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Törvényben biztosítanak védelmet a Házsongárdi temető 397 
műemléksírjának 

2011. december 21. – Krónika, transindex.ro, Szabadság, Új Magyar Szó 

A kiemelt fontosságú sírok törvény általi védettségét biztosítja az Országos 

Műemlékvédelmi Bizottság szerdai döntése, amellyel a testület elfogadta az összesen 397 

tételből álló, műemlékké nyilvánításra javasolt Házsongárdi sírok, síremlékek helyrajzi 

felmérésre alapuló jegyzéket. A döntést követően Kelemen Hunor kulturális és 

örökségvédelmi miniszter rendelettel erősíti meg a sírok védettségét. 

 

Nyelvpótlék hivatalnokoknak 

2011. december 22. – Új Magyar Szó 

Hallgatólagosan elfogadta a képviselőház azt a törvénytervezetet, amely előírja a 

közönségszolgálati munkakörökben tevékenykedő tisztviselők bérének tíz százalékkal 

történő megemelését, ha ismerik az adott területi-közigazgatási egység húsz százalékot 

meghaladó számarányú kisebbségi lakosságának nyelvét. 

 

„Isten hozta kigyelmedet!” 

2011. december 22. - László Dóra - Heti Válasz 

Tamás Aladárné Szűcs Ilonával készített interjút a Heti Válasz. A századik életévét betöltő 

felvidéki asszony igényelte a magyar állampolgárságot, amit a szlovák hatóságoknak be is 

jelentett, ezért kapott egy olyan levelet, amiben felszólítják iratainak leadására. A dolog 

pikantériája, hogy 2006-ban megkapta a Szlovák Köztársaság Arany Plakettjét, illetve 

korábban Comenius-emlékéremmel jutalmazták. Az interjúban beszámol eddig 

„boldogságos és viszontságos” életéről, valamint arról, hogyan élte meg 

állampolgárságának elvesztését. 

(Az interjú teljes egészében a Heti Válasz 2011. december 22-i számában olvasható.) 

 

Duna World néven folytatja az átalakult Duna2 

2011. december 21. – MTI, bumm.sk 

Értéket és hagyományt közvetítő közszolgálati műsorokkal indul 2012. január 1-jén a Duna 

World csatorna, amelynek elsődleges feladata a tengeren túl és a Kárpát-medencében élő 

magyarság tájékoztatása és igényes szórakoztatása. A csatorna erősíteni kívánja a nemzeti 

hovatartozás érzését a világban szétszóródott magyarokban. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58852
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58852
http://maszol.ro/aktualis/nyelvpotlek_hivatalnokoknak_2011_12_22.html
http://www.bumm.sk/63341/duna-world-neven-folytatja-az-atalakult-duna2.html
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Mensura Transylvanica: ajánlott a választójog határon túli kiterjesztése 

2011. december 21. – MTI, Krónika 

Szükségesnek tartja a határon túli választókerületek kialakítását a Mensura Transylvanica 

erdélyi politikai elemzőcsoport, amely a levél útján történő szavazást tartja a 

legmegfelelőbbnek a határon túli magyar közösségek számára. 

 

Gyerkó László a Versenytanács tagja 

2011. december 21. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, Szabadság, Krónika 

Traian Băsescu államfő december 19-én aláírta Gyerkó László Hargita megyei szenátor 

kinevezését a Versenytanácsba, aki így december 20-tól tölti be ezt a tisztséget. Emil Boc 

miniszterelnöknek egy kormányhatározat révén kell kiírnia az időközi választást Gyerkó 

választókerületében. 

 

Megalakult az EMNT közép-erdélyi regionális egyeztető tanácsa 

2011. december 21. – transindex.ro, Erdély Ma, Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Megalakult az EMNT közép-erdélyi regionális egyeztető tanácsa – jelentette be Szabó 

László, az EMNT új közép-erdélyi regionális elnöke és Gergely Balázs, az EMNP alapító 

alelnöke szerdán Kolozsváron. A tanács feladata az EMNT közép-erdélyi területi 

szervezetei tevékenységének összehangolása, illetve a közös érdekképviselet elősegítése 

lesz. 

 

Tiltakozó levele miatt hívhatták vissza a bukaresti Magyar Kulturális Intézet 
vezetőjét 

2011. december 21. – Sipos Zoltán – transindex.ro 

Április óta hidegháborús állapotok uralkodtak a bukaresti Magyar Kulturális Intézet és az 

annak működését irányító háttérszervezet, a Balassi Bálint Intézet között – állítja Bretter 

Zoltán kultúrdiplomata, akinek visszahívásáról novemberben döntött a Balassi Intézet 

főigazgatója, Hatos Pál. 

 

Az aradi Csiky Gergely Főgimnázium diákjainak anyanyelven való tanulása 

2011. december 21. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Különböző ösztöndíjakkal támogatja az aradi Csiky Gergely Főgimnázium bentlakásos 

diákjait az Alma Mater Alapítvány. Enélkül sok magyar gyermek nem végezhetné 

anyanyelvén a középiskolát, de maga az oktatási intézmény működése is veszélybe 

kerülne. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58857
http://itthon.transindex.ro/?hir=27833
http://itthon.transindex.ro/?hir=27836
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16132
http://itthon.transindex.ro/?cikk=16132
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106818&cim=az_aradi_csiky_gergely_fogimnazium_diakjainak_anyanyelven_valo_tanulasa_audio
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Erdélyi pártot hoz az angyal? 

2011. december 21. – Parászka Boróka – manna.ro 

Parászka Boróka Magyari Nándor Lászlóval készít interjút, amelyben a szociológus kifejti: 

egy új, transzetnikus, regionális párt létrehozatalát sürgeti, olyan pártét, „mely – Erdélyre 

alapozva – végérvényessé tenné az európai értékek és politikai kultúra dominanciáját a 

közeli és távolabbi múltból örökölt politikai kultúrával szemben”. 

 

Dézsi Attila, az első magyar kormányfőtitkár 

2011. december 21. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

A Nyugat Jelen Dézsi Attilával, a román kormány első magyar főtitkárával készített 

interjút. Dézsi leszögezte: „az egész erdélyi magyarság szolgálatára megyek Bukarestbe”. 

 

EMNP Csíkszék: emberségből, európaiságból mutattak példát a székely 
jégkorongozók 

2011. december 21. – szekelyhon.ro 

„Véleményünk szerint azok a jégkorongozók, akik székelységüket, magyarságukat nyíltan 

vállalva léptek jégre és győztek Magyarország, anyaországunk válogatottja ellen, 

emberségből, európaiságból példát mutattak mindannyiunk számára” – áll az EMNP 

csíkszéki szervezetének közleményében. 

 

Képzés a szórvány szerepvállalóinak 

2011. december 21. – Mezey Sarolta – Erdély Ma, Népújság 

A szórványban élő lelkészek, vallástanárok és civil szervezetek vezetői mint a helyi 

fejlesztés és közösségformálás motorjai témakörben szervezett november és december 

folyamán több héten át tartó képzést a mezőmadarasi Pro Ruris Egyesület. 

 

Băsescu újabb RMDSZ-ellenes kirohanása 

2011. december 22. – Szabadság, Krónika, Új Magyar Szó 

Az RMDSZ-t bírálta ismét Traian Băsescu államfő, aki szerint a magyar szervezet 

akadályozza az állam reformját. Băsescu úgy vélte, hogy az RMDSZ akadályozza az új 

egészségügyi törvénytervezet közvitára bocsátását, miután az idén nyáron meghiúsította a 

közigazgatási reformot. 

 

Gergely inkább politizál 

2011. december 22. – Új Magyar Szó 

Nem vállal többé vezető szerepet az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsban (EMNT) az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) alapító alelnöke. Gergely Balázs, az EMNT korábbi 
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http://manna.ro/kozter/erdelyi-partot-hoz-az-angyal-2011-12-21.html
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/az_egesz_magyarsag_sikere.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/emnp-csikszek-embersegbol-europaisagbol-mutattak-peldat-a-szekely-jegkorongozok
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/emnp-csikszek-embersegbol-europaisagbol-mutattak-peldat-a-szekely-jegkorongozok
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106845&cim=kepzes_a_szorvany_szerepvallaloinak
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/67657
http://maszol.ro/aktualis/gergely_inkabb_politizal_2011_12_22.html
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közép-erdélyi régióelnöke ezt szerdán Kolozsváron, a szervezet közép-erdélyi regionális 

egyeztető tanácsának megalakulása után jelentette be. 

 

Elmarasztalták a Magyar magazint az Esterházy-riport miatt 

2011. december 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online, Magyar Nemzet 

Elmarasztalta a Frekvenciatanács a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) magyar magazinját 

az augusztusi Esterházy-riportja miatt. Az eljárás az információk sokoldalúságának és a 

vélemények pluralitásának állítólag elmaradt biztosítása miatt indult. 

 

Slota a magyar autonómiatörekvéstől fél 

2011. december 21. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Az SNS elnöke attól tart, hogy a szlovákiai magyar kisebbség autonómiát fog követelni. Ján 

Slotáékat „sokkolta” a Kerekasztal jogászai által kidolgozott javaslat, melynek értelmében 

a kisebbségek saját maguk határozhatnának az őket érintő kérdésekben. 

 

Sikeres volt a Rákóczi Szövetség idei beiratkozási programja 

2011. december 21. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Rákóczi Szövetségtől idén szeptember és december között összesen 91 helyszínen 3284 

felvidéki magyar iskolakezdő kapott beiratkozási ösztöndíjat. A szervezet beiratkozási 

programja 2004 óta zajlik azzal a céllal, hogy minél több felvidéki magyarul beszélő 

gyermeket írassanak szülei magyar nyelvű iskolába. 

 

Németh Zsolt: Mi a „Durayzmus”? 

2011. december 21. – Felvidék Ma 

Németh Zsolt méltatta Duray Miklóst abból az alkalomból, hogy az idén ő kapta a Polgári 

Magyarország Díjat. A külügyi államtitkár a szlovákiai magyar közéleti párbeszédre 

hivatkozva durayzmusról és bugárizmusról beszélt. Németh szerint az itteni közélet 

kétféleképpen viszonyul a szlovákokhoz: bugárista módon, vagyis szalonképesen és 

kompromisszumra készen, valamint duraysta módon, vagyis szűklátókörűen és 

rugalmatlanul. 

 

Nagyobb költségvetés - megnyert közigazgatási perek 

2011. december 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Korhecz Tamás, az MNT elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a testület december 

29-én tartja idei utolsó ülését. Mint mondta, rekord számú, összesen 29 napirendi pontot V
a

jd
a

sá
g

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.bumm.sk/63329/elmarasztaltak-a-magyar-magazint-az-esterhazy-riport-miatt.html
http://www.bumm.sk/63325/slota-a-magyar-autonomiatorekvestol-fel.html
http://www.hirek.sk/oktatas/20111221155234/Sikeres-volt-a-Rakoczi-Szovetseg-idei-beiratkozasi-programja.html
http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/31641-nemeth-zsolt-mi-a-durayzmus
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12737/Nagyobb-koltsegvetes-8212-megnyert-kozigazgatasi-perek.html
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vitatnak majd meg a képviselők. A többi között elfogadják a hivatalos nyelvhasználati 

stratégiát. Korhecz szerint a 2012-es év a stratégiák végrehajtásának az éve lesz.  

 

17-ből 17 pert nyert az MNT 

2011. december 21. – Pannon RTV 

A zentai önkormányzat ellen indított valamennyi bírósági perben a Magyar Nemzeti 

Tanácsnak adott igazat a Közigazgatási Bíróság. 

 

Egeresi Sándor a kanadai nagykövettel tárgyalt  

2011. december 21. – Magyar Szó 

A tartományi vezetés stratégiai célkitűzéseiről és Vajdaság multikulturális és 

többnemzetiségű jellegéről esett szó Egeresi Sándor, a tartományi parlament elnöke, és 

Roman Waschuk, Kanada belgrádi nagykövete találkozóján. 

 

Elöregedik Vajdaság 

2011. december 21. – Magyar Szó 

A tartományi kormány adatai szerint Vajdaság egy elöregedő társadalom. A kormány 

közleménye szerint 2010-ben az előző évhez képest 445 gyermekkel kevesebb jött a 

világra, míg az elhalálozások száma 10 ezerrel volt nagyobb. Mindez összesen 5,2 ezrelékes 

negatív természetes szaporulatot eredményezett. 

 

Vegyes bizottság, vegyes vélemények 

2011. december 21. – Kárpáti Igaz Szó 

Három év után ülésezett ismét a Magyar–Ukrán Kisebbségi Kormányközi Vegyes 

Bizottság. Bár összességében mindkét fél pozitívan értékelte a budapesti egyeztetést, ám 

ennek ellenére most először álltak fel úgy a tárgyalóasztaltól, hogy az ajánlásokat 

tartalmazó jegyzőkönyvet nem írták alá. A magyar és az ukrán félnek egyaránt voltak olyan 

javaslatai, amit a másik fél nem tudott elfogadni. 

 

Nem írtak alá jegyzőkönyvet - Magyar–Ukrán Kisebbségi Kormányközi Vegyes 
Bizottság 

2011. december 21. – Kárpátalja 

Hidegháborús hangulat – így jellemezte a Magyar–Ukrán Kisebbségi Kormányközi Vegyes 

Bizottság e hét eleji budapesti ülésének légkörét Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke. 

Elmondása szerint a kárpátaljai magyarság számára igazán fontos kérdésekben nem 

közeledtek az álláspontok. 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-22_Egeresi_Sandor_a_kanadai_nagykovettel_targyalt.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-22_Eloregedik_Vajdasag.xhtml
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=7477
http://karpataljalap.net/cikkek/2011-12-23/nem-irtak-ala-jegyzokonyvet.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2011-12-23/nem-irtak-ala-jegyzokonyvet.php
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Támogatás: B típusú magyar fiatalok 

2011. december 21. – Kárpáti Igaz Szó 

Az oktatási-nevelési támogatások körül az idén valami nincs rendben, állítja több 

fertősalmási lakos. A 2010–2011-es tanév utáni pályázat során már az adatgyűjtéskor 

gondok merültek fel, mondja az egyik szülő. 

 

Kisebbségek szemléje Splitben 

2011. december 21. – Új Magyar Képes Újság 

Második alkalommal rendeztek kisebbségi szemlét Splitben. A rendezvényen a városban 

működő kisebbségi szervezetek mutatkoztak be, köztük a HMDK Slit-Dalmát Megyei 

Egyesületének dalárdája is. 
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