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Hat évtized után kárpótolhatják a kitelepített magyarokat 

2012. január 2. – Felvidék Ma 

Több mint hatvan év után várhatóan a közeljövőben erkölcsi és jelképes összegű anyagi 

kárpótlás kaphatnak azok a magyarok, akiket a második világháború után kényszerítettek 

felvidéki otthonaik elhagyására. Úgy tűnik, a kérdés végre kimozdult az évtizedes 

holtpontról, miután Vantara Gyula, Békéscsaba polgármestere, országgyűlési képviselő és 

Molnár Attila, Komárom polgármestere és képviselője az Országgyűlés elé vitte az ügyet – 

írja a beol.hu nyomán a Felvidék Ma hírportál. 

 

Feltételünk, hogy a magyarok jól érezzék magukat 

2012. január 2. – Mihajlovits Klára – Magyar Szó 

„Sokan mondták, hogy nem gondolták volna 2004. december 5-e után, hogy tudják még 

boldogan énekelni a Himnuszt, mégis sikerült az állampolgársági eskütételen” – mondta 

Németh Zsolt a Magyar Szónak adott interjújában. A külügyi államtitkár arra kérte a 

vajdasági magyarokat, ne csüggedjenek, amiért még nem érkezett meg Szerbia uniós 

társulási kérelmének jóváhagyása, hiszen azt csak elnapolták, nem pedig megtagadták a 

döntést az illetékesek. 

 

Ismételt pozsonyi zaklatás 

2012. január 3. – Pintér Balázs – Magyar Hírlap 

Újabb felvidéki magyartól vennék el szlovák állampolgárságát. Fehér István révkomáromi 

tanár ősszel lett magyar állampolgár, majd karácsony után kapta meg az értesítést, hogy 

„önként” mondjon le a szlovákról, ám erre nem hajlandó. Véleménye szerint különösen 

fontos, hogy Magyarország kiálljon új állampolgárai mellett. 

 

Kiüthetik egymást a magyar pártok 

2012. január 2. - Angyal Ágnes - Hír24 

Az idei szomszédos államokban sorra kerülő választásokkal foglalkozik a Hír 24. 

Romániában parlamenti és helyhatósági választások is lesznek, ahol kieshetnek a 

magyarok a kormányzásból. Szlovákiában országgyűlési választások lesznek, ahol 

megjósolható Robert Fico győzelme a kérdés már csak az, hogy lesz-e magyar képviselet. 

Szerbiában elnök és parlamenti választás lesz. Itt egyáltalán nem lefutott még, hogy melyik 

párt alapíthat kormányt, azonban nem mindegyikük zárkózna el az ottani magyar párttól. 

Ukrajnában is országgyűlési választás lesz, ahol a két párt egymást gyöngíti, itt az a legfőbb 

kérdés, hogy visszaszerzi-e az ukrajnai magyarság a 2006-ban elveszített parlamenti 

mandátumát. K
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http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/31789-hat-evtized-utan-karpotolhatjak-a-kitelepitett-magyarokat
http://www.magyarszo.com/fex.page:2004-01-02_Feltetelunk_hogy_a_magyarok_jol_erezzek_magukat.xhtml
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/ismetelt_pozsonyi_zaklatas.html
http://fn.hir24.hu/vilag/2012/01/02/kiuthetik-egymast-a-magyar-partok/
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Megbírságolták Marosvásárhely polgármesterét 

2012. január 2. – Erdély Ma 

Megbüntették a marosvásárhelyi polgármestert, Dorin Floreát, mert hiányos a városháza 

honlapjának magyar változata. Az anyanyelvű tájékoztatást Romániában törvény írja elő. 

Az ügy megjárta az összes bírósági fórumot, de a városvezető a Legfelsőbb Bíróságon 

elvesztette a pert. 

 

Isten a románok szerint is megáldja a magyarokat 

2012. január 3. - Erdély Ma 

A romániai Gandul című lap „Isten megáldja a magyarokat! Életbe lépett Orbán 

nacionalista alkotmánya” címmel írt az életbe lépett új magyarországi alaptörvénnyel 

kapcsolatban. A cikk kitér arra, hogy a magyar alkotmányból „eltűnik a Magyar 

Köztársaság”, illetve hogy a kétharmados többséggel rendelkező Fidesz alkotmányos 

jelleget adott egyes törvényeknek, amelyeket utólag csakis a mostanival azonos parlamenti 

többség módosíthat. A jelenlegi vezetésnek köszönhető az is, hogy menesztették a 

„kényelmetlen” újságírókat, valamint 20 százalékos forint leértékelődés történt az elmúlt 

három hónapban. 

 

A Via Nova idén is segít az iskolai beiratkozásokban 

2012. január 2. – bumm.sk, Felvidék Ma 

A Via Nova Ifjúsági Csoport várja azon óvodák, iskolák és civil szervezetek jelentkezését, 

akik igénylik segítségüket az iskolai beiratkozások alkalmával. A szervezet most is a 

magyar iskola választása mellett kampányol. 

 

Elhallgatott magyarellenesség Szlovákiában   

2012. január 2. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Bugár Béla, a Híd elnökének állításával szemben az elmúlt másfél évben sem tűnt el 

Szlovákiából a magyarellenesség, csak kikerült a közbeszédből. Az elmúlt másfél év a nagy 

hallgatás időszaka volt – mondta a Hírek.sk-nak Öllös László politológus. 

 

Szlovákia: Külföldön élők is részt vehetnek a választásokon 

2012. január 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó Online 

Részt vehetnek a márciusi 10-én esedékes parlamenti választásokon azok a szlovák 

állampolgárok is, akik külföldön élnek, vagy a választás idején nem tartózkodnak majd 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107507&cim=megbirsagoltak_marosvasarhely_polgarmesteret_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107536&cim=isten_a_romanok_szerint_is_megaldja_a_magyarokat
http://www.bumm.sk/63708/a-via-nova-iden-is-segit-az-iskolai-beiratkozasokban.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120102143227/Elhallgatott-magyarellenesseg-Szlovakiaban.html
http://www.bumm.sk/63703/kulfoldon-elok-is-reszt-vehetnek-a-valasztasokon.html
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Szlovákiában. Az állandó lakhellyel nem rendelkezőknek a pozsony-ligetfalui 

polgármesteri hivatalban kell jelezniük részvételi szándékukat a szavazáson. A hivatal a 

kérvény alapján felírja a választót a speciális választási listára. 

 

Bugár nem teljesen elégedett a kisebbségi kérdések megoldásával 

2012. január 2. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó Online 

„Nem lehetek teljesen elégedett, de néhány probléma megoldódott. Kikerültek a bírságok a 

nyelvtörvényből. Elfogadták a kisebbségi nyelvhasználatról szóló törvényt, de főként 

megváltozott a légkör” – véli Bugár Béla, aki szerint eltűnt a magyarellenesség 

Szlovákiában. 

 

Az SNS-nek még 20 ezer aláírás kell a népszavazáshoz 

2012. január 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovák Nemzeti Pártnak (SNS) már majdnem sikerült összegyűjtenie az aláírásokat a 

szlovák nyelv kizárólagos hivatali használatáról szóló népszavazásához. A népszavazás 

kiírásához 350 ezer aláírás szükséges, ám az SNS még akkor sem lehet biztos a dolgában, 

ha sikerrel jár. A nyelvhasználatról szóló kérdés a jogászok szerint ellenkezhet az 

alkotmánnyal. 

 

MKP óriásplakátok: Megoldás kell! 

2012. január 2. – Felvidék Ma 

Megjelentek az MKP választási plakátjai, melyek a társadalom legégetőbb problémáira 

hívják fel a figyelmet. A 350, magyar és szlovák nyelvű óriásplakát négy üzenetet közvetít. 

Három üzenet a szociális területet érinti: „Kevés a nyugdíj!”, „Az egészség nem eladó!”, 

„Munkát szeretnék!”, egy pedig az oktatásügyet: „Tanuljon az anyanyelvén!”. 

 

2012 Robert Fico éve lesz 

2012. január 3. – Mózes Szabolcs – Új Szó 

Az előrehozott választásoknak komoly kihatása lesz a szlovákiai magyar közéletre. Az a 

párt, amelyik márciusban parlamenten kívül marad, annak a léte is kockán foroghat. Az Új 

Szó szerint kisebbségi téren nem várhatóak semmilyen eredmények 2012-ben. A lap 

szerint a kettős állampolgárság kérdése kapcsán sem várható áttörés, biztos, hogy marad a 

restriktív törvény, ám várhatóan majd puhítják azt a jövendő kormánypártok. 

 

Nem bízunk a politikusokban 

2012. január 3. – Tokár Géza – Új Szó 

Miként fogja befolyásolni az MKP és a Híd támogatottságát a szlovákiai politikusellenes 

hangulat? – kérdezi az Új Szó véleményrovatában Tokár Géza. A szerző szerint mindkét 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/02/bugar-nem-teljesen-elegedett-a-kisebbsegi-kerdesek-megoldasaval
http://www.bumm.sk/63701/az-sns-nek-meg-20-ezer-alairas-kell-a-nepszavazashoz.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31795-uj-mkp-billboardok-a-problemak-felhivasara
http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2012/01/03/nem-bizunk-a-politikusokban
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pártnak van tartanivalója a tömegek apátiájától, „bár kissé más okokból – a gazdasági 

témákban való tehetetlenség mellett sem a Hídnak, sem az MKP-nak nem sikerült 

látványos sikereket elérnie a kisebbségi ügyek terén”. 

 

Pered is lecserélné szlovák nevét 

2012. január 3. – Új Szó 

Gúta után a mátyusföldi Pereden is népszavazást kezdeményez az önkormányzat azért, 

hogy a település visszakapja a két világháború között használt szlovák nevét, vagyis 

Tešedíkovo helyett ismét Pered legyen szlovákul is. 

 

Matovič Slota szavazóit gyűjti 

2012. január 3. – Új Szó 

Nem valószínű, hogy az SNS szavazói nagyobb számban Igor Matovičhoz pártolnak a 

márciusi választásokon, állítja a Focus közvélemény-kutató intézet elemzője. Matovič 

néhány napja kijelentette: azzal próbálja megnyerni az SNS szavazóit, hogy a jobboldali 

szlovák politikusok közül kizárólag ő képes féken tartani a magyarokat. Hozzátette, 

Szlovákia ellenségei nem az itteni magyarok, hanem Orbán Viktor miniszterelnök. 

 

Újabb verekedés Temerinben 

2012. január 2. – Vajdaság Ma, Magyar Hírlap 

A rendőrség őrizetbe vette a temerini V. Gábort (1992) és egy ugyancsak temerini 

illetőségű kiskorú személyt annak megalapozott gyanújával, hogy szilveszter éjszakáján 

egy temerini szórakozóhely előtt súlyosan bántalmazták a helybeli M. Györgyöt (1980). 

 

Megtart a szó: hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar 
nyelvhasználatról 

2012. január 2. – Kárpátalja Ma 

A Megtart a szó: hasznosítható ismeretek a kárpátaljai magyar nyelvhasználatról című 

kötet célja, hogy a magyar nyelv kárpátaljai változatai kapcsán az elmúlt másfél évtizedben 

felhalmozott tudományos kutatási eredményeket tájékoztató és ismeretterjesztő 

szándékkal foglalja össze. A kötetet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

működő Hodinka Antal Intézet adja ki. 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 
Fe

lv
id

é
k
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12796/Ujabb-verekedes-Temerinben.html
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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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