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Répás Zsuzsanna: van jövőkép a Felvidéken 
2012. november 21. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma 

Van jövőkép a Felvidéken, ezt mutatja, hogy évről-évre nő a magyar nyelvű oktatási 

intézményekbe beíratott kisdiákok száma – mondta az MTI-nek Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, miután beiratkozási ösztöndíjakat adott át 

a szlovákiai Marcelháza magyar tanítási nyelvű alapiskolájában a Rákóczi Szövetség 

szervezésében. 

 

Kövér: A magyar állam élő jelképe a Szent Korona 
2012. november 21. – MTI, Magyar Nemzet Online 

A Szent Korona a mindenkori magyar állam élő jelképe, a nemzeti egység kifejezője – 

emelte ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Szent Korona Emlékhelynél tartott 

ünnepi megemlékezésen szerdán Veszprémben. Kijelentette: Szent István koronája az 

ország határain túl élő magyarság jussa is, mert a nemzet nemzet marad, bárhol húzzák is 

meg az országhatárokat. Arról is beszélt, hogy a korona valamennyi magyar 

összetartozásának örök szimbóluma. 

 

Ponta alkotmányt módosítana, de ragaszkodik a nemzetállamhoz 
2012. november 21. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A december 9-i parlamenti választásokat követően alkotmánymódosítás szükséges, 

amelyben az ország közigazgatási átszervezését is rögzíteni kell, de szó sem lehet a 

Romániát nemzetállamként meghatározó kitétel feladásáról – szögezte le Victor Ponta 

miniszterelnök. A kormányfő kedden este a Realitatea hírtelevízióban elmondta: 

amennyiben a Szociálliberális Unió (USL) megnyeri a választásokat, már 2013 első 

parlamenti ülésszakában napirendre kívánja venni az alkotmánymódosítást. 

 

 

A Székely Nemzeti Tanács létrehozná a Székelyföld külügyi szolgálatát 
2012. november 21. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Székelyföld külügyi szolgálatának a létrehozásáról készül döntést hozni a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT). Izsák Balázs, az SZNT elnöke szerint a székelyföldi külügyminisztérium 

szerepét betöltő szolgálat létrehozásáról az SZNT november 30-án tartandó 

marosvásárhelyi ülésén terjeszt be javaslatot. 

 

Szombaton dől el: ifjúsági főváros lesz-e 2015-ben Kolozsvár 
2012. november 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Szombaton este, a szlovéniai Mariborban derül ki, hogy a döntőbe bekerült bolgár Várna, a 

litván Vilnius, az oroszországi Ivanovo vagy Kolozsvár nyeri el az Európai Ifjúsági Főváros 

címet, amelyet 2015-ben viselhetne - mondta el mai sajtótájékoztatóján Emil Boc 
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polgármester, aki Farkas Andrással, az Európai Ifjúsági Főváros-projektet koordináló 

PONT Csoport képviselőjével beszélt a projektről. 

 

Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz néven egyetlen vonat indul jövőre 
Csíksomlyóra 
2012. november 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Székely Gyors-Csíksomlyó Expressz néven, egy szerelvényként indul majd 2013. május 17-

én Magyarországról a csíksomlyói búcsúba a pünkösdi zarándokvonat, és május 20-án 

indul vissza - jelentették be a szervezők szerdai, budapesti sajtótájékoztatójukon. 

 

Bekapcsolódott az Erasmus-programba a Sapientia 
2012. november 21. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro, Krónika 

A Sapientia egyetem diákjai előtt is megnyílik a lehetőség, hogy Európa bármely 

országában végezzenek el egy-egy félévet egyetemi tanulmányaik során. Akkreditácója 

után ugyanis a Sapientia is bekapcsolódhat az ezt elősegítő Erasmus-programba, és 

aláírták ennek érdekében az első együttműködési szerződést is. 

 

Kelemen Hunor: az ingatlankérdés rendezése lesz az új román hatalom első 
tesztje 
2012. november 21. – Erdély Ma, MTI 

Kelemen Hunor szerint a decemberi romániai parlamenti választások után megalakuló új 

román hatalom első tesztje az lesz, hogy miként viszonyul az ingatlan-restitúció 

kérdéséhez. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a kolozsvári 

Járosi Andor Keresztyén Kulturális Műhely fórumán Magyar sorsközösség Erdélyben 

címmel tartott előadást szerda este. Kelemen Hunor emlékeztetett arra, hogy az Emberi 

Jogok Európai Bírósága 2013. április 30-ig adott haladékot a romániai ingatlan-restitúció 

ellentmondásainak a kiküszöbölésére. 

 

A választások után befogadóbbá válhat az RMDSZ 
2012. november 21. – Erdély Ma, MTI 

A december 9-i romániai parlamenti választások után befogadóbbá válhat a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). A tervezett változásokra Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke utalt egy hallgatói kérdésre válaszolva a kolozsvári Járosi Andor 

Keresztyén Kulturális Műhely szerda esti fórumán. A kérdés arra vonatkozott, van-e 

politikai akarat az RMDSZ-ben arra, hogy jelenlegi ellenzéke felé tett nyitással kerülje el a 

későbbi országos választásokon való magyar-magyar versenyeket. 

 

Bihar: fiatalok egymás ellen 
2012. november 22. – Krónika 

Két fiatal, karizmatikus politikus mérkőzik meg a Bihar megyei, jórészt magyarok lakta 2-

es számú képviselői körzetben. Szabó Ödön, az RMDSZ jelöltje nagy politikai 
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tapasztalattal rendelkező ötgyerekes családapa, aki nemcsak a Bihar megyei közgyűlésben 

kifejtett tevékenységéről, hanem éles, a politikai ellenlábasokat bíráló megjegyzéseiről és 

temperamentumáról is ismert. Az Erdélyi Magyar Néppárté Csomortányi István 30 éves 

építőmérnök, aki elsősorban az Erdélyi Magyar Ifjak szervezetében folytatott aktivitása 

miatt ismert, nem konfliktusmentes figurája a váradi közéletnek.   

 

 

Németh Zsolt: a gyűlöletre uszítás merénylet a nemzet ellen 
2012. november 21. – MTI, bumm.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Akik gyűlöletre uszítanak a magyar nemzet zsidó, roma vagy más identitású vagy 

származású tagjai ellen, merényletet követnek el a nemzet egésze ellen, mert megosztják 

azt - hangsúlyozta Németh Zsolt szerdán a Somorján tartott Raoul Wallenberg-

emlékkonferencia megnyitóján. A konferenciát a Fórum Kisebbségkutató Intézet rendezte 

a Raoul Wallenberg Emlékbizottság támogatásával a svéd diplomata születésének 

centenáriuma alkalmából. 

 

Januárban megalakulhat a kassai Magyar Újságírók Klubja 
2012. november 21. – Felvidék Ma 

Havasi Péter a Kassai Figyelő c. regionális lap főszerkesztője a Pátria Rádióban elmondta, 

hamarosan megalakul a Szlovákiai Újságírók Szövetsége kassai regionális szervezetén 

belül a Magyar Újságírók Klubja. A klubba nem csak a nyomtatott sajtó képviselői, de 

televíziós, rádiós újságírók is beléphetnek. 

 

Decembertől megszűnik a Gömöri Hírlap 
2012. november 21. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Megszavazta a Gömöri Hírlap megszüntetését a rimaszombati városi képviselőtestület. A 

megszüntetésről szóló indítványt a Smer képviselői nyújtották be, és azzal indokolták 

kezdeményezésüket, hogy a régió utolsó magyar nyelvű sajtóterméke „a polgármester 

szócsöveként” működik. A Gömöri Hírlap idei évre vonatkozó költségvetését már 

korábban lecsökkentették olyan mértékben, hogy a megjelentetésre elkülönített pénz csak 

szeptember végéig fedezte a kiadásokat. 

 

Pályázati felhívás szülőföldi jogászhallgatók számára 
2012. november 21. - Felvidék Ma 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet pályázatot hirdet tanulmányi 

támogatásra a 2012/2013-as tanévben szülőföldi felsőoktatási jogászképzésben részt vevő 

szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára. 
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A vajdasági indítvány a költségvetési javaslat módosítására csütörtökön a 
szkupstina előtt 
2012. november 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szerb parlament csütörtöki ülésének napirendjén szerepel a vajdasági képviselőház 

indítványa a szerbiai költségvetés javaslatának módosításáról. A tartományi képviselőház 

keddi ülésén fogadta el a büdzsére vonatkozó módosítási indítványát és továbbította a 

szerb parlament elé. A Tanjug úgy tudja, hogy a szerb parlamenthez megérkezett a 

kormány állásfoglalása, amely azt javasolja a képviselőknek, hogy ne támogassák a 

vajdasági indítványt. 

 

A szerb kormány ellenzi a vajdasági javaslatot 
2012. november 21. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

A szerb kormány azt javasolta ma a képviselőháznak, hogy ne fogadja el a költségvetési 

rendszerről szóló törvény kiegészítéseit, amelyet a vajdasági képviselőház javasolt. A szerb 

kormány a parlamentbe megérkezett átiratában egyebek között az áll, hogy a fiskális 

konszolidációra tett törekvések a bevételi oldalon az adóbevételek növekedését irányozzák 

elő, így az ebből Vajdaságnak szánt összeg, akárcsak a tartomány költségvetését. 

 

Pásztor és Pajtić azt követeli, ami az alkotmány szerint jár Vajdaságnak 
2012. november 21. – Vajdaság Ma 

A költségvetési törvény módosítására tett indítványok támogatására szólította fel a 

köztársasági parlament képviselőit Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és 

Bojan Pajtić tartományi kormányfő. Mint mondták, nem kérnek mást, csak a tartomány 

pénzeléséről szóló alkotmányos garanciák betartását. Pásztor és Pajtić szerdai közös 

sajtótájékoztatójukon azt üzenték, hogy a tartományi kezdeményezés elfogadása jelentős 

mértékben hozzájárulna a jogállam megerősödéséhez, de Szerbia demokratizálódásához és 

európai elkötelezettségének bizonyításához is, ami - vélik - ellenkező esetben 

megkérdőjeleződne. 

 

MPSZ: Tisztázták a pártbeli viszonyokat 
2012. november 21. – Vajdaság Ma 

Ma délelőtt sajtótájékoztatót tartottak Zentán a Magyar Polgári Szövetség képviselői. A 

párttal és a Barangoló civil szervezettel kapcsolatos ügyek alakulásról Rácz Szabó László, a 

Magyar Polgári Szövetség elnöke, valamint Miklós Éva, a párt elnökségi tagja és a civil 

szervezet elnöke beszéltek a sajtó képviselőinek. 

 

Megnyílt a megbékélés háza 
2012. november 22. – Miskolci Magdolna – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma 

A Vajdasági Kutató Központ, a Rákóczi Szövetség magyarkanizsai egyesülete és a 

magyarkanizsai önkormányzat közös szervezésében emlékházat avattak szerdán 

Martonoson a II. világháború martonosi áldozatainak emlékére abban a családi házban, 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14445/A-vajdasagi-inditvany-a-koltsegvetesi-javaslat-modositasara-csutortokon-a-szkupstina-elott.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14445/A-vajdasagi-inditvany-a-koltsegvetesi-javaslat-modositasara-csutortokon-a-szkupstina-elott.html
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http://www.magyarszo.com/fex.page:2fd1a921-19a2-e997-ede0-72351bb77ec4.xhtml
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ahonnan 1944-ben elhurcolták Forró Lajos történésznek, a Délvidék Kutató Központ 

képviselőjének nagyapját. Az emlékház létesítését Magyarország Külügyminisztériuma 

támogatta, a rendezvény fővédnöke Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese 

volt. 

 

Rettegés időszaka 
2012. november 22. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

Az elmúlt hetekben egy összmagyar összefogásnak lehettünk tanúi. A szegedi székhelyű 

Délvidék Kutatóközpont, magánszemélyek, civil szervezetek, Magyarkanizsa 

Önkormányzata, a Rákóczi Szövetség magyarkanizsai tagozata, helyi közösségek és nem 

utolsósorban Magyarország külügyminisztériumának támogatásával és Semjén Zsolt 

magyar miniszterelnök-helyettes fővédnökségével létesültek az 1944-es megtorlásban 

kivégzett magyaroknak emlékhelyek. Kávai Szabolcs tartományi képviselőt, a Rákóczi 

Szövetség magyarkanizsai tagozatának főtitkárát arról kérdezte a Magyar Szó, hogy mi volt 

a szerepe a papoknak az 1944-es megtorlások idejében. 

 

Szakértői testület felügyeli majd a vajdasági magyar médiát 
2012. november 22. – Diósi Árpád – Magyar Szó 

A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottsága hétfőn megerősítette a vajdasági 

magyar médiumok által szakértői testületbe jelöltek névsorát – nyilatkozta a Magyar 

Szónak Simon Erzsébet Zita, az MNT tájékoztatási ügyekkel megbízott tanácsosa. A 

szakértői testület a magyar szellemiségű, közösségépítő, közszolgálati tömegtájékoztatás 

megerősítését szolgálja. A tanácsos szavai szerint a szakértői testület folyamatosan 

figyelemmel kísérné, elsősorban az MNT által alapított és társalapított médiumok 

helyzetét. Simon Erzsébet Zita szerint nem cenzori testületről van szó. 

 

Az újvidéki VKT nem fogadta el az MNT javaslatát 
2012. november 21. – Pannon RTV 

Az újvidéki városi képviselő-testület elfogadta a 2012-es költségvetés kiigazítását. 

Döntöttek a magyar érdekeltségű oktatási intézmények iskolaszéki, valamint az Újvidéki 

Színház igazgatóbizottsági kinevezéseiről is. A képviselő-testület a legtöbb esetben 

jóváhagyta a Magyar Nemzeti Tanács által delegált iskolaszéki tagok jelölését. Így ezúttal 

lesz magyar tagja a pirosi Szent Száva, az újvidéki Petőfi Sándor és a Nikola Tesla 

Általános Iskolák iskolaszékeinek. A József Attila Általános Iskola iskolaszéki tagjaira tett 

javaslatot viszont elutasították. 

 

Debreceni vendégek a Rákóczi-főiskolán 
2012. november 21. – Kárpátalja Ma 

November 20-án találkozóra került sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán 

a Debreceni Egyetem képviselőivel. A főiskola Történelem- és Társadalomtudományi 
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Tanszékének Lehoczky Tivadar Intézete vendégelőadásra hívta meg dr. Forisek Pétert és 

dr. Pallai Lászlót, a Debreceni Egyetem oktatóit, illetve Novák Ádám PhD-hallgatót. 

 

Rektorválasztási háború Ungváron? 
2012. november 21. – Kárpátalja Ma 

A választási kampány után az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) ellenőrzéséért csap össze 

egymással ismét Kárpátalja két meghatározó politikai ereje, az országban hatalmon lévő 

Régiók Pártja (PR), illetve a Kárpátaljai Megyei Tanács többségét adó Egységes Közép 

(JeC) párt. 
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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.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/

