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Az MKP üdvözli a határon túli magyarok választójogát 

2011. december 28. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

A Magyar Koalíció Pártja (MKP) üdvözli a magyar Országgyűlés azon döntését, hogy a 

határon túl élő magyar állampolgárok szavazati jogot szereznek a magyarországi 

parlamenti választásokon. Közleményében Berényi József pártelnök hangsúlyozta: az MKP 

az általános és egyenlő választójoghoz fűződő alapvető emberi jog megsértésének tartja, ha 

bárki kizárólag az adófizetés tényéhez próbálja kötni a parlamenti választójogot. 

 

„Valami elromlott Temerinben” 

2011. december 28. - Magyar Szó 

Temerin az utóbbi napokban újra az incidensek miatt került a figyelem középpontjába, 

először egy éjféli miséről hazafelé sétáló idős asszonyt bántalmaztak, szombaton éjfél után 

fél háromkor pedig a Pásztor család otthonának ablakát törték be tégladarabokkal. Csorba 

Béla, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt temerini körzeti szervezetének elnöke szerint 

nem számít újdonságnak, hogy extrém csoportok ténykednek Temerinben. Répás 

Zsuzsanna helyettes államtitkár az Echo TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy nagyon sok 

példa van nemzetiségek békés egymás mellett élésére Vajdaságon belül is ezért reméli, 

hogy ezek az atrocitások nem fognak folytatódni. 

 

Indul az EMNP is az időközi választásokon 

2011. december 28. – Erdély Ma, MTI 

Ha lesznek időközi választások, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arra készül, hogy 

mind Hargita megyében, mind Bihar megyében jelöltet állítson, Kolozs megyével 

kapcsolatban még nem döntöttek. 

 

Leköszönt Lászlóffy Pál, az RMPSZ elnöke, de nem vonult vissza 

2011. december 28. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Lászlóffy Pál a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke húsz év után 

leköszönt megbízatásáról, de nem vonult vissza. Sok a tennivaló – mondja. Nem csak a 

pedagógusok érdekvédelmében vállal továbbra is szerepet, de újraválasztották a Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem kuratóriumába is. 

 

EMNP: szervezkedés a Partiumban 

2011. december 29. – Nagy Orsolya – Krónika 

Tavaszra lezárná az Erdélyi Magyar Néppárt a helyi szervezetek létrehozásának 

legnagyobb részét – mondta sajtótájékoztatóján Csomortányi István partiumi szervezési 
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igazgató. Zatykó Gyula régióelnökkel közösen decemberben két hét alatt tizenhárom helyi 

szervezet alakulásánál bábáskodtak. 

 

Winkler: a szórvány éve volt 2011 

2011. december 29. – Krónika 

Az RMDSZ szempontjából a szórványközösségekre fordított figyelem éve volt az elmúlt 

esztendő – jelentette ki évértékelő beszédében Winkler Gyula, a Hunyad megyei szervezet 

elnöke. 

 

Kiszáll-e Ráduly Róbert? 

2011. december 29. – Moldován Árpád Zsolt – Új Magyar Szó 

„Bízom benne, hogy a polgármester úr folytatja munkáját. Szükség van rá” – mondta el 

Borboly Csaba, az RMDSZ Csík területi szervezetének elnöke, akit az Új Magyar Szó arra 

kért, kommentálja azt a sajtóban megjelent hírt, miszerint Ráduly Róbert csíkszeredai 

polgármester azt fontolgatja, hogy a jövő évi helyhatósági választásokon nem indul újabb 

mandátumért. 

 

Kétarcú napjaink 

2011. december 29. – Ambrus Attila – Új Magyar Szó 

Ambrus Attila évértékelő írásában kiemeli: „Az RMDSZ az idénre is három célt tűzött ki: a 

kisebbségi törvény, a régióátszervezési törvény és az oktatási törvény elfogadását, 

elfogadtatását. Csupán az oktatási törvény megszavazását érte el, annak alkalmazása 

azonban döcög, például a marosvásárhelyi MOGYE-n.” 

 

„Lövészárok-életformát folytatok” 

2011. december 29. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

„Mert látnivaló, hogy mitől félnek a titkosszolgálat eszközeit latba vető nacionalista, 

posztkommunista politikai körök: az autonómiától, az egyházak megerősödésétől és 

közéleti szerepvállalásától, a magyarság megerősödésétől. Veszélyeztetve látják az 

elnemzetietlenítő pánromán és pánortodox nacionalista stratégia sikerét” – mondta Tőkés 

László a Magyar Hírlapnak adott interjújában. 

 

Szlovákul kell bocsánatot kérnie Duraynak 

2011. december 28. – MTI, TASR, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Szlovákul kell bocsánatot kérnie Duray Miklósnak, amiért 2006-ban egy rádióvitában 

fasisztának minősítette az SNS-t. A bíróság korábban bocsánatkérésre kötelezte Durayt, 
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aki azt magyar nyelven meg is tette, amit azonban az SNS nem fogadott el. Duraynak a 

bíróság karácsony előtt kézbesítette a végzést. Fellebbezését, hogy anyanyelvén tehessen 

eleget a bírósági döntésnek, a másodfokú bíróság elutasította, s újabb fellebbezésre nincs 

lehetőség. 

 

Duray: Strasbourgig megyek jogorvoslatért 

2011. december 28. – Felvidék Ma 

Duray Miklós a Felvidék Ma hírportálnak elmondta, kénytelen eleget tenni a bíróság 

döntésének, ellenkező esetben akár 30 ezer euró végrehajtási bírsággal is sújthatják. Duray 

hozzátette: nem nyugszik bele abba, „hogy kétségbe vonják alkotmányos jogomat az 

anyanyelvem használatára. Nyelvi jogaim védelmében a Legfelsőbb Bírósághoz fordulok, 

és kész vagyok a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróságig menni, ha szükséges”. 

 

„Orbánnak elég kivárni a hibáinkat” - szlovák lap 

2011. december 28. – MTI, hirado.hu 

Magyar szalámi című kommentárjában elemzi a magyar kormány állampolgársági 

politikáját a Hospodárské Noviny című napilap. „Orbánnak elég kivárni a hibáinkat és 

szalámitaktikával észrevétlenül szaggatni a szomszédos országokat” – véli a szerző. Az 

újság a témával foglalkozó másik cikkében azt írja, hogy a szlovákiai magyarok nem 

tanúsítanak nagy érdeklődést a magyar állampolgárság iránt, s választani sem akarnak 

Magyarországon. 

 

Elvesztegetett év 

2011. december 29. – Tokár Géza – Új Szó 

„Ha Szlovákiában rossz a helyzet, akkor Magyarországon egyenesen katasztrofális” – írja 

az Új Szó véleményrovatának szerzője. „Megromlottak a kapcsolatok az Európai Unióval, 

Magyarországnak egyetlen szövetségese sem maradt közvetlen környezetében. Miért 

szomorú ez a jelenség Dél-Szlovákiából nézve? Mert egy gazdaságilag erős és sikeres 

magyar államra van szükség hátországként.” 

 

 

 

Januártól több magyar nyelvű információ 

2011. december 29. – Veres István – Új Szó 

Januártól részletesebben kell tájékoztatniuk a közigazgatási hivataloknak a kisebbségi 

anyanyelvű állampolgárokat arról, hogy az adott hivatalban mit, hol és hogyan intézhetnek 

anyanyelvükön. A kétnyelvű okiratokat (házassági levelek, születési anyakönyvi kivonatok) 

és űrlapokat 2012. július 1-jétől kötelesek bebiztosítani a hivatalok. 
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Új helynévtáblák már januártól 

2011. december 29. – Új Szó 

Az új, kisebbségi elnevezéseket tartalmazó helységnévlista január 1-jétől lép életbe, az 

illetékes szerveknek 2012. július 1-jéig kell kihelyezniük az esetleg hiányzó, kisebbségi 

elnevezést tartalmazó táblákat az érintett települések határán. 

 

Fogy Szerbia lakossága: Nyugtalanító és riasztó a helyzet 

2011. december 28. – Vajdaság Ma 

Szerbia több mint 377 ezer embert, a lakossága 5 százalékát veszítette el az utóbbi kilenc 

évben - derül ki az utolsó népszámlálás adataiból. A statisztika a falvakból a városokba 

történő elvándorlásról tanúskodik, arról, hogy az emberek munkalehetőséget keresve 

szakítanak a falusi élettel. 

 

Egeresi: mielőbb meghozni a Vajdaság pénzeléséről szóló törvényt 

2011. december 28. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Egeresi Sándor, a tartományi képviselőház elnöke kijelentette, a tartományi parlamentnek 

megbízatása végéig, illetve az új választásokig javasolnia kellene a Vajdaság pénzeléséről 

szóló törvényt, s ezt elfogadásra előterjeszteni a szerbiai képviselőháznak. 

 

A temerini támadásokról is szó volt a magyar Országgyűlés ülésén 

2011. december 28. – MTI, Vajdaság Ma 

A jobbikos Zagyva György Gyula arra várt választ, hogy a Külügyminisztérium fellép-e 

azért, mert a karácsonykor Temerinben magyarokat ért támadások ügyében szerinte enyhe 

büntetés született. Németh Zsolt elmondta: a tárca megnyugtatónak ítéli a szerb hatóság 

hatékony fellépését, és a konkrét ügyben diplomáciai fellépést nem tart indokoltnak. 

 

Elítélik a temerini magyarellenes incidenseket 

2011. december 28. – Pannon RTV 

Határozottan elítéli a Temerinben történt magyarellenes incidenseket a magyar 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Répás Zsuzsanna a Pannon RTV-nek 

elmondta, két megoldás van: a megelőzés, illetve a hatóságok erélyes fellépése. 

 

Befejeződött a költségvetési vita 

2011. december 29. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerb parlament képviselői befejezték a jövő évi állami költségvetés kapcsán beérkezett 

módosító indítványok vitáját, és csütörtökön szavaznak a 2012-es büdzséről. A kormány 
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három módosító indítványt fogadott el, közöttük a VMSZ-ét is, amely 10 millió dinár 

elkülönítését javasolta a második világháború és az azt követő időszak idején a vajdasági 

civil lakossággal szemben elkövetett bűncselekmények feltárására. 

 

A nemzetiségi parlamenti képviselők Türk elnöknél 

2011. december 28. – RTV Slovenija Hidak 

Danilo Türk államfő kedden fogadta a képviselőcsoportok vezetőit, köztük a nemzetiségi 

képviselőcsoportot is. A látogatásról Göncz Lászlótól számolt be. 

 

Collegium Hungaricum-Sikeres volt 2011 

2011. december 28. - Volksgruppen 

Nagyon jó évre tekinthet vissza a bécsi Collegium Hungaricum – nyilatkozta Méhes 

Márton, a magyar kulturális intézet igazgatója. A magyar európai uniós elnökséggel 

párhuzamos első félév nagyon izgalmas volt. Az intézet az EU-elnökség alatt 

következetesen programra tűzött a Dunához kapcsolódó rendezvényeket, és ezt a második 

félévben is folytatta. 
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