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199 fős lesz a parlament - elfogadták az új választási jogszabályt 

2011. december 23. – MTI, hirado.hu 

A következő általános választás eredményeként 199 tagú lesz az Országgyűlés - így 

döntött a magyar parlament. A vegyes választási rendszer egyfordulóssá alakul. A határon 

túli magyarok szavazati jogot kapnak, de a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező 

magyar állampolgárok csak pártlistára szavazhatnak. 

 

Határozottan fel kell lépni 

2011. december 26. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint az idei év a cselekvésről szólt a 

nemzetpolitikában. Répás Zsuzsanna úgy látja, Szlovákiával messze nem olyan rossz a 

viszony, mint amit az állampolgársági ügyek mutatnak. Nagyon sajnálják ugyanakkor, 

hogy az utóbbi időben az állampolgársági ügyekben olyan megdöbbentő események 

történtek, amelyekről azt gondolták, két uniós állam között nem fordulhat elő. 

 

Szélsőségesek brutális akciója Temerinben 

2011. december 25. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

Gusztony András temerini polgármester tájékoztatása szerint december 24-én éjszaka 

újabb magyarokat érő brutális támadás történt Temerinben. A karácsonyi éjféli miséről a 

hazafelé tartó nyugdíjas korú magyar asszonyt inzultált két szerbül beszélő nagykorú 

személy, tartós sérüléseket okozva neki. A támadókat a rendőrség ezúttal előállította. 

 

Újabb incidens Temerinben 

2011. december 24. – Vajdaság Ma 

December 23-án éjszaka két téglát vágtak be egy magyar családi ház ablakán, a rendőrség 

sztrájkra hivatkozva nem hajlandó elvégezni a helyszínelést. A VMDP körzeti 

szervezetének elnöke pártja nevében a legerélyesebben elítélte a történteket, beleértve a 

rendőrség botrányosan felelőtlen magatartását is. 

 

 
Taroltak az RMDSZ-es megyék 

2011.12.27  - manna.ro 

Az idei évben a magyarok lakta megyéket részesítette előnyben a támogatási listán a Boc-

kabinet. Csatornázásra, útjavításra, infrastruktúra fejlesztésre is jutott. Kovászna megye 

háromszor többet kapott, mint tavaly: 5,8 millió lej helyett 21,03 millió érkezett ide, 

pedig ennek a térségnek a legkisebb a lakossága. 

 

Bernády-ügy: nem hozott megnyugtató döntést a helyi tanács 

2011.12.23 - Krónika 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom (CEMO) és a magyar szülők számára nem hozott 

megnyugtató döntést csütörtöki ülésén a marosvásárhelyi tanács a 2-es számú általános 
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http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=58904
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iskola átnevezése kapcsán: az önkormányzati képviselő-testület nem a magyar szülők 

által kért Bernády név felvételét szavazta meg, hanem azt, hogy a tanács foglalkozik az 

üggyel. 

 

„Alexander” Károlyinak állítottak szobrot Nagykárolyban 

2011.12.23 - Kórnika 

A szobor talapzatán az „Alexander Károlyi” felirat látható, lényegében a magyar főúr 

aláírása, melyet a szatmári békeszerződésről másoltak le. Lapunk arra vonatkozó 

érdeklődésére, hogy miért nem Károlyi Sándorként írták a nevét, Bekő Tamás 

városmenedzser elmondta: a város vezetősége döntött a latin nyelvű verzió mellett, mivel 

úgy vélték, ha magyarul írták volna a gróf nevét, ki kellett volna írniuk románul és 

németül is, ezt pedig sokallták.  

 

Ikarus-buszokat gyártanának Váradon  

2011.12.23 - Krónika 

Nagyváradon is gyártana buszokat a budapesti Ikarus-gyár jogutódja, a termelés már 

tavasszal beindulna – jelentette be csütörtökön Csuzi István, a Helyi Közszállítási 

Vállalat igazgatója. A vállalat PPP-típusú partnerségre lépnének a magyarországi gyárral, 

amely nyolc-kilenc méteres kisbuszokat és 12 méteres nagybuszokat egyaránt gyártana a 

Körös-part városban. 

 

 
 

Schmitt Pál virágcsokra Esterházy emléktáblájánál a kommunizmus áldozatainak 

prágai emlékművén 

2011. december 23. – MTI, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Nemzeti szalaggal átkötött virágcsokrot helyezett el Esterházy János, a felvidéki 

magyarság egykori politikai vezetője emléktáblájánál, a csehországi kommunizmus 

áldozatainak prágai kegyhelyén, a Motol köztemetőben pénteken Schmitt Pál 

köztársasági elnök. 

 

Esterházy nevét szeretné felvenni az alsóbodoki szakközépiskola 

2011. december 23. – hirek.sk 

A 2011/ 2012-es tanévben az Alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola 

önálló működésének jubileumát ünnepli. Paulisz Boldizsár, az iskola alapítója elmondta, 

az intézmény szeretné felvenni Eszterházy János nevét. Hozzátette: a hatóságok 

valószínűleg elutasítják a kérelmet, a kerületi iskolaügyi hivataltól már érkezett egy 

negatív hangvételű levél a kéréssel összefüggésben. 
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A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület imája 

2011. december 23. – Felvidék Ma, Szabad Újság 

A Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesület elnöksége elszomorítónak tartja 

Szlovákia eljárását azokkal a magyar nemzetiségű állampolgárokkal szemben, akik 

felvették a magyar állampolgárságot – olvasható Csoma László lelkészegyesületi elnök és 

Rákos Lóránt titkár által aláírt nyilatkozatban. 
 

 

 
Magyar Fordulat koalíció 

2011. december 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szabadkán a Magyar Remény Mozgalom, a Magyar Polgári Szövetség, a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége, illetve a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökei 

bejelentették egy közös választási koalíció létrehozását. László Bálint (MRM) szerint 

teljesen új erőt szeretnének képviselni, és nyitottak mindenki előtt, vagyis mindenkit 

várnak – még a VMSZ-t is – ebbe a koalícióba. 

 

A süllyedés éve 

2011. december 24. – Magyar Szó 

Hosszú, fáradságos, optimizmussal és csalódással telt évet zárt a Vajdasági Magyar 

Szövetség – értékelte az évet Pásztor István, a párt elnöke. Szavai szerint ha az ember évet 

értékel, fel kell tennie a kérdést, hogy hol tart az előző évhez képest, mit ért el a kitűzött 

céljai közül. 

 

Kire számít és miben reménykedik a Magyar Fordulat?  

2011. december 26. – Vajdaság Ma 

A „négy kicsi” fogott össze karácsony előtt. Szinte magától adódik a mondat folytatása: 

„az egy nagy ellen”. Habár Csonka Áron, a VMDK elnöke így fogalmazott: „...a fordulat, 

amire mindenkinek szüksége van, nem valaki ellen, hanem valakiért szól..." - Márton 

Attila elemzése. 

 

A VMSZ önállóan indul a választásokon 

2011. december 26. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Szövetség bejelentette, önállóan indul a tavasszal esedékes 

választásokon. Pásztor István azt nyilatkozta, hogy az eredményektől és a más pártok által 

felkínált programoktól függ, kivel lép koalícióra a párt a választások után.  
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Csak helyi népszavazás dönthet a Tisza melléki járásról Kárpátalján 

2011. december 26. – Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Ukrajnában a jogszabályok megengedik, hogy a földrajzi egység megbontása nélkül 

módosuljanak a közigazgatási egységek határai, ha ebbe az érintett közösségek beleegyeznek – 

írta az ungvári Kárpáti Igaz Szó a Tisza melléki járás lehetséges létrehozása kapcsán. 

 

Liszt-év Kárpátalján 

2011. december 25. – Volksgruppen.at 

Liszt Ferencnek állított szobrot ünnepélyes keretek közt pénteken az Ungvár melletti Nagyláz 

községben Magyarország ungvári főkonzulátusa a Liszt-év kárpátaljai rendezvénysorozatának 

lezárásaként. A ruszin ajkú településen a magyar zeneszerző emlékművét barátjának és 

zenésztársának, gróf Plotényi Nándornak az egykori kastélya előtt állították fel.  
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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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