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Össznemzeti lesz az Országgyűlés 

2011. december 9. – MTI, Magyar Hírlap 

A nemzettudat újraépítését nevezték a felszólalók a Civil Együttműködési Tanácskozás 

egyik legfontosabb küldetésének a szervezet első plenáris ülésén. Semjén Zsolt szerint a 

kormány nemzetpolitikáját a civilek tölthetik meg tartalommal. A miniszterelnök-helyettes 

arról is beszélt, hogy 2014-ben valódi össznemzeti Országgyűlés állhat fel. 

 

A magyarság nem fogadhatja el a kettős mércét 

2011. december 10. – MTI, Magyar Nemzet Online 

„Az autonómia soha fel nem adása a megmaradás záloga” – üzente az EMNT 

küldöttgyűlésén levetített videoüzenetében Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes 

hangsúlyozta, a magyarság nem fogadhatja el a kettős mércét: „Amit szabad más 

népeknek, azt szabad nekünk is. Ha lehet más népeknek autonómiája Európában, akkor 

lehet nekünk is.” 

 

Programalkotás az EMNP-ben, tisztújítás az EMNT-ben 

2011. december 11. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro, Új 

Magyar Szó, Szabadság, Magyar Hírlap 

A megtalált út – Esélyt és szabadságot Erdélynek! – a címe az EMNP programjának, 

amelyet Marosvásárhelyen fogadott el a párt fóruma. A program két alapértéke az 

önkormányzatiság és az Erdély-központúság. Az EMNP 2012 februárjában tartja alakuló 

kongresszusát. Közben Tőkés Lászlót újraválasztották az EMNT elnökévé. 

 

Pozsony diszkriminatív lépése 

2011. december 10. - Kottász Zoltán - Magyar Nemzet, Inforádió, hvg.hu, fidesz.hu 

Viviane Redinget a jogérvényesülésért és alapvető jogokért felelős európai biztos figyelmét 

hívta fel Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter a Szlovákiában élő 

magyarok állampolgárságának elvesztésére. Kiemelte, hogy bár az állampolgárság 

megszerzése és elvétele az EU tagországainak saját hatáskörébe tartozik, úgy véli, hogy a 

szlovák állampolgársági törvény ellentétes az EZ alapjogi chartájának elveivel. 

 

Kormányalkalmazott az Új Magyar Szó felelős szerkesztője 

2011. december 9. – Krónika 

2010 elejétől, félállásban dolgozik a távközlési és informatikai minisztérium tanácsosaként 

Salamon Márton László, a Bukarestben kiadott Új Magyar Szó (ÚMSZ) felelős 

szerkesztője. 
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http://www.magyarhirlap.hu/belfold/ossznemzeti_lesz_az_orszaggyules.html
http://mno.hu/kulfold/a-magyarsag-nem-fogadhatja-el-a-kettos-mercet-1036973
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58458
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-471254
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58455
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Miért nem merünk magyarul beszélni? 

2011. december 9. – Szigeti Enikő – manna.ro 

„Mi vagyunk a pozitív példa, elméletben. Jogunk van anyanyelvi tájékoztatáshoz a kórházi 

ágyon, és fb helyett jeleshez az ellenőrzőben. Csak gyakorlatban nem kapjuk meg, mert 

nem kérjük” – írja a nyelvi jogok romániai alkalmazásáról Szigeti Enikő, a CEMO 

ügyvezetője, 

 

Horia Grama szerint nem kell fekete gyászszalag 

2011. december 9. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Ha az MPP a magyarság javát akarja, akkor nem szorgalmazza, hogy december elsején 

fekete gyászszalaggal vonuljanak az utcára – jelentette ki Horia Grama. A 

Szociáldemokrata Párt Kovászna megyei elnöke úgy véli, hogy Kulcsár-Terza József 

kezdeményezése még jobban elválasztja az itt élő magyarságot a románságtól. 

 

Balogh: az embernek papírja kell legyen arról, amit magáról gondol 

2011. december 10. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Agyagási Levente, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa a székelyekről beszélgetett Balogh 

György konzullal, aki két évig teljesített szolgálatot Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusán. Balogh György a kettős állampolgárságról elmondta: örömmel látja, hogy 

a külhoni magyarok milyen jól érvényesítik a kettős állampolgárságukat főleg a 

munkavállalás szempontjából, de a lelkiállapotuknak is nagyon jó tesz. 

 

25 %-os támogatottság az EMNP-nek 

2011. december 10. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió, szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt reprezentatív adatai alapján a magyar közösségben a 

székelyföldi támogatottság 25%, az erdélyi pedig 20% körül mozgott júliusban – közölte 

Toró T. Tibor megbízott elnök a párt országos programalkotó fórumán Marosvásárhelyen. 

 

A magyarságnak képviselet kell a parlamentben 

2011. december 10. – Erdély Ma, Krónika 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Igazgatótanácsa felszólítja a Romániában 

tevékenykedő magyar politikai pártokat, hogy igyekezzenek minden erőt latba vetni annak 

érdekében, hogy legyen magyar képviselet a román parlamentben. 
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http://manna.ro/velemeny/miert-nem-merunk-magyarul-beszelni-2011-12-09.html
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/a-szocialdemokratak-szerint-nem-kell-a-fekete-gyasszalag
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106041&cim=balogh_az_embernek_papirja_kell_legyen_arrol_amit_magarol_gondol_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106046&cim=25_os_tamogatottsag_az_emnp_nek
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106047&cim=a_magyarsagnak_kepviselet_kell_a_parlamentben
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Vass: a magyar tiszteletének csak egy közös polgármester tud érvényt 
szerezni 

2011. december 11. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Dr. Vass Levente, az RMDSZ és az EMNT közös polgármesterjelöltje kifejezte örömét, 

hogy sikerült megegyeznie a két szervezetnek. Így jó esély van arra, hogy 2012 végén 

magyar polgármestert, és magyar többségű tanácsot válasszanak Marosvásárhelyen – 

fejtette ki Vass. Bízik abban is, hogy az MPP bölcs döntést hoz, és a közös akarat mellé fog 

állni. 

 

Tőkés: ha Vass Levente a megfelelő, akkor semmi kifogásom 

2011. december 11. – Gáspár Botond – szekelyon.ro, Krónika 

Nem Vass Levente személye ellen volt kifogásom, hanem azt akartam hangsúlyozni, hogy a 

megfelelő jelöltet kell támogatni – tisztázta a marosvásárhelyi közös magyar 

polgármesterjelölt körül kialakult helyzetet Tőkés László, az EMNT újraválasztott elnöke. 

 

Magyar pártok különversenye parlamenti helyekre 

2011. december 11. – Gáspár Botond – szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetői szerint módosítani kellene a romániai törvénykezést 

úgy, hogy a magyar politikai pártok biztosan bejussanak a bukaresti törvényhozásba, 

vagyis hogy „senki kezében ne legyen zsarolási lehetőség a be nem jutással való 

fenyegetés”. 

 

Erősödő érdekvédelem 

2011. december 12. – Forró Gyöngyvér – Krónika, szekelyhon.ro, Új Magyar Szó 

Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ). A rendezvény keretében Lászlófy Pál, a szövetség tiszteletbeli elnöke 

hivatalosan is átadta az elnöki stafétát Burus Siklódi Botondnak. 

 

Szatmáry: meg kell oldani a demográfiai válságot 

2011. december 12. – Kiss Előd-Gergely – Krónika 

„Európában a gazdasági válság nem pusztán pénzügyi, hanem demográfiai válság. A 

gazdasági válság bármilyen megoldása csak tüneti kezelés, amíg nem kezeljük az európai 

demográfiai válságot” – jelentette ki Szatmáry Kristóf államtitkára a 11. EMNT-

beszélgetések címmel megrendezett kolozsvári fórumon. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106005&cim=vass_a_magyar_tiszteletenek_csak_egy_kozos_polgarmester_tud_ervenyt_szerezni_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=106005&cim=vass_a_magyar_tiszteletenek_csak_egy_kozos_polgarmester_tud_ervenyt_szerezni_audio
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/tokes-ha-vass-levente-a-megfelelo-akkor-semmi-kifogasom
http://szekelyhon.ro/hirek/kozelet/magyar-partok-kulonversenye-parlamenti-helyekre
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58490
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58480
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Védett sírhelyek a Házsongárdban 

2011. december 12. – Új Magyar Szó 

Nemzeti örökséggé nyilvánítottak 300 sírhelyet a kolozsvári Házsongárdi temetőben. A 

megyei kulturális és műemlékvédelmi bizottság elnöke, Leonard Horvath elmondta: az 

intézkedés célja megóvni ezeket a kegyeleti helyeket. 

 

Könyvadományok a szórványnak 

2011. december 12. – Krónika, Új Magyar Szó 

A szórványtelepüléseken működő magyar oktatás támogatása volt a célja annak a 

könyvkaravánnak, amelynek során az RMDSZ főtitkársága erdélyi magyar szerzők műveit 

juttatta el hat megye 14 szórványkollégiumába. 

 

Kevesebb a magyar 

2011. december 12. – Krónika 

Csökkent a lakosság száma, emellett a magyarság aránya is Bihar megyében – közölték az 

RMDSZ megyei szervezetének képviselői részleges népszámlálási adatok alapján. 

Nagyváradon az átlagnál nagyobb mértékben, 27 százalékról 23 százalékra csökkent a 

magyarság részaránya. 

 

Esterházy János emléktáblája a kommunizmus áldozatainak prágai 
emlékművén 

2011. december 9. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online 

Esterházy János emléktáblája is helyet kapott a csehországi kommunizmus áldozatainak 

prágai kegyhelyén. A Politikai Foglyok Konföderációjának (KPV) döntése alapján a 

felújított kegyhely központi emlékművére csak két tábla került: Esterházy Jánosé mellett 

Josef Bryksé, aki a munkatáborokban elhunytak nevében kapott emléktáblát. 

 

A Kerekasztal kérdésekkel fordul a belügyhöz állampolgárság-ügyben 

2011. december 9. – bumm.sk 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala kérdésekkel fordul a szlovák belügyminisztériumhoz a 

kettős állampolgárság, illetve az állampolgársági törvény kapcsán. Rákérdeznek arra, mely 

törvények teszik lehetővé, hogy valaki elveszítse szlovák állampolgárságát anélkül, hogy a 

belügynek, illetve a szlovák hatóságoknak hivatalos okirata lenne arról, hogy az érintett 

személy más, külföldi állampolgárságot szerzett. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2404&cikk=144643
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58493
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=58498
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/4500-esterhazy-janos-emlektablaja-a-kommunizmus-aldozatainak-pragai-emlekmven
http://www.szabadujsag.com/hirek/koezeleti-hirek/4500-esterhazy-janos-emlektablaja-a-kommunizmus-aldozatainak-pragai-emlekmven
http://www.bumm.sk/62894/a-kerekasztal-kerdesekkel-fordul-a-belugyhoz-allampolgarsag-ugyben.html
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Egyszerre léptek a hivatalok, hallgat a szlovák sajtó 

2011. december 10. – bumm.sk 

Öllös László politológus szerint „nem mentes politikai összefüggésektől” az, hogy az utóbbi 

hetekben gyors egymásutánban négy szlovákiai magyartól is megvonták az 

állampolgárságát. Elmondása szerint nem volt még olyan parlamenti választás 

Szlovákiában, ahol ne került volna terítékre valamilyen módon a magyar kérdés. 

 

Diószegen tartotta éves konferenciáját az SZMK 

2011. december 11. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Diószegen tartotta meg éves konferenciáját a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. A 

megbeszélés fő témáját a szervezet jogászainak nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló 

törvénytervezete adta, kiosztották a Civil Társadalom Fejlesztéséért díjat, és bemutatásra 

került a kétnyelvűség történetével foglalkozó vándorkiállítás. 

 

Ismét látható a kétnyelvű útjelző tábla 

2011. december 11. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Új kiállításnak adott helyet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának konferenciája. A 

Kétnyelvűség Szlovákiában alcímmel indított kiállításon a (cseh)szlovákiai nyelvhasználat 

kérdésével foglalkoznak. 

 

A döntést márciusra halasztották 

2011, december 9. – Pannon RTV 

Csak márciusban dönt az Európai Tanács Szerbia tagjelölti státuszáról. Az Unió állam- és 

kormányfői üdvözlik Szerbia EU felé tett lépéseit, de további megerősítésre van 

szükségük.  

 

VMSZ: a szerb politika újabb kudarca 

2011. december 9. – Vajdaság Ma 

A pénteki brüsszeli döntés a tagjelölti státus megadásának elhalasztásáról a szerb 

belpolitika újabb kudarca, írja közleményében a VMSZ. A sikertelenség a realitásokat 

figyelmen kívül hagyó kormányzati politika következménye. 

 

Vékás János könyvének bemutatója: Magyarok a Vajdaságban 1944–1954 

2011. december 9. – Ternovácz István – Vajdaság Ma 

Nemzeti szempontból újabb hiánypótló könyve jelent meg Vékás Jánosnak, az MTA 

Kisebbségkutató Intézete szakmunkatársának. A közel négyszáz oldalas kronológia az 1944 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

Fe
lv

id
é

k
 

http://www.bumm.sk/62934/egyszerre-leptek-a-hivatalok-hallgat-a-szlovak-sajto.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2011/12/11/dioszegen-tartotta-eves-konferenciajat-az-szmk
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31504-ismet-lathato-a-ketnyelvu-utjelzo-tabla
http://www.pannonrtv.com/RTV/news.php
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12687/VMSZ-a-szerb-politika-ujabb-kudarca.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12688/Vekas-Janos-konyvenek-bemutatoja-Magyarok-a-Vajdasagban-194482111954.html
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és 1954 közötti időszaknak a vajdasági magyarság sorsát meghatározó események 

tárgyszerű leírását tartalmazza.  

 

Szabadka hozzájárul a nemzeti tanácsok tevékenységének finanszírozásához 

2011. december 10. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Saša Vučinić, Szabadka polgármestere és Korhecz Tamás, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke pénteken megállapodott abban, hogy jövőre a városi költségvetésből eszközöket 

fordítanak a nemzeti tanácsok tevékenységének pénzelésére. 

 

A szerb rehabilitálási törvényről - két megközelítésben 

2011. december 10. – MTI, Népszava, Vajdaság Ma 

A szerb parlament által elfogadott rehabilitálási törvény egyrészt válasz a kollektív 

bűnösség kérdésének kezelésére, másrészt átfogóan kezeli a rehabilitálás ügyét - mondta 

az MTI-nek adott nyilatkozatában Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

elnöke. 

 

Gyűlölködő falfirkák Óbecsén 

2011. december 11. – Magyar Szó 

Pénteken reggel az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola falain magyargyűlölő falfirkák 

jelentek meg. Knézi Péter polgármester közleményében egyedi esetnek minősítette a 

történtet, és mélységesen elítélte a vandál cselekedetet. A rendőrség rövid idő alatt elfogta 

a kiskorú, magyar nemzetiségű elkövetőket. 

 

Térségfejlesztési tervek Kárpátalja magyarlakta vidékén 

2011. december 9. – MTI, Kárpáti Igaz Szó, Kárpátalja Ma, Kárpátinfo 

Kárpátalja kormányzójának első helyettese szerint az ukrajnai megye magyarlakta 

térségében a közeljövőben jelentős térségfejlesztési beruházások várhatók, amelyek 

keretében felújítják az úthálózatot, autópályát, hulladék-feldolgozó üzemet, és új 

határátkelőhelyet építenek. 

 

Jubileumi 20. közgyűlését tartotta az UMDSZ Beregszászon 

2011. december 10. – MTI 

Fennállásának 20. évfordulóját méltató jubileumi, egyben tisztújító közgyűlést tartott az 

UMDSZ Beregszászon. A közgyűlés a következő három évre ismét Gajdos Istvánt 

választotta elnöknek, és megújította Tóth Mihály tiszteletbeli elnöki mandátumát. Az 

UMDSZ elnöke bírálta a magyar kormány „megosztó politikáját”. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12691/Szabadka-hozzajarul-a-nemzeti-tanacsok-tevekenysegenek-finanszirozasahoz.html
http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=499909#null
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-12_Gyulolkodo_falfirkak_Obecsen.xhtml
http://www.karpatalja.ma/kozelet/5912-tersegfejlesztesi-tervek-karpatalja-magyarlakta-videken
http://www.echotv.hu/kulfold/kozgyuleset_tartott_az_umdsz_beregszaszon.html
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Húszéves a Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség 

2011. december 11. – MTI 

A napokban ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját a kárpátaljai magyar ifjúság 

nevelésében fontos szerepet játszó Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség (KáMCSSZ). 

Popovics Pál, a szervezet elnöke az MTI-nek elmondta, a KáMCSSZ a cserkészetet 

ismertető és népszerűsítő kampányba kezd Kárpátalja magyarlakta településein. 

 
  

http://mno.hu/hatarontul/husz-evesek-a-karpataljai-cserkeszek-1037089
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