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György Ervin megerősítette: megtámadták a Kovászna Megyei Tanács 
népszavazásra vonatkozó határozatát 

2011. december 27. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó, 

Magyar Hírlap 

A Kovászna Megyei Kormányhivatal megtámadta a Kovászna Megyei Tanács határozatát a 

megyehatárok módosítására és egy Székelyföld nevű közigazgatási régió létrehozásáról 

szóló népszavazásra vonatkozóan. 

 

A szabálysértési bíróság 25 nap elzárásra ítélte a temerini támadókat 

2011. december 28. – MTI, Magyar Szó, Magyar Hírlap 

A temerini szabálysértési bíróság első fokon 25 nap elzárást és kevesebb mint 20 ezer 

forint pénzbírságot szabott ki arra a két, szerbül beszélő férfira, aki a vajdasági 

Temerinben a karácsonyi éjféli mise után megtámadott egy 75 éves magyar asszonyt és a 

segítségére siető magyar házaspárt. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár az Echo TV-nek elmondta, megdöbbenéssel értesültek a történtekről. „Valami 

elromlott Temerinben és mi azt szeretnénk, ha ezek a dolgok a helyükre kerülnének, 

szeretnénk, ha sikerülne megelőzni az ehhez hasonló agresszív cselekményeket” – emelte 

ki. 

 

Üdvözölt magyar vokstörvény 

2011. december 28. – Gyergyai Csaba – Krónika 

Az erdélyi magyar politikai pártok vezetői üdvözlik az Országgyűlés döntését, melynek 

értelmében jogerőre lép a módosított választójogi törvény, amely szavazati jogot biztosít a 

határon túli magyarok számára. A jogszabály értelmében a magyarországi lakhellyel nem 

rendelkező magyar állampolgárok egyéni jelöltekre nem, csak pártlistára szavazhatnak. 

 

Hámos László a HHRF elnöke a magyar nemzetpolitikáról 

2011. december 27. – Felvidék Ma, Kossuth Rádió 

Sok szempontból változott a magyar nemzetpolitika, ezen belül pedig változtak a 

szórvánnyal és a diaszpórával kapcsolatos elképzelések is – véli Hámos László. A HHRF 

elnöke elmondta, az elmúlt fél évben három intézményesített eszköz jött létre a világban 

szétszóródott magyarok segítésére: a Friends of Hungary, a Diaszpóra Tanács és a Nemzeti 

Regiszter. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27856
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-27_Valami_elromlott_Temerinben.xhtml
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58964
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/31719-hamos-laszlo-a-hhrf-elnoke-a-magyar-nemzetpolitikarol
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Felfüggesztették a három fiatal hokis válogatott-tagságát 

2011. december 27. – Krónika, transindex.ro 

A Román Olimpiai Bizottság (COSR) határozatlan időre felfüggesztette annak a három 

fiatal jégkorongozónak az U16-os válogatott-tagságát, akik három héttel korábban az 

öltözőben bántalmazták román csapattársukat. A bizottság az U16-os jégkorong-válogatott 

edzőit, Keresztes Ottót és Geréb Istvánt megrovásban részesítette. 

 

IMAS-felmérés: 50 százalék alá csökkent az ellenzék támogatottsága, az 
RMDSZ is veszített népszerűségéből 

2011. december 27. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó, Szabadság 

Az októberben mért 52 százalékról 49,2 százalékra csökkent az ellenzéki Szociálliberális 

Unió (USL) támogatottsága – derül ki az IMAS közvélemény-kutató legfrissebb 

felméréséből. Jelentősen csökkent az RMDSZ népszerűsége is, az októberben mért 7,4 

százalékból decemberben csak 5,7 százalék maradt az IMAS szerint. 

 

Elmagyarosodik a román hoki? 

2011. december 27. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

A napokban új falragaszok jelentek meg a Vatra Românească marosvásárhelyi 

székházának ablakain, amelyeken az Új Jobboldal szélsőséges szervezet arra kéri a 

lakosságot, hogy „állítsák meg a román hoki elmagyarosítását!” 

 

Nem jelöltetné magát Ráduly Róbert 

2011. december 28. – Krónika 

A Krónika értesülései szerint nem indul a 2012-es helyhatósági választásokon Ráduly 

Róbert, Csíkszereda jelenlegi polgármestere. Az RMDSZ-es elöljáró az újságírók kérdésére 

sem megerősíteni, sem megcáfolni nem kívánta a hírt. 

 

Hiányolják a kétnyelvűséget 

2011. december 28. – Bíró Blanka – Krónika 

A Kovászna megyei prefektúrán rendszeresen iktatnak a kétnyelvűséget hiányoló 

beadványokat – közölte György Ervin prefektus. A kormánymegbízott szerint a 

panasztevők egy része a román, többségük a magyar feliratok hiányát nehezményezi. 

 

Szilveszter előtt 

2011. december 28. – Székedi Ferenc – Új Magyar Szó 

Székedi Ferenc szerint „A jövő évi – immár nem időszakos – választásokra készülve az 

erdélyi magyar sajtóban igen sokatmondó tulajdonoscsere figyelhető meg, méghozzá 
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magyarországi tőkeinjekciók segítségével. A szándék egyértelmű: több – köztük számos 

székelyföldi – lap kerüljön az EMNP holdudvarába, a tulajdonosi háttér pedig átalakítja a 

szerkesztőségi politikákat is”. 

 

Pártalapítás és tisztújítás határozta meg 2011-et 

2011. december 28. – Szabadság 

Év végi visszatekintőjében a Szabadság leszögezi: „új magyar politikai párt megalakulása 

és az RMDSZ élén lezajlott tisztújítás jegyében zajlott a 2011-es év a romániai magyar 

belpolitikában, amelyet a Fidesz hatalomra kerülése után fokozottabb mértékben 

befolyásolnak a magyarországi politikai események is”. 

 

Slota a határon túli magyarok szavazati jogáról 

2011. december 27. – SITA, hirek.sk, Új Szó Online 

Ján Slota, az SNS elnöke szerint a magyar hatalom csak most jelent majd tényleges 

problémákat, hogy az Országgyűlés jóváhagyta a külhoni magyarok szavazati jogát 

biztosító törvényt. Slota bírálta Iveta Radičová kormányát, amiért az brüsszeli utasításra 

akkor is kész annak árán is kész magyarok talpát nyalni, hogy elárulják Szlovákia 

szuverenitását. 

 

Bugár: a Hídnak nincs kapcsolata a Fidesszel 

2011. december 27. – MTI, SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Online 

A Híd és a Fidesz között nincs semmiféle kapcsolat – mondta Bugár Béla a SITA 

hírügynökségnek adott interjúba. A Híd elnöke szerint Orbán Viktor politikáját több dolog 

is befolyásolhatja, például a magyarországi szociális és gazdasági helyzet. „A választójoggal 

járó magyar állampolgárság témája segíthet Orbánnak. Nem itt, nem Szlovákiából, de 

Romániából és Szerbiából, ahol több százezer embernek van választójoga” – véli Bugár. 

 

Matovič: Orbán az ellenség 

2011. december 27. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Igor Matovič, az Egyszerű Emberek párt elnöke is beállt a magyar miniszterelnököt 

démonizáló politikusok sorába, véleménye szerint „a mi ellenségünk Orbán és nem a 

szlovákiai magyar“. Matovič szerint nagy hibát követ el Románia és Szerbia, hogy 

engedélyezi polgárainak a magyar állampolgárság felvételét. „Már bánják, hogy 

engedékenyek voltak“ – véli a politikus. 
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http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/67819
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/27/slota-a-hataron-tuli-magyarok-szavazati-jogarol
http://www.bumm.sk/63517/bugar-a-hidnak-nincs-kapcsolata-a-fidesszel.html
http://www.hirek.sk/belfold/20111227130826/Matovic-Orban-az-ellenseg.html
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Pártlistára szavazhatnak a határon túli magyar állampolgárok 

2011. december 27. – SITA, bumm.sk 

Ľuboš Schwarzbacher, a külügyminisztérium szóvivője elmondta, Szlovákia az új 

választójogi törvényt Magyarország belügyének tekinti. Bugár Béla, a Híd elnöke 

elmondta, a magyar intézkedés nincs ellentétben a jogi normákkal. Hozzátette, nem tart 

attól, hogy a Fidesz, vagy a Jobbik kampányrendezvényeket tartana Szlovákiában. 

 

Választhatnak a külhoniak 

2011. december 28. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Az új magyar választójogi törvénnyel foglalkozik az Új Szó cikke. László Róbert, a Political 

Capital elemzője a lapnak elmondta, még nem dőlt el, hogy a külhoni magyar 

állampolgárok választhatók is lesznek-e. Elmondása szerint ez majd az eljárási törvényből 

fog kiderülni. 

 

Mi lesz veled szlovákiai magyar polgár? 

2011. december 28. – Varga Attila – Új Szó 

A szlovákiai magyarság igazi problémája „a megosztottság, melyet egy nemzeti kisebbség 

nem engedhet meg magának”. Az Új Szó jegyzete szerint a kialakult helyzetért felelősök 

„tartsanak önvizsgálatot és szorítsák háttérbe önös érdekeiket, mert az asszimiláció 

feltartóztathatatlan, és mint oldott kéve, úgy hull szét szlovákiai magyarságunk. Emiatt 

még Slotát sem okolhatjuk, saját cselekedeteinkkel dolgozunk önmagunk ellen.” 

 

Elfogadták a tartományi költségvetést 

2011. december 28. – Virág Árpád – Magyar Szó 

A tartományi parlament keddi ülésén megszavazta a 2012-re vonatkozó 65,2 milliárd 

dinárral számoló költségvetést. A költségvetést a VMSZ képviselői is támogatták. „Nem 

azért szavazunk rá, mert teljesen meg vagyunk azzal elégedve, hanem mert a jelen 

pillanatban a VMSZ-nek nem érdeke, hogy bárki is azzal vádolja: a köztársasági vagy 

tartományi vezetés bukását okozta – nyilatkozta Tóth Tivadar frakcióvezető. 

 

Ki lesz Nagybecskerek polgármestere? 

2011. december 28. - Kecskés István - Magyar Szó 

Hamarosan az urnákhoz járulnak Nagybecskereken, hogy ki legyen a város következő 

polgármestere. Sokak szerint ez a poszt sokaknak vonzóbb, mint mondjuk egy parlamenti 

hely Újvidéken vagy Belgrádban. A jelöltek között több párt képviselői jelen vannak úgy 

mint a demokrata Mileta Mihajlov jelenlegi polgármester, a Szerb Haladók Pártjából 
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Goran Knežević korábbi városvezető, vagy egyesek szerint esélyes a párt jelölésére dr. 

Predrag Matejin is. 

 

Több mint százötvenen jelentkeztek a Zrínyi Ilona-ösztöndíjprogramra 

2011. december 27. – Kárpátalja Ma 

Több mint százötvenen jelentkeztek a Fogadjon örökbe egy magyar tanárt! - Zrínyi Ilona 

ösztöndíjprogram legújabb felhívására. A program célja a kárpátaljai szórványban élő 

magyar közösségek létszámbeli csökkenésének megállítása, az ott működő magyar civil 

szervezetek és pedagógusok munkájának segítése, és ezáltal az asszimiláció megállítása. 
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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 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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