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Boldoghy Strasbourgban: „Nem létező személlyé váltam Európa közepén” 
2011. december 15. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online,  

Gál Kinga és Bauer Edit néppárti EP-képviselők meghívására az állampolgárságától 

megfosztott Boldoghy Olivért látta vendégül az EP kisebbségügyi munkacsoportja. 

Boldoghy szerint a szlovák törvény célja, hogy megfélemlítse, elbizonytalanítsa a szlovákiai 

magyar kisebbséget, ezáltal nehezítve meg a magyar nemzetiség nyilvános megvallását. 

 

Provokatív az ágfalvi emlékmű? 
2011. december 15. – Volksgruppen.at 

Rövid riportot közölt a Der Standard című lap szerdán az 1921-es népszavazás 

évfordulóján a 2002-ben állított ágfalvai emlékműről. A liberális napilap cikkében a 

Sopronhoz közeli, határ menti település német kisebbségi önkormányzatának korábbi 

vezetője, Böhm András felidézte, hogy provokatívnak tartotta az emlékmű felállítását 

Ágfalván, ahol a lakosság 82,2 százaléka Ausztria mellett szavazott. 

Patthelyzet a MOGYÉ-n, árulókról beszél a BKB 
2011. december 15. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

A MOGYE szenátusa hajthatatlan maradt az oktatási miniszter újabb charta-módosító 

utasítására. A testület többségben lévő román nemzetiségű tagjai határozottan elzárkóznak 

az új oktatási törvény magyar intézetek létrehozását előíró 135. cikkelyének 

alkalmazásától. 

 

Hokibotrány: az edző tinivitát lát, a román sajtó etnikai konfliktust szít 
2011. december 15. – Krónika 

Felesleges etnikai konfliktust fabrikálni a román U16-os jégkorong-válogatottnál történt 

incidensből, hiszen csupán tinédzserek közötti atrocitásról volt szó – mondta a 

Krónikának Nagy Attila. Eközben a bukaresti román sajtó a román hoki 

elmagyarosításáról cikkezik. 

 

Pénteken kezdődik az RMDSZ SZKT-t is magába foglaló két napos 
rendezvénye 
2011. december 15. – transindex.ro 

Kétnapos rendezvénysorozat kezdődik pénteken Sepsiszentgyörgyön. Az esemény során 

számos szakmai találkozóra, tanácskozásra, kerekasztal-beszélgetésre kerül sor az RMDSZ 

politikusai, valamint a történelmi magyar egyházak és a civil szféra képviselői között. 
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http://www.bumm.sk/63134/boldoghy-oliver-az-ep-munkacsoport-strasbourgi-ulesen.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/158005/
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58657
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58658
http://itthon.transindex.ro/?hir=27794
http://itthon.transindex.ro/?hir=27794


 

 

 

 

 

 
3 

Zorán, Geszti, Charlie a könyvtárakban 
2011. december 15. – Kozán István – szekelyhon.ro 

Tizenöt székelyföldi könyvtár kap CD-, illetve DVD-lemezekből álló ajándékcsomagot, 

amely magyarországi kortárs zenei előadók dalait tartalmazza. A gyűjtési akciót 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa szervezte. 

 

Szórványban élő és fogyatékos gyerekek kaptak karácsonyi édességcsomagot 
2011. december 15. – transindex.ro 

A szórványban élő és a fogyatékos gyerekek kaptak karácsonyi édességcsomagot a 

magyarországi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) jóvoltából, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács és a Magyar Ifjúsági Tanács közreműködésével. 

 

Népszámlálás: a vártnál rosszabb részeredmények 
2011. december 15. – Erdély Ma 

Az idei népszámlálás első, nem hivatalos adatai szerint Székelyföld kivételével csökkenhet 

a magyar lakosság számaránya Erdély nagyvárosaiban. Székely István, az RMDSZ 

népszámlálásért felelős munkacsoportjának vezetője elmondta, az elöregedés, a 

kivándorlás illetve a külföldi munkavállalás mellett a szuburbanizáció is jelentősen 

befolyásolja a magyar lakosság számarányának csökkenését. 

 

A magyar kormánnyal büntet a BKB 
2011. december 15. – manna.ro 

„Feljelentette” a BKB a magyar kormánynál a MOGYE bojkottot bojkottáló oktatókat: az 

érdekvédelmi szervezet szerint elzárhatóak az akadémiai és kormányzati csapok. Arra a 

kérdésre, hogy milyen állami támogatásokat vonhatnak meg az érintett oktatóktól, Brassai 

Attila BKB-elnök úgy fogalmazott: „megvannak a magyarországi kormánnyal és 

orvostársadalommal a kapcsolataink, és a nemzeti kormány tudni fogja, mit kell ilyen 

helyzetben lépni”. 

 

Új jogszabály: az önkormányzatok nevezhetik el a tanintézményeket 
2011. december 15. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Egy új törvény értelmében az önkormányzat dönthet arról, hogy a Marosvásárhelyi 2-es 

számú általános iskola felvegye az építtetője, Bernády György nevét, a tanfelügyelőség 

feladata a helyi tanács döntésének jóváhagyása. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/zoran-geszti-charlie-a-konyvtarakban
http://eletmod.transindex.ro/?hir=16112
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106450&cim=nepszamlalas_a_vartnal_rosszabb_reszeredmenyek_audio
http://manna.ro/porta/a-magyar-kormannyal-buntet-a-bkb-2011-12-15.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106456&cim=uj_jogszabaly_az_onkormanyzatok_nevezhetik_el_a_tanintezmenyeket_audio
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Félmillióval több jut a kisebbségi kultúrákra 
2011. december 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó 

Jövőre mintegy 4,5 millió eurós támogatási összegre pályázhatnak a szlovákiai 

kisebbségek. A magyar kisebbség esetében a rendelkezésre álló összeg jövőre 2 millió 470 

ezer euró lesz, ami 150 ezer euróval több az ideinél. 

 

Chmel utódja osztja majd a pénzt 
2011. december 16. – Veres István – Új Szó 

A kisebbségi kulturális pályázatok kiértékelésére már csak a márciusi választásokat 

követően kerül sor. A bírálóbizottságok döntése az eddigiekhez hasonlóan csak ajánlás 

lesz, a támogatási összegek odaítélésében a mindenkori kisebbségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes szava a döntő. Ez azt jelentheti, hogy kormányváltás esetén 

Rudolf Chmel utódja saját szájíze szerint oszthatja majd a támogatást a pályázóknak. 

 

Bél Mátyás, Erzsébet királyné és Esterházy János bronz szobrának 
ünnepélyes leleplezése Komáromban 
2011. december 15. – Felvidék Ma 

2011. december 16-án kerül sor Bél Mátyás, Erzsébet királyné és Esterházy János 

szobrának ünnepélyes leleplezésére Komáromban az Európa-udvarban. A rendezvény 

szervezői a Palatinus Polgári Társulás és az Aranykert Kulturális és Művészeti Egyesület. 

 

Nincs miről tárgyalni! 
2011. december 15. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

A Felvidék Ma véleményrovatában Szűcs Dániel úgy véli, a kedvezményes honosítás 

kapcsán nincs miről tárgyalni Szlovákiával: „További szájkarate helyett a hajánál fogva 

kellene ezt az országot a piszkos kis húzásai miatt az összes szóba jöhető nemzetközi fórum 

elé citálni, minden létező diplomáciai eszközt, nyíltat és titkosat bevetve ahhoz, hogy ezek, 

a legszutykosabb huszadik századot idéző disznóságok ne maradjanak orvosolatlanul.” 

 

MKP-e elnök a választási bizottságban 
2011. december 16. – Új Szó 

Nyilfa Péter, az MKP jelöltje lett a Központi Választási Bizottság elnöke. A márciusi 

előrehozott választásokat felügyelő és előkészítő testület tagjai csütörtökön tették le az 

esküt. 

 

Átadták a Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karának új 
épületét 
2011. december 16. – Vrabec Mária – Új Szó 

Felújított épületben fog ezután dolgozni a nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai 

Tanulmányok Kara, amely a szlovákiai magyar pedagógusok képzését is biztosítja. Az 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/15/felmillioval-tobb-jut-a-kisebbsegi-kulturakra
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/31562-bel-matyas-erzsebet-kiralyne-es-esterhazy-janos-bronz-szobranak-unnepelyes-leleplezese-komaromban
http://www.felvidek.ma/felvidek/kultura/31562-bel-matyas-erzsebet-kiralyne-es-esterhazy-janos-bronz-szobranak-unnepelyes-leleplezese-komaromban
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/31563-nincs-mirol-targyalni
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épület ünnepélyes átadásán Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete, illetve 

néhány magyarországi egyetem képviselője is részt vett. 

 

Ada: sürgeti a könyvtár alapítói jogainak átruházását a VMSZ községi 
szervezete 
2011. december 15. – Vajdaság Ma 

A szerdán megtartott sajtótájékoztatón a VMSZ adai községi szervezete azt hangsúlyozta, a 

Szarvas Gábor Könyvtár alapítói jogainak étruházása a Magyar Nemzeti Tanácsra 

kizárólag pozitívumokat hozhat mind a községnek, mind a helyi magyarságnak, így annak 

halogatásával komoly lehetőségekből marad ki az intézmény. 

 

Megállapodtak a tartomány 2012-es költségvetéséről 
2011. december 15. – Pannon RTV 

Vajdaság 2012-ben mintegy 59 milliárd dinárból gazdálkodhat – nyilatkozta Bojan Pajtić, 

a tartományi kormány elnöke. Az eszközök legnagyobb részét a gazdaság fejlesztésére, 

valamint a meglévő munkahelyek megőrzésére és újak létrehozására költik majd. 

 

Jogsegély szolgálatot indít a VMSZ 
2011. december 15. – Pannon RTV 

Jövő év február elejétől lehet átadni a vagyon-visszaszármaztatásról szóló kérelmeket - 

mondta a VMSZ csantavéri lakossági fórumán Varga László. A parlamenti képviselő az 

újonnan felálló jogsegély szolgálatról is tájékoztatta a helyieket. 

 

Bizalom az összefogás erejében 
2011. december 16. – Lázár Jenő – Magyar Szó 

A VMSZ által szervezett tordai lakossági fórumon az egyszerűsített honosítási eljárás 

mellett az aktuális gazdasági, politikai helyzetről szólt Rab Márton , a szabadkai magyar 

főkonzulátus konzulja, Pál Károly, a VMSZ ügyvezető alelnöke, Kovács Elvira parlamenti 

képviselő és Dobai János tartományi mezőgazdasági titkárhelyettes. 

 

Szerbiát nem fenyegeti vízumkényszer 
2011. december 16. – Magyar Szó 

Szerbiát sem közvetlen, sem közvetett úton nem fenyegeti vízumkényszer – közölte az 

uniós belügyekért felelős biztos sajtófelelőse. Elmondása szerint a vízumkényszer esetleges 

visszaállítására vonatkozó minapi kezdeményezés semleges jellegű, egyetlen konkrét 

országra sem vonatkozik, és jelenleg nem is aktuális. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12712/Ada-surgeti-a-konyvtar-alapitoi-jogainak-atruhazasat-a-VMSZ-kozsegi-szervezete.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12712/Ada-surgeti-a-konyvtar-alapitoi-jogainak-atruhazasat-a-VMSZ-kozsegi-szervezete.html
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-16_Bizalom_az_osszefogas_erejeben.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-16_Szerbiat_nem_fenyegeti_vizumkenyszer.xhtml


 

 

 

 

 

 
6 

Kronológia a délvidéki népirtásról  
2011. december 16. – Magyar Hírlap 

A második világháború utáni tíz esztendőnek a délvidéki magyarságot érintő, sorsformáló 

eseményeit dolgozta fel nagy ívű áttekintésében Vékás János újságíró és bibliográfus. Az 

1944 és 1954 közötti történések kronológiája szigorú időrendben foglalja össze a Vörös 

Hadsereg bevonulása utáni eseményeket, a délszláv partizánoknak az őshonos magyarság 

elleni kegyetlenkedéseit, a népirtás dokumentumait, valamint felidézi a következő évek 

történéseit is, az útkeresést a szocialista jugoszláv államban. 

 

Az iskolai hálózat racionalizálása ungvári módon 
2011. december 15. – Kárpátalja Ma 

2011 november végén az Ungvári Járási Közigazgatás olyan határozati tervezetet 

terjesztett a Járási Tanács bizottságai elé, amely főleg a magyar oktatási intézmények 

leépítését célozta meg. Az előterjesztés sokkolta az érintett magyar települések közösségét. 

 

A magyar is szabadon használható lesz az ukrán bíróságokon 
2011. december 15. – MTI, Új Szó Online 

Ukrajna alkotmánybíróságának döntése értelmében az ország bíróságain a jövőben az 

ukránnal azonos szinten használhatóak a regionális és kisebbségi nyelvek, így a magyar is. 
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Kronológia%20a%20délvidéki%20népirtásról
http://www.karpatalja.ma/oktatas/6086-az-iskolai-halozat-racionalizalasa-ungvari-modon
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/12/15/a-magyar-is-szabadon-hasznalhato-lesz-az-ukran-birosagokon


 

 

 

 

 

 
7 

 

 

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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