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Szakértői szinten tárgyalnak a kettős állampolgárságról 

2011. december 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó, Magyar Hírlap, 

Magyar Nemzet, Hír TV, Echo TV, InfoRádió 

Szakértői szinten próbál a jövőben megoldást találni a kettős állampolgárságról szóló 

szlovák-magyar vitára a két fél - közölte Maroš Žilinka belügyi államtitkár, miután 

tárgyalásokat folytatott Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkárral. Žilinka szerint a Szlovákia nem sérti meg az alapvető emberi jogokat, és az 

állampolgársági törvénye összhangban van a nemzetközi jogszabályokkal. Répás 

Zsuzsanna a 99 éves Tamás Ilona ügyével kapcsolatban elmondta, hogy „mi nem értjük, 

miért jelent veszélyt a Szlovák Köztársaságra egy 100 esztendős asszony, aki az egész életét 

Rimaszombatban élte le, a háború, a hontalanság és a jogfosztottság éveiben is hűséges 

marad szülőföldjéhez. Nem értjük! Ez szégyen!” 

 

A szlovák állampolgársági törvényt tette szóvá Navracsics Redingnek 

2011. december 14. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A szlovák állampolgársági törvény sérti az EU alapjogi chartáját, az abban megfogalmazott 

szabad identitásválasztás jogát - véli Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, aki ebben 

az ügyben megbeszélést folytatott Viviane Redinggel, az Európai Bizottság alelnöki rangú 

igazságügyi biztosával. 

 

Kezelhetik a rákos babát 

2011. december 15. - I.O.É. - P.L. - Blikk 

Wetzel Tamás miniszteri biztos nyilatkozott a Blikknek az újság tegnapi cikkére reagálva. 

„Soron kívül járunk el az édesanya ügyében, és minden segítséget megadunk ahhoz, hogy 

ez a bonyolult folyamat minél rövidebb idő alatt lezáruljon.” 

 

Megverték román társukat a felhergelt magyar hokisok 

2011. december 14. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Botrány robbant ki Románia 16 éven aluliak jégkorong-válogatottjánál, miután az U16-os 

csapat egyetlen román nemzetiségű tagja azzal vádolta meg magyar társait, hogy 

megverték. A román média úgy tálalja az incidenst, hogy Florin Cosmin Marinescut 

románsága miatt bántalmazták, hangsúlyozva, hogy az eset éppen december 1-jén, a 

román nemzeti ünnepen történt. 
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http://www.bumm.sk/63098/szakertoi-szinten-targyalnak-a-kettos-allampolgarsagrol.html
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/12/14/a-szlovak-allampolgarsagi-torvenyt-tette-szova-navracsics-redingnek
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/megis-kezelik-a-rakos-kisfiut-2074650
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58603
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17%-ra csökkenhet Kolozsvár magyarságának aránya 

2011. december 14. – transindex.ro, Krónika, Új Magyar Szó, Szabadság 

László Attila, Kolozsvár alpolgármestere szerdán megerősítette az MTI-nek az Új Magyar 

Szó című bukaresti napilap információját, miszerint körülbelül 17%-ra csökkent a 

magyarság számaránya az idei cenzus nem hivatalos, ideiglenes eredményei szerint. 

Araszolnak a Mikó perében 

2011. december 14. – Demeter J. Ildikó – Erdély Ma, Háromszék 

Eugen Iordăchescu és Kapcza Mikolt ügyvédek úgy vélik, hogy a Székely Mikó Kollégium 

visszaszolgáltatása kapcsán indított perben a vádiratot hibásan állították össze, és kérik 

ennek visszaküldését az ügyészségre. A per vádlottjai Markó Attila államtitkár, Marosán 

Tamás volt egyházi jogtanácsos és Silviu Clim volt minisztériumi jogtanácsos. 

 

Támogatás: ami késik, múlik? 

2011. december 15. – Új Magyar Szó 

„A forintnak az euróhoz és a lejhez viszonyított gyors leértékelődése, a magyar állam által a 

romániai diákoknak folyósított oktatási-nevelési támogatás átutalásának  halogatása, 

illetve a folyósítás módjának megváltoztatása miatt elesnek a támogatás összegének 

jelentős részétől az erdélyi gyermekek” – írja az Új Magyar Szó. 

 

Stratégiát a szórványnak! 

2011. december 15. – Totka László – Új Magyar Szó  

A szórvány erősítését, arculatának kialakítását és hangjának felerősítését célzó 

határozattervezetet mutatott be Nagyváradon Biró Rozália, a Szövetségi Képviselők 

Tanácsának (SZKT) elnöke. Nagyvárad RMDSZ-es alpolgármestere előrebocsátotta, hogy 

a dokumentumot az SZKT hétvégi, sepsiszentgyörgyi ülésén fogadják majd el. 

 

Nyelvváltás Csángóföldön – A családban már románul beszélnek 

2011. december 15. – Erdély Ma, MTI 

A magyar nyelv presztízsének a megerősítéséért szállt síkra a kolozsvári csángónapon 

Nyisztor Tinka néprajzkutató, moldvai csángó aktivista. 

 

Árulót kiált a BKB MOGYE-ügyben 

2011. december 15. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

Bár az orvosi egyetem magyar oktatóinak 96 százaléka írásban is megerősítette, hogy 

addig nem vesz részt az intézmény választásain, amíg annak vezetősége nem biztosítja az 

önálló magyar tagozat létrehozását, a múlt heti választásokon három magyar oktató is 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27785
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106318&cim=araszolnak_a_miko_pereben
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2102&cikk=144802
http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=144825
http://erdely.ma/hatranyban.php?id=106357&cim=nyelvvaltas_csangofoldon_a_csaladban_mar_romanul_beszelnek
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/arulot-kialt-a-bkb-mogye-ugyben
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részt vett, sőt funkciót is kapott. A Bolyai Kezdeményező Bizottság (BKB) nevesítette a 

bojkott törő oktatókat. 

 

Nem foglalkozott a helynévlistával a kormány 

2011. december 14. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Nem foglalkozott a kisebbségi helységnévlistával szerdai ülésén a szlovák kormány. 

Sajtóértesülések szerint ennek oka, hogy még nem fejeződtek be a tárcaközi egyeztetések a 

témában. Az MKP közleményében szégyenteljes kudarcnak minősítette a kormányrendelet 

elfogadásának elodázását. 

 

Bugár: a Híd és az MKP céljai lehetnek azonosak, de... 

2011. december 14. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Híd és az MKP céljai lehetnek ugyan azonosak, de a célhoz vezető utat mindkét párt 

másképpen látja - állítja Bugár Béla, a Híd elnöke. Pártja választási programja kapcsán 

Bugár elmondta, annak fő pillérei a „szociális, gazdasági és kisebbségi témák. Ez a 

sorrend”. 

 

Répás Zsuzsanna látogatása az MKP székházában 

2011. december 14. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

Pozsonyi látogatása során az MKP politikusaival is folytatott megbeszéléseket Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A tárgyalás elsősorban az 

aktuális nemzetpolitikai kérdésekre, az állampolgársági törvényt és a kettős 

állampolgárságot érintő kérdésekre irányult. 

 

A szlovákiai magyar kultúra neves személyiségeit méltatták a pozsonyi 
magyar nagykövetségen 

2011. december 14. – MTI, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A szlovákiai magyarság kulturális életének hat neves képviselőjét köszöntötték szerdán a 

pozsonyi magyar nagykövetségen. Az ünnepségen a 75. születésnapját ünneplő Kubicska 

Kucsera Klára művészettörténészt, Méry Margit néprajzkutatót, Koncsol László esszéírót, 

költőt, valamint a 80 éves Nagy József grafikust, festőművészt és Takács András 

koreográfust, illetve a 70. életévét betöltő Tóthpál Gyula fotóművészt köszöntötték. 
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http://www.bumm.sk/63097/nem-foglalkozott-a-helynevlistaval-a-kormany.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/14/bugar-a-hid-es-az-mkp-celjai-lehetnek-azonosak-de
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/4578-repas-zsuzsanna-latogatasa-az-mkp-szekhazaban
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/14/a-szlovakiai-magyar-kultura-neves-szemelyisegeit-meltattak-a-pozsonyi-magy
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/14/a-szlovakiai-magyar-kultura-neves-szemelyisegeit-meltattak-a-pozsonyi-magy
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Nemzetpolitikai szempontból sikertörténet 

2011. december 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Jól sikerült lakossági fórumot tartott a Vajdasági Magyar Szövetség temerini körzeti 

szervezete. A rendezvényen vendégként megjelent Pásztor István pártelnök, a temerini 

születésű Tóth Tivadar, a vajdasági képviselőház VMSZ-es frakciójának a vezetője és 

Bognár Sándor, a szabadkai magyar főkonzulátus konzulja. 

 

Áprilisra befejeznék a kollégiumot  

2011. december 15. - Csincsik Zsolt - Magyar Szó 

Az adai rekreációs központban néhány napja ismét folynak a felújítási munkálatok a 

leendő középiskolás kollégium épületén, amelyet egykori ORTC-épületében alakítanak ki 

az egyemeletes létesítmény átépítésével. A létesítmény diákotthonná való átalakítása 

mintegy 24 millió dinárba kerül, amelyet a Tartományi Nagyberuházási Alap finanszíroz. 

 

Nehéz kitalálni az erdőből  

2011. december 15. - Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

Pásztor Istvánnal a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével készített interjút a 

Magyar Szó. A pártelnök az E tagjelölti státuszról, Koszovóról és a közelgő választásokról 

nyilatkozott. Utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy a párt célja az értelmiségiekkel és 

civilekkel közös koalíciót létrehozni. Elégedett azzal az eredménnyel lenne, ha a 2008-as 

köztársasági elnökválasztáson elért, ami nagyjából 100 ezer szavazatot jelent. 

 

Népszámlálás 2011 – Muravidék (2): Mennyi magyar él(t) a Muravidéken 
2011-ben? 

2011. december 14. – Dr. Kovács Attila – Népújság 

A Muravidék nemzetiségre és anyanyelvre vonatkozó adatai 1880 óta követhetők nyomon. 

A 2011-es népszámlálás megszakította e tradíciót. A cikk szerint a Muravidék kétnyelvű 

területére vonatkozó népességcsökkenési adatok (-2,15%) és az asszimiláció ütemét alapul 

véve kijelenthető, hogy az idei népszámláláson 10-12 százalékkal kevesebb magyar 

nemzetiségű személyt írtak volna össze Szlovéniában. 

 

Göncz László képviselő sajtótájékoztatója: „Nem adunk biankóváltót a 
kormánynak” 

2011. december 14. - Népújság 

Hétfőn Göncz László nemzetiségi képviselő összehívta a muravidéki, illetve a községi 

magyar önkormányzatok elnökeit egy egyeztető tárgyalásra, ahol a magyar kisebbség 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4596/A-VMSZ-feltetelekkel-ugyan--de-nyitott-az-osszefogasra.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-15_Aprilisra_befejeznek_a_kollegiumot.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-15_Nehez_kitalalni_az_erdobol.xhtml
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3294:nepszamlalas-2011--muravidek-2-mennyi-magyar-elt-a-muravideken-2011-ben&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3294:nepszamlalas-2011--muravidek-2-mennyi-magyar-elt-a-muravideken-2011-ben&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3284:goencz-laszlo-kepvisel-sajtotajekoztatoja-nem-adunk-biankovaltot-a-kormanynak&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
http://nepujsag.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3284:goencz-laszlo-kepvisel-sajtotajekoztatoja-nem-adunk-biankovaltot-a-kormanynak&catid=34:nemzetiseg&Itemid=66
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parlamenti voksának sorsáról döntöttek. A képviselő elmondta, hogy csak a legfontosabb 

magyar érdekek beépítése esetében támogatja a megalakuló kormánykoalíciót.  
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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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