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Más-más út vár a magyar kettős állampolgárokra Szlovákiában 

2012. január 6. – Kossuth Rádió, hirado.hu, Felvidék Ma, hirek.sk 

Hosszú harcra számíthatnak Szlovákiában a kettős állampolgárságukat nyíltan vállalók, de 

ehhez a magyar kormány minden segítséget megad – mondta Répás Zsuzsanna. A 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint azok, akik nem szeretnék végigvinni 

a kettős állampolgárságért vívott jogi harcot, a határ innenső oldalán nyújtsák be 

állampolgársági igényüket. 

 

Băsescu támogatását kérte Tőkés az etnikai arányosság elvének 
érvényesítéséhez 

2012. január 6. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen 

A választási törvényekben szerepeljen az etnikai arányosság elve, amelynek alapján a 

romániai magyar közösség összlakossági arányának függvényében részesül rögzített számú 

parlamenti mandátumokban – javasolja Tőkés László Traian Băsescu államfőhöz intézett 

nyílt levelében. Toró T. Tibor szerint a magyar közösség 20-22 parlamenti mandátumot 

kaphatna, ezek megszerzéséért versenghetnének a romániai magyar politikai alakulatok. 

 

Nem tetszik a magyar név Marosvásárhelyen 

2012. január 6. – Erdély Ma, Erdély Tv 

Bíróságon fogja kérni egy szociáldemokrata politikus, hogy ne engedélyezzék a 

marosvásárhelyi kettes iskola átnevezését Bernády Györgyre. Cornel Briscaru szerint a 

marosvásárhelyi tanács decemberi döntése törvényellenes. 

 

Elfogadott Charta hiányában kezdte az évet a MOGYE 

2012. január 6. – Erdély Ma 

Constantin Copotoiu, a MOGYE rektora Bukarestbe készül, hogy tárgyaljon Daniel 

Funeriu, oktatási miniszterrel az intézmény új Chartájának ügyében. A rektor 

látogatásának célja az, hogy Funeriut meggyőzze a dokumentum elfogadásáról. 

 

Az államfő nem mond le a közigazgatási reformról 

2012. január 6. – Erdély Ma, MTI 

Nem mond le a romániai közigazgatási reformról Traian Basescu román államfő, aki 

szerint a bukaresti parlamentnek már az idei választások előtt el kellene fogadnia az erről 

szóló jogszabályt. Basescu ragaszkodik ahhoz, hogy a parlament fogadja el a megyék 

számának csökkentéséről szóló törvényt, majd a reformot fokozatosan ültessék 

gyakorlatba 2016-ig. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/06/10/Mas_mas_ut_var_a_magyar_kettos_allampolgarokra_Szlovakiaban.aspx?source=hirkereso
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59239
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59239
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107757&cim=nem_tetszik_a_magyar_nev_marosvasarhelyen_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107801&cim=elfogadott_charta_hianyaban_kezdte_az_evet_a_mogye
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107813&cim=az_allamfo_nem_mond_le_a_kozigazgatasi_reformrol
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Magyarország alaptörvénye támogatja az autonómiatörekvéseket 

2012. január 7. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv Közbeszéd című műsorában Kolozsvárról Maksay Ágnes két vendégével, Kötő 

Józseffel, és Toró T. Tiborral arra kereste a választ, hogy milyen hatással van az új 

alaptörvény a külhoni magyarságra. 

 

Markó: hibás politika, hogy a magyar kormánypártok nem az RMDSZ-t 
támogatják 

2012. január 8. – Krónika, transindex.ro 

Rendkívül hibás politikának nevezte Markó Béla miniszterelnök-helyettes, hogy a magyar 

kormánypártok nem az RMDSZ-t támogatták, hanem azokat az erdélyi politikai 

csoportosulásokat, amelyek a szövetséggel szemben próbálnak politikai alternatívát 

teremteni. 

 

Román politikusok ellenzik Tőkés etnikai arányossággal kapcsolatos 
javaslatát 

2012. január 8. – Krónika, Szabadság 

A demokrácia elleni támadásnak nevezte Corina Creţu szociáldemokrata EP-képviselő 

Tőkés László javaslatát az etnikai arányosság elvének törvénybe iktatásáról. Elutasítóan 

nyilatkozott Cristian Preda demokrata liberális EP-képviselő is, míg Cristian Diaconescu, a 

szenátus alelnöke egzotikusnak, Dan Şova PSD-képviselő elfogadhatatlannak nevezte a 

javaslatot. 

 

Az EMNP közös magyar jelölteket szeretne az időközi parlamenti 
választásokon 

2012. január 8. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megbízott elnöke azt javasolja az 

RMDSZ-nek és az MPP-nek, hogy közös jelölteket állítsanak az időközi részleges 

parlamenti választásokon, amelyet hat választókerületben tartanak meg. 

 

Magyarellenes kirohanás történelmi emlék miatt 

2012. január 8. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Az utóbbi időszak sorozatos magyarellenes megnyilvánulásai után ezúttal a csíkszeredai 

gimnázium épületén helyreállított magyar címer miatt érte nacionalista támadás a 

csíkszeredai önkormányzatot. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=107845&cim=magyarorszag_alaptorvenye_tamogatja_az_autonomiatorekveseket_video
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59244
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59244
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59246
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=59246
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107862&cim=az_emnp_kozos_magyar_jelolteket_szeretne_az_idokozi_parlamenti_valasztasokon
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107862&cim=az_emnp_kozos_magyar_jelolteket_szeretne_az_idokozi_parlamenti_valasztasokon
http://szekelyhon.ro/hirek/tarsadalom/magyarellenes-kirohanas-tortenelmi-emlek-miatt
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Markó: akár kormányhatározattal is létrehozzák az önálló magyar kart a 
MOGYE-n 

2012. január 8. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, MTI, szekelyhon.ro 

A kormány még megvárja a MOGYE szenátusának következő ülését, és amennyiben akkor 

sem tesz eleget a magyar kar létrehozására vonatkozó minisztériumi felszólításnak, akkor 

életbe lép a “B-terv”: a kabinet szankciókat alkalmazhat, és arra is sor kerülhet, hogy akár 

kormányhatározattal hozzák létre a magyar intézeteket, vagy az önálló magyar kart - 

jelentette ki Markó Béla az Erdélyi Magyar Televízió Többszemközt című műsorában. 

 

Az EMNT és EMNP kiáll Magyarország mellett 

2012. január 9. – Szabadság, Erdély Ma 

„A nemzeti összetartozás megvallásával és vállalásával ezúton is kiállunk Magyarország, a 

Magyar Kormány és személy szerint Orbán Viktor miniszterelnök mellett” – szögezi le 

közleményében Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és Toró T. 

Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. 

 

Magyar helynévtáblát függesztettek ki Ebeden 

2012. január 6. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Magyar helynévtábla kifüggesztéséről kerültek fel ebedi fotók a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 

facebookos oldalára. Az aktivisták vélhetően az ellen tiltakoztak, hogy a magyar többségű 

község lemaradt a kormányhivatal listájáról, így a kétnyelvűséget érintő rendelkezések is 

elkerülik. 

 

Jár a nyugdíj a szlovák állampolgárságuktól „megfosztott” embereknek is 

2012. január 6. – hirek.sk 

Nem kell aggódnia nyugdíja miatt annak, akit megfosztottak szlovák állampolgárságától - 

mondta a Hírek.sk-nak a Szociális Biztosító kommunikációs osztályának szakértője. A 

nyugdíj-jogosultság ugyanis független az adott személy állampolgárságától. 

 

Kettős állampolgárság - az SNS érti a tervezett román szigorítást 

2012. január 6. – Új Szó Online 

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) teljességgel megérti, hogy Szlovákiához hasonlóan Románia 

is kemény törvényi intézkedésekkel akar fellépni a kettős állampolgárság ellen. Az SNS 

szerint a PD-L javaslata - miszerint a magyar állampolgársággal rendelkező romániai 

magyarok nem vehetnének részt a román választásokon - racionális, reciprocitáson 

alapuló és főként hatékony. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=27914
http://itthon.transindex.ro/?hir=27914
http://szabadsag.ro/szabadsag/servlet/szabadsag/template/article%2CPArticleScreen.vm/id/68276
http://www.bumm.sk/63858/magyar-helynevtablat-fuggesztettek-ki-ebeden.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120106094316/Jar-a-nyugdij-a-szlovak-allampolgarsaguktol-megfosztott-embereknek-is.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/06/kettos-allampolgarsag-az-sns-erti-a-tervezett-roman-szigoritast
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Gúta és Pered – a kormányé a végső szó 

2012. január 7. – Veres István – Új Szó 

A szlovák hivatalos nevük megváltoztatását kezdeményező településeknek a jelek szerint 

nem lesz elég a sikerhez a népszavazás. Az Új Szó információi szerint ugyanis a Kolárovo 

és a Tešedíkovo megnevezések eltörléséhez kormányrendelet kell. 

 

Duray: önmagunk buktattuk meg önmagunkat 

2012. január 7. – Felvidék Ma 

„Önmagunk buktattuk meg önmagunkat” – mondta Duray Miklós a révkomáromi 

nagygyűlés 18. évfordulója kapcsán a Kossuth Rádióban. A felvidéki magyarok túlnyomó 

többsége, mintegy 80 százaléka a magyar községi önkormányzat híve volt. Duray szerint 

ha felsorolnánk azoknak a nevét, akik a kezdeményezés megbuktatásában oroszlánrészt 

vállaltak, akkor kirajzolódna a jelenlegi Most-Híd párt néhány vezető tisztségviselőjének a 

csoportképe. 

 

Hunčík: Orbán és Fico is alfahímek 

2012. január 7. – bumm.sk 

Két alfahím találkozásának veszélye fenyeget, ha Orbán Viktor mellett Robert Fico is 

hatalomra jut - jelentette ki Hunčík Péter pszichiáter a SME liberális napilapnak adott 

interjúban. Véleménye szerint nem szerencsés a szlovák gesztusok hiánya a szlovákiai 

magyarok felé. 

 

Az SNS hamarosan lezárja az aláírásgyűjtést 

2012. január 7. – bumm.sk, Új Szó Online 

Az SNS hamarosan lezárja a szlovák, mint egyedüli hivatalos nyelvről szóló népszavazás 

érdekében indított aláírásgyűjtést. Ján Slota szerint a népszavazás az elnyomott 

államnyelv pozíciójának megerősítésére szolgál, hogy Szlovákia visszatérjen a normális, 

civilizált államokban található állapotokhoz. 

 

Az 1994-es nagygyűlésre emlékeztek Révkomáromban 

2012. január 8. – hirek.sk 

A révkomáromi magyarok vasárnap megemlékeztek az 1994. január 8-i révkomáromi 

nagygyűlés 18. évfordulójáról. A Csemadok Komáromi Területi Választmányának székháza 

előtt lezajlott rendezvényen Duray Miklós is részt vett. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2012/01/07/guta-es-pered-a-kormanye-a-vegso-szo
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31857-duray-onmagunk-buktattuk-meg-onmagunkat
http://www.bumm.sk/63877/huncik-orban-es-fico-is-alfahimek.html
http://www.bumm.sk/63882/az-sns-hamarosan-lezarja-az-alairasgyujtest.html
http://www.hirek.sk/belfold/20120108173342/Az-1994-es-nagygyulesre-emlekeztek-Revkomaromban.html
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Dzurinda kötelező érvényű nemet mondott a Smerre 

2012. január 9. – Új Szó 

A márciusi választások után az SDKÚ nem lép szövetségre a Smerrel – jelentette ki 

Mikuláš Dzurinda pártelnök. Daniel Lipšic, a KDH alelnöke szerint pártja jobbközép 

kormányt szeretne, de egy kiegyensúlyozott „jobb-bal” koalíció is szóba jöhet. Bugár Béla 

emlékeztetett, Marek Maďarič kijelentette, hogy a Smer kormányra kerülve azonnal 

módosítani kívánja a kisebbségi nyelvhasználati törvényt. A Híd elnöke ezért kizárja az 

együttműködést a Smerrel. 

 

Elindult a plakátkampány 

2012. január 9. – Új Szó 

A pozsonyi Új Szó a két hónap múlva esedékes előrehozott választásokra kihelyezett 

óriásplakátokat mutatja be, kiemelten kezelve az MKP és a Híd plakátjait. 

 

Nem leszek orbánisztáni 

2012. január 9. – Molnár Iván – Új Szó 

„Ha Magyarország és Szlovákia két teljesen normális ország lenne, ma, 2012. január 9-én 

besétálnék a pozsonyi magyar nagykövetségre, letenném a mai napra kitűzött magyar 

állampolgársági eskümet, és egyszerre két olyan állam polgárává válnék, amelyekhez 

ezernyi szál fűz” – írja kommentárjában Molnár Iván. A cikkíró többek közt kifogásolja az 

új alaptörvényt: „nemhogy nem tisztelem, de azért drukkolok, hogy minél hamarabb 

hatályon kívül helyezzék”. Úgy véli az csak Orbán Viktor és a Fidesz hatalmának 

bebetonozását szolgálja. 

 

Újabb magyarellenes feliratok Temerinben: A ködösítés tovább folyik 

2012. január 6. – Csorba Béla – Vajdaság Ma 

2012. január 5-én reggel Temerinben ismét magyarellenes feliratok jelentek meg. A városi 

park és az egykori Fontana kerthelyiség közelében jókora betűkkel került a gyalogjárdára a 

szerb soviniszta politikai folklór két elcsépelt jelmondata: „Szerbiát a szerbeknek” és 

„Halál a magyarokra”. 

 

Az etnikai feszültség enyhítéséért 

2012. január 6. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Egeresi Sándor, a Tartományi Képviselőház elnöke és Stevan Krstić, az újvidéki rendőrség 

megbízott vezetője elítélte a temerini incidenseket, és bejelentette, hogy folytatják az 

együttműködést a községben a nemzetek közötti feszültség enyhítése érdekében. Egeresi 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12801/Ujabb-magyarellenes-feliratok-Temerinben-A-kodosites-tovabb-folyik.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12802/Az-etnikai-feszultseg-enyhiteseert.html
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és Krstić meglátogatták a december 25-én megtámadott és súlyosan megsérült Morvai 

Györgyöt. 

 

A razzia és Tito bosszúja 

2012. január 9. – Sinkovics Ferenc – Magyar Hírlap 

A Magyar Hírlap Bank Barbara és Szakály Sándor történészeket kérdezte a hetven évvel 

ezelőtti délvidéki razziáról. A razzia számos magyar részvevőjét többször is megbüntették a 

hazai hatóságok, illetve a magyar állam már a második világháború idején kártalanítást 

fizetett az áldozatok hozzátartozóinak. Ugyanakkor Tito partizánjai a mai napig büszkén 

viselhetik a magyarok elleni fellépésért kapott kitüntetéseiket. 

 

Felsőpulya évértékelője 2011 

2012. január 8. – Volksgruppen 

A Középburgenlandi Magyar Kultúregyesület elnöke tavaly április óta Kulman Sándor. 

Azért vette át ezt a tisztséget és feladatot, mert azt gondolja, hogy Felsőpulya és 

Középpulya számára nagyon fontos a magyarság fenntartása, a kultúra ápolása és a nyelv 

ápolása. 

 

Kanadai magyarok kiállása 

2012. január 9. – Magyar Hírlap 

Kanadában egy hónap alatt több mint háromszázan – köztük 37 magyar szervezet 

vezetőségének tagjai – írták alá azt a nyilatkozatot, amely visszautasítja a magyar 

kormány, valamint a kanadai magyar szervezetek és azok vezetői ellen intézett 

támadásokat. A nyilatkozat megszületésének előzménye, hogy az 1956-os forradalom 55. 

évfordulójára négy kanadai magyar értelmiségi Kanadai Magyar Demokratikus Charta 

néven dokumentumot jelentetett meg Vádirat az Orbán-kormány antidemokratikus 

magatartása ellen címmel. 
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http://www.magyarhirlap.hu/hatter/a_razzia_es_tito_bosszuja.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/158956/
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/kanadai_magyarok_kiallasa.html
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