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Hatályba lépett Magyarország új alaptörvénye 

2012. január 1. – MTI, hirado.hu, Új Szó, Magyar Hírlap 

Hatályba lépett Magyarország új alaptörvénye. Az április 18-án elfogadott és április 25-én, 

húsvéthétfőn kihirdetett alaptörvénnyel hatályát veszíti az eddigi alkotmány, az 1949. évi 

XX. törvény. Míg a korábbi alkotmány a határon túli magyarok iránti felelősségérzésről 

szólt, az új alaptörvény azt tartalmazza: Magyarország felelősséget visel sorsukért, elősegíti 

közösségeik fennmaradását, fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló 

törekvéseiket, jogaik érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását és a 

szülőföldön való boldogulásukat. 

 

Schmitt Pál újévi üzenete 

2012. január 1. – MTI, hvg.hu, Magyar Hírlap, Erdély Ma 

A köztársasági elnök újévi köszöntőjében szólt a hatályba lépő új alaptörvényről, amelyből 

erős Magyarország és olyan élet sarjadhat, amelyre mindig vártunk és vágytunk. Schmitt 

Pál szerint az új esztendő akkor adja meg reményeink beteljesülését, ha a nemzethez való 

kötődésbe is kapaszkodunk. Mint mondta, ebben az érzésben lehetett része azokon az 

állampolgári eskütételeken, amelyekkel immáron állampolgárként is többen vagyunk. 

 

Hatályba lépett az új nemzetiségi törvény 

2012. január 1. – MTI, Echo TV 

Új nemzetiségi törvény lépett hatályba az alaptörvénnyel egy időben. Az új jogszabály az 

eddigieknél több jogot biztosít a Magyarországon élő nemzetiségeknek, és megnehezíti a 

visszaéléseket. A törvény a népszámlálási adatokhoz köti a nemzetiségi választást. 

 

Duna World - Öt kontinens, egy nemzet 

2012. január 1. – Duna Televízió, Felvidék Ma 

2012. január 1-jétől friss, dinamikus műsorstruktúrával várja a tengerentúli és kárpát-

medencei nézőket a Duna 2, korábban Duna Autonómia. A hírműsorok sugárzása a 

különböző földrészeken élő magyar közösségek időzónájához igazodik, így a helyi esti 

főműsoridőben valósul meg. 

 

Magyarellenes plakátok Csíkszeredában 

2011. december 31. - Erdély Ma 

Plakátokat ragasztgatott az egyik szélsőséges román szervezet Csíkszereda-szerte 

december 30-án mintegy óévi búcsúztató- ként. Az „állítsák meg a román hoki E
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http://www.hirado.hu/Hirek/2012/01/01/06/Hatalyba_lepett_Magyarorszag_uj_alaptorvenye.aspx?source=hirkereso
http://hvg.hu/itthon/20120101_schmitt_pal_ujevi_beszed#utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso_2012_1_1
http://www.echotv.hu/index.php?akt_menu=16&r_id=&hir_id=271609
http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/31776-duna-world-ot-kontinens-egy-nemzet
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=107434&cim=magyarellenes_plakatok_csikszeredaban
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elmagyarosítását” szöveget tartalmazó plakátok egyike Korodi Attila parlamenti képviselő 

irodájának, illetve az RMDSZ Csíki Területi Szervezete székházának ajtójára került. Az 

Erdély.ma információ szerint ugyanilyen plakátok jelentek meg Marosvásárhelyen is. 

 

Felhívás az Erdélyből elszármazott, magyar kötődésű diplomásokhoz 

2012. január 1. - Erdély Ma 

A Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága létre kívánja hozni az 

Erdélyből elszármazott, magyar kötődésű diplomások, kutatók, egyetemi oktatók 

Adatbázisát olvasható az Erdély Ma portálon. Ez az Adatbázis minden olyan, a mai 

Románián kívül élő személy legfontosabb adatait tartalmazná, akinek egyetemi 

végzettsége van, megőrizte szakmai érdeklődését, valamilyen szakterületen dolgozik (vagy 

dolgozott), és aki távollétében is fontosnak érzi erdélyi kötődését. A regisztrálás szándéka 

tehát a Magyarországon élő erdélyiekre is kiterjed. 

 

Produktív évet zárt a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

2011. december 30. – bumm.sk, Felvidék Ma, Szabad Újság, Új Szó Online 

Tartalmas és produktív évet zárt 2011-ben a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala. 

Lefolytatták a komoly médiafigyelmet keltő népszámlálási kampányt, véleményezték a 

kisebbségek szempontjából kulcsfontosságú szlovákiai törvényeket, új tervezeteket 

alkottak, jogsegélyszolgálatuk pedig több panaszosnak is segített jogi tanácsaival. 

 

Szepsi Via Nova ICS: sok helyen hiányoznak a magyar feliratok 

2011. december 30. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Szepsi szeptember közepén foglalt állást a kétnyelvűség mellett, és szólította fel a 

vállalkozókat, hogy alkalmazzák, és tartsák tiszteletben a magyar nyelvet a városban. Azóta 

azonban számottevő változás nem történt – tájékoztat a Via Nova ICS. Az MKP ifjúsági 

szervezetének helyi alapszervezete ezért levélben fordult a helyi vállalkozókhoz, melyek két 

nyelven, magyarul és szlovákul is megfogalmaztak. 

 

Berényi József: Nincs hová hátrálnunk, egy dinamikus építkezés időszakának 
kell következnie 

2011. december 31. – Oriskó Norbert – Felvidék Ma 

„Az állampolgársági törvényt nézve szégyen, hogy Erdélyben vagy a Vajdaságban szabadon 

vehetik fel az emberek az állampolgárságukat, Szlovákiában pedig már jelentős számú 

személy képezik azok csoportját, akik ez miatt elveszítették a szlovák állampolgárságukat” 

– mondta Berényi József, az MKP elnöke a Felvidék Mának adott évértékelő interjújában. 
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http://erdely.ma/dokumentum.php?id=107483&cim=felhivas_az_erdelybol_elszarmazott_magyar_kotodesu_diplomasokhoz
http://www.bumm.sk/63630/produktiv-evet-zart-a-szlovakia-magyarok-kerekasztala.html
http://www.bumm.sk/63635/szepsi-via-nova-ics-sok-helyen-hianyoznak-a-magyar-feliratok.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31759-berenyi-jozsef-nincs-hova-hatralnunk-egy-dinamikus-epitkezes-idoszakanak-kell-elkovetkeznie
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/31759-berenyi-jozsef-nincs-hova-hatralnunk-egy-dinamikus-epitkezes-idoszakanak-kell-elkovetkeznie
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„A nyelv édes miénk”  

2011. december 30. – Pesevszki Evelyn - Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács 2011-es utolsó ülésén rekordszámú, 31 napirendi pontot vitatott 

meg. Ezek között volt egyebek mellett a tanács idei pótköltségvetése, a jövő évi 

költségvetése és munkaterve, a hivatalos nyelvhasználati stratégia és annak kiegészítő 

dokumentumai.  

 

Nemzetpolitikailag a legemlékezetesebb évet hagytuk magunk mögött 

2011. december 31. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a VMSZ elnöke a Vajdaság Mának nyilatkozva az eddigi 

legmozgalmasabbnak és a legemlékezetesebbnek ítélte a 2011-es évet nemzetpolitikai 

szempontból. Mint mondta, nem csak az események nagy száma volt szembeötlő, hanem 

az események fajsúlya is. 

 

Kirekesztő falfirkák Szenttamáson  

2011. december 30. – Magyar Szó, Vajdaság Ma 

Csütörtök éjszaka Szenttamáson több olyan ház falán, amelyekben magyar családok élnek, 

illetve egy óvoda épületén a „Srbija srbima” (Szerbia a szerbeké) és a „Srbija” (Szerbia) 

feliratok jelentek meg – tájékoztatott az Emberi Jogi Központ. 

 

Csonka Áron: Elindultunk a Magyar Fordulat felé vezető úton 

2011. december 31. – Vajdaság Ma 

„Számunkra nagyon nehéz év volt az idei. Szervezetünket belsőleg helyre kellett állítani, 

ugyanis Dr. Páll Sándor halála után egy hatalmas űr keletkezett szervezetünkben. Emiatt 

változtatásra kényszerültünk. Néhány szervezetünkben vérfrissítés történt, másutt új 

tagozatokat alakítottunk” – mondta Csonka Áron, a VMDK elnöke. 

 

Stratégiai tervezés a nemzetpolitikában  

2011. december 31. – Magyar Szó 

Korhecz Tamás évértékelője olvasható a Magyar Szóban. „A 2011-es esztendő a Magyar 

Nemzeti Tanács esetében a stratégiák jegyében telt el. A mögöttünk hagyott esztendőben 

gőzerővel folyt a tavaly októberben elfogadott oktatásfejlesztési stratégia programjainak 

gyakorlati megvalósítása, ugyanakkor készült, majd megszületett a középtávú 

médiastratégia, a kulturális stratégia és a magyar nyelvhasználati stratégia is.” 
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-30_A_nyelv_edes_mienk.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/tukor/4639/Nemzetpolitikailag-a-legemlekezetesebb-evet-hagytuk-magunk-mogott.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-31_Kirekeszto_falfirkak_Szenttamason.xhtml
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12793/Csonka-Aron-Elindultunk-a-Magyar-Fordulat-fele-vezeto-uton.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2011-12-31_Strategiai_tervezes_a_nemzetpolitikaban.xhtml


 

 

 

 

 

 
5 

Rácz Szabó: Szakmailag sikeres, hatalmi szempontból diktatórikus… 

2011. december 31. – Vajdaság Ma 

A Magyar Polgári Szövetség elnöke szerint vegyesen lehet értékelni a 2011-es évet: jó 

dolognak tartja, hogy megszületett az állampolgársági törvény, ugyanakkor szomorúan 

állapítja meg, hogy a vajdasági magyarok továbbra is peremre szorult helyzetben vannak. 

 

Ájultra vertek egy magyar fiatalt a vajdasági Temerinben 

2012. január 1. - Magyar Hírlap, Erdély Ma 

Újabb erőszakos cselekmény történt a vajdasági Temerinben. Ezúttal egy magyar 

fiatalembert szállítottak kórházba súlyos sérülésekkel szilveszter éjszakáján. 

A férfira összeverve, eszméletlenül találtak rá a vajdasági város központjában. 

A Magyar Remény Mozgalom temerini községi szervezete tekintettel az elmúlt időszak 

történéseire, követeli a rendőrségtől, hogy mielőbb találják meg az elkövetőket. 

 

Felavatták Liszt Ferenc szobrát Nagylázon 

2011. december 30. – Kárpátinfo 

Az avatóünnepségen elhangzott beszéd szerint a mellszobor szimbóluma is lehetne a két 

nép – az ukrán és a magyar – barátságának. A mű Mihajlo Beleny kárpátaljai szobrász 

alkotása, akinek több magyar vonatkozású köztéri szobra látható a megyében. 

 

Sikeres évet zár a BMKE 

2011. december 31. – Volksgruppen 

Sikeres, eseményekben gazdag évre tekinthet vissza a felsőőri székhelyű Burgenlandi 

Magyar Kultúregyesület, mondta Plank József, az egyesület elnöke. Az idei év két jubileum 

jegyében zajlott: megemlékeztek Burgenland 90 éves fennállásáról, és a Liszt Év is számos 

rendezvényt tartogatott. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/12792/Racz-Szabo-Szakmailag-sikeres--hatalmi-szempontbol-diktatorikus8230.html
http://erdely.ma/tarsmagyarsag.php?id=107485&cim=ajultra_vertek_egy_magyar_fiatalt_a_vajdasagi_temerinben
http://karpatinfo.net/hetilap/kultura/2011/12/30/felavattak-liszt-ferenc-szobrat-nagylazon
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/158725/
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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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