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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán: Magyarország arra törekszik, hogy jó anyaország legyen 
2017. november 9. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Krónika, Felvidék Ma, 

hirek.sk 

Magyarország arra törekszik, hogy jó anyaország legyen, vagyis minden magyar otthona 

lehessen – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) VII. 

plenáris ülésén. Orbán Viktor hangsúlyozta: a diaszpórában élő magyaroknak sikerült 

kiharcolniuk a megbecsülést és a tekintélyt az évtizedek alatt. A miniszterelnök egyúttal 

megköszönte a diaszpórában élő magyaroknak az elmúlt években mutatott támogatást, azt, 

hogy a világ számos pontján segítik építeni a magyar közösséget. Orbán Viktor beszédében 

reményét fejezte ki azzal kapcsolatban is, hogy az egymilliomodik magyar „visszahonosított” 

állampolgár éppen december 5-én – a kettős állampolgárságról tartott 2004-es népszavazás 

évfordulóján – tehet majd esküt. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a következő parlamenti 

választás elsődlegesen nem arról szól, hogy melyik pártra, hanem hogy milyen jövőre 

szavaznak a választók. 

 

Semjén: folytatódnak a megkezdett programok, megvan az egymilliomodik új 
állampolgár 
2017. november 9. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu 

Töretlen lendülettel folytatódnak a diaszpóra támogatását célzó programok, és megvan az 

egymilliomodik új magyar állampolgár - közölte a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes. Jelezte, hogy megvan az egymilliomodik magyar állampolgár. Jelen pillanatban a 

regisztrált új állampolgárok száma egymillió ezernyolcszázötvenkilenc. Elképzelhetőnek 

nevezte, hogy az eskütétel december 5-én lesz. Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár rámutatott: a diaszpóratanács ülésére 111 szervezetet hívtak meg a világ minden 

tájáról, végül 91-en képviseltették magukat. 

 

Semjén: Soha ilyen hűségről még nem tett tanúságot a diaszpóra magyarsága 
2017. november 9. – MTI, hirado.hu 

Soha magyar diaszpóra ilyen figyelmet és támogatást nem kapott, mint az idén és az elmúlt 

években, és soha ilyen egységről és hűségről nem tettek tanúságot a diaszpórában élő 

magyarok – hangsúlyozta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács 

VII. plenáris ülésén csütörtökön, Budapesten. A diaszpóra magyarsága egységesen, 

“kőkeményen” kiállt Magyarország mellett, köszönjük a nemzethűséget! – fogalmazott a 

kormányfő helyettese, hozzátéve: tették ezt annak ellenére, hogy sokszor nekik sem volt 

könnyű, “a mainstream média nyomása, a politikailag korrekt agymosás” őket is érte az adott 

országban. 
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http://www.origo.hu/itthon/20171109-orban-viktor-magyar-diaszpora.html
https://hir.ma/belfold/semjen-folytatodnak-a-megkezdett-programok-megvan-az-egymilliomodik-uj-allampolgar/725552
https://hir.ma/belfold/semjen-folytatodnak-a-megkezdett-programok-megvan-az-egymilliomodik-uj-allampolgar/725552
https://www.hirado.hu/2017/11/09/semjen-soha-ilyen-husegrol-meg-nem-tett-tanusagot-a-diaszpora-magyarsaga/?source=hirkereso
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Diaszpóratanács zárónyilatkozata: szolidaritás a kárpátaljai magyarsággal 
2017. november 9. – MTI 

A Magyar Diaszpóra Tanács aggodalmának ad hangot mindazon döntések miatt, amelyek 

csorbítják a Kárpát-medencei magyar közösségek jogát az anyanyelvi oktatáshoz. A testület 

VII. plenáris ülésén, csütörtökön Budapesten elfogadott zárónyilatkozatában szolidaritásukat 

fejezi ki az új ukrán oktatási törvény alapján jogsértést szenvedő kárpátaljai magyarsággal és 

a működésében korlátozott marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 

oktatóival és tanulóival. Közös érdeknek tartják, hogy a diaszpóra tagjai magyar 

állampolgárságukkal, illetve európai uniós polgárságukkal élve aláírásukkal támogassák és 

népszerűsítsék a Minority SafePack – Egymillió aláírás a sokszínű Európáért elnevezésű 

európai polgári kezdeményezést, amely arra kéri az Európai Uniót, hogy javítsa az őshonos 

nemzeti kisebbségekhez tartozók védelmét. 

 

Helyettes államtitkár: a diaszpórában lévő szervezetek nagykövetei 
Magyarországnak 
2017. november 9. – MTI  

 A diaszpórában lévő szervezetek kicsit Magyarország nagykövetei, el tudják mondani hazánk 

álláspontját - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára az M1 aktuális csatorna csütörtök esti műsorában. Közlése szerint több száz ilyen 

szervezet van, a csütörtöki Magyar Diaszpóra Tanácson 91 vett részt. Ezek a szervezetek jól 

beágyazott, a többségi társadalom által elfogadott szervezetek, akik el tudják mondani 

Magyarország álláspontját egyes témákban és pontos információkat tudnak közvetíteni. 

 

Nemzeti csúcstalálkozó Budapesten 
2017. november 9. – Moszkovits János – Figyelő 

töb száz Kárpát-medencei és a világban szétszórtan élő nemzettársunk tanácskozik 

csütörtökön és pénteken a Várkert Bazárban. Előbb a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT) tartja 

a hetedik ülését, majd a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) a tizenhatodikat. A MÁÉRT a 

határon túli magyar pártok, az MDT, a magyar kormány és a parlamenti pártok küldötteinek 

a fóruma.  

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. november 9-i számában olvasható) 

 

Indulhat a magyarországi aláírásgyűjtés a székelyek honos népcsoporttá 
nyilvánításáért 
2017. november 9. – MTI, Krónika, Erdély Ma 

Helybenhagyta a budapesti Kúria a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) határozatát, 

amelyben még a nyáron hitelesítették a székelyek honos népcsoporttá nyilvánítására irányuló 

választópolgári kezdeményezést, így indulhat az aláírásgyűjtés. A nemzetiségek jogairól szóló 
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http://pestisracok.hu/diaszporatanacs-zaronyilatkozata-szolidaritas-karpataljai-magyarsaggal/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-diaszporaban-levo-szervezetek-nagykovetei-magyarorszagnak
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-diaszporaban-levo-szervezetek-nagykovetei-magyarorszagnak
https://kronika.ro/kulfold/indulhat-a-magyarorszagi-alairasgyujtes-a-szekelyek-honos-nepcsoportta-nyilvanitasaert
https://kronika.ro/kulfold/indulhat-a-magyarorszagi-alairasgyujtes-a-szekelyek-honos-nepcsoportta-nyilvanitasaert


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. november 10. 
3 

törvény értelmében nemzetiség minden olyan – Magyarország területén legalább egy 

évszázada honos – népcsoport, amely az állam lakossága körében számszerű kisebbségben 

van, a lakosság többi részétől saját nyelve, kultúrája és hagyományai különböztetik meg, és 

olyan összetartozástudatról tesz bizonyságot, amely ezek megőrzésére, történelmileg kialakult 

közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

 

Korcsolyapálya épül a Mátyás-szoborcsoport köré – az RMDSZ magyarázatot 
kér 
2017. november 9. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

A regionális műemlékvédelmi bizottság, valamint az építészkamara erdélyi szervezetének 

állásfoglalását sürgeti Horváth Anna kolozsvári RMDSZ-es önkormányzati képviselő a 

Mátyás-szobor köré épülő korcsolyapálya törvényességének kérdésében. A volt 

alpolgármester Facebook-oldalán közölt egy fotót, amely szerint a főtéri korcsolyapályát idén 

rendhagyó módon a Fadrusz-alkotás köré építik – és nem a szoborcsoport mellé, mint az 

előző években –, a munkálatok zöld vászonnal bevont, magas kordonok mögött zajlanak. „A 

magyar érdekképviselettel és közösséggel szembeni provokatív gesztusnak tartom, hogy 

semmilyen egyeztetés vagy bár tájékoztatás nem előzte meg ezt a precedens nélküli újítását a 

hivatalnak” – fogalmazott bejegyzésében Horváth Anna. 

 

Ilyen is van: Dan Tanasă pert vesztett Hargita Megye Tanácsa ellen 
2017. november 9. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa számára kedvező döntés született a bukaresti táblabíróságon a 

megyei tanács határozatával elfogadott megyezászlóval kapcsolatosan – közölte csütörtökön 

az önkormányzat sajtóirodája. A Dan Tanasă vezette Méltóságért Európában Polgári 

Egyesület (ADEC) megtámadta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) döntését a 

2015/324-es megyei tanácsi határozattal elfogadott zászlótervezet kapcsán. A CNCD Hargita 

Megye Tanácsának adott igazat, ezt a döntést támadta meg a román egyesület a bukaresti 

táblabíróságon. 

 

A centenárium közeledtével keresi az együttműködést a román 
értelmiségiekkel a MIÉRT 
2017. november 9. – transindex.ro 

A magyarországi választások kapcsán a lényeg, hogy a határon túli magyar ifjúságot érintő 

projektek ne álljanak le, hangzott el a sajtótájékoztatón. Oltean Csongor MIÉRT elnök szerint 

nem az a lényeg, hogy 1-2-3 mandátuma legyen a Fidesznek, hanem az, hogy függetlenül a 

Magyarországon épp regnáló kormánytól, a határon túli magyar ifjúságot érintő projektek ne 

álljanak le. Ezt a külhoni magyarok szavazati jogát megvonni kívánó Gyurcsány Ferenc 

kapcsán mondta a MIÉRT elnöke.  

 Fe
lv

id
é

k
 

E
rd

é
ly

 

https://kronika.ro/erdelyi-hirek/korcsolyapalya-epul-a-matyas-szoborcsoport-kore-n-az-rmdsz-magyarazatot-ker
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/korcsolyapalya-epul-a-matyas-szoborcsoport-kore-n-az-rmdsz-magyarazatot-ker
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/88423-ilyen-is-van-dan-tanas-pert-vesztett-hargita-megye-tanacsa-ellen
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26954
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26954
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Merre tart a civil szféra? 
2017. november 9. – hirek.sk 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája november 10-én 13,30 órakor az 

érsekújvári kultúrházban kezdődik, másnap reggel pedig a helyi Csemadok-házban 

folytatódik. A fórumon a civil szervezetek fontos oktatásügyi, gazdasági és jogi problémákat 

vitatnak majd meg, s kiértékelik a 130 civil szervezetet tömörítő Kerekasztal idei 

tevékenységét. A tanácskozás részleteiről Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője tájékoztatta a 

hirek.sk-t. 

 

A magyarokat sem zárja ki a jobboldal 
2017. november 9. – Új Szó 

A győzelmi eufória elültével a jobboldali pártoknak komolyan el kell gondolkodniuk azon, mi 

legyen a további együttműködéssel. A kakukktojás a KDH lehet, ám az OĽaNO és az SaS 

szerint nem lesz gond az összefogással, sőt, az az MKP és a Híd számára is nyitva állhat. 

 

Valóban a LIDL a helyes választás? 
2017. november 9. – Felvidék Ma 

Komáromban már a második üzlete nyílik a LIDL élelmiszer-kereskedelmi hálózatnak. A 

város polgármestere október végén éppen ezért levélben fordult az üzletlánc vezetőségéhez, 

akiket tisztelettel arra kér, legyenek tekintettel a város történelmi múltjára, ahol hosszú 

évszázadok során a különböző nemzetiségű és vallású lakók kölcsönös tiszteletben és 

megértésben éltek és élnek egymás mellett – mindezt kéri az európai értékek kihangsúlyozása 

mellett. Stubendek László levelében szintén kitér arra, hogy Komáromot hetven százalékban 

magyar nemzetiségűek lakják, és ezért fordul levélben a LIDL képviselőihez, akiket arra szólít 

fel, vásárlóikat magyar nyelven is tájékoztassák, ne csak az újonnan nyíló üzletben, de a már 

meglévőben is. 

 

A VMDK segít a választási regisztrációnál 
2017. november 9. - Pannon RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége segítséget nyújt a választási regisztrációnál 

mindazon délvidéki magyarnak, aki kettős állampolgársággal rendelkezik és szeretne 

szavazni. 

 

Bemutatták a Temerint népszerűsítő kisfilmet 
2017. november 9. - Pannon RTV 

Temerin a találkozások helye - az a reklámfilm szerint, amelyet a helyi idegenforgalmi 

szervezet készített a község nevezetességeiről és lehetőségeiről. A turisztikai rövidfilmet 

először az Idegenforgalmi Vásáron mutatták be Újvidéken, a Temerint népszerűsítő 8 perces 

kisfilmet és a község gazdasági lehetőségit bemutató rövidfilmet pedig ma láthatta először a 

közönség a helyi művelődési központban. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20171108204721/Merre-tart-a-civil-szfera.html
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/11/09/a-magyarokat-sem-zarja-ki-a-jobboldal
http://felvidek.ma/2017/11/valoban-a-lidl-a-helyes-valasztas/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vmdk-segit-valasztasi-regisztracionalhttps:/pannonrtv.com/rovatok/politika/vmdk-segit-valasztasi-regisztracional
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/bemutattak-temerint-nepszerusito-kisfilmethttps:/pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/bemutattak-temerint-nepszerusito-kisfilmet
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A külföldön szerzett tudást jó lenne itthon kamatoztatni 
2017. november 9. - Pannon RTV 

Nincs ok a panaszra az észak-bácskai térségben a gazdasági fejlődést illetően. De veszélyt 

jelent a kivándorlás . Erre egy úgynevezett remigrációs, vagyis hazacsalogató program lehetne 

a megoldás. Észak-Bácska Szerbia egyik fő húzóereje, növekszik a gazdaság, az ipari termelés, 

a térség több, mint száz országgal működik együtt - nyilatkozták a Pannon RTV-nek a 

szabadkai Körzeti gazdasági Kamaránál. Ezzel együtt egyre jobbak Szerbia gazdasági mutatói 

a különböző felmérések alapján. Az adatok a költségvetési hiány csökkenését és a 

foglalkoztatás javulását mutatják. 

 

Magyarkanizsán kiosztották az Év pedagógusa elismeréseket 
2017. november 9. - Pannon RTV 

A pedagógusnap alkalmából Magyarkanizsán ünnepi akadémiát tartottak, amelyen 

kiosztották az Év pedagógusa elismeréseket. A színházteremben megtartott esemény két 

elszármazott zenész, Szőke Noémi és Szécsényi Hilda alkalmi koncertjével kezdődött. Ezt 

követően bemutatták a díjazott pedagógusokról szóló kisfilmeket. A pedagógusokat Vajda 

Attila, Magyarkanizsa Község Pedagógus Egyesületének elnöke köszöntötte. „Arra szeretném 

ösztönözni kollégáimat a mai beszédemben, hogy fogjunk össze, tartsunk össze, és a 

munkánkkal mutassuk meg, mennyit érdemlünk a társadalomtól.” 

 

Zenta: Az 1944 őszén elkövetett atrocitások áldozataira emlékeztek 
2017. november 9. - Vajdaság MA 

Az 1944 őszén elkövetett magyarellenes atrocitások áldozatai előtti tisztelgés jegyében 

tartottak megemlékezést ma este Zentán, a Tisza-hídnál elhelyezett emlékkopjafánál, amelyet 

az összejövetel végén az egybegyűltek meg is koszorúztak. A rendezvény kezdetén az 

emlékezők a zentai Délibáb vegyes kórus tagjaival együtt énekelték el a Himnuszt, majd 

Juhász Lassú Kornélia, a zentai Városi Könyvtár munkatársa köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Lázár: nem csökkenhetnek a kárpátaljai magyarok jogai 
2017. november 9. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma  

Nem csökkenhetnek a kárpátaljai magyarok jogai - fogalmazta meg elvárását a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Lázár János 

közölte: úgy szeretnék lefolytatni a vitát a magyar-ukrán viszonyrendszerben, hogy az 

együttműködés lehetősége megmaradjon. Megjegyezte: arra kéri az unióba törekvő országot, 

hogy tartsa be azt a szokást, miszerint ha egy kisebbségnek már megvolt egy joga, az 

maradjon is meg. A tárcavezető reagált arra is, hogy Gyurcsány Ferenc a határon túli 

magyarok szavazati jogának megvonását vetette fel. Lázár János a határon túli szervezetek 

egységes véleménye mellett állt ki, és szembeállította, hogy a volt miniszterelnöknek 2003-
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https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/magyarkanizsan-kiosztottak-az-ev-pedagogusa-elismeresekethttps:/pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/magyarkanizsan-kiosztottak-az-ev-pedagogusa-elismereseket
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21922/Zenta-Az-1944-oszen-elkovetett-atrocitasok-aldozataira-emlekeztek.htmlhttps:/www.vajma.info/cikk/vajdasag/21922/Zenta-Az-1944-oszen-elkovetett-atrocitasok-aldozataira-emlekeztek.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/lazar-nem-csokkenhetnek-a-karpataljai-magyarok-jogai/
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2004 óta problémája van a határon túli magyarokkal, míg a határt áttörő illegális 

bevándorlókat szívesen látja. 

 

Az oktatás törvény veszélyeiről tájékoztatta az EP elnökét Bocskor Andrea 
2017. november 9. – karpatalja.ma 

Az ukrajnai jogszűkítő oktatási törvényről és annak a kárpátaljai magyar oktatási rendszerre 

tett negatív hatásairól tájékoztatta Antonio Tajanit, az Európai Parlament elnökét Bocskor 

Andrea november 8-án – közölte a Fidesz-KDNP EP-képviselője Facebook-oldalán A 

találkozón részt vett Szájer József, az EPP frakcióvezető-helyettese is. 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/az-oktatas-torveny-veszelyeirol-tajekoztatta-az-ep-elnoket-bocskor-andrea/

