
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2011. november 25. 



 

 

 

 

 

 
2 

MÁÉRT: elfogadták a nemzetpolitikai stratégiát 

2011. november 24. – MTI, Krónika, Új Magyar Szó, Új Szó, Magyar Hírlap 

Magyarország támogatja a külhoni magyar közösségek területi és/vagy személyi elvű 

autonómiáját, és célként jelöli meg a magyar nyelven történő oktatás kiterjesztését, 

minőségének emelését – áll a magyar nemzetpolitikai stratégia kereteit tartalmazó 

dokumentumban, amelyet csütörtökön fogadtak el a MÁÉRT résztvevői. 

 

Orbán: Aki mindig hátrál, az elvész a világ megvetésében 

2011. november 24. – MTI, Magyar Nemzet Online, Magyar Hírlap 

Történelmi sikernek nevezte Magyarország számára a kettős állampolgárság 

jogintézményének megalkotását Orbán Viktor a MÁÉRT X. ülésének második napján. A 

miniszterelnök a budapesti tanácskozáson kitért arra is: nem lehet eltűrni, hogy akár egy 

magyart is megfosszanak állampolgárságától. 

 

Teljes a nemzetpolitikai konszenzus 

2011. november 24. – MTI, Echo TV 

Teljes nemzetpolitikai konszenzus van a magyarságot érintő minden fontos és sarkalatos 

kérdésben – mondta Semjén Zsolt a MÁÉRT zárónapján tartott sajtótájékoztatón. Az 

értekezlet zárónyilatkozatot fogadott el, amelyet minden résztvevő aláírt. 

 

Semjén: a miniszterelnökkel összefogásra szólították fel az erdélyi magyar 
pártokat a közelgő választások előtt 

2011. november 24. – MTI, Magyar Online 

Orbán Viktor miniszterelnök megbeszéléseket folytatott a Magyar Állandó Értekezleten 

részt vevő határon túli magyar szervezetek vezetőivel. Semjén Zsolt a megbeszélések 

kapcsán elmondta, a kormányfő külön-külön találkozott az (RMDSZ), az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács és a felvidéki MKP elnökével. A miniszterelnök-helyettes közölte, 

összefogásra biztatták az erdélyi magyar politikai erőket a közelgő, jövő novemberi 

választások előtt. 

 

Kelemen-Orbán találkozó: jó úton az RMDSZ-Fidesz kapcsolat rendezése 

2011. november 24. – transindex.ro, Erdély Ma, Új Magyar Szó 

Hivatalos találkozóra került sor Kelemen Hunor és Orbán Viktor között. A találkozón a 

felek megállapították, hogy a Fidesz és az RMDSZ közötti kapcsolat rendezése „jó úton 

halad, hiszen ugyanabba az európai, politikai családba tartozunk, nemzetstratégiai és 

nemzetpolitikai kérdésekben ugyanazt az álláspontot képviseljük”. 
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57932
http://mno.hu/belfold/orban-aki-mindig-hatral-az-elveszik-a-vilag-megveteseben-1033676
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Orbán és Tőkés megerősítette nemzetpolitikai stratégiai szövetségét 

2011. november 24. – MTI, hirado.hu 

Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az EMNT elnöke megerősítették 

nemzetpolitikai stratégiai szövetségüket a MÁÉRT ülését követő találkozón. A kormányfő 

üdvözölte az Erdélyi Magyar Néppárt romániai bejegyzését, és kifejezte meggyőződését, 

hogy ennek révén Erdélyben gyarapodtak a magyar összefogás erői. 

 

Máért: így reagáltak a határon túli magyar vezetők 

2011. november 24. – MTI, hirado.hu 

Üdvözölték a 2020-ig szóló nemzetpolitikai stratégia elfogadását határon túli magyar 

vezetők a Magyar Állandó Értekezlet csütörtöki zárónapján a Parlamentben. 

 

A MOGYE oktatóinak zöme támogatja a bojkottot 

2011. november 24. – Krónika, transindex.ro, Új Magyar Szó 

A MOGYE magyar oktatóinak zöme támogatta azt a bojkottfelhívást, amelyet a Bolyai 

Kezdeményező Bizottság (BKB) adott ki. Az oktatók tiltakozása azt jelenti, hogy nem 

vesznek részt a hamarosan esedékes egyetemi választásokon, továbbá bojkottálják az 

egyetemi döntéshozó szervek munkáját is. 

 

Támadást intézett Brassai Attila ellen a rektor 

2011. november 25. – Krónika 

Heves támadást intézett Constantin Copotoiu, a MOGYE rektora a felsőoktatási intézmény 

egyik tanára, Brassai Attila ellen. Az ok: Brassai a Bolyai Kezdeményező Bizottság 

elnökeként egy héttel korábban az EP-ben ismertette az egyetemen kialakult  helyzetet. 

 

Márpedig Csángóföld létezik 

2011. november 24. – Fekete Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Amikor magyar ügyet támogatunk, nem a románok ellenében tesszük, hanem abból a 

meggyőződésből, hogy adott kérdésben szerepet kell vállalnunk – reagált Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere a Bákó megyei Dumitru Mărtinaş Egyesület elnökének 

közleményére. Gheorghe Bejan szerint Antal Árpád a helyi adófizetők pénzét románellenes 

programra kívánja fordítani azáltal, hogy együttműködést tervez a moldvai csángó 

falvakkal. 
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http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/24/22/Orban_es_Tokes_megerositette_nemzetpolitikai_strategiai_szovetseget.aspx?source=hirkereso
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http://kronika.ro/index.php?action=open&res=57938
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Legtöbben Csíkszeredában kértek magyar állampolgárságot 

2011. november 24. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Erdélyben több mint 66 ezer személy kapott magyar állampolgárságot egyszerűsített 

eljárással. A legnagyobb érdeklődés a Székelyföldön volt eddig, mondja Tiboldi László, a 

Csíkszeredai Demokrácia Központ vezetője. 

 

Veszélyes összevonás – Albert Álmos a választásokról 

2011. november 24. – Farkas Réka – Erdély Ma, Háromszék 

Az RMDSZ még nem kötött megállapodást a jövő évi választásokról, a tárgyalások azonban 

folynak – mondta Albert Álmos RMDSZ-es szenátor. Meglátása szerint a magyar–magyar 

megegyezésnek nem kedvez az összevont választás, s ha minden párt külön méretkezik 

meg, veszélybe kerülhet a parlamenti képviselet. 

 

Borbély: képtelenség a választási rendszer módosítására tett EMNP-javaslat 

2011. november 24. – Erdély Ma, MTI 

Képtelenségnek nevezte Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke Toró T. Tibornak, az 

EMNP megbízott elnökének azt a javaslatát, hogy érvényesítsék az etnikai arányosság elvét 

a romániai választási rendszerben. Borbély szerint a felvetés ellentmond a választási 

alapelvnek, ilyen kritérium egyszerűen nem létezik. 

 

Fekete: A koalíciónak egy jelöltje lesz a szenátus élére 

2011. november 24. – Nyugati Jelen 

Fekete Szabó András Levente, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője közölte: a koalíciónak 

egy jelöltje lesz a szenátus elnöki tisztségére, a személyről hétfőn születik döntés. Mint 

mondta, hétfőig a Szövetség vezetése eldönti, javasolnak-e saját jelöltet, és ha igen, kit. 

 

Tőkés László bemutatta a Mikó Tervet Brüsszelben 

2011. november 24. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Az EP magyar néppárti delegációjának képviselői előtt, Brüsszelben mutatta be az Erdélyi 

Mikó Imre Terv (EMIT) vitairatát a projekt ötletgazdája, Tőkés László és Jakabos Janka, 

az EMIT koordinátora. 

 

Magas rangú kitüntetés Lászlófy Pálnak 

2011. november 24. – Létai Tibor – szekelyhon.ro, Krónika 

Lászlófy Pál István matematika-fizika tanár, Dózsa Imre Kossuth-díjas balettművész és 

Naszlady Attila belgyógyász-kardiológus vehette át csütörtökön a Köztársaság Elnökének 

Érdemérme kitüntetést Schmitt Pál államfőtől a Sándor-palotában. 
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Többet erővel 

2011. november 25. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke az Új Jobboldal tervezett csíkszeredai felvonulása és Antal Árpád 

polgármester ezzel kapcsolatos nyilatkozata kapcsán megjegyzi: „a nyilatkozat az első 

olyan állásfoglalásnak tűnik ebben a kényes ügyben a minden téren visszafogott RMDSZ 

egyik hangadója részéről, amely nemcsak az erdélyi magyarság eszére, hanem az erejére is 

hivatkozik. Nem valószínű, hogy ezzel az Új Jobboldalt meg lehet ijeszteni”. 

 

Antal: Markó lehet Geoană utódja  

2011. november 25. – Bíró Blanka – Krónika  

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint elképzelhető, hogy Markó Béla lesz a 

szenátus elnöke. Antal szerint a titkos szavazáson előfordulhat, hogy az USL és a PDL is az 

RMDSZ jelöltjére szavaz: az USL azért, hogy a szenátus elnöke ne legyen ugyanabból a 

pártból, mint az államfő, míg a PDL azért, hogy a Traian Băsescu köztársasági elnök 

leváltását eldöntő népszavazáson azzal tudjon kampányolni, hogy magyar vezeti majd az 

országot, ha a jelenlegi államfőt leváltják. 

 

Frunda: nem lesz partizánakció 

2011. november 25. – Új Magyar Szó 

Frunda György szenátor szerint „partizánakció” lenne, ha az RMDSZ különalkut kötne az 

ellenzékkel a Mircea Geoanã visszahívása után megüresedett szenátusi elnöki tisztség 

betöltésére. „Azt kell elérni, hogy a kormánypártok támogassák az RMDSZ jelöltjét a 

házelnök megválasztásakor” – jelentette ki a Frunda. 

 

Berényi: a szlovákiai magyarokat nem érinti a készülő magyar választójogi 
törvény 

2011. november 24. – TASR, Új Szó Online 

A szlovákiai magyarokat nem érinti a készülő magyar választójogi törvény, hiszen a 

felvidéki magyarság nem szerezhet magyar állampolgárságot anélkül, hogy el ne veszítené 

a szlovákot - nyilatkozta Berényi József a TASR hírügynökségnek. Az MKP elnöke 

emlékeztetett, a külhoni szlovák állampolgárok részt vehetnek a szlovákiai parlamenti 

választásokon. 
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http://maszol.ro/index.php?menu_id=2101&cikk=144160
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Slota hazahívná a budapesti szlovák nagykövetet 

2011. november 24. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó Online, Magyar Hírlap 

„A Szlovák Nemzeti Párt határozottan tiltakozik a magyar külügyminisztériumnak Peter 

Weiss nagykövettel szembeni arrogáns eljárása ellen” – nyilatkozta Ján Slota azzal 

kapcsolatban, hogy Németh Zsolt külügyi államtitkár bekérette a szlovák nagykövetet a 

Külügyminisztériumba. 

 

A Híd az Alkotmánybíróságot sürgeti a kettős állampolgárság ügyében 

2011. november 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

Bugár Béla levélben fordult az Alkotmánybíróság elnökéhez, melyben az állampolgársági 

törvény alkotmányellenességének kivizsgálását sürgeti. 

 

Bútora nem indul a Híd listáján 

2011. november 24. – SITA, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó Online 

A Híd ajánlatot tett Martin Bútorának, a Nyilvánosság az Erőszak Ellen mozgalom 

társalapítójának a párt listáján való indulásra, ám az ismert szlovák személyiség 

elutasította a lehetőséget. 

 

Semjén Zsolt a vajdasági magyarok kárpótlásának kérdéséről a Máért ülésén 

2011. november 24. – Vajdaság Ma, MTI 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a MÁÉRT ülésén megtartott beszédében a 

Vajdaságra kitérve kiemelte: a belgrádi törvényhozás váratlanul olyan jogfosztó 

(restitúciós) törvényt hozott, amely „kollektíve bűnösnek” bélyegezte volna a délvidéki 

magyarságot, kizárva a vagyon-visszaszármaztatás és a kárpótlás lehetőségéből. 

 

Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka-Csikéria-Bácsalmás-Baja 

2011. november 24. – Vajdaság Ma 

A Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 

sikeresen pályázott a Szeged-Röszke-Horgos-Szabadka-Csikéria-Bácsalmás-Baja 

vasútvonal megvalósíthatósági tanulmányának elkészíttetésére. Ha 2019-re elkészül az 

említett beruházás, a közel 120 kilométeres táv 70 perc alatt lesz leutazható. 

 

Határnyitás jövő karácsonyra 

2011. november 24. – Magyar Szó, MTI 

Jövő karácsonyra megnyílhat Királyhalom és Ásotthalom között a határátkelő – hangzott 

el csütörtökön, amikor átadták a két település közötti összekötő út magyarországi 
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szakaszát. A magyar kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy jövőre megépíti a 

határátkelőhelyet. 

 

Vajon mire költötték Kelék a kisebbségi önkormányzatok pénzét?  

2011. november 24. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság  

Évente 30, illetve 50 ezer kúnával rendelkezett a Vukovár városi, illetve a Tordinci járási 

magyar kisebbségi önkormányzat, az átadás-átvétel alkalmával viszont kiderült, hogy a 

nyolc év alatt csak egy-egy bélyegző volt egyetlen vagyontárgyuk, így az új testület tagjai 

joggal teszik föl a kérdést: mire is költötték a közpénzeket? 
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