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Megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács 
2011. november 17. – MTI, Origo, Magyar Hírlap 

A Magyarországról megjelenő kép formálásában is számít a kormány a nyugati 

magyarságra, melynek összefogására csütörtökön megalakult a Magyar Diaszpóra Tanács. 

Semjén Zsolt, a tanács elnöke szerint fontos, hogy a nyugati magyarság szempontjai ne 

legyenek alárendelve a Kárpát-medencei magyarság más típusú kihívásainak. Orbán 

Viktor miniszterelnök a tanács alakuló ülésén arról beszélt, hogy le kell zárni a 

posztkommunista korszakot. 

 

Diaszpóra Tanács - Orbán: le kell zárni a posztkommunista korszakot! 
2011. november 17. – MTI   

A miniszterelnök szerint a diktatúra vége nem azt jelentette, hogy azonnal, a választás 

másnapjának reggelén létrejött egy totálisan új, demokratikus struktúra, hanem azt, hogy 

elkezdődött a posztkommunizmus. Orbán Viktor kitért  arra is, hogy a gazdasági 

növekedés érdekében számít minden magyarra, mert "14-15 millió magyar sokkal többre 

képes, mint 10 millió". Az erős és sikeres magyar nemzet nem csupán eszmei, érzelmi 

alapon fontos, az ugyanis gazdasági érdek is, a magyarság szelleme gazdasági erőforrást is 

jelent. Szerinte annál hamarabb és annál erősebb lesz a gazdasági növekedés is, minél 

inkább nemzeti ügye lesz ez a nemzet egészének. "14-15 millió magyar sokkal többre képes, 

mint 10 millió.  

 

Németh Zsolt: kemény év jön a szomszédsági politikában 
2011. november 17. – MTI, hirado.hu 

Kemény év következik Magyarország szomszédsági kapcsolataiban, hiszen valamennyi 

szomszédos országban választásokat tartanak az elkövetkező egy évben - jelentette ki 

Németh Zsolt külügyi államtitkár. A választások meg fogják terhelni a szomszédsági 

kapcsolatokat, és próbára teszik a határon túli magyar közösségek mentális állóképességét. 

 

Radičová a magyar-szlovák viszonyról 
2011. november 17. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Iveta Radičová szerint kormányának tizenöt hónapja alatt azért nyugodott meg a szlovák-

magyar viszony, mert a felek nem konfrontációra törekedtek, hanem igyekeztek olyan 

megoldásokat találni a problémákra, amelyek mindkét ország polgárainak hasznára 

lennének. A szlovák miniszterelnök az MTI-nek adott interjújában elmondta, hogy a 

külhoni magyarok magyarországi választójogát nem tartja jó lépésnek. 
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http://www.origo.hu/itthon/20111117-csutortokon-megalakult-a-magyar-diaszpora-tanacs.html
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/17/16/Nemeth_Zsolt_kemeny_ev_jon_a_szomszedsagi_politikaban.aspx?source=hirkereso
http://www.bumm.sk/62088/radicova-a-magyar-szlovak-viszonyrol.html
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Kétszázezer határon túli kérhet állampolgárságot az év végéig 
2011. november 17. – MTI, Index 

Százezer új állampolgár teheti le az esküt az év végéig, összesen pedig kétszázezer határon 

túli kezdeményezheti kedvezményes honosítását, jelentette be a Magyar Diaszpóra Tanács 

alakuló ülésén Semjén Zsolt. 

 

Németh: A diaszpóra képviselői nem hivatalos nagykövetek 
2011. november 17. – MTI, Fidesz.hu 

A magyar diaszpóra képviselőire nem hivatalos nagykövetekként tekintünk; a diaszpóra 

egyfajta kitörési pont a világ magyarsága számra – jelentette ki Németh Zsolt külügyi 

államtitkár a Magyar Diaszpóra Tanács alakuló ülésén. 

 

A nemzethez tartozást sokszor még a nyelv nélkül is vallják 
2011. november 18. – Magyar Hírlap 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár történelmi pillanatnak 

nevezte a Magyar Diaszpóra Tanács létrehozását a Magyar Hírlapnak adott 

villáminterjúban. Elmondta, a diaszpórában élők más nyelvi és kulturális közegben élnek, 

így jelentős feladat a magyar identitás, a nyelv, és a sajátos magyar kultúra értékeinek 

megőrzése. 

 

Nemzeti kisebbségi siker az Európa Tanácsban 
2011. november 17. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, Krónika 

Az Európa Tanács Jogi Bizottsága elfogadta a Frunda György által kidolgozott kiegészítő 

jegyzőkönyv-tervezetet az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez. A dokumentum 

tartalmazza az egyes autonómia formákról való döntés jogát, az európai, a nemzeti és/vagy 

a regionális gyakorlatnak megfelelően. 

 

Újabb halasztás a Mikó-perben – Antal Árpád szerint az önkormányzatot is 
belerángatnák 
2011. november 17. – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

A bíróság megpróbálja belerángatni a sepsiszentgyörgyi önkormányzatot a Székely Mikó 

Kollégium épületének visszaszolgáltatása miatt indított perbe, mondta Antal Árpád. 

 

Marosvásárhely: az igazgató hallani sem akar a Bernády iskoláról 
2011. november 17. – Krónika 

Lesöpörte a vezetőtanács napirendjéről a Bernády György név felvételének lehetőségét a 

marosvásárhelyi 2-es számú iskola igazgatónője. Codruţa Băciuţ közölte, hogy a vezetőség 
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http://index.hu/belfold/2011/11/17/ketszazezer_hataron_tuli_kerhet_allampolgarsagot_az_ev_vegeig/
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=175040
http://www.magyarhirlap.hu/kulfold/a_nemzethez_tartozast_sokszor_meg_a_nyelv_nelkul_is_valljak.html
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104444&cim=nemzeti_kisebbsegi_siker_az_europa_tanacsban
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57680
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57680
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57681
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továbbra is kitart a Központi Iskola elnevezés mellett. A magyar szülők nyolcezer aláírást 

gyűjtöttek össze annak érdekében, hogy az iskola felvehesse alapítója, Bernády György 

nevét. 

 

A vásárhelyi MOGYE ügyében sürgetnek fellépést EP-képviselők 
2011. november 17. – Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Azonnali fellépést sürget az erdélyi magyar orvosképzés érdekében az EP kisebbségügyi 

frakcióközi munkacsoportja. Tőkés László EP-alelnök javaslatára a munkacsoport 

napirendre tűzte a romániai magyar felsőoktatás helyzetét, különösképpen a MOGYE 

magyar karának újraindítása kapcsán kialakult botrányos helyzetet tárgyalták. 

 

Népszámlálási infó 11 Kolozs megyei község magyarságának arányáról 
2011. november 17. – transindex.ro 

Megérkeztek az első teljes adatok Kolozs megye néhány községének etnikai megoszlását 

illetően. Kolozs megye 74 községéből egyelőre Bálványosváralja, Egeres, Gyeke, 

Kalotaszentkirály, Körösfő, Lóna, Magyarszovát, Mócs, Szászfenes, Tordaszentlászló, 

Tordaszentmihály községből érkeztek adatok. Egyelőre úgy tűnik, hogy a 2002-es 

népszámlálási eredményekhez viszonyítva abszolút számokban nincs növekedés. 

 

Kedvező lehet az új választási rendszer az erdélyi magyaroknak 
2011. november 17. – Erdély Ma, MTI 

Az új választási rendszer tartalmaz a romániai magyarság szempontjából kedvező 

elemeket, de számos részletkérdés tisztázatlan még, így csak a választási törvénytervezet 

véglegesítése után lehet felmérni pontosan a jogszabály előnyeit és hátrányait – derül ki az 

RMDSZ politikusainak nyilatkozatából. 

 

Támogatás a csángómagyaroknak 
2011. november 17. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro, Krónika, Új Magyar Szó 

Sokan vallották magukat csángónak, ezért a moldvai csángó fiatalok magyar oktatását, 

identitástudatának erősítését szorgalmazza a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és a 

Kovászna megyei tanács. Ennek érdekében az évek óta működő Összetartozunk 

szórványprogramhoz hasonló együttműködést szorgalmaznak a Bákó megyei csángókkal – 

mondta el sajtótájékoztatóján Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere. 

 

A szórványstratégiák fontosságáról 
2011. november 17. – Erdély Ma 

Az elmúlt héten két olyan nagyszabású rendezvényről is tudósított a média, amelynek 

középpontjában a szórványban élő magyarok identitásának megőrzése volt. A dévai 

rendezvény az RMDSZ, a brassói az EMNT nevéhez kötődik. Az Erdélyi Figyelőben 

Hegedüs Csilla, az RMDSZ főtitkár-helyettese és Toró T. Tibor, az EMNT ügyvezető elnöke 

a két alakulat szórványstratégiájáról és az erre vonatkozó szemléletváltásról nyilatkozott. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57683
http://itthon.transindex.ro/?hir=27582
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104442&cim=kedvezo_lehet_az_uj_valasztasi_rendszer_az_erdelyi_magyaroknak
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/tamogatas-a-csangomagyaroknak
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=104482&cim=a_szorvanystrategiak_fontossagarol_video
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Állampolgársági esküt tettek Kolozsváron 
2011. november 18. – MTI, Echo TV 

Félszáz széki polgár tette le Németh Zsolt jelenlétében az állampolgársági esküt 

csütörtökön a kolozsvári magyar főkonzulátuson. A külügyi államtitkár az MTI-nek 

elmondta, akkor lenne érdemes közös román-magyar kormányülést tartani, ha van egy 

olyan határozatcsomag, amely egy efféle ülés összehívását megköveteli. Hozzátette, 

várhatóan az elkövetkező időszakban Magyarországra látogat Traian Basescu román 

államfő. 

 

Egyhangúlag támogatják László Attilát 
2011. november 18. – Szabadság, transindex.ro 

Az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének állandó tanácsa úgy döntött, hogy egyhangúlag 

támogatja László Attila alpolgármestert, hogy az előzetes letartóztatásba helyezett 

kolozsvári polgármester, Sorin Apostu helyébe lépjen. 

 

Ady-projekt újratöltve 
2011. november 18. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika értesülései szerint a magyar kormány el kívánja számoltatni a nagyváradi 

Mecénás Alapítványt a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Érmindszentre 

tervezett Ady-projektjének „eltérítése” miatt. A napilap úgy tudja: az Ady-központ ügyét 

vizsgáló jelentés feltárta, hogy az RMDSZ Bihar megyei vezetői irányította szervezet a mai 

napig nem számolt el a 320 millió forintos támogatással. 

 

Veszélyben a magyar dokumentumok? 
2011. november 18. – Bíró Blanka – Krónika 

Elkeserítő, hogy nem sikerült elérni az állami levéltárak decentralizációját – jelentette ki 

Albert Álmos. Az RMDSZ háromszéki szenátora szerint a levéltáraknak mindenképpen a 

megyei önkormányzatok fennhatósága alá kellene tartozniuk, hiszen az egyházi 

dokumentumok visszaszolgáltatásával a magyar iratok csak egy része kerül biztonságba. 

 

Kelemen: dráma Verespatakon 
2011. november 18. – Gyergyai Csaba – Krónika 

Jelen pillanatban Verespatakon gazdasági és ökológiai drámának lehetünk szemtanúi, a 

román kormány azonban addig nem fog zöld utat adni a bányaberuházásnak, míg a 

bányanyitást kezdeményező RMGC nem tud meggyőző terveket mutatni arról, hogy az EU 

legjobb szabványait tudja érvényesíteni a beruházás során – jelentette ki Kelemen Hunor. 

 

Alárendelt szerepben 
2011. november 18. – Krónika 
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Romániában a kisebbségi egyházak ma is alárendelt szerepet játszanak az államvallásként 

működő és viselkedő ortodox egyházhoz képest – vélekedett Tőkés László EP-alelnök az 

EU néppárti képviselőcsoportja által szervezett 14. Vallások Közötti Párbeszéd 

Konferencián, Esztergomban. 

 

Romániai megyésítés baltával? 
2011. november 18. – Antal Erika – Új Magyar Szó  

„Románia 1968-as közigazgatási felosztását újra kell gondolni, de nem lehet egyik napról a 

másikra, baltával megyéket létesíteni” – jelentette ki Kelemen Hunor a Kós Károly 

Akadémia Alapítvány által szervezett marosvásárhelyi vitaesten. A résztvevők arra a 

kérdésre keresték a választ: van-e szükség közigazgatási átszervezésre Romániában? 

 

Aknamunka 
2011. november 18. – Salamon Márton László – Új Magyar Szó 

Salamon Márton László szerint „a jövő évi parlamenti választásoknak az RMDSZ valahogy 

úgy indul neki, ahogyan három évvel korábban az ominózus európai parlamentieknek: jó 

esélye van elérni önmagában is a bejutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt, de igen 

kellemetlen meglepetések is érhetik, amennyiben ez mégsem sikerül. A valóban létező 

kockázatot úgy lehet csupán elkerülni, ha az RMDSZ átad befutó helyeket Tőkéséknek”. 

 

Fónagy: Esterházy szlovákiai megítélése elfogadhatatlan 
2011. november 17. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Csütörtökön Komárom leleplezték az Esterházy Jánosnak emléket állító domborművet. Az 

ünnepségen, mely nyugodt körülmények közt zajlott, beszédet mondott többek közt 

Fónagy János államtitkár, Berényi József, az MKP elnöke és Duray Miklós. Fónagy 

beszédében hangsúlyozta: a szlovák politikusok Esterházy-megítélése elfogadhatatlan, 

ezért felszólította őket, hogy történészek bevonásával kerüljön sor Esterházy szerepének 

újragondolására. 

 

Kormányválság fél órára 
2011. november 18. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A bejelentés ellenére csütörtökön nem tartották meg a rehabilitációs törvényről szóló 

parlamenti ülést, ugyanis a Szerb Megújhodási Mozgalom képviselői bojkottálták az előtte 

napirenden lévő szavazást. A szavazást keddre halasztották. 
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http://maszol.ro/aktualis/aknamunka_2011_11_18.html
http://www.bumm.sk/62084/fonagy-esterhazy-szlovakiai-megitelese-elfogadhatatlan.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-11-18_Kormanyvalsag_fel_orara.xhtml


 

 

 

 

 

 
7 

 

A KMKSZ hitelességet, becsületességet kínál 
2011. november 17. – Kárpátalja 

A KMKSZ alapszervezeti elnökeinek konferenciáján Kovács Miklós, a szervezet elnöke 

reményét fejezte ki, hogy Ukrajnában sor kerül a vegyes választási rendszer bevezetésére, 

melynek keretében magyar többségű választási körzet alakulhat Kárpátalján. Kovács 

szerint a tömbmagyarságot magába foglaló körzet létrehozásához nélkülözhetetlen a 

magyar diplomácia támogatása. 

 

„Vagy a magad számára…” 
2011. november 17. – Kriják Krisztina – Új Magyar Képes Újság 

A Képes Újság birtokába jutott hangfelvételen az hallható, ahogy 2008 júliusában Juhász 

Sándor, a MESZ elnöke és Kel József, a MESZ alelnöke megpróbálja rábeszélni Szőlősi 

Istvánt, a HMDK újgráci egyesületének elnökét, megyei kisebbségi képviselőt, hogy hagyja 

ott a HMDK-t, és velük alakítsa meg az országos kisebbségi önkormányzatok 

koordinációját. 
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http://www.karpataljalap.net/cikkek/2011-11-18/a-kmksz-hitelesseget-becsuletesseget-kinal.php
http://huncro.hr/huncro.hr/kategoria-blog/1166-vagy-a-magad-szamara
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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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