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Ékes Ilona a temerini incidensek áldozatainál 

2011. december 29. – MTI, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Személyesen kereste fel a temerini támadás sérültjeit Ékes Ilona, a Nemzeti Összetartozás 

Bizottság tagja. A politikus Guszton András polgármesterrel is megbeszélést folytatott, és 

arra a következtetésre jutottak, hogy a tisztességes kivizsgáláshoz kell ragaszkodni 

függetlenül attól, hogy ki milyen nemzetiségű vagy korú. 

 

Dzurinda: konfrontáció helyett higgadt párbeszéd 

2011. december 29. – MTI, SITA, bumm.sk, hirek.sk 

Szlovákia külpolitikáját Magyarországgal kapcsolatban a külügyi tárca nem az ellenzék, és 

nem a magyar fél sokszor nem túl szerencsés kijelentései alapján határozta meg – mondta 

a SITA hírügynökségnek Mikuláš Dzurinda. A miniszter szerint „a szlovák-magyar 

kapcsolatok témája hosszútávfutás. A legfontosabb ezzel kapcsolatban a kitartás és a 

türelem.” 

 

Felfedezték Bukarestben a kettős székely szilvesztert 

2011. december 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Felfedezte a bukaresti sajtó, hogy Székelyföldön kétszer köszöntik az újévet: éjfélkor és 

éjjel egy órakor is koccintanak a romániai magyarok. A „hírt” a Gândul napilapra 

hivatkozva több román hírportál, televízió is átvette. 

 

Perelik a Városházát a Bernády – névadás miatt 

2011. december 30. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika 

Bepereli a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt a Szociáldemokrata párt Maros megyei 

szervezete. Az alakulat főtitkára, Cornel Briscaru szerint a helyi önkormányzat megszegte a 

vonatkozó törvényt, amikor sürgősségi eljárásban tárgyalta a marosvásárhelyi 2-es számú 

Általános Iskola névadási ügyét. 

 

A honosítás nem közigazgatási rutin 

2011. december 30. – D. Balázs Ildikó – szekelyhon.ro 

Mozgalmas évet zár Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, ahol idén, a könnyített 

honosításnak köszönhetően, több ezren lettek magyar állampolgárok. Dr. Zsigmond Barna 

Pál márciustól látja el Csíkszeredában a főkonzuli teendőket, őt kérdezték az elmúlt 

hónapok megfeszített ütemű munkájáról. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/4633/Meltosagot-es-vedelmet-az-aldozatoknak--sulyos-buntetest-az-elkovetoknek.html
http://www.bumm.sk/63584/dzurinda-konfrontacio-helyett-higgadt-parbeszed.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59045
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107322&cim=perelik_a_varoshazat_a_bernady_nevadas_miatt
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-honositas-nem-kozigazgatasi-rutin
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Matovič az ellenségek gyűrűjében 

2011. december 29. – Mészáros László – Felvidék Ma 

„Most éppen Orbán került az urak célkeresztjébe, de ne nagyon örüljünk neki, inkább 

készüljünk fel rá, hogy amint hajrához érkeznek a választások, lesz még szlovák honban 

nemulass, meg Maďari za Dunaj (magyarok a Duna mögé), mert nálunk ez így szokás, 

főleg, ha jogainkat is merjük majd követelni!” 

 

Jászai-On – Digitális kulturális események határon innen és túl 

2011. december 29. – Kormány.hu 

Révkomáromban elkezdődött a Magyar Nemzeti Digitális Archívum Jászai-On című, 

határon túli és inneni digitális kulturális rendezvénysorozata. A szervezők célja, hogy a 

Jászai-On az új nemzeti kultúra, ezen belül az online digitális kultúra egyik szimbólumává 

váljon. 

 

Az SNS leszereltetné a táblákat 

2011. december 29. – Új Szó 

Le kellene szerelni mind a 655 településen a kisebbségi elnevezést tartalmazó 

helységnévtáblákat, állítja az SNS. Rafael Rafaj frakcióvezető szerint a jelenleg érvényes 

törvények értelmében 2021-ig eleve nem is használhatók a kisebbségi helynévtáblák. 

 

Nyilatkozatok és realitás 

2011. december 29. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Robert Fico, a Smer elnöke kijelentette, pártja csak az SDKÚ, a KDH és a Híd pártokkal 

alkothat kormányt, a többiek bóvli kategóriájúak. Fico szerint pártja akkor is koalíciós 

társat keres majd, ha a választások után abszolút többséghez jut a parlamentben. Az Új Szó 

szerint Fico csak csendestársat keres a kormányzáshoz: „olyat, aki a morzsákkal is 

megelégszik, s mindemellett jókat lehet belerúgni”. 

 

Bugár: Az erdélyi voksok Orbánt erősíthetik 

2011. december 30. - Népszabadság 

A Népszabadság közöl egy rövid összefoglalót a magyar választójogi törvény felvidéki 

fogadtatásával kapcsolatban. Egyedül Ján Slota az SNS elnöke vélte úgy, hogy a törvény 

Orbán Viktor nagymagyar ábrándjait tükrözi. Az MKP elnöke Berény József üdvözölte a 

módosítást és Bugár Béla a Híd-Most elnöke sem látott különösebb gondot a törvényben. 

A szlovák külügyminisztérium szóvivője elmondta, a választójog az állam és polgárainak 

ügye.  
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http://www.felvidek.ma/nezopont/velemeny/31736-matovic-az-ellensegek-gyurujeben
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/jaszai-on-digitalis-kulturalis-esemenyek-hataron-innen-es-tul
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A nyelvhasználati stratégiáról is döntöttek 

2011. december 29. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Elfogadta a Magyar Nemzeti Tanács a nyelvhasználati stratégiát. A következő évek feladata 

a fejlesztési tervek gyakorlati megvalósítása. Ehhez nyújt hátteret 2012-re az MNT 

munkaterve és a jövő évi költségvetése is, amit szintén csütörtöki ülésén fogadott el a 

Tanács. 

 

Rehabilitáció és vagyon-visszaszármaztatás 

2011. december 30. - Hhzs. - Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) képviselője dr. Varga László számolt be Zentán 

arról, hogy a CMH irodákon keresztül próbálnak minden segítséget megadni azoknak akik 

részt akarnak venni a rehabilitációs és vagyon-visszaszármaztatási eljárásokban. A 

részletes tájékoztatás mellett, lehetőség lesz arra is, hogy válasszanak jogi képviselőt és 

elindítsák az eljárást. Dr. Babity János szabadkai vezető konzul hangsúlyozta, hogy a 

konzulátus is minden segítséget megad, valamint kitért az egyszerűsített honosítás 

sikerére is. Az eddigi kb. 170 ezer igénylő közül minden tízedik Szabadkán adta be 

kérelmét. 

 

Kárpátaljai civil szervezetek képviselői Strasbourgban 

2011. december 29. – Kárpátalja 

A Charta XXI – Mozgalom a Megbékélésért szervezésében öt ország civil szervezeteinek és 

egyesületeinek képviselőit látta vendégül december 13–16. között Strasbourgban Surján 

László EP-képviselő. A küldöttek egy nemzetközi konferencián vettek részt, melyen Közép-

Európa népeinek mindennapjairól osztották meg véleményüket. 

 

Falunévtáblát avattak Csonkapapiban 

2011. december 29. – Kárpátalja 

A Beregszászi járásban található Csonkapapi község idén ünnepelte fennállásának 750. 

évfordulóját. Az évforduló alkalmából a község KMKSZ-tagsága kéréssel fordult a 

Beregszászi Középszintű Szervezethez, és a falunévtábla-program keretein belül egy 

kétnyelvű, címeres falunévtáblát igényeltek 
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http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-30_Rehabilitacio_es_vagyon-visszaszarmaztatas.xhtml
http://karpataljalap.net/cikkek/2011-12-30/karpataljai-civil-szervezetek-kepviseloi-strasbourgban.php
http://karpataljalap.net/cikkek/2011-12-30/falunevtablat-avattak-csonkapapiban.php
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Magyarul tanulni jó 

2011. december 29. – Kárpátalja Ma 

Kárpátalja valamennyi magyar iskolában tanuló első osztályosa tanszercsomagot kapott a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségtől a karácsony előtti napokban. Néhány iskolában 

a Széchenyi Jótékonysági Alapítvány elnöke, Brenzovics László és a KMPSZ elnöke, Orosz 

Ildikó személyesen nyújtotta át az ajándékot. 

 

Kárpátalja: viszályt szít a Fidesz 

2011. december 30. – Dunda György – Népszava 

Magyar szemszögből a legfőbb kérdés: visszaszerzi-e az ukrajnai magyarság a 2006-ban 

elveszített parlamenti mandátumát – írja a jövő évi ukrajnai választásokkal kapcsolatban a 

Népszava. A lap megszólaltatta Gajdos Istvánt, az UMDSZ elnökét, aki szerint ahhoz, hogy 

a magyarság képviselve a kijevi törvényhozásban, egységre lenne szükség. Úgy véli, ennek 

gátja a KMKSZ. 

 

Megalakult a Muravidéki Képviselők Klubja 

2011. december 29. - Fehér Ilona - Muravidéki Magyar Rádió 

A muravidéki parlamenti képviselők Ljubljanában megalapították a Muravidéki 

Képviselők Klubját, amelynek hat tagja van: Franc Jurša a DeSUS-ból, aki fél évig lesz a 

klub elnöke, Dejan Židan a Szociáldemokraták tagja, Branko Ficko a Pozitív Szlovéniából, 

Radovan Žerjav az SLS-ből, Jožef Horvat az NSi-ből és Göncz László, magyar nemzetiségi 

országgyűlési képviselő. A különböző politikai opciókból való muravidéki országgyűlési 

képviselők célja, a politikai szintéren történő események ellenére, az egységes fellépés a 

muravidéki régió érdekeiért, fejlődéséért. 

 

Magyarok Népfőiskolája – évértékelő 

2011. december 29. – Volksgruppen 

Az idén a Burgenlandi Magyarok Népfőiskolájának szervezésében, Felsőőrött 

megrendezésre került Magyar Ifjúsági Konferencia volt az intézmény kiemelkedő 

eseménye. Ezen kívül folytatódtak a nyelvtanfolyamok, valamint a nyári ifjúsági tábor is 

megrendezésre került. 
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http://www.karpatalja.ma/oktatas/6389--magyarul-tanulni-jo
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=505593
http://www.rtvslo.si/mmr/news/article/3058
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/158650/
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Csak együtt cselekedhetünk! 

2011. december 24. - Dancs Rózsa - Kanadai Magyarság 

73-an tettek állampolgársági esküt Torontóban. Az eskütételre a helyi orgona-alap 

megsegítésére szervezett ebéd után került sor. Helyes Imre vezető konzul az 

állampolgársági törvény jelentőségéről beszélve kiemelte a Nemzeti Regiszter jelentőségét. 

Pordány László nagykövet felolvasta az eskü szövegét, tolmácsolt Orbán Viktor és Schmitt 

Pál köszöntőjét, majd átnyújtotta a honosítási okiratokat az esküt tevőknek.  

 
  

K
a

n
a

d
a

 



 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

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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