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Az állampolgársági törvény ellen tiltakoztak Rimaszombatban 

2011. december 13. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Körülbelül 300 résztvevővel zajlott kedden a szlovák állampolgárságtól megfosztott, 99 

éves Tamás Aladárné Szűcs Ilona melletti szimpátiatüntetés Rimaszombatban. A 

résztvevők a megmozdulás nyilatkozatot fogadtak el; ebben elítélték a szlovák 

állampolgársági törvény tavaly júniusban elfogadott rendelkezéseit. 

 

Szlovák-magyar egyeztetés az állampolgárságról 

2011. december 13. – Felvidék Ma, Új Szó Online, hirek.sk 

December 14-én Pozsonyban találkozik Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár Maroš Žilinkával, a szlovák belügyminisztérium államtitkárával. 

Megbeszélésük témája a szlovák állampolgársági törvényről és a kettős állampolgársági 

intézményről kapcsolatos nézőpontok megvitatása lesz. 

 

Húsz százalék alatt Kolozsvár 

2011. december 14. – Új Magyar Szó 

Tizenhét százalékra csökkent Kolozsváron a magyar lakossága aránya az októberi 

népszámlálás nem hivatalos adatai szerint – értesült az ÚMSZ. A lap információit László 

Attila alpolgármester nem erősítette meg, elmondása szerint az adatok összesítése még 

folyamatban van. 

 

Választójog: A Jobbikkal azonos állásponton az MSZP szavazói 

2011. december 13. – MTI, hvg.hu 

A határon túli magyarok választójogáról azonosan vélekedik a Jobbik és az MSZP 

szavazóinak bő fele – derül ki a Political Capital megbízásából készült közvélemény-

kutatásból. A válaszadók fele határozottan vagy inkább elutasítja, hogy a bejelentett 

lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok is szavazhassanak. 

 

Sopron 90 éve döntött Magyarország mellett Leghűségesebb város 

2011. december 14. - MTI, bumm.sk 

Kilencven éve, 1921. december 14-én kezdődött az a népszavazás Sopronban és környékén, 

amelyen a lakosság 65 százaléka a Magyarországhoz való tartozásra szavazott. Ez volt az 

egyetlen esemény, amely a trianoni szerződést módosította. A magyar kormány 2001-ben 

a népszavazás emlékére december 14-ét a Hűség Napjává nyilvánította. 

 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

 
V

e
ze

tő
 h

ír
e

k
 

http://www.bumm.sk/63056/az-allampolgarsagi-torveny-ellen-tiltakoztak-rimaszombatban.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31534-szlovak-magyar-egyeztetes-az-allampolgarsagrol
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2102&cikk=144753
http://hvg.hu/itthon.parlament/20111212_jobbik_mszp_hataron#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2011_12_13
http://www.bumm.sk/63065/sopron-90-eve-dontott-magyarorszag-mellett.html
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Mensura Transylvanica – elemzőcsoport alakult politológusok, szociológusok 
részvételével 

2011. december 13. – Fall Sándor – Krónika, transindex.ro 

Politikai elemzőcsoportot hoztak létre Mensura Transylvanica néven főleg Kolozsváron 

tevékenykedő politológusok és szociológusok. A csoport célja, hogy „az átalakuló erdélyi 

politikai térben végbemenő folyamatok elemzésével pártpolitikán túlmutató, de nem 

értéksemleges javaslatokat fogalmazzon meg”. 

 

Megtette a mór? 

2011. december 13. – Sólyom István – transindex.ro 

Tőkés László EP-alelnöksége kapcsán a Transindex cikke megállapítja: „Hogy mi állhat a 

német delegáció állítólagos elutasításának hátterében, csak találgatni lehet, viszont egy 

tippünk van. Egyértelmű, hogy Brüsszelben többet adnak a gyakorlati megvalósításokra és 

a technokráciára, ezért megelégelhették Tőkés félmegoldásait, hajmeresztő lépéseit, 

megköszönték eddigi tevékenységét, és utat mutattak neki”. 

 

Hamarosan dönt a környezetvédelmi tárca a verespataki bányatervről 

2011. december 13. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

„A Műszaki Elemzési Bizottság egy, de legfennebb két alakalommal ül össze, mielőtt végső 

döntést hoz a verespataki bányaterv engedélyeztetésének ügyében” - jelentette ki Borbély 

László környezetvédelmi miniszter. Elmondta, a bizottság következő ülése januárban lesz. 

 

Pontatlan váradi statútumtervezet 

2011. december 14. – Nagy Orsolya – Krónika 

A magyar vonatkozású fejezetek terjedelmesebbé tételét, illetve az adatok pontosítását kéri 

a nagyváradi tanács RMDSZ-frakciója a megyeszékhely kidolgozás alatt álló, a jövőben 

elsődleges információforrásul szolgáló statútumában – mondta el a Krónikának Delorean 

Gyula frakcióvezető. 

 

Nevén nevezve 

2011. december 14. – Páva Adorján – Krónika 

Páva Adorján a Krónika szerdai vezércikkében a marosvásárhelyi Bernády-ügy kapcsán 

arról ír, hogy „a politikai érdekképviselet befolyásossága, valós ereje a kényes kérdésekben 

mutatkozik meg igazán, és az erdélyi magyarság most azt látja, választottjai képtelenek 

érvényesíteni azok akaratát, akiket képviselnek”. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58556
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58556
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16060
http://itthon.transindex.ro/?hir=27775
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Tőkésné: Demeter hazudik! 

2011. december 14. – Új Magyar Szó  

Hazugsággal vádolja Demeter Szilárdot, Tőkés László sajtószóvivőjét az EP-képviselő volt 

felesége. Tőkés Joó Edit szerint „hamis, hazug és félrevezető” a volt püspök sajtósa által 

közzétett replika, ugyanis a tanúk vallomására hivatkozó bíróság igenis megállapította, 

hogy az alperes (Tőkés László) házasságon kívül kapcsolatokat tartott fenn, ami a 

házastársak közötti kapcsolat megromlásához vezetett. 

Betörtek Tőkés László EP-képviselő budapesti irodájába 

2011. december 13. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap, 

Népszabadság 

Ismeretlenek betörtek Tőkés László budapesti, VI. kerületi irodájába. Tőkés László 

budapesti kabinetvezetője elmondta, egyelőre nem tudják megállapítani, hogy mi tűnt el 

az irodából, de úgy vélik, a betörők pénz után kutathattak. 

 

Új logóval vág neki a kampánynak az MKP 

2011. december 13. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

Új logók jelentek meg az MKP különböző anyagain, a logó szerves része a „megoldás – 

riešenie” jelszó is. Őry Péter, az MKP alelnöke, a párt választási kampányának 

koordinátora elmondta, a logóújítással üzenni akarnak, hogy maga a párt újult meg. 

 

Újra a hivatalos tankönyvlistán a Kovács–Simon-féle történelemkönyv 

2011. december 13. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Visszakerülnek a hivatalos tankönyvlistára a Kovács László, Simon Attila és Simon Beáta 

által készített magyar történelemkönyvek. Erről hivatalos levélben értesítette Eugen 

Jurzycza (SDKÚ-DS) oktatásügyi miniszter Rudolf Chmel (Híd) miniszterelnök-helyettest. 

 

Februárban adják át az első szlovákiai magyar zenei díjat 

2011. december 13. – bumm.sk 

Első ízben osztanak ki Szlovákiában olyan szakmai jellegű zenei díjakat, melyeket 

kizárólag szlovákiai magyarok kaphatnak meg. A Harmónia 2012 díjátadót a jövő év 

februárjában rendezik meg Komáromban. 

 

Célunk, hogy a nemzetpolitika ne veszítsen lendületéből 

2011. december 14. – Rajkovics Péter – Szabad Újság 

„Érezhető egy olyan tendencia, amely megpróbálja szembeállítani a felvidéki magyarságot 

Magyarországgal, megpróbálva úgy beállítani a helyzetet, mintha Magyarország és a 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2102&cikk=144752
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58554
http://www.bumm.sk/63012/uj-logoval-vag-neki-a-kampanynak-az-mkp.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/13/ujra-a-hivatalos-tankonyvlistan-a-kovacs-simon-fele-tortenelemkonyv
http://www.bumm.sk/63051/februarban-adjak-at-az-elso-szlovakiai-magyar-zenei-dijat.html
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határon túli magyarság érdekei nem esnének egybe” – mondta Répás Zsuzsanna a Szabad 

Újságnak adott interjújában, melyben egyebek mellett a támogatáspolitikáról, a szlovákiai 

előrehozott választásokról és a népszámlálás várható eredményeiről volt szó. 

 

Nem akar „bejelentett külföldi” lenni 

2011. december 14. – Kocur László – Magyar Hírlap 

Tamás Aladárné Szűcs Ilona levélben köszöntötte a rimaszombati szimpátiatüntetés 

résztvevőit. A levélben leszögezte: „Azt a néhány hónapot, hetet vagy napot, ami még hátra 

van az életemből, itt, a szülőföldemen szeretném leélni teljes jogú szlovák és magyar 

állampolgárként, és nem bejelentett külföldiként a saját otthonomban. Köszönöm az 

együttérzést, a szeretetet és a kiállást.” 

 

Temerin: Nem szűntek meg a magyarok elleni provokációk 

2011. december 13. – MTI, Vajdaság Ma 

Temerinben ismét incidensre került sor szerb és magyar fiatalok között. Az éjszaka is 

nyitva tartó Petőfi Sándor utcai MM pékségbe betérő két magyar és egy szerb nemzetiségű 

fiúba, az „idegenekre” tett sértő megjegyzésekkel provokatív módon belekötött egy szerbül 

beszélő asztaltársaság, majd a három fiú közül a két magyart az utcán megverte. 

 

Eredményes évet zár a szabadkai Magyar Főkonzulátus 

2011. december 13. – Pannon RTV 

Mozgalmasnak és eredményesnek értékeli az évet Korsós Tamás, a Magyar Köztársaság 

szabadkai főkonzulja. Évzáró ünnepségként hangversenyt szervezett a Főkonzulátus 

Szabadkán, a Városháza dísztermében. 

 

Kétéves a vajdasági statútum  

2011. december 13. – MTI, Magyar Szó 

A Tartományi Képviselőház két évvel ezelőtt fogadta el Vajdaság statútumát. Az évforduló 

kapcsán Egeresi Sándor, a parlament elnöke kijelentette, megengedhetetlen az a tényállás, 

mely ma, két évvel a statútum kikiáltását követően sem teszi lehetővé Vajdaság számára az 

alkotmányban is garantált köztársasági pénz zavartalan kifizetését. 

 

Előny a magyar nyelv ismerete  

2011. december 13. – Magyar Szó 

A közelmúltban megalakult Zombor város fejlesztési ügynöksége (RAGS) tíz fiatal 

szakembert alkalmaz majd, akik a mezőgazdaság, a gazdaság, a környezetvédelem, az 
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http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/nem_akar_bejelentett_kulfoldi_lenni_.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12704/Temerin-Nem-szuntek-meg-a-magyarok-elleni-provokaciok.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-14_Keteves_a_vajdasagi_statutum.xhtml
http://magyarszo.com/fex.page:2011-12-13_Elony_a_magyar_nyelv_ismerete.xhtml
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informatika, az építőipar terén nyertek képesítést, illetve angol fordítóként és jogi 

tanácsosként dolgoznak majd.  

 

Több pénzből gazdálkodhatnak a községek 

2011. december 13. – Pannon RTV 

Jövőre mintegy 150 millió dinárral többől gazdálkodhat Topolya Község, a kishegyesi 

költségvetés pedig 60 millió dinárral növekszik az idei évhez képest. A decentralizációról 

szóló törvény értelmében ugyanis az eddigi 40 százalék helyett, az önkormányzatok 

területén befizetett adó 80 százaléka illeti meg a községek költségvetését. 

 

Kitüntették Dudás József délvidéki publicistát, írót 

2011. december 13. – MTI 

Németh Zsolt külügyi államtitkára a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje 

kitüntetést adta át kedden Dudás Károlynak. A délvidéki publicista, író a több évtizedes 

szépírói, művelődésszervezői, valamint a délvidéki magyarság érdekében végzett közéleti 

munkásságáért vehette át az elismerést. 

 

Egyeztető megbeszélés a nemzetiség álláspontjairól  

2011. december 13. – RTV Slovenija Hidak 

Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő egyeztető megbeszélést folytatott a 

nemzeti önkormányzati közösségek elnökeivel. A megbeszélés során az aktuális politikai 

helyzet és a nemzeti önkormányzati közösségek tervei kerültek terítékre. 

 

Keleti nyelvek beszédversenye 

2011. december 13. – Volksgruppen.at 

Burgenland Tartományi Ifjúságügyi Osztálya kilencedik alkalommal rendezte meg a keleti 

nyelvek beszédversenyét Kismartonban. A rendezvény célja a burgenlandi népcsoportok 

nyelveinek iránti érdeklődés felkeltése, a többnyelvűség támogatása. A diákok magyar, 

horvát és orosz nyelveken mérték össze tudásukat. 
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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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