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A magyarok ne üljenek két lovat – interjú a szavazati jog megvonását 
javasoló Ioan Holdiş-sal 

2011. december 20. – Krónika 

Nem tisztességes a más nemzetiségű román állampolgárokkal szemben, hogy a magyarok 

két lovat üljenek meg egyszerre. Ha ők felvették a magyar állampolgárságot is, menjenek 

máshová szavazni – vélekedik a Krónikának adott interjúban Ioan Holdiş. A kormányzó 

PDL képviselője jövőre olyan törvénytervezetet készül beterjeszteni az alsóházban, amely 

megtiltaná a magyar állampolgársággal is rendelkező erdélyi magyarok számára, hogy 

részt vegyenek a romániai parlamenti és államfőválasztáson. 

 

Állampolgárság és választójog: hadilábon az alkotmánnyal 

2011. december 20. – Szűcs Dániel – Felvidék Ma 

„Az, hogy az elvileg ugyanolyan állampolgársághoz kétféle választójog kapcsolódik, 

mégpedig úgy, hogy az egyik egy, a másik meg kettő szavazatot ér, nos az nem egészen 

tisztességes” – írja jegyzetében Szűcs Dániel, aki szerint „igen arrogáns” Áder János azon 

megjegyzése, hogy „technikailag készen állnak” arra, hogy átalakítsák a rendszert, 

amennyiben az Alkotmánybíróság elmeszelné a nem egyenlő választójogot. 

 

Látszatgesztusok a választójogi törvényben 

2011. december 21. – Népszava 

A választójogi törvény pénteki zárószavazása előtt a Fidesz kihátrált Kövér László javaslata 

mögül, miszerint létrehoznának egy külhoni egyéni választókerületet. Így a külhoni 

magyar állampolgárok csak egy szavazattal rendelkeznek majd, míg az anyaországiak 

kettővel. 

 

A kormánybiztos a magyar zászló eltávolítására utasította Csíkmadaras 
polgármesterét 

2011. december 20. – transindex.ro, Erdély Ma 

Az elmúlt hét országos botrányokat kiváltó, jégkoronggal kapcsolatos magyarellenes 

hírveréseivel magyarázzák Csíkmadarason, hogy egy állampolgár feljelentette a helyi 

polgármesteri hivatalt, amiért annak ormán a piros-fehér-zöld lobogó is ki van tűzve. 

Ladányi László Hargita megyei prefektus felszólította a település vezetőjét, hogy december 

28-ig távolítsa el a nemzeti zászlót. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58814
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58814
http://www.felvidek.ma/nezopont/jegyzet-kommentar/31638-allampolgarsag-es-valasztojog-hadilabon-az-alkotmannyal
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=503109
http://itthon.transindex.ro/?hir=27825
http://itthon.transindex.ro/?hir=27825
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Tánczos Barna büszke a Romániát képviselő hokisokra 

2011. december 20. – Erdély Ma, bukarestiradio.ro 

A Román Jégkorong Szövetség elnöke határozottan visszautasít mindenfajta próbálkozást 

a sajtó részéről, amely a román-magyar mérkőzést interetnikus konfliktussá akarja 

alakítani. 

 

2012-es választási latolgatások 

2011. december 20. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Rostás Szabolcs szerint ha az RMDSZ azt akarja kockáztatni, hogy elessen a parlamenti 

képviselettől, ezáltal a kormány pozíciótól, akkor nem kell belemenjen koalíciós 

tárgyalásokba a magyar ellenfelekkel, viszont nyugodt se lehet, mert jelen pillanatban két 

erős magyar párttal áll szemben. 

 

Prefektusi reakció az utcanevek ügyében 

2011. december 20. – Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Nem tartja eget rengető hírnek György Ervin prefektus, hogy a Kovászna Megyei 

Törvényszék hatálytalanította a megyeszékhely önkormányzatának három határozatát, 

melyek 30 utca nevének megváltoztatásáról szólnak, illetve azt sem, hogy a prefektúra 

nem támadta meg ezeket a döntéseket, és a per ennek nyomán indult el. 

 

SZNT: súlyos jogsértést követett el a Maros megyei prefektus 

2011. december 20. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Maros megye prefektusa beperelte a nyárádszeredai önkormányzati képviselőket. Külön-

külön hatezer eurós pénzbírság kiszabását kérte és csak azt követően vonta vissza a peres 

keresetet, hogy a testület tagjai kivették a város közleltárából az ortodox egyházra telekelt 

főtéri területet. Az SZNT állandó bizottsága szerint súlyos jogsértést követett el a megye 

prefektus. 

 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem – Román vezető a színen 

2011. december 20. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Román rektora lett a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemnek. Sorin Crişan előrehozott 

választások után került az intézmény élére. Gáspárik Attila, a korábbi rektor ugyanis 

színházigazgatói kinevezése után lemondott a tisztségről. A magyar többségű választmány 

annak ellenére döntött Crişan mellett, hogy magyar jelölt is volt. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106694&cim=tanczos_barna_buszke_a_romaniat_kepviselo_hokisokra_audio_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106711&cim=2012_es_valasztasi_latolgatasok_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106699&cim=prefektusi_reakcio_az_utcanevek_ugyeben
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106717&cim=sznt_sulyos_jogsertest_kovetett_el_a_maros_megyei_prefektus_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106729&cim=marosvasarhelyi_muveszeti_egyetem_roman_vezeto_a_szinen_video
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Sikertörténet vagy új fejezet a Bernády-iskola ügyében? 

2011. december 20. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

A 2-es számú általános iskola szülői akciócsoportja a Civil Elkötelezettség Mozgalom 

segítségével szeptember óta harcol azért, hogy a tanintézet felvehesse a városépítő 

Bernády György nevét. A szülők úgy vélik: elérkezett az ideje, hogy a civil ügy eddigi 

fejezetét lezárják, és szükség esetén más irányú lépések megtételére készüljenek fel. 

 

Tőkés sajtóirodája: Kovács Péter hazudott párttársainak és választóinak 

2011. december 20. – Krónika 

Hazugsággal vádolja Kovács Pétert, az RMDSZ főtitkárát Tőkés László EP-alelnök 

sajtóirodája. Egy kedden kiadott közlemény szerint mind a magyar, mind a német 

néppárti csoport cáfolta, hogy – amint azt Kovács állította – nem támogatta volna Tőkés 

indulását egy újabb mandátumért. 

 

PDL-s vezető (is) pályázik a sepsiszentgyörgyi polgármesteri tisztségre 

2011. december 20. – Nyugati Jelen 

A PDL sepsiszentgyörgyi elnöke, Codruţ Opaiţ lesz a demokrata liberálisok 

sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltje, eddig a jelenlegi városvezető, Antal Árpád 

(RMDSZ) és a liberális párt helyi elnöke Mădălin Guruianu jelentette be indulását. 

 

Nem maroknyi székely 

2011. december 21. - Bruckner Gábor - Népszabadság 

Áll a bál Romániában, a lapok címoldalán, a tévéadók fő műsoraiban ugyanaz a téma: a 

múlt pénteken Csíkszeredában rendezett, magyarok elleni jégkorongmeccs előtt a 

házigazdák játékosai a román helyett, a magyar, majd a székely himnuszt énekelték tele 

torokból. Becze Tihamérrel, a román válogatott csatárával készített interjút a 

Népszabadság a kialakult helyzettel kapcsolatban. 

 

Duray Miklós kapta a Polgári Magyarországért Díjat 

2011. december 20. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar 

Hírlap 

Duray Miklós kapta idén a Polgári Magyarországért Díjat. Balog Zoltán indoklása szerint 

Duray Miklósnak a kommunista ideológia ellen, az egyetemes emberi és nemzetiségi 

jogokért folytatott küzdelemért, a világ magyarsága nemzettudatának erősítéséért, a 

felvidéki magyar közösségek megtartásáért, a magyar nemzet határok feletti újraegyesítése 

érdekében végzett tevékenységéért és irodalmi munkásságáért ítélték oda a díjat. 
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http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/sikertortenet-vagy-uj-fejezet-a-bernady-iskola-ugyeben
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58815
http://www.nyugatijelen.com/kronika/belfold/pdl_s_vezeto_is_palyazik_a_sepsiszentgyorgyi_polgarmesteri_tisztsegre.php
http://nol.hu/lap/sport/20111221-nem_maroknyi_szekely
http://ujszo.com/online/kulfold/2011/12/20/duray-miklos-kapta-a-polgari-magyarorszagert-dijat
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Megjelent az Önkormányzati Szemle újabb száma 

2011. december 20. – bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

A Pro Civis Polgári Társulás gondozásában megjelent az Önkormányzati Szemle 2. száma, 

mely értékes információkkal szolgál az európai uniós alapok merítési lehetőségeiről, a 

határmenti együttműködés finanszírozási feltételeiről, és az Európai Területi 

Társulásokról (EGTC). 

 

Magyar-szlovák közlekedési megállapodásokat írtak alá 

2011. december 20. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság 

Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár és Érsek Árpád, a szlovák Közlekedési 

Minisztérium államtitkára Budapesten kétoldalú megállapodásokat írtak alá. 

 

Ógyalla lehet, Nemeskosút nem 

2011. december 21. – Veres István – Új Szó 

A hétfőn jóváhagyott új kisebbségi helységnévlista 1948 után ismét lehetővé teszi a szlovák 

történelmi személyekről elnevezett települések eredeti, magyar nevének feltüntetését. 

Tehát például Párkányban már ki lehet tenni a magyar elnevezést tartalmazó táblát. A 

kisebbségi településnevek száma a 2031-es népszámlálásig nem változik, ugyanis 

hasonlóan a húsz százalékos nyelvhasználati küszöb életbe lépéséhez, a kétnyelvű 

településlistáról való eltűnés feltételeit is két, egymást követő népszámlálás adatainak kell 

megerősíteniük. 

 

Elég magyarul kitölteni az űrlapot 

2011. december 21. – Veres István – Új Szó 

A kétnyelvű kérvényeket, illetve más, hivatalos nyomtatványokat a hivatalokban jövőre 

elég már csak magyarul kitölteni azokon a településeken, ahol a kisebbség aránya eléri a 

20 százalékot. A kétnyelvű ügymenetet szabályozó, hétfőn elfogadott kormányrendelet 

értelmében nyílik erre lehetőség. 

 

Bírálja Szlovákiát az ET-biztos 

2011. december 22. - Balogh Roland - Magyar Nemzet 

Thomas Hammarberg az Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosa szeptember 26-27-i 

szlovákiai körútjának tapasztalatai alapján írta meg jelentését. Ebben többek között kitér 

arra is, hogy a szlovák államnyelvtörvény, valamint a kisebbségi nyelvhasználati törvény 

sok szempontból ellentmond egymásnak. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2011. december 22-i számában olvasható.) 
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http://www.bumm.sk/63300/megjelent-az-onkormanyzati-szemle-ujabb-szama.html
http://www.bumm.sk/63301/magyar-szlovak-kozlekedesi-megallapodasokat-irtak-ala.html
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Egyre gyakoribbak a vitás esetek 

2011. december 20. – Pannon RTV 

Egyre többet foglalkozik a szerb nyelvű sajtó is az 1944/45-ös magyar áldozatokkal. Az 

elmúlt héten két szabadkai médium is azt próbálta bizonyítani, hogy a Vergődő madár 

nevű emlékműnél található márványtáblán gyilkosok neve is szerepel. A korabeli bírósági 

döntések azonban nem mindig fedik a valóságot – nyilatkozták már többször a levéltárak 

munkatársai. 

 

Biztató ígéretek Vajdaságra nézve  

2011. december 21. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

Pásztor Bálint, a VMSZ parlamenti képviselője a jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a 

Magyar Szónak elmondta, a párt képviselői múlt csütörtökön tárgyaltak Dušan Nikezić 

államtitkárral. A találkozó azért volt fontos, mert most történt meg először, hogy a VMSZ 

képviselői még azelőtt tárgyalhattak a büdzséről, mielőtt a kormány elfogadta volna azt. 

 

Újra elkezdődött az egyeztetés a kisebbségeket érintő kérdésekben 

2011. december 20. – MTI, Echo TV 

Folytatódik a párbeszéd a magyar és az ukrán fél között, erről született megállapodás a 

Magyar-Ukrán Kisebbségi Kormányközi Vegyes Bizottság budapesti ülésén. A magyar fél a 

még megoldásra váró fontos ügyek közül kiemelte a magyar többségű választókörzet 

kialakítását a 2012 októberében esedékes parlamenti választásokon, az ukrán fél pedig 

kiállt amellett, hogy az UMDSZ is adhasson ajánlást a schengeni vízumigényléshez. 

 

„Az út a többnyelvűség felé” 

2011. december 20. – Volksgruppen.at 

A kisebbségi iskolatörvény immár 15 éve alkotja a kétnyelvű oktatás jogi alapját 

tartományunkban. Az elmúlt évek során történt fejlődésről, új tervekről is szó esett a 

Horvát Kultúra- és Dokumentációs Központ Zárányban megtartott projekt- és 

kötetbemutatóján. 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-21_Biztato_igeretek_Vajdasagra_nezve.xhtml
http://www.echotv.hu/belfold/ujra_kezdodott_az_egyeztetes_a_kisebbsegeket_erinto_kerdesekben.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/158254/
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