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A budapesti szlovák nagykövetség előtt tiltakozott a Fidelitas 

2011. december 22. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó, Magyar Hírlap 

A budapesti szlovák nagykövetség épülete előtt tiltakozott a kettős állampolgársággal 

kapcsolatban hozott szlovák intézkedések ellen a Fidelitas fővárosi szervezete. Gulyás 

Gergely közölte, az ellen tiltakoznak, hogy a kettős állampolgárság miatt meg lehet 

fosztani valakit azon országbeli állampolgárságától, ahol él. Továbbá tiltakoznak a 

szlovákiai nyelvtörvény, és azon szemléletmód ellen, amely Közép-Európában nem az 

együttműködést keresi, hanem a feszületségeket erősíti - tette hozzá. 

 

Lehallgatási botrány - Duray megszólalt, cáfol a Penta   

  
2011. december 22.  - Hírek.sk 

Az interneten újabb „titkos” információk keringenek, amelyeket állítólag a szlovák 

titkosszolgálat (SIS) gyűjtött. A nyilvánosságra került anyagok a Smert, a 

Kereszténydemokrata Mozgalom /KDH/, a Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió 

/SDKÚ/, az Magyar Koalíció Pártjának azokat a politikusait érinti, akik később kiváltak és 

megalapították a Most-Híd nevű pártot. Az akták állítása szerint a Transpetrol teljes 

privatizációjára készült az akkori magyar párt, s az ügyben közreműködött Világi Oszkár is.  

 

 

 
 

Párttá alakul a szélsőséges Új Jobboldal 

2011. december 22. – Krónika, Szabadság, Erdély Ma, MTI, Új Magyar Szó 

Pártalakítási szándékkal 30 ezer aláírást tartalmazó listát nyújtott be a bukaresti 

törvényszékhez a szélsőséges és magyarellenes megnyilvánulásairól ismert Új Jobboldal. 

 

Tánczos: a hokiválogatott teljesítményét az eredmények, és nem etnikum 

alapján kell értékelni 
2011. december 22. – transindex.ro 

„A jégkorong-válogatott teljesítményét az eredmények, nem pedig etnikum, faj és egyebek 

alapján kell értékelni. Az egész ország a magyar hokistákat szidja, olyan üzeneteket 

kapnak, hogy jobb lenne, ha a válogatott a Z Ligában szerepelne, csak ne legyen magyar 

nemzetiségű játékos a válogatottban” - mondta Tánczos Barna a GSP Rádiónak. 

 

Üres falak a brüsszeli irodában 
2011. december 22. – Erdély Ma, Háromszék 

A prefektúra által kért módosítások miatt ismét változott a Kovászna megye brüsszeli 

képviseleti irodájának működtetéséről szóló határozat. A tanácsülésen Tulit Attila (MPP) 

rákérdezett: miért is van szükség a módosításra, amikor a különben már felavatott irodában 
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http://www.bumm.sk/63390/a-budapesti-szlovak-nagykovetseg-elott-tiltakozott-a-fidelitas.html
http://www.hirek.sk/belfold/20111222145313/Lehallgatasi-botrany-Duray-megszolalt-cafol-a-Penta.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58898
http://itthon.transindex.ro/?hir=27839
http://itthon.transindex.ro/?hir=27839
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106872&cim=ures_falak_a_brusszeli_irodaban
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a négy falon kívül nincs semmi? Tamás Sándor (RMDSZ) tanácselnök válaszában 

elmondta: éppen azon dolgoznak, hogy töltsék fel tartalommal, csak meg kell találniuk a 

jogi keretet.  

 

Munkacsoport Székelyföldért 
2011. december 22. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék 

Székelyföldért informális munkacsoport alakult csütörtökön Budapesten, a testület 

létrehozását a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának önkormányzatiságért és 

autonómiáért felelős bizottsága javasolta. 

 

Még nem jött el a Iorga-tábla ideje 
2011. december 22. – manna.ro 

Bár már szeptemberben megszületett a Iorga-táblát idéző tábla eltávolítására vonatkozó 

döntés a kolozsvári polgármesteri hivatalban, a felirat még mindig ott áll a Mátyás-

szoborcsoport talapzatán: „az önérzetprovokáló táblát eltávolító döntés megvan, a politikai 

akarat megvan, a tábla is még megvan. Az EMNT pedig meg van sértődve”. 

 

A diákszövetségek is csatároznak MOGYE-ügyben 
2011. december 22. – Szász Cs. Emese – szekelyhon.ro 

A román és magyar diákszövetség is hadakozik a MOGYE-n kialakult patthelyzet miatt. A 

román diákszövetség elítéli a tanügyminisztériumot, amiért az beleszól az egyetemi 

autonómiába, a magyar diákszövetség pedig aggodalmát fejezi ki a törvénysértés miatt. 

 

Románellenességgel vádolják az unitárius lelkészt 
2011. december 22. – Hajnal Csilla – szekelyhon.ro 

„Marosszentgyörgyi zászlósbotrányként” emlegetik a román sajtóban azt a december 16-án 

történt székelyzászló-ismertetőt, amelyet Pálffy Tamás Szabolcs, marosszentgyörgyi 

unitárius lelkész a helyi művelődési házban szervezett kórustalálkozón tartott. 
 

 

Megalakult a Via Nova oktatási kabinetje 
2011. december 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

December 16-án megalakult a Via Nova oktatási kabinetje, melynek vezetésével Cseri 

Ilonát bízták meg. A kabinet különös figyelmet szentel az iskolai beíratásoknak, hirdetve 

az anyanyelvi oktatás fontosságát. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=106870&cim=munkacsoport_szekelyfoldert
http://manna.ro/kozter/meg-nem-jott-el-a-iorga-tabla-ideje-2011-12-22.html
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-diakszovetsegek-is-csataroznak-mogye-ugyben
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/romanellenesseggel-vadoljak-az-unitarius-paptanacsos
http://www.hirek.sk/belfold/20111222094941/Megalakult-a-Via-Nova-oktatasi-kabinetje.html
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Restitúció és rehabilitálás Szerbiában 
2011. december 22. – MTI, Vajdaság Ma 

Szalma Józseffel, az Újvidéki Egyetem oktatójával közölt interjút az MTI, aki elmondta: 

„ A restitúciós törvény magában rejti a kollektív bűnösség fogalmát, ennélfogva az 

érintettektől megtagadja a kárpótlást. Ezzel szemben a rehabilitációs törvény eltekint a 

kollektív bűnösség elvétől, így engedélyezi a kárpótlást”. 

 

Kisebbségi pártok tárgyalásokat kezdeményeznek a nemzeti tanácsokról 

szóló törvényről 
2011. december 22. – Vajdaság Ma 

Kilenc kisebbségi párt, köztük a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a Magyar Remény Mozgalom, a Magyar Polgári 

Szövetség, közös levéllel fordult Boris Tadić köztársasági elnökhöz, hogy rámutassanak a 

nemzeti tanácsokról szóló törvény folytatandó tárgyalások szükségességére. 

 

Helyben boldogulni 
2011. december 23. – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Háló Vajdasági Fejlesztési Alap mintegy húsz vajdasági szervezet között osztott szét 

megközelítőleg 2 millió dinár támogatást. Bunford Tivadar elmondta, hogy a Bethlen 

Gábor Alaptól kapták a pénzt. 

 

Több község oktatási hálózatát véleményezték 
2011. december 22. – Pannon RTV 

Elégedett az Oktatásfejlesztési Stratégia 2011-es megvalósulásával a Magyar Nemzeti 

Tanács Közoktatási Bizottságának elnöke. A 2011/2012-es iskolaévben a gimnáziumba 

iratkozó magyar tanulók száma mintegy 5 százalékkal növekedett. 

 

 

Az év könyve a magyar-ukrán történelmi monográfia 
2011. december 22. – MTI, hirado.hu 

Az év legjobb könyve lett Kárpátalján a régió történetét magyar és ukrán szemszögből 

interpretáló, kétnyelvű kötet ukrán változata. A Kárpátalja 1919-2009: történelem, politika, 

kultúra című kiadvány az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és az Ungvári 

Nemzeti Egyetem Politikai Regionalizmus Kutatóintézete, valamint a beregszászi II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakembereinek együttműködésével készült. 

 

Magyar nyelvű bírósági eljárás a nyelvet beszélő bírák nélkül? 
2011. december 22. – Kárpátalja Ma, Híradó.hu 

Ha meg is szavazza az Ukrán parlament a magyar nyelv használatát a bírósági 

eljárásokban, csak elvi lehetőség marad a nyelvet beszélő jogászok és bírák híján. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4619/Restitucio-es-rehabilitalas-Szerbiaban-.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15892/Kisebbsegi-partok-targyalasokat-kezdemenyeznek-a-nemzeti-tanacsokrol-szolo-torvenyrol-.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/15892/Kisebbsegi-partok-targyalasokat-kezdemenyeznek-a-nemzeti-tanacsokrol-szolo-torvenyrol-.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-23_Helyben_boldogulni.xhtml
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/12/22/12/Az_ev_konyve_a_magyar_ukran_tortenelmi_monografia.aspx?source=hirkereso
http://www.karpatalja.ma/kozelet/6230-magyar-nyelvu-birosagi-eljaras-a-nyelvet-beszelo-birak-nelkul-
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Nagymartoni magyarok: 2011 és a jövő 

2011. december 22. – Volksgruppen.at 

Munkaigényes 2011-et zár a Nagymartoni Magyar Kultúregyesület. Sok tervvel indultak, 

melyek nagy részét meg is tudták valósítani, mondta Haiden Ágnes, az egyesület elnöke. A 

bevált programokat 2012-ben kibővítve folytatják. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/158368/
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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 www. 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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