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115 ezren megkapták, 150 ezren még várnak rá 
2011. december 1. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Eddig 115 ezren kapták meg a kettős állampolgárságot, és további 150 ezren várnak 

honosításra – jelentette ki a washingtoni magyar nagykövetségen az amerikai magyarság 

képviselői előtt mondott beszédében Schmitt Pál. A köztársasági elnök Magyarország 

nagyköveteinek nevezte az Egyesült Államokban élő magyarokat, és elismeréssel szólt 

azokról az erőfeszítésekről, amelyeket annak érdekében tesznek, hogy a fiatalabb 

nemzedékek is megőrizzék nyelvüket, kultúrájukat és az anyaországhoz való kötődést. 

 

Plenáris ülésen foglalkozik a javaslattal a Kárpát-medencei Magyar 
Képviselők Fóruma 

2011. december 1. – MTI 

A KMKF pénteki plenáris munkaülésén a résztvevők megvitatják az országgyűlési 

képviselők választásáról szóló törvényjavaslatot. Mivel az előterjesztés vitáját a tervek 

szerint pénteken reggel kezdi meg az Országgyűlés, ezért módosító javaslatok még nem 

érkezhettek, így elsőként a KMKF tagjainak lesz módjuk arra, hogy kifejtsék véleményüket 

a törvényjavaslattal kapcsolatban. 

 

Megalakult a KMKF társadalmi szervezetek munkacsoportja 
2011. december 1. – Felvidék Ma 

Megtartotta alakuló ülését a KMKF társadalmi szervezetek munkacsoportja, a tanácskozás 

napirendjén egy civil adatbázis létrehozása és a népszámlálások tapasztalatai szerepelt. 

December 2-án, pénteken kerül sor a KMKF plenáris munkaülésre. 

 

Balassi Intézetek világszerte 
2011. december 2. – Zsiray-Rummer Zoltán – Magyar Hírlap 

Januárban indul a külföldi magyar intézetek arculatának egységesítése az interneten, a 

jövőben minden állomáshely Balassi Intézet néven működik majd – mondta a Magyar 

Hírlapnak Hatos Pál, a Balassi Bálint Intézet főigazgatója. Az intézményvezetőt az 

interjúban az egységes országképről, az egyes országokban szükséges részstratégiákról és a 

bővülési lehetőségekről kérdezte a lap. 

 

Magyarellenes jelszavakkal vonult Sepsiszentgyörgyön az Új Jobboldal 
2011. december 1. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Hargita és Kovászna román föld, A román nyelv az uralkodó, Románia a románoké – ilyen 

üzenetekkel érkezett Sepsiszentgyörgyre csütörtökön az Új Jobboldal, hogy 

megünnepeljék december 1-jét, a román nemzeti ünnepet. 
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http://mno.hu/kulfold/115-ezren-megkaptak-150-ezren-meg-varnak-ra-1035254
http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/31371-megalakult-a-kmkf-tarsadalmi-szervezetek-munkacsoportja
http://www.magyarhirlap.hu/kultura/balassi_intezetek_vilagszerte.html
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58137
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December 1: a Gyulafehérvári nyilatkozatra emlékeztetett az EP-ben Tőkés 
László 

2011. december 1. – Krónika 

Öt magyar képviselő emelt szót az EP-ben Boldoghy Olivér ügyében. Tőkés László 

hozzászólásában a MOGYE magyar tagozatának ügyét, és a román nemzeti ünnep kapcsán 

a Gyulafehérvári nyilatkozatot is megemlítette felszólalásában. 

 

Csíkszereda: ellentüntetésre készülő fiatalokat állított elő a csendőrség 
2011. december 1. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, Krónika 

A Hargita megyei csendőrfelügyelőség egy 15 fiatalból álló csoportot állított elő 

Csíkszeredában, akik ellendemonstrációra készültek Románia nemzeti ünnepe alkalmából. 

Az előállított személyeknél „Mindenki menjen vissza a dédnagyapja sírjához, én itthun 

vagyok” feliratot tartalmazó táblák és székely zászlók voltak. 

 

Közel ezerrel kevesebb magyar 
2011. december 1. – Irházi János – Nyugati Jelen 

Habár az októberi népszámlálás első, hivatalos adatait csak 2012-ben hozza 

nyilvánosságra a Statisztikai Hivatal, a Nyugati Jelen birtokába jutott, nem hivatalos 

jelentés szerint drasztikusan csökkent Arad megye második legnagyobb városának 

lélekszáma. 

 

Kiveszik a közleltárból az ortodoxok területét 
2011. december 1. – Gligor Róbert László – szekelyhon.ro 

Több heti fontolgatás, egyeztetés és vita után szerdai ülésükön a nyárádszeredai 

tanácsosok úgy döntöttek: jóváhagyják a bíróság kérését, és módosítják egy 2008. évi 

határozatukat. Ettől a lépéstől azt is remélik, hogy megszűnik az ellenük indított per, 

mégsem érzik úgy, hogy visszalépésükkel elárulták volna a helyi lakosságot. 

 

A közel százéves ígéreteket kéri számon az MPP 
2011. december 1. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Nyilatkozatban szólította fel a román kormányt és társadalmat a háromszéki MPP az 1918. 

december elsején kiadott gyulafehérvári nyilatkozat máig be nem tartott ígéreteire. A 

nyilatkozatban az ígért jogok maradéktalan életbeléptetését és betartását követelik. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58141
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58141
http://itthon.transindex.ro/?hir=27694
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/kozel_ezerrel_kevesebb_magyar.php
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/kiveszik-a-kozleltarbol-az-ortodoxok-teruletet
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/mpp-s-kovetelesek-a-roman-allamtol
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Slota: a szlovák-magyar kapcsolatokat Budapest élezi ki 
2011. december 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Nem Szlovákia, hanem Magyarország az, amely kiélezi a szlovák-magyar kapcsolatokat - 

állítja Ján Slota. Az ellenzéki SNS elnöke Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerdai 

televíziós nyilatkozatára reagált, miszerint Szlovákiának előbb vagy utóbb vissza kell 

vonnia a magyar állampolgársági törvény kapcsán hozott ellentörvényét. 

 

Semjén Slotáról: zárva volt a detoxikáló 
2011. december 1. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes szerint valószínűleg annak tudható be Ján Slotának 

a magyar állampolgársági törvénnyel kapcsolatban tett csütörtöki nyilatkozata, hogy a 

szlovákiai orvossztrájk miatt zárva volt a detoxikáló. 

 

Slota pert vesztett a dunamocsi polgármesterrel szemben 
2011. december 1. – bumm.sk 

Banai Tóth Pál dunamocsi polgármester pert nyert Ján Slotával szemben. Az SNS elnöke 

azért perelte be, mert Banai kijelentette, a politikus minden tette politikailag motivált, 

„akkor is, ha köpköd, akkor is, ha vizel a balkonról“. Az SNS és elnöke felháborodott a 

mondaton, s nyilvános bocsánatkérést követelt Banaitól, amit a polgármester 

visszautasított. 

 

Kitüntették Mirnics Károlyt 
2011. december 1. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szabadkai magyar főkonzulátuson csütörtökön kitüntették Mirnics Károlyt. A szabadkai 

szociológus, demográfus a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét vehette át. A 

tudós az elismerést a vajdasági magyarság politikai és társadalmi viszonyait középpontba 

állító több évtizedes tudományos munkássága, életmű elismeréseként kapta meg. 

 

Népszámlálási adatok: Szabadka 
2011. december 1. – Vajdaság Ma 

Az idei népszámlálás adatai szerint Szabadkának 140 358 lakosa van, 8 043-mal kevesebb, 

mint 2002-ben. 

 

Jó lesz ez nekünk, vajdasági magyaroknak?  
2011. december 1. – Ternovácz István – Vajdaság Ma 

Ternovácz István reagálása a VMSZ belgrádi tagozatának létrehozására. „Az egyetlen 

vajdasági magyar nyelvű napilap, a Magyar Szó elébe ment a dolgoknak, már a belgrádi 

tagozat alakulása előtt interjút készített Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével, aki 

elmondta, hogy a tagozatalapítás ötlete nem a pártban született, hanem már korábban 
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http://www.bumm.sk/62593/slota-a-szlovak-magyar-kapcsolatokat-budapest-elezi-ki.html
http://www.bumm.sk/62606/semjen-slotarol-zarva-volt-a-detoxikalo.html
http://www.bumm.sk/62598/slota-pert-vesztett-a-dunamocsi-polgarmesterrel-szemben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12661/Kituntettek-Mirnics-Karolyt.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12658/Nepszamlalasi-adatok-Szabadka.html
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4562/Jo-lesz-ez-nekunk--vajdasagi-magyaroknak-.html
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kialakult egy szerb többségű csoport a fővárosban, amely „kifejezte a VMSZ-hez való 

csatlakozási szándékát”. 

 

Ne bontsanak le több szecessziós épületet! 
2011. december 2. – Tomó Margaréta – Magyar Szó 

A tavasszal Szabadkán Településfejlesztés és örökségvédelem címmel szervezett 

konferencia hatására született meg több civil szervezet összefogásával a Szabadkai 

Nyilatkozat, amely azt szorgalmazza, a város további fejlesztése esetén ne bontsanak le 

több védett, a 19. század végén és 20. század elején felépített házat, épületet. 

 

Magyarország nem lát okot arra, hogy ellenezze Szerbia EU-tagjelöltségét 
2011. december 2. – Magyar Szó, MTI 

Magyarország nem lát okot arra, hogy az észak-koszovói helyzet miatt ellenezze Szerbia 

EU-tagjelöltségét – közölte Martonyi János Brüsszelben. Újságíróknak elmondta: az 

észak-koszovói feszült helyzet ugyan aggasztó, de Magyarország megítélése szerint ez még 

nem ok az EB azon javaslatának elutasítására, hogy adják meg Szerbiának az EU-tagjelölti 

státust. 
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http://magyarszo.com/fex.page:2011-12-02_Ne_bontsanak_le_tobb_szecesszios_epuletet.xhtml
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-02_Magyarorszag_nem_lat_okot_arra_hogy_ellenezze.xhtml
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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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