Szabadkán. Meglepően magas volt a részvételi arány szinte mindegyik helyi közösségben, 

Maglai Jenő, a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városi szervezetének elnöke 

elmondta, több helyen visszaélésekre, a kampánycsend megsértésére is sor került. 

 

Pásztor: szembe kell nézni a realitásokkal 

2011. december 12. – Vajdaság Ma 

Fel kell hagyni azokkal az illúziókkal, hogy elnyerhető a tagjelöltség a „Koszovó is meg az 

Európai Unió is” politikájával – mondta Pásztor István. A VMSZ elnöke szerint 

érthetetlen, miért hiszi azt az ország vezetése, hogy Szerbia úgy válhat tagjelöltté, hogy 

relativizálja annak a 22 uniós országnak az álláspontját, amelyek elismerték önálló 

államként Koszovót. 
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http://www.bumm.sk/63011/mkp-haladektalanul-fogadjak-el-az-uj-helysegnevlistat.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/12/kiirhatok-a-kisebbsegi-palyazatok
http://index.hu/belfold/2011/12/12/magyar_es_szlovak_ep-kepviselo_esett_egymasnak/
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-13_A_legerosebb_politikai_ero.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15844/Pasztor-szembe-kell-nezni-a-realitasokkal.html
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A közösség nyelvi tudatát is javítani kell 

2011. december 12. - Diósi Árpád – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Hivatalos nyelvhasználati stratégia az utolsó mérföldkő a Magyar Nemzeti Tanács 

stratégiatervezésében – nyilatkozta Beretka Katinka, az MNT hivatalos nyelvhasználattal 

megbízott tanácsosa. Szavai szerint három héttel ezelőtt a nyelvhasználati bizottság 

egyhangúlag elfogadta a stratégia és a kéthetes közvitát követően, szombaton az MNT által 

rendezett szabadkai szakmai tanácskozáson pedig egy konstruktív közvitát zártak le. 

 

Kétnyelvű feliratok nyomában 

2011. december 12. – Kárpáti Igaz Szó 

Ukrajnában a jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a magyarlakta településeken 

kétnyelvűek legyenek a feliratok. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ami elvileg 

engedélyezett, az a gyakorlatban létezik is. A Kárpáti Igaz Szó utánajárt a gyakorlatnak. 

 

Diakóniai konferencia Beregszászban  

2011. december 12. – Kárpátalja Ma 

Diakónia nélkül nincs misszió, ugyanakkor a különféle missziói szolgálatok nélkül igazából 

nem lehet áldásos diakóniai tevékenységet sem folytatni társadalmunkban – ez volt a 

lényege annak a diakóniai konferenciának, amelyre december 3-án került sor 

Beregszászban a Kárpátaljai Református Egyházkerület Diakóniai Bizottságának 

szervezésében. 

 

Visszautasították a kisebbségek bírálatát 

2011. december 12. – Volksgruppen.at 

Visszautasította az ausztriai nemzeti és etnikai kisebbségeknek a kisebbségi törvény 

módosításával kapcsolatos bírálatát a kancellári hivatal. A hivatal szerint a 

népcsoporttörvény módosításáról szóló javaslat nem jár a kisebbségek helyzetének 

romlásával. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-12-12_A_kozosseg_nyelvi_tudatat_is_javitani_kell.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7326
http://www.karpatalja.ma/hitelet/5983-diakoniai-konferencia-beregszaszban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/157842/
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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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