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Jóváhagyta a kisebbségi helységnevek listáját a kormány 

2011. december 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Jóváhagyta a kisebbségi helységneveket tartalmazó valamint a kétnyelvű ügymenetet 

szabályozni hivatott kormányrendeleteket a szlovák kormány. A helységnévlista összesen 

665 olyan település megnevezését tartalmazza, amelyekben magyarok, ruszinok, romák, 

németek vagy ukránok élnek. A magyar településnevek száma 511. 

 

Martonyi: a kapmányidőszakok nem mindig kedveznek a szlovák-magyar 
viszonynak  

2011. december 19. – MTI, Új Szó Online 

Martonyi János a Magyar Külügyi Intézetben tartott előadásában bemutatta a Magyar 

külpolitika az európai uniós elnökség után című stratégiai dokumentumot. Németh Zsolt 

külügyi államtitkár szerint a dokumentumot jól kiegészíti a novemberben elfogadott 

nemzetpolitikai stratégia. 

 

Elütik a szavazati jogot? 

2011. december 20. – Krónika 

Olyan törvénytervezet készül, amely szerint megvonnák a román mellett magyar 

állampolgársággal is rendelkezők szavazati jogát a romániai választásokon. Az ötlet atyja 

Ioan Holdis demokrata-liberális képviselő, aki a román bulvársajtó uszító kampányának 

részeként szólalt meg a hihetetlen méreteket öltött botrányban, amelynek célpontjai a 

román jégkorong-válogatott székely tagjai. 

 

Áder: Ezer ajánlószelvény kellhet az induláshoz 

2011. december 19. – MTI, Magyar Hírlap Online 

Áder János az új választási rendszer részleteiről tájékoztatta a Budapesten dolgozó külföldi 

diplomatákat. Áder hangsúlyozta, van megoldási javaslatuk arra az esetre, ha az 

Alkotmánybíróság kifogást emel az ellen, hogy a külföldi magyarok csak listára 

szavazhatnak. 

 

A népszámlálási adatokhoz kötötték a nemzetiségi választást 
Magyarországon 

2011. december 19. – MTI, Új Szó Online 

Az Országgyűlés hétfőn új jogszabályt alkotott a nemzetiségekről, ami alapján 2014-től 

csak azokon a településeken lehet majd nemzetiségi választást tartani, ahol a 
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http://www.bumm.sk/63267/jovahagyta-a-kisebbsegi-helysegnevek-listajat-a-kormany.html
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/12/19/martonyi-a-kapmanyidoszakok-nem-mindig-kedveznek-a-szlovak-magyar-viszonyn
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/12/19/martonyi-a-kapmanyidoszakok-nem-mindig-kedveznek-a-szlovak-magyar-viszonyn
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58770
http://www.magyarhirlap.hu/index.php?akt_menu=16&hir_id=240238&r_id=5
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/12/19/a-nepszamlalasi-adatokhoz-kotottek-a-nemzetisegi-valasztast-magyarorszagon
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/12/19/a-nepszamlalasi-adatokhoz-kotottek-a-nemzetisegi-valasztast-magyarorszagon
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népszámlálásai adatok alapján legalább harmincan az adott nemzetiséghez tartozónak 

vallották magukat. 

 

Kelemen a kisebbségi törvényről: Nem szabunk más határidőket 

2011. december 19. – Nyugati Jelen, Erdély Ma, Paprika Rádió 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a Képviselők Szövetségi Tanácsa (SZKT) ülésén azt 

mondta, a Szövetség „nem szab más határidőket” a kisebbségi törvény elfogadására, 

hozzátéve, hogy képviselőik nem fognak megszavazni egy „tartalom nélküli” 

törvénytervezetet, és hogy „igen türelmesen” várnak. 

 

.SIC – jövőre? 

2011. december 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Jövőre létrejöhet a .sic internetes domainnév, hiszen két év után kiírják a pályázatot. 

Egyetlen akadály a pénz: a részvétel ugyanis 200 000 dollárba kerül, ezután pedig a 

fenntartásért is fizetni kell. 

 

Székelyföldért a legtöbbet 

2011. december 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének magyar delegációja kapja 2011-ben a Székely 

Nemzeti Tanács Gábor Áron-díját. A testület úgy ítélte meg, idén ők tették a legtöbbet 

Székelyföld autonómiájáért. 

 

SZNT: törvényességet Nyárádszeredának! 

2011. december 19. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Elítélte a nyárádszeredai főtérrel kapcsolatos prefektusi nyomásgyakorlást a Székely 

Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága. A december 17-ei, nyárádszeredai ülést követően 

állásfoglalásukban szolidaritást vállaltak a nyárádszeredaiakkal és nehezményezik a 

kormánybiztos közbeavatkozását. 

 

A Főtérre szervezett zsibvásár és a Sétatér megcsúfolása ellen tiltakozik az 
EMNT Kolozsváron 

2011. december 19. – Krónika, Szabadság 

Kolozsvár főterére korcsolyapálya építése és a sétatéri fák megnyirbálása ellen tiltakozik az 

Erdélyi Nemzeti Tanács Kolozs megyei szervezete. A szervezet nyílt levele szerint a 

polgármesteri hivatal a Főtéren balkáni hangulatú zsibvásárral próbál nyugat-európai 

mintákat mímelni. 
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http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/kelemen_a_kisebbsegi_torvenyrol_nem_szabunk_mas_hataridoket.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/sic-a-jovore
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/szekelyfoldert-a-legtobbet
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/sznt-torvenyesseget-nyaradszeredanak
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58769
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58769
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Regionális adóvá vált az ETV 

2011. december 19. – Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Az Audiovizuális Tanács 2011. november 29-i ülésén jóváhagyta az Erdélyi Magyar 

Televízió marosvásárhelyi és sepsiszentgyörgyi helyi műsorszórási licenceinek 

összevonását egy regionális licenccé. Ennek következtében a marosvásárhelyi székhelyű 

Erdélyi Magyar Televízió regionális adóvá vált. 

 

Sérti a szemeket a magyar zászló 

2011. december 19. – Rédai Botond – szekelyhon.ro 

Az utóbbi napokban tapasztalt és egyre erősödő magyarellenes hangulat úgy látszik 

Csíkmadarast sem kerülte el. A jégkorong berkeiből kipattanó, a fővárosi média által 

szított botrány lassan kiterjed egyéb területre is. Ezúttal Csíkmadaras polgármesteri 

hivatalára kitűzött piros-fehér-zöld lobogó miatt érkezett feljelentés a hatóságokhoz. 

 

Himnuszbotrány: miért énekelték a magyarok a magyar nemzeti imát? 

2011. december 19. – Erdély Ma, Magyar Hírlap, Új Magyar Szó, Krónika 

Páratlan botrányként tálalja a román sajtó, hogy a pénteken Csíkszeredában lejátszott 

román-magyar válogatott jégkorongmérkőzésen a román válogatott magyar nemzetiségű 

tagjai is a magyar himnuszt énekelték. 

 

György Ervin: pártatlan vagyok 

2011. december 20. – Krónika 

Nem hiszi, hogy tévedett, amikor nem támadta meg a bíróságon a sepsiszentgyörgyi 

utcaátnevezésekre vonatkozó határozatot – jelentette ki György Ervin Kovászna megyei 

prefektus. Mint elmondta, bár a városban valóban jóval több a magyar személyiségről 

elnevezett utca, mint a románról, egyetért Antal Árpád polgármesterrel abban, hogy az 

utcák elnevezésének is tükröznie kell az etnikai arányt. 

 

 

Borbély László: fontos volt kormányon lenni 

2011. december 20. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

„Aggasztó, hogy a választás szabadságának ürügyén újabb és újabb pártok jönnek létre, és 

ezzel veszélyeztetik a magyarság képviseletét a parlamentben” – nyilatkozta az Új Magyar 

Szónak Borbély László környezetvédelmi miniszter. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106659&cim=regionalis_adova_valt_az_etv
http://szekelyhon.ro/szekelyfold/csikszek/serti-a-szemeket-a-magyar-zaszlo
http://erdely.ma/autonomia.php?id=106649&cim=himnuszbotrany_miert_enekeltek_a_magyarok_a_magyar_nemzeti_imat
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58773
http://maszol.ro/aktualis/borbely_fontos_kormanyon_lenni_2011_12_20.html
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Honosítás: ötezer dosszié Szatmárban 

2011. december 20. – Babos Krisztina – Krónika 

Közel 20 ezer személy magyar állampolgársági kérelmének összeállításában segédkezett 

eddig az EMNT Szatmár megyei szervezete. A január harmadika óta működő 

szatmárnémeti demokrácia-központban tegnap zárták le az ötezredik dossziét. 

 

Berényi: „Továbbra is szlovák állampolgár vagyok” – az MKP a jelöltlistája 
elleni SNS-es beadványról 

2011. december 19. – MTI, SITA, TASR, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új 

Szó, Magyar Hírlap 

A Központi Választási Bizottság (ÚVK) elutasította az SNS beadványát, amely Berényi 

Józsefnek, a MKP elnökének szlovák állampolgárságát kérdőjelezte meg. „Továbbra is 

szlovák állampolgár vagyok, van személyi igazolványom és minden más, a szlovák 

állampolgárokat megillető dokumentumom” – közölte ezzel kapcsolatban Berényi József. 

Az SNS azt kérvényezte a bizottságtól, vizsgálja felül az MKP választási listáját, mivel 

tudomása szerint Berényi 2011 januárjában kérvényezte a magyar állampolgárságot, s 

azóta nem nyilatkozott arról, hogy megkapta-e azt, vagy sem. 

 

Szőgyénben a 100-éves magyar cserkészetre emlékeztek 

2011. december 19. – Felvidék Ma 

A szőgyéni Szent Mihály Cserkészcsapat december 17-én ünnepélyes keretek között 

emlékezett a magyar cserkészet 100 évére. 

 

Nem értem Radičovát 

2011. december 19. – Mészáros László – Felvidék Ma 

„Ami a kormányfő hitvallását illeti a demokráciáról és a kisebbségek jogainak 

biztosításáról, bizonyára sokunknak tetszik, de miért akkor hozza tudtunkra, amikor 

kormánya megbukott, és érdekünkben már semmit sem tehet?” – írja jegyzetében 

Mészáros László annak kapcsán, hogy Iveta Radičová megbeszélést folytatott a 

nemzetiségi kisebbségek vezetőivel. 

 

Gúta lakosai márciusban dönthetnek a város hivatalos nevéről 

2011. december 19. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Gúta város lakosai március 10-én arról is szavazhatnak, szeretnék-e, hogy a község 

hivatalos megnevezése Kolárovo helyett újra Gúta legyen. A referendum kiírásáról hétfőn 

döntött a város önkormányzata. 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58777
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/19/berenyi-tovabbra-is-szlovak-allampolgar-vagyok-az-mkp-a-jeloltlistaja-elle
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/19/berenyi-tovabbra-is-szlovak-allampolgar-vagyok-az-mkp-a-jeloltlistaja-elle
http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/31625-szogyenben-a-100-eves-magyar-cserkeszetre-emlekeztek
http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/31612-nem-ertem-radicovat
http://www.bumm.sk/63251/guta-lakosai-marciusban-donthetnek-a-varos-hivatalos-neverol.html
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Az igazság feltárásával mielőbb eljutni a megbékéléshez 

2011. december 19. - Ternovácz István - Vajdaság Ma 

A Vajdaság Ma Srđan Cvetković történésszel, a belgrádi kortörténeti intézet 

szakmunkatársával készített interjút a szerző kaboli (Kovilj) magyarság tragédiájáról szóló 

könyvének a belgrádi magyar nagykövetségen megtartott bemutatója után. 

 

Több mint harminchárom millió dinár támogatás Magyarkanizsának 

2011. december 20. - M. I. - Magyar Szó 

A magyarkanizsai városházán megtartott hétfői sajtótájékoztatón Dobai János, a 

tartományi mezőgazdasági titkárság titkárhelyettese, valamint Nyilas Mihály 

magyarkanizsai polgármester és dr. Bimbó Mihály alpolgármester ismertette a sikeresen 

lebonyolított pályázatok útján elnyert támogatásokat. 

 

Nyelvhasználati jog a bíróságokon 

2011. december 19. – Tóth Viktor – Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán alkotmánybíróság közleménye szerint nem tekinthető alkotmányellenesnek a 

regionális vagy kisebbségi nyelveknek az államnyelvvel azonos szinten történő használata 

a bíróságokon. 54 parlamenti képviselő kérvényezte, hogy az Alkotmánybíróság 

semmisítse meg a nemrég elfogadott bírósági eljárásról szóló törvény azon előírását, amely 

lehetővé teszi a regionális vagy kisebbségi nyelveknek a bírósági eljárásban való 

használatát. 

 

Megalakult a Horvát-Magyar Európai Panoráma 

2011. december 19. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

2011. december 9-én Drávaszabolcson megalakult a Horvát-Magyar Európai Panoráma 

(HMEP). A  szervezet célja a határon átnyúló, interregionális, önkormányzati kapcsolatok 

erősítése, Horvátország európai integrációjának segítése, a nemzeti és etnikai kisebbségi 

jogok védelme a horvát-magyar barátság jegyében. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4614/Az-igazsag-feltarasaval-mielobb-eljutni-a-megbekeleshez.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12733/Tobb-mint-harmincharom-millio-dinar-tamogatas-Magyarkanizsanak.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7430
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1248-megalakult-a-horvat-magyar-europai-panorama


 

 

 

 

 

 
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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