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Orbán Viktor Szlovéniában 
2012. november 26. – MTI, Kormány.hu 

Magyarország büszke tizenhárom nyilvántartott kisebbségére, ez ugyanis színesebbé teszi 

az életet, növeli Magyarország értékét, a kormány pedig minden segítséget megad a 

nemzetiségek kultúrájának, nyelvének megőrzésére – jelentette ki Ljubljanában Orbán 

Viktor. Janez Jansa szlovén miniszterelnök a sajtótájékoztatón gyümölcsözőnek nevezte a 

szlovén-magyar kapcsolatokat, külön kiemelve a Szlovéniában élő magyar és a 

Magyarországon élő szlovén kisebbségek helyzetét mint a hétfői tárgyalások egyik fő 

témáját, majd úgy fogalmazott: nagyon fontos, hogy a nemzetiségek megőrizzék 

identitásukat. 

 

Muravidéki magyarokkal találkozott Orbán Viktor 
2012. november 26. – MTI, hirado.hu 

A Szlovéniában élő magyarság képviselőivel találkozott hétfői ljubljanai látogatása 

alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök. A megbeszélésen megegyeztek: összeállítanak 

egy tervet arról, hogy a kabinet reményei szerint az elkövetkező időszakban erősödő 

magyar gazdaság milyen lehetőségeket tud teremteni a Muravidéken élő magyarságnak. 

Orbán Viktor elmondta, ebben a szerveződésben a szlovéniai magyarok szervezeteinek 

meghatározó szerepet kell játszaniuk, a munka hozadékaként ugyanis a szlovéniai 

magyarság biztosabb lábakon kell hogy álljon, mert nem szabad eltűnnie, beolvadnia, 

hanem gyarapodnia kell. 

 

Előzetes regisztrációhoz kötötték a választási részvételt 
2012. november 26. – MTI, hirado.hu 

A parlament hétfőn név szerinti szavazással - 251 képviselő egyetértésével, 91 ellenszavazat 

és egy tartózkodás mellett - fogadta el a kormánypártok által kezdeményezett új választási 

eljárási törvényt, amely a korábban már az alkotmányba emelt előzetes regisztráció 

részletes szabályait tartalmazza. A határon túli magyar állampolgárok levélben vagy az 

interneten regisztrálhatnak a választásokra. A határon túliak szavazatukat levélben 

adhatják majd le úgy, hogy az a szavazást megelőző napon éjfélig megérkezzen a választási 

irodába. Emellett leadhatják a szavazatukat tartalmazó válaszborítékot a magyarországi 

szavazást megelőző 15 napon belül, illetve a külképviseleti szavazás ideje alatt a 

külképviseleti választási irodában is. 

 

Miért mobilizálhatóak nehezebben a székelyek, mint a Partium? 
2012. november 26. – transindex.ro 

Mit hozott az intra-etnikus verseny, van-e helye a kettős beszédnek, és ki szólítja meg a 

monostori csávót? Az RMDSZ mozgósító képességét vizsgálták a Kisebbségkutató Intézet 

munkatársai.  
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Markó: december 9. esély az összefogásra 
2012. november 26. – transindex.ro 

„Az elmúlt 23 év az erdélyi magyar közösség talpra állásának, szolidaritásának a története. 

A magyar közösség tudott élni az 1989-ben kapott eséllyel: hosszú traumák után talpra 

állt, összefogott, és képes volt nekilátni elveszített jogai visszaszerzésének. December 9-e is 

egy ilyen esély, egy lehetőség arra, hogy a magyarság ismét összefogjon és felmutassa 

erejét” – jelentette ki Markó Béla szenátorjelölt az RMDSZ vasárnapi Maros menti 

kampánykörútján. Az RMDSZ volt elnöke Borbély László képviselőjelölttel ezúttal 

Marosszentgyörgy, Sáromberke és Nagyernye magyar közösségét kereste fel. 

 

A TVR magyarázza, miért nem sugározza az EMNP választási klipjét 
2012. november 26. – transindex.ro 

A Román Televízió közölte, az Országos Audiovizuális Tanács (CNA) egy novemberi 

határozata értelmében nem vetítette az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) az autonóm 

régiókat és föderációs államberendezkedést hirdető román nyelvű reklámklipjét, 

törvényellenesnek ítélve azt. A közszolgálati televízió az EMNP panaszára válaszolva a 

CNA választási kampányt szabályozó határozatának arra a cikkelyére hivatkozik, amely 

szerint a választási klipek tartalma "nem veszélyeztetheti az alkotmányos rendet, a 

közrendet, a személyek és a javak biztonságát". 

 

Bihar megye: megfélemlítésre panaszkodik az EMNP 
2012. november 26. – transindex.ro 

Az EMNP kampányfőnöke azt állítja, Bihar megyében az RMDSZ megfélemlítette a Móka 

amatőr színtársulat tagjait, elmondása szerint a társulat tagjai a nyomásgyakorlás 

következtében lemondták öt fellépésüket az EMNP kampányrendezvényein. Szilágyi Zsolt 

szerint "a Bihar megyei RMDSZ" egyenként kereste fel a csoport több tagját, azzal 

fenyegetve meg őket, hogy kirúgják az állásaikból, ha fellépnek az EMNP rendezvényen. 

 

Csángóoktatásról, Csángó Napon 
2012. november 26. – Szőcs Lóránt – szekelyhon.ro 

A szervező Hargita Megyei Kulturális Központ és Hargita Megye Tanácsa nevében Botár 

László köszöntötte a részvevőket a 11. Csángó Napon Csíkszeredában, az Apáczai Csere 

János Pedagógusok Házában vasárnap este. Nem véletlen a helyszín, hiszen 2012 

februárjától a moldvai magyar csángóoktatás irányítását ismét a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) vette át, a rendezvény egyik fő programpontja éppen a 

szervezet elképzeléseinek ismertetése volt. 

 

Adókedvezménnyel támogatnák a termelőket 
2012. november 26. – Létai Tibor – szekelyhon.ro 

Kelemen Hunor képviselő- és Tánczos Barna szenátorjelölt hétfőn Lázárfalván alcsíki 

termelők jelenlétében ismertette az RMDSZ elkövetkező négy évre szókló vidékfejlesztési 
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és mezőgazdaság-fejlesztési tervezetét, melyben a többi között kifejtik az 

adócsökkentésről, a munkahelyteremtésről, a termőföld-védelemről szóló elképzeléseket. 

 

Agresszív ellenkampányra panaszkodik az EMNP 
2012. november 26. – szekelyhon.ro, Krónika 

Országszerte agresszív ellenkampánnyal küzd az Erdélyi Magyar Néppárt a parlamenti 

választások közeledtével – jelentette ki hétfőn Szilágyi Zsolt, az EMNP alelnöke, 

kampányfőnöke, aki újabb eseteket ismertetett az ellenük folyó „összehangolt 

hadjáratból”. 

 

Magyarul üzen Ungureanu 
2012. november 26. – manna.ro 

Magyar videóüzenetben buzdítja a Hargita megyei szavazókat Mihai Răzvan Ungureanu, 

az Igaz Románia Szövetség (ARD) társelnöke. Az FC elnöke arra kéri a Hargita megyei 

szavazókat, mivel „ugyanazokat az ügyeket szolgáljuk és azonos eszméket vallunk” 

voksoljanak az ARD képviselőjelöltjére Radu Botezatura. 

 

Kétéves a könnyített honosítási eljárás 
2012. november 26 - Krónika 

Két évvel ezelőtt született megállapodás az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a 

Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériuma, valamint 

Külügyminisztériuma között az egyszerűsített honosítási eljárással kapcsolatos ügyintézés 

lebonyolítására. Ebből az alkalomból Érmihályfalván tartottak ünnepséget, melyen Wetzel 

Tamás miniszteri biztos, valamint Nagyhajú Béla honosítási igazgató mondott köszöntőt. 

Wetzel Tamás elmondta, hogy "az állampolgársági törvény elfogadásával történelmet írt a 

magyar kormány, amelyre száz év múlva is emlékezni fognak". 

 

Kelemen: a nemzetállamiság sem lehet tabu 
2012. november 27. – Krónika 

Az RMDSZ sohasem kérdőjelezte meg a román állam egységét, csupán az alkotmányba  

foglalt nemzetállami jelleget, és hiba megtiltani az alaptörvény bizonyos cikkelyeinek 

módosítását – nyilatkozta tegnap Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. A 

politikus annak kapcsán nyilatkozott az Agerpres hírügynökségnek, hogy Crin Antonescu, 

a kormányzó Szociálliberális Unió (USL) társelnöke az elmúlt hétvégén felvetette: a 

választásokat követően számítanak az RMDSZ támogatására, sőt a koalíciókötés sem 

kizárt, ugyanakkor ragaszkodnak az országot egységes nemzetállamként meghatározó 

alkotmányos cikkelyhez. 

 
 

E
rd

é
ly

 

http://szekelyhon.ro/vilag/agressziv-ellenkampanyra-panaszkodik-az-emnp
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Kerekasztal: élhetőbb Szlovákiát kell teremteni 
2012. november 26. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának (SZMK) szóvivője szerint élhetőbb Szlovákiát kell 

teremteni, mert az országban a feltételek jelenleg nem ideálisak ahhoz, hogy egy kisebbség 

„megvalósíthassa önmagát, anélkül, hogy ebből bármilyen hátránya származna”. Tokár 

Géza A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala: dialógus a kisebbségekről a kisebbségekért 

című rendezvényen hétfőn, a Magyar Külügyi Intézetben azt mondta, ennek a célnak az 

eléréséhez fontos eszköz a nyomásgyakorlás, vagyis például a pártokon számon kell kérni 

az etnikai vonatkozású ígéreteket. A rendezvény vendége volt továbbá Öllös László, a 

Fórum Intézet vezetője, valamint Orosz Örs, az SZMK ügyvivője. 

 

Bírsággal és intézeti megfigyeléssel fenyegetik Malina Hedviget 
2012. november 26. – bumm.sk 

A SME napilap értesülései szerint Malina Hedviget továbbra is az a veszély fenyegeti, hogy 

elmegyógyintézetbe zárják, hogy kivizsgálhassák hat évvel ezelőtti elmeállapotát. Erről a 

lehetőségről az ügyben eljáró nyitrai bíró írt határozatában, amely a napilap birtokába 

került. 

 

Érdemi vita helyett sárdobálás  
2012. november 27. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó, Pannon RTV 

A Szerbiai Képviselőház hétfőn befejezte a 2013-as köztársasági költségvetés javaslatának 

elvi vitáját. A képviselők várhatóan pénteken, vagy szombaton fognak szavazni a 

büdzséről. A Vajdasági Magyar Szövetség csak abban az esetben szavazza meg a 

költségvetést, ha a parlament elfogadja a tartomány erre vonatkozó módosítási javaslatait. 

 

Akikért 1944/45-ben nem szólt a harang 
2012. november 27. – Vajdaság Ma 

Mindazokért az ártatlan délvidéki magyar áldozatokért kondult meg vasárnap a budapesti 

Szent István bazilika nagyharangja, akikről fél évszázadon át nem beszélhettünk. Az 

engesztelő szentmisét, amelynek szervezője immár tizenegyedik alkalommal a 

Keseknyúton, Délvidéki tragédiánk 1944/45 Alapítvány volt, Kiss-Rigó László szeged-

csanádi megyéspüspök celebrálta. 

 

„Sehová sem mozdultunk, mégis másik országban ébredtünk” 
2012. november 26. – Virág Árpád – Magyar Szó 

Bácska, Bánát és Baranya Szerb Királysághoz történő csatlakozásának 94. évfordulója 

alkalmából tartottak díszülést szombaton a Tartományi Képviselőházban A tartományban 

ellenzékinek számító pártok kezdeményezésére összehívott ülésen Tomislav Nikolić 

államfő, Pásztor István házelnök és dr. Bojan Pajtić tartományi kormányfő is részt vett. 
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http://www.vajma.info/cikk/tukor/5298/Akikert-194445-ben-nem-szolt-a-harang.html
http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-11-26_Sehova_sem_mozdultunk_megis_masik_orszagban.xhtml
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A szegedi és az újvidéki gimnázium megállapodott 
2012. november 26. – Vajdaság Ma 

Egy busznyi újvidéki gimnazista tanári kísérettel látogatott el a közelmúltban a szegedi 

SZTEJKI Eötvös József Egységes Gimnáziumba, ahol aláírták a két iskola együttműködési 

megállapodását. A kapcsolatfelvétel a szegediek kezdeményezésére történt. Gera Tibor 

igazgató elmondta, partnereket kerestek a szomszédos országokban, mert az új Nemzeti 

Alaptantervvel és az új köznevelési törvénnyel fontosabbá, hangsúlyosabbá váltak a 

határon túli kirándulások a diákok számára. Az újvidéki Svetozar Marković Gimnáziumra 

esett a választásuk, ahol két nyelven, szerbül és magyarul folyik a tanítás.  

 

Óbecse: Először emlékeztek meg Vajdaság elcsatolásáról 
2012. november 26. – Vajdaság Ma 

November 25-én volt 94 éve annak, hogy az újvidéki Nagy Nemzetgyűlés kimondta Bánát, 

Bácska és Baranya Magyarországtól történő elszakadását és a Szerb Királysághoz való 

csatlakozását – ezt a napot hétfőn délelőtt az óbecsei városháza dísztermében első 

alkalommal ünnepelte meg az önkormányzat vezetése.  

 

Miloš Vučević: Vajdaság Szerbia része 
2012. november 26. – Vajdaság Ma 

Miloš Vučević újvidéki polgármester kijelentette: semmi sem változtathatja meg azt a 

tényt, hogy Vajdaság Szerbia része. „Vajdaság ma biztosan Szerbiában van, és semmi sem 

változtathatja meg a státusát” – mondta Vučević, amikor megkoszorúzta az emléktáblát 

azon az épületen, amelyben 94 évvel ezelőtt, 1918. november 25-én a Nagy Népgyűlés 

határozatot hozott Vajdaság Szerbiához való csatolásáról, az első világháború után. 

 

Húszéves a técsői Szent István Karitász Alapítvány 
2012. november 26. – Kárpátalja Ma 

A técsői plébánia karitászát 1992. november 19-én alapította Papp Anikó ferences nővér. 

Alig hat fővel kezdődött meg a munka, amely az évek során, főleg pedig az 1998-as és 

2001-es árvizek következtében intézményesült; tevékenysége így már nemcsak a plébánia, 

hanem Técső és a járás területén elő szegényekre, rászorulókra is kiterjedt.  

 

Példa nélküli Magyarország és Horvátország kapcsolata 
2012. november 26. – MTI, Új Magyar Képes Újság 

Példaértékű az a jószomszédi viszony, amely Magyarország és Horvátország kapcsolatát 

jellemzi – mondta Áder János köztársasági elnök szombaton Pécsett, ahol az országos 

horvát napra Magyarországra látogató Ivo Josipović horvát köztársasági elnökkel 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14922-huszeves-a-tecsoi-szent-istvan-karitasz-alapitvany
http://www.huncro.hr/huncro.hr/kitekint/4001-pelda-nelkueli-magyarorszag-es-horvatorszag-kapcsolata
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folytatott tárgyalásokat. Példa nélküli, hogy két nép, amely évszázadokon át együtt él, nem 

keveredett háborúba, és komoly vitája sem volt egymással – jelentette ki Áder János. 

Hangoztatta: „Ez a hagyomány kötelez bennünket arra, hogy a jószomszédi viszonyt 

megtartsuk akkor is, amikor – reményeink szerint – fél év múlva Horvátország az Európai 

Unió tagjává válik.” 

 

Kárpát-medencei aktivista csereprogramon vett részt a HMIK 
2012. november 26. – Hordósi Dániel - Új Magyar Képes Újság 

November 16. és 23. közt Budapesten az ELTE Bölcsészettudományi Karának hallgatói 

önkormányzata szervezésében idén hetedszer került sor a Kárpát-medencei aktivista 

csereprogramra, amelyen először képviseltette magát a horvátországi magyarság is. A 

rendezvényre hat különböző országból érkeztek résztvevők, akik egy adott külhoni 

felsőoktatási intézményt, illetve ifjúsági egyesületet képviseltek. A csereprogramon 

Horvátországból a HMIK vett részt. 

 

Artur Mas nem adja fel 
2012. november 27. - Inotai Edit - Népszabadság, Magyar Hírlap 

A vasárnapi tartományi választáson kevesebb mandátumot ért el Katalónia 

függetlenségéért harcoló Artur Mas vezette jobbközép párt. A függetlenségért vívott 

kampányból profitált a baloldal is és velük együtt már meglenne az abszolút többség. Ezért 

a kormányfő szerint semmi nem akadályozza meg, hogy továbblépjenek az 

önrendelkezésről szóló referendum irányába. Ezt azonban meg kell előzze egy működő 

kormány felállítása, amihez további egyezkedések szükségesek. 

 

A függetlenség szelleme 
2012. november 27. - Inotai Edit - Népszabadság 

Katalónia függetlenségének kérdése még az Európai Unión belül is problémát okozott, 

hiszen mihez kezdhetnének egy Spanyolországon kívüli, de az Unión belüli országgal. A 

választások felé közeledve megélénkültek a kisebbségek is, hátha tanulságos lesz számukra 

a katalán kísérlet. Azonban a választások eredménye mindenkit lehűtött, most még az is 

kérdéses, hogy az eddig többségi jobbközép párt, hogyan fog együttműködni a mostani 

választásokon többséget nyerő baloldallal. 

 

Katalónia – Erdély 
2012. november 27. - Benkő Levente - Krónika 

Komoly különbségek vannak Katalónia és Erdély között pedig rengeteg a hasonlóság is. 

Bár mindkét tartomány többet fizet a központi kasszába, mint amennyit onnan visszakap, 

ennek ellenére egyik ország kormány sem hajlandó tárgyalni a jövedelmek újra 

elosztásáról. Erdélyben ráadásul az elmúlt néhány évtized alatt csak a magyar fél beszélt 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/kitekint/4000-karpat-medencei-aktivista-csereprogramon-vett-reszt-a-hmik-
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69466
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egyáltalán a feladatok és jogkörök leosztásáról, valamint az ezek működ(tet)éséhez 

szükséges pénzeszközök biztosításáról. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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