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Orbán: örülni kell Szlovákia sikereinek 
2012. november 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó, 

Népszabadság, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Magyarországnak örülnie kell annak, hogy a szlovák gazdaság jól teljesít - mondta Orbán 

Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Magyar-

szlovák gazdasági fórumán, Budapesten. Előadásában érintette a magyar-szlovák 

kapcsolatokat, közölve, hogy „Magyarország nem dugja homokba a fejét”, pontosan tudja 

ugyanis, melyek a fennálló vitás kérdések Budapest és Pozsony között. A jó gazdasági 

együttműködés azonban segíthet megoldani a konfliktusokat – vélekedett Orbán Viktor, 

hozzátéve: „mindkét fél tudatában van annak, hogy együtt fogjuk leélni itt, egymás mellett 

a következő jó néhány száz évünket is, tehát valamilyen egyezségre kell jutnunk 

egymással”. 

 

Semjén: A kormány mindent bevet a délvidéki magyarság érdekében 
2012. november 16. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a délvidéki magyar 

közösséget ért jogsérelmek orvoslására a kormány minden lehetséges alkalmat megragad, 

hogy tárgyaljon a szerb féllel, az arányosság elve azonban továbbra sem érvényesül, hiszen 

a kormánnyal ellentétben a szerb fél nem lép fel kellő szigorral és hatékonysággal az 

etnikai indíttatású incidensek megfékezése érdekében. 

 

A magyarokra emlékeztek Horvátországban 
2012. november 16. – MTI, hirado.hu 

A Vukovár 1991-es ostromában elesett magyar nemzetiségű polgárokra emlékeztek a 

horvátországi városban és a közeli Ovcarán pénteken. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár a vukovári emléktemetőben az elhunytak tiszteletére állított 

keresztnél azt mondta: ennek az emlékműnek üzenete az, hogy ilyen szégyen soha többé, 

sehol a világon ne történhessen meg. 

 

Még idén eljutnak a módszertani csomagok a külhoni óvodákhoz 
2012. november 17. – MTI, hirado.hu 

Az év végéig a külhoni magyar óvodák programhoz kapcsolódó összes, 3500, módszertani 

csomagot eljuttatják azokhoz a Kárpát-medencei óvodához, amelyekben magyar nyelven is 

nevelik a gyerekeket - mondta Répás Zsuzsanna pénteken. A nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár azzal kapcsolatban nyilatkozott erről az MTI-nek, hogy Eszéken részt 

vett a Hagyományápolás az oktatásban című továbbképzésen, és módszertani csomagokat 

adott át a résztvevőknek. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20121116120905/Orban-orulni-kell-Szlovakia-sikereinek.html
http://mno.hu/hatarontul/semjen-a-kormany-mindent-bevet-a-delvideki-magyarsag-erdekeben-1117800
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/16/16/A_magyarokra_emlekeztek_Horvatorszagban.aspx?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/16/22/Meg_iden_eljutnak_a_modszertani_csomagok_a_kulhoni.aspx?source=hirkereso
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Mégsem idegesíti Crin Antonescut a magyarok jelenléte? 
2012. november 17. – Erdély Ma, maszol.ro 

„Óriási butaságnak” nevezte Crin Antonescu liberális pártelnök Kelemen Hunor azon 

nyilatkozatát, amelyben az RMDSZ elnöke azt állította a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 

elnökéről, hogy „idegesíti és zavarja a magyarok jelenléte Romániában”. „A magyarok 

nagyon sok jó dolgot csináltak, például ezt a gyönyörű Kultúrpalotát is, amely Románia 

egyik legszebb épülete” – fogalmazott Marosvásárhelyen Antonescu, aki szerint Kelemen 

Hunor belépett az őt lejáratni óhajtók kórusába. Antonescu azt a „baráti üzenetet” küldte 

Marosvásárhelyről Kelemen Hunornak, hogy nem tűri, ha egy másik ország 

miniszterelnöke választási tanácsokat ad román állampolgároknak és azzal sem ért egyet, 

hogy Románia államfője „hozzádörgölődzik” ehhez a kormányfőhöz. 

 

Újraválasztották Dávid Lászlót a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
rektorává 
2012. november 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Szabadság 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) belső választásán Dávid Lászlót 

választották további négy évre az egyetem rektorává. Az egyetem honlapján közölt hír 

értelmében a szavazáson az egyetem tanárainak 73,4 százaléka vett részt, Dávid László 

rektor a szavazók 90,9 százalékának támogatásával szerzett újabb mandátumot. Dávid 

László az egyedüli jelentkező volt a rektori tisztségre. 

 

Össz-Kárpát-medencei magyar gazdatalálkozó lesz decemberben 
2012. november 16. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Össz-Kárpát-medencei magyar gazdatalálkozót tartanak december 5-én Magyarországon, 

a tervek szerint Gödöllőn – jelentette be Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium 

parlamenti ügyekért felelős államtitkára. Az államtitkár a vidékfejlesztési tárcánál tartott, 

a határon túli és a magyarországi gazda-, szakmai és civil szervezetek számára közvetlen 

kapcsolatteremtési lehetőséget biztosító fórumon beszélt erről. A rendezvénysorozat 

mostani eseményén a délvidéki, a muravidéki és a burgenlandi magyar gazdák képviselői 

vettek részt. 

 

MPP: nem csak a kampányban kell cselekedni az autonómiáért 
2012. november 16. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) közleményben tudatta pénteken: részt vesz a november 24-i, 

autonómiát követelő sepsiszentgyörgyi tüntetésen, de álláspontja szerint az autonómiáért 

nem csak kampányidőszakban kell cselekedni. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130742&cim=megsem_idegesiti_crin_antonescut_a_magyarok_jelenlete
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69187
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69187
http://mno.hu/mezogazdasag/ossz-karpat-medencei-magyar-gazdatalalkozo-lesz-decemberben-1117814
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69178
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Támogatási szerződést írt alá az UNICEF-fel az RMDSZ 
2012. november 16. – transindex.ro, maszol.ro 

Támogatási szerződést írt alá az UNICEF-fel és a Save the Children Romania 

Alapítvánnyal az RMDSZ. A szövetség csatlakozott ahhoz a 10 pontos kiáltványhoz, 

amelyet a romániai gyermekek védelme érdekében dolgozott ki az Egyesült Nemzetek 

Gyermekalapja (UNICEF) és a Save the Children Romania Alapítvány. 

 

Kicsi az esély egy román-magyar párt megjelenésére 
2012. november 16. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Barna Gergő és Kiss Tamás erdélyi társadalomkutatók szerint kevés a valószínűsége 

annak, hogy Romániában a szlovákiai Híd-Mosthoz hasonló román-magyar vegyes párt 

jöjjön létre. A két társadalomkutató erről csütörtök este beszélt Kolozsváron a Nemzeti 

Kisebbségkutató Intézetben, az Etnikai szavazók – Az RMDSZ mozgósító képessége 1990-

2012 című átfogó kutatásuk szűk körű szakmai vitáján. 

 

Akkor is, ha egyesek idegesek lesznek tőle  
2012. november 17. – Bakó Zoltán – szekelyhon.ro 

A székelység története című tankönyvet bemutatták Marosvásárhelyen is, a Bernády 

Házban. Arról lehet vitatkozni, hogy ez tankönyv-e avagy kézikönyv, arról viszont nem, 

hogy mérhetetlenül szükséges és hasznos. 

 

Kétnyelvű kaputáblákkal népszerűsítik az anyanyelv használatát 
2012. november 17. – Erdély Ma, hirado.hu 

Kétnyelvű, magyar és román nyelvű kaputáblákkal is népszerűsíti az anyanyelv használatát 

Székelyföldön az Erdélyi Magyarságért Egyesület. A kétnyelvű feliratos táblák 

Csíkszeredában rendelhetők, az első 200 darabot ajándékba adják az érdeklődőknek. 

 

Jóváhagyta a Néppárt óvását a Kovászna Megyei Választási Iroda 
2012. november 17. – transindex.ro 

Pénteken pozitív elbírálásban részesítette az EMNP óvását a Kovászna Megyei Választási 

Iroda. A Néppárt pár napja illegális plakátolás és etikátlan választási kampány miatt élt az 

óvás lehetőségével, miután Háromszéken a "szervezetet lejárató és a szavazópolgárokat 

félrevezető névtelen transzparensek jelentek meg" - olvasható az EMNP közleményében. 

 

Ponta: felelni fognak az RMDSZ-ellenes e-mailküldők 
2012. november 17. – transindex.ro, maszol.ro 

Ha beigazolódik, hogy valóban RMDSZ-ellenes e-maileket küldtek kormányhivatalnokok, 

akkor nem marad el az érintettek felelősségre vonása – ígérte Victor Ponta 

Marosvásárhelyen. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31091
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130652&cim=kicsi_az_esely_egy_roman_magyar_part_megjelenesere
http://szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/akkor-is-ha-egyesek-idegesek-lesznek-tole
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130715&cim=ketnyelvu_kaputablakkal_nepszerusitik_az_anyanyelv_hasznalatat_video
http://itthon.transindex.ro/?hir=31095
http://itthon.transindex.ro/?hir=31096
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Vita a székely zászló használatáról 
2012. november 17. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Székely Nemzeti Tanács véleménye szerint nem kell leszedni a székely zászlót a 

középületekről. A zászló használatát egy román férfi jelentette fel, ő az mondja: nem 

székelyekkel van baja, hanem azt sérelmezi, hogy a Hargita megyei románokat meg sem 

kérdezték az ügyben. 

 

Délvidéki Szolidaritás Napja Nagyváradon 
2012. november 18. – Erdély Ma, Kolozsvári Rádió 

A vajdasági magyarsággal való szolidaritási akciót szerveznek Nagyváradon. A Délvidéki 

Szolidaritás Napját (nov. 25-én) jövő vasárnap tartják. Célja a vajdasági magyarság emberi 

és kisebbségi, anyanyelvi és oktatási jogai mellett való kiállás, nem utolsó sorban a 

méltánytalanul súlyos börtönbüntetésre ítélt „Temerini fiúk” ügyének felkarolása. 

Magyar utcanévtábla miatt bírságolt a marosvásárhelyi rendőrség 
2012. november 18. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megbírságolta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) Maros megyei szervezetét a 

marosvásárhelyi rendőrség, mert tagjai az Erdélyi Magyar Ifjakkal (EMI) közösen magyar 

történelmi elnevezést feltüntető utcanévtáblát helyeztek ki egy belvárosi ház falára. 

 

Szobrot állítottak Arad egykori magyar polgármesterének 
2012. november 18. – Krónika, Nyugati Jelen, maszol.ro 

Leleplezték szombaton Aradon Salacz Gyula egykori polgármester mellszobrát. Salacz 

Gyula huszonhat éven át (1875-1901) vezette a Maros parti várost. Kocsis Rudolf 

szobrászművész alkotását Gheorghe Falca, a város polgármestere és Bognár Levente 

alpolgármester leplezte le rövid ünnepség keretében - közölte a Nyugati Jelen. 

 

Borboly: csak Hargita megye zászlója zavar egyeseket 
2012. november 18. – transindex.ro 

Borboly Csaba levélben fordult a megye polgármestereihez, iskolaigazgatóihoz, illetve más 

közintézmény-vezetőihez a megyezászló ügyében, miután tudomására jutott, hogy Ilie 

Şandru maroshévízi lakos levélben „értesíti” a Marosvásárhelyi Ítélőtábla 2012. 

szeptember 26-i döntéséről azokat az intézményeket, amelyekre ki van tűzve a kék-arany 

lobogó. 

 

Kovács Péter: megújult RMDSZ indul a választásokon 
2012. november 18. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Új generáció, megújuló önkormányzatok címmel hívta tanácskozásra a Háromszéki 

Ifjúsági Tanács azokat a fiatal önkormányzati képviselőket, akik az idei önkormányzati 

választások alkalmával tisztséget nyertek Kovászna megyében. Az árkosi találkozón Kovács 

Péter RMDSZ-főtitkár kiemelte, hogy a MIÉRT-en keresztül elindított fiatalításnak 

köszönhetően az RMDSZ megújult, a szövetség 452 jelöltjéből 122 fiatal. 
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http://erdely.ma/autonomia.php?id=130735&cim=vita_a_szekely_zaszlo_hasznalatarol_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130796&cim=delideki_szolidaritas_napja_nagyvaradon
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69181
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69186
http://itthon.transindex.ro/?hir=31098
http://itthon.transindex.ro/?hir=31099
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Megalakult a KAT közoktatási szakbizottsága 
2012. november 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Megalakult a Kulturális Autonómia Tanács (KAT) közoktatási szakbizottsága Kolozsváron. 

Körvonalazódik az a felismerés, miszerint a közoktatás problémakatalógusát egy átfogó 

oktatási stratégia irányából kell megközelíteni - jelentette ki Székely István, a KAT elnöke. 

Ez azért is kézenfekvő, mivel a testület összetétele garancia az árnyalt, különböző területek 

sajátosságaira figyelő megközelítésre - tette hozzá. 

 

A bannerek háborúja nem ért véget Maros megyében 
2012. november 18. – Erdély Ma 

Az RMDSZ Maros megyében továbbra is egy tiszta és becsületes kampányt szeretne 

folytatni, mi továbbra is megoldásokat szeretnénk elmondani a választóinknak arra, hogy 

hogyan lehet ebben az országban a következő négy évben jobban élni. Szeretnénk a vidék 

lakosságát és a vidéket fejleszteni, illetve megadni minden segítséget arra, hogy a vidéki 

élet minősége minél közelebb kerüljön egy európai életminőséghez. Ez a mi célunk ebben a 

kampányban – hangzott el Kelemen Atilla és Borbély László képviselőjelöltek közös 

sajtótájékoztatóján. 

 

Összefogva győzzük le a nehézségeket 
2012. november 18. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen 

„Nem kell 23 év, ahhoz, hogy lerombolják a rendszerváltás után elért eredményeinket”, ha 

kiesünk a parlamentből, hangsúlyozta Kelemen Hunor péntek délután a Vajdahunyadi 

Magyar Házban, a Hunyad megyei magyarság vezetőivel folytatott eszmecserén. December 

9-e után az RMDSZ nem fél az ellenzéktől, noha az nem cél, a parlamenti jelenlét viszont 

pótolhatatlan. A lelátóról lehet bekiabálni, szidni a bírókat, vagy a játékosokat, de ha nem 

vagyunk a pályán, labdába se rúghatunk sorsunk alakulásához. 

 

Kelemen: fáklyaként világít Ady szellemisége a kétkedők számára 
2012. november 18. – transindex.ro, MTI 

Szombaton délelőtt szervezték meg a XXIII. Érmindszenti zarándoklatot, amelyen a 

Kárpát-medence jeles magyar kulturális, politikai és egyházi szereplői is részt vettek. 

Kelemen Hunor beszédében kijelentette, ismét lehetőség nyílik újraértelmezni Ady Endre 

munkásságát, hiszen a jelenlegi kor is hasonlít ahhoz, amikor Ady publicistaként 

berobbant a közéletbe, amikor az eltévelyedés és az újtól való rettegés jellemezte a magyar 

társadalmat. 

 

Tőkés: az igazság kimondására késztet Ady Endre 
2012. november 18. – transindex.ro, MTI 

Ady Endre nem ismerne rá a falujára az itteni szegénységet és pusztulást látva - 

fogalmazott Tőkés László Ady Endre emlékházánál, a költő születésének 135. évfordulóján. 

Az EMNT elnöke szerint "amíg a korrupció és a hazugság egymást kiegészítve teszik tönkre 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31100
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=130766&cim=a_bannerek_haboruja_nem_ert_veget_maros_megyeben
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/osszefogva_gyozzuk_le_a_nehezsegeket.php
http://itthon.transindex.ro/?hir=31102
http://itthon.transindex.ro/?hir=31103
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az országot, addig Ady Endre arra késztet bennünket, hogy kimondjuk az igazságot." Az 

EMNT ugyanakkor közleményben sérelmezi, hogy "huszonhárom év hagyományát 

felrúgva kiszervezték a hivatalosnak mondott ünnepségből az eddigi zarándoklatok 

meghatározó személyiségét, Tőkés László EMNT-elnököt". 

 

A „funarióta” táblák ma is mérgezik a kolozsvári etnikumközi kapcsolatokat 
2012. november 18. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Az elmúlt hét végén a Szórvány Alapítvány Köztéri szimbólumok és interetnikus 

kapcsolatok Erdélyben címmel szervezett konferenciát a temesvári Kós Károly Közösségi 

Központban. Dr. Bodó Barna előadásában azoknak a kolozsvári műemlékeknek, 

szobroknak és emléktábláknak a bemutatására helyezte a hangsúlyt, amelyeket a nemzeti 

közösségek közötti versengés, harc céltáblájává változtattak, és üzenetüket önkényes 

módon megpróbálták megváltoztatni. 

 

Néhány napot állt csak a rovásírásos helynévtábla 
2012. november 18. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Ismeretlenek kidöntötték és ellopták a Csíkszereda egyik bejáratánál múlt héten felállított 

rovásírásos helységnévtáblát. Állíttatója, Csibi Barna rendőrségi feljelentést tett az ügyben. 

 

Fico: erősíteni kell az együttműködést Magyarország és Szlovákia között 
2012. november 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Erősíteni kell Magyarország és Szlovákia között az együttműködést - mondta Robert Fico 

szlovák miniszterelnök a pénteki budapesti magyar-szlovák gazdasági fórumon. Robert 

Fico egyúttal javaslatot tett arra, hogy a szlovák-magyar gazdasági fórumot kormányzati 

szinten intézményesítsék, rendszeresítsék, majd nyomatékosította: Szlovákiának abszolút 

érdekében áll, hogy a lehető legjobb gazdasági és baráti kapcsolatokat ápolja 

Magyarországgal. 

 

Fico: Szlovákia nyitott a megoldáskeresésre az állampolgárság ügyében 
2012. november 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Népszabadság 

Szlovákia nyitott a megoldáskeresésre az állampolgárság ügyében - mondta Robert Fico 

Mesterházy Attilának, az MSZP elnökének. Pénteki találkozójukról a szocialista politikus 

tájékoztatta Berényi Józsefet, a Magyar Közösség Pártja elnökét. Berényi arról tájékoztatta 

az MTI pozsonyi irodáját, hogy Mesterházy Attila a találkozót megelőzően telefonon 

érdeklődött az MKP elnökénél az iránt: melyek azok a felvidéki magyarságot érintő 

kérdések amelyeket „fel kellene vetni” a szlovák kormányfővel való találkozó során. Az 

MTI megkereste Bugár Bélát, a Most-Híd szlovák-magyar párt elnökét, hogy kapott-e 

hasonló tájékoztatást Robert Fico és Mesterházy Attila találkozójáról. Bugár Béla 

válaszában leszögezte: „Rendszeresen tartjuk a kapcsolatot azokkal a magyarországi 

politikai erőkkel, amelyek segíteni tudnak a szlovákiai magyarok problémáin.” 
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Mesterházyval is tárgyalt Fico Budapesten 
2012. november 16. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Főként gazdasági kérdésekről tárgyalt a szlovák miniszterelnök az MSZP elnökével 

pénteken Budapesten. Robert Fico és Mesterházy Attila tárgyalásáról a szocialista párt 

közleményben tájékoztatta az MTI-t. 

 

Közelebb hozta a válság Magyarországot és Szlovákiát? 
2012. november 17. – MTI, hirek.sk, hirado.hu 

Az együttműködés fontosságáról beszélt a magyar-szlovák gazdasági fórumon a magyar és 

a szlovák kormányfő is. Szarka László Az Este című műsorban elmondta: abban lehet 

reménykedni, hogy minden egyes találkozó növelheti azt a gyengécske kis bizalmi tőkét, 

amit az előző ciklusban Radičovával már Orbán Viktor elkezdett kiépíteni. 

 

SNS: Fico Orbán pozícióját erősíti 
2012. november 17. – TASR, hirek.sk 

„Szlovákia kormánya irányt tévesztett külpolitika kérdésekben” – állítja az SNS új elnöke, 

Andrej Danko. Robert Ficonak szerinte tudnia kéne, hogy Orbán Viktor pozícióját erősíti, 

ha szlovák-magyar kormányközi tárgyalást vagy találkozót szorgalmaz. 

 

Közös memorandumot adott ki a népi platform 
2012. november 16. – SITA, bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Közös memorandumot jelentetett meg a KDH, az SDKÚ és a Most-Híd, melyben 

leszögezik, hogy „politikai küzdelmet” szándékoznak folytatni a szociáldemokrata 

politikával. Az aláíró felek szorgalmazták a jobboldali politika nevében a család védelmét, 

a hazafiság támogatását, a nacionalizmus és idegengyűlölet elutasítását, a nemzeti 

kisebbségek jogi helyzetének védelmét, valamint a populizmus elutasítását is. 

 

Erdő Péter Nagyszombatban tartott szentbeszédet 
2012. november 16. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma 

Az egész civilizáció gazdasági válságjelenségei különösen nagy mértékben sújtják a 

magyarságot, ezért ennek a közösségnek kétszeres erőfeszítésre van szüksége a 

megmaradáshoz - mutatott rá Erdő Péter bíboros. Magyarország prímása a Könnyező 

Szűzanya tiszteletére tartott Imakilenced keretében celebrált magyar nyelvű szentmisét a 

nagyszombati érsekség templomában. 

 

Pro Probitate díjat kapott Tamás Ilonka néni 
2012. november 18. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Tamás Ilonka néni, a szlovák állampolgárságától megfosztott volt tanítónő kapta meg idén 

a Pro Probitate - Helytállásért díjat. Az idős asszony szombat délután Rimaszombatban 

vette át a díjat, amelyet Bauer Edit és Mészáros Alajos, a Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) európai parlamenti képviselői adtak át. 
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Már felvidéki magyarok is csatlakozhatnak a Jobbikhoz 
2012. november 16. – Felvidék Ma, Új Szó 

A Jobbik lehetőséget akar adni a határon túl élő magyarok számára, hogy a belépjenek a 

pártba vagy aktív szimpatizánsai legyenek – jelentette be pénteken Komáromban Szávay 

István, a Jobbik országgyűlési képviselője. Szlovákiát azért választották elsőként, mivel 

úgy vélik, itt a legerőteljesebb a magyarság asszimilálása, és itt éri a legtöbb jogsértés a 

magyarokat. Ezért hét városban – Dunaszerdahely, Komárom, Ipolyság, Losonc, 

Rimaszombat, Szepsi és Királyhelmec – regionális központot alakítanak ki. 

 

Galántán akciózott a Kétnyelvű Dél-Szlovákia 
2012. november 18. – bumm.sk 

A Kétnyelvű Dél-Szlovákia Facebook-profilján közölte a fotót, melyen egy teljesen 

kétnyelvű táblát szerelnek fel aktivistáik a galántai buszpályaudvaron. Az akció neve The 

Galánta Project - a fillérekből megvalósítható kétnyelvűség. Az aktivisták akciójukról ismét 

videót készítettek, amit ígéretük szerint hamarosan közzé is tesznek. 

 

Somogyi Alfréd: Az Isten igéje az egyedüli elfogadható értékrend 
2012. november 19. – Felvidék Ma 

Somogyi Alfréd református lelkész volt a harmadik vendége a Beszélgetések a 

nemzettudatról sorozatnak. Az MKP pozsonyi székházában megtartott  rendezvény 

házigazdája Csáky Pál volt. A napi aktualitások közül szóba került a belügyminisztérium új 

állampolgársági törvénytervezete, mely szerint azok megkaphatják a kettős 

állampolgárságot, akiknek  a határon túl van állandó lakhelyük. Csáky Pál szerint ez a 

tervezet nem más, mint a hírhedt „Magyarok a Dunán túlra! (Maďari za Dunaj!)” 

magyarellenes szlogen modern változata! 

 

Kisebbségek Európája: a kisebbségi jogok mint emberi jogok 
2012. november 16. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A tartományi képviselőházban Kisebbségek Európája: a kisebbségi jogok mint emberi 

jogok címmel rendeztek konferenciát november 16., a tolerancia nemzetközi napja 

alkalmából. Az egybegyűlteket Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke üdvözölte, 

aki hangsúlyozta, e naptól függetlenül, a tolerancia a jólneveltséget jelenti, ami nem csak 

egy napot kell jellemezzen az évben, hanem tartós és folyamatos értéket kell képviseljen, 

olyasmit, amit a családokban és a társadalomban ápolnak, a jólneveltséget, ami olyanná 

teszi az embert, hogy nem kell arról gondolkodnia, mi is a tolerancia, ahhoz, hogy hogyan 

viselkedjen. 
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Pásztor: megoldást találni Vajdaság kérdésére 
2012. november 17. – Vajdaság Ma 

A köztársasági és tartományi kormányzat között fennálló feszültség tovább erősödhet az 

alkotmánybíróság Vajdaság alapszabályának alkotmányosságát felülvizsgáló döntését 

követően, véli Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, s hozzátette, 

mindenképpen megoldást kell találni, hogy elkerülhetők legyenek a komolyabb 

következmények. 

 

Kedden tárgyal a szerbiai parlament a vajdasági javaslatról 
2012. november 17. – Vajdaság Ma 

A szerbiai parlament a 2013-as költségvetésről szóló vita előtt, egy külön ülés keretében 

tűzi napirendre a költségvetési törvény módosítására tett, a vajdasági képviselőháztól 

érkezett javaslatokat, jelentette ki Nebojša Stefanović, a szerbiai parlament elnöke. A 

házelnök újságíróknak elmondta, a költségvetési vita szerdán, szeptember 21-én kezdődik, 

a vajdasági javaslatokat pedig egy nappal korábban, külön ülésen vitatják meg. 

 

Pásztor István válasza a DP szabadkai szervezetének nyílt levelére 
2012. november 17. – Magyar Szó 

A Demokrata Párt szabadkai városi szervezete nyílt levélben fordult Pásztor Istvánhoz, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökéhez, hogy véleményezze Maglai Jenőnek, a VMSZ 

szabadkai városi szervezete elnökének egy élő tévéműsorban megfogalmazott mondatait, 

véleményét, álláspontját. 

 

Decentralizáció és fejlesztés 
2012. november 17. – Magyar Szó 

Magyarkanizsán az Ifjúsági otthonban Szerbia decentralizációja és fejlesztése, különös 

tekintettel a magyarkanizsai községre és Vajdaságra címmel tartottak konferenciát. 

Megnyitó beszédében Nyilas Mihály magyarkanizsai polgármester kiemelte, hogy jelképes 

a helyszín, hiszen ezek a témák a fiatalokhoz kötődnek, a jövő az ő számukra épül. Az 

idősebbek még emlékeznek rá, hogy hajdan a magas fokú decentralizáció az életük része 

volt, ezért nem alamizsnakánt kell kérni, hanem visszakérni azt, amit elvettek, az 

önkormányzatoktól is, mondta a polgármester. 

 

Két új határátkelőt kaphatunk Magyarország irányába 
2012. november 17. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház csütörtökön ratifikálta a Magyarország kormánya és a Szerbia 

Köztársaság kormánya közötti megállapodást a közúti, vasúti és a vízi határforgalom 

ellenőrzéséről. A magyar és a szerb belügyminiszterek még az idén januárban aláírták 

Horgoson a szóban forgó államközi megállapodást, a Magyar Országgyűlés már február 

13-án ratifikálta, a szerb kormány viszont csak október 11-én küldte parlamenti eljárásba a 
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dokumentumot – nyilatkozta a téma kapcsán Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar 

Szövetség köztársasági parlamenti frakciójának a vezetője.  

 

Áldozatok tízezreit dokumentálták 
2012. november 18. – Fodor István – Magyar Szó 

A magyar és a szerb államfő keddi budapesti tárgyalásukon megállapodtak abban, hogy 

jövőre közösen hajtanak fejet az 1944/45-ös délvidéki megtorlások, vérengzések 

áldozatainak emléke előtt, miként az 1942-es újvidéki áldozatok előtt is. A magyarellenes 

megtorlások történészi vizsgálata, az áldozatok számba vétele a magyar–szerb akadémiai 

vegyes bizottság megalakulásával vette kezdetét. 

 

Karácsonyra elkészül 
2012. november 18. – Tómó Margaréta – Magyar Szó 

A tervek szerint már karácsonyra elkészül a Királyhalom-Ásotthalom határátkelőhely, de 

úgy tűnik, hogy hivatalosan majd csak a jövő év elején kerülhet sor a megnyitására. A 

magyar partner ugyan elkészült az objektumok kiépítésével, így tulajdonképpen minden 

adott a működéshez. A szerb parlamentnek csak ratifikálnia kell a szükséges szerződést, 

ami remélhetőleg már a jövő héten megtörténik. 

 

Goran Ješić: Törvényekkel csökkentik a tartomány hatáskörét 
2012. november 18. – Vajdaság Ma 

Goran Ješić, a vajdasági kormány alelnöke, tartományi mezőgazdasági titkár annak a 

veszélyére figyelmeztetett, hogy a rendszerbeli törvények elfogadásával a szerbiai 

képviselőházban tudatosan, vagy tudat alatt csorbítják a Vajdaság hatásköreit. "Ilyen 

törvények meghozatalakor megfeledkeznek a tartományi titkárságok, illetve a Vajdaság 

Autonóm Tartomány hatásköreiről és gyakorlatilag - szándékosan vagy véletlenül, esetleg 

a szöveg szerkesztőinek a tudatlansága miatt - egymás után eltüntetik a Vajdaság 

hatásköreit". 

 

Német nagykövet: Vajdaság kérdése belügy 
2012. november 18. – Vajdaság Ma 

Vajdaság helyzete Szerbia belügye és nincs az a benyomásom, hogy komolyabb konfliktus 

állna fenn a köztársaság és a tartomány között, jelentette ki Németország belgrádi 

nagykövete. „Nem az a benyomásom, hogy komolyabb konfliktus lenne Szerbia és 

Vajdaság között”, nyilatkozta Heinz Wilhelm az újvidéki Dnevnik napilapnak adott 

interjújában, hozzátéve, tud a tartományi illetékességek pénzelése kapcsán keletkezett 

problémáról, de hisz abban, hogy Belgrád ezt elég bölcsességgel meg tudja oldani. 
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A közösség boldogulásához a tudáson át vezet az út 
2012. november 18. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Szombaton Szabadkán véget ért a 11. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia 

kétnapos rendezvénye. A konferencia programjának művészeti produkciói már péntek este 

bemutatásra kerültek. Az első napon három kiállítást nyitottak meg a szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Karon, majd hat színpadi produkciót (ének, tánc, performansz) 

tekinthetett meg a konferencia közönsége a Kosztolányi Dezső Színház színpadán. 

 

Magyar téma a megyeházán 
2012. november 16. – Kárpáti Igaz Szó 

Bár a megyei tanács csütörtöki ülésén mindkét magyar szervezet készült nyelvtörvény-

ügyben, végül Ivan Baloga javaslatára a képviselők többsége úgy döntött, a következő 

plenáris ülésen térnek vissza a kényes kérdésre. A tanácsülés végeztével Gajdos István úgy 

nyilatkozott: – Csalódott vagyok amiatt, hogy nem sikerült keresztülvinni az általunk 

kidolgozott határozattervezetet, ugyanakkor reményre jogosít fel, hogy a képviselők 

többségében felfedezni véltem arra vonatkozó szándékot, hogy mégis garantálva legyen a 

Kárpátalján élő kisebbségek – elsősorban a magyarság – szabad, törvényileg biztosított 

nyelvhasználata” 

 

Megújuló kollégium  
2012. november 16. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi 

Karának hallgatói a felsőoktatási intézmény négyes számú kollégiumában vannak 

elszállásolva. A körülmények azonban enyhén szólva is mostohák. Az 1972-ben átadott 

épületet az elmúlt negyven évben nem újították fel. Spenik Sándor, a magyar kar dékánja 

változtatni kíván a helyzeten. 

 

A sztálinizmus kárpátaljai magyar áldozataira emlékeztek Szolyván 
2012. november 17. – MTI, hirado.hu 

Gyászünnepséggel és koszorúzással emlékeztek Kárpátalja magyar férfilakosságának 1944 

novemberében kezdődött elhurcolására. Az egykori gyűjtőtábor helyén létesített 

emlékparkban rendezett emlékünnepségen Szili Katalin beszédében hangsúlyozta: 68 

évvel ezelőtt az ártatlan kárpátaljai magyar férfiakat háromnapos közmunka címén 

gyűjtötték össze, majd deportálták. A sztálinizmus kárpátaljai magyar áldozataira 

emlékező beszédében Gajdos István, az UMDSZ elnöke azt ígérte, hogy az újonnan felálló 

ukrán parlament képviselőjeként mindent meg fog tenni az 1944-ben ártatlanul elhurcolt 

kárpátaljai magyarok rehabilitálása és az erkölcsi jóvátétel érdekében. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14430/A-kozosseg-boldogulasahoz-a-tudason-at-vezet-az-ut.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11170
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=11177
http://www.hirado.hu/Hirek/2012/11/17/14/A_sztalinizmus_karpataljai_magyar_aldozataira_emlekeztek_Szolyvan.aspx?source=hirkereso


 

 

 

 

 

 
13 

 

Presbiteri találkozó Lendván 
2012. november 18. – RTV Slovenija Hidak 

A Református Egyház szombat délután presbiteri találkozót szervezett Lendván. A Bánffy 

Központ nagyterme csaknem kicsinek bizonyult, akkora volt a találkozó iránti érdeklődés. 

 
 

 

5 éves az Imre Samu Nyelvi Intézet 
2012. november 18. – MTI, Volksgruppen 

A Magyar Tudományosság Külföldön elnöki bizottság és az UMIZ Imre Samu Nyelvi 

Intézet szervezésében került sor szombaton Alsóőrött a Magyar Tudomány Ünnepe 

alkalmából a Nyelvi és kulturális sokszínűség Burgenlandban című konferenciára. A 

rendezvénnyel párhuzamban megünnepelték az Imre Samu Nyelvi Intézet fennállásának 

ötödik jubileumát. 

 

Egyeztettek a Központi Szövetségnél 
2012. november 18. –Volksgruppen 

Egyeztetésre hívta meg tagegyesületeit az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek 

Központi Szövetsége Bécsbe. A találkozón áttekintették az áprilisi közgyűlés óta végzett 

munkát, a Központi Szövetség szerepét, és foglalkoztak az ausztriai magyarság 

képviseletének kérdésével is. 

 

Kétnyelvű gimnázium: nagy érdeklődés 
2012. november 17. –Volksgruppen 

A felsőőri Kéttannyelvű Szövetségi Gimnázium szombati nyílt napján átfogó képet kaptak 

az érdeklődők a tartomány egyetlen kéttannyelvű gimnáziumában folyó munkáról. Az 

érdeklődők megnézhették, hogy is zajlik egy nyelvi óra a népcsoportok nyelvén, de abba is 

belekóstolhattak milyen is a kéttannyelvű oktatás más tantárgyakban. 
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http://www.rtvslo.si/hidak/news/article/5115
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174012/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174011/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/173973/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

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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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

