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Drasztikusan csökken a magyar diákok létszáma  
2012. november 23. – Micheli Tünde – Új Magyar Képes Újság 

Rohamosan csökken a magyar diákok létszáma Horvátországban - figyelmeztetett az Új 

Magyar Képes Újság (ÚMKÚ) című horvátországi magyar hetilap honlapján pénteken. Az 

alacsony születési arányon túl ennek az is oka, hogy Horvátországban egyre több szülő 

inkább horvát, mint magyar tagozatra íratja be gyermekét. Ezért az utóbbi években 

jelentősen, idén már drasztikusan lecsökkent, különösen az első osztályokban, a magyarul 

tanuló diákok száma - derül ki az ÚMKÚ cikkéből. 

 

Répás Zsuzsanna: a kormány nem támogatja a vegyes pártokat 
2012. november 24. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Hosszú távon asszimilációhoz és a politikai önállóság elvesztéséhez vezet, ezért a kormány 

nem támogatja a magyarok és a többségi nemzethez tartozók vegyes pártjait - mondta 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szombaton, egy ifjúsági 

szervezetek számára rendezett bátonyterenyei konferencián. Répás Zsuzsanna 

előadásában a Magyar Állandó Értekezlet működéséről, munkájáról tájékoztatta a 

fiatalokat, majd a határokon túl élő magyarság pillanatnyi politikai helyzetét elemezte, 

országról országra. Kitért a Külhoni óvodák éve című programra, elmondta, hogy a 

határokon túli magyarság léte szempontjából alapvető fontosságú az anyanyelven oktató 

intézmények rendszerének fenntartása. 

 

Hivatalos látogatást tesz hétfőn Szlovéniában Orbán Viktor 
2012. november 25. – MTI 

Egynapos hivatalos látogatásra Szlovéniába utazik hétfőn Orbán Viktor. A kormányfő 

tárgyal mások mellett Danilo Türk köztársasági elnökkel és Janez Jansa miniszterelnökkel, 

valamint a szlovéniai magyarság képviselőivel. 

 

Autonómiatüntetés: közös nyilatkozatot fogadtak el résztvevők 
2012. november 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Duna Tv, szekelyhon.ro, 

Szabadság, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az autonómiát tartja az egyedüli megoldásnak Székelyföld gondjaira az a közös 

nyilatkozat, amelyet a szombaton Sepsiszentgyörgyön rendezett tüntetés résztvevői 

fogadtak el, háromszoros igen felkiáltással. A Sepsiszentgyörgyi nyilatkozat címmel 

felolvasott dokumentumban leszögezték: a központosított bukaresti hatalom eddig több 

problémát okozott, mint ahányat megoldott. „Nincs további 22 évünk várni arra, hogy 

Bukarestben rendeződjenek közös dolgaink” - áll a dokumentumban. 

 

Kelemen: elismerem, veszélyben van az RMDSZ parlamenti jelenléte 
2012. november 25. – Erdély Ma 

A december 9-i választás meglepetést okozhat a romániai politikai színpadon. Az RMDSZ-

t az fenyegeti, hogy 22 év után nem jut be a parlamentbe. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
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az adevarul.ro-nak elmagyarázta, milyen tényezők vezettek ehhez a helyzethez, de azt is, 

milyen szövetségesek lehetségesek december 9-e után. Kelemen felhívja a figyelmet annak 

veszélyére, hogy az USL abszolút többséget szerezhet a parlamentben, de megjegyezte, 

hogy Traian Băsescunak a kormányfő kinevezésekor figyelembe kell majd vennie ezt a 

tényt. 

 

Áder: Horvátország és Magyarország a kölcsönös megbecsülésre épít 
2012. november 24. – MTI, hirado.hu 

Áder János magyar köztársasági elnök a Magyarországon élő horvátok megmaradásáért 

vállalt közös felelősséget, Ivo Josipovic horvát államfő pedig a kisebbségnek a két országot 

összekapcsoló szerepét emelte ki szombaton Pécsett, az országos horvát napon mondott 

beszédében. Áder János úgy vélte, a horvát államfő részvételének az országos horvát 

napon az az üzenete, hogy a Magyarországon élő, sokféle hagyományt őrző horvátok 

közösségként való megmaradása mindkét ország felelőssége, sőt szívügye. 

 

Egy televízió, amely nemzeti identitást erősít és közösséget épít 
2012. november 24. – Duna TV, Felvidék Ma 

20. születésnapját ünnepli 2012-ben a Duna Televízió. Egy ennek kapcsán készült 

beszélgetést közölt a Duna Televízió vezérigazgatójával, Dobos Menyhérttel a Felvidék Ma. 

 

Crin Antonescu felvetette az RMDSZ-szel való együttműködés lehetőségét 
2012. november 23. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Crin Antonescu, a kormányzó Szociál-liberális Szövetség (USL) társelnöke az RMDSZ-től 

kérne támogatást az alkotmánymódosításhoz, ha az USL a választásokon nem szerezne 

kétharmados parlamenti többséget - derült ki a politikus tévéinterjújából, amelyet 

pénteken ismertettek a román lapok. 

 

Meghalt Lőrincz Zsigmond, Kovászna polgármestere 
2012. november 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Péntek hajnalban tragikus hirtelenséggel elhunyt Lőrincz Zsigmond, Kovászna város 

polgármestere. Az elöljáró éjszaka szívinfarktust kapott otthonában.  

 

Cenzúrával vádolja az EMNP a köztelevíziót 
2012. november 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Nyugati Jelen, 

szekelyhon.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint a román köztelevízió (TVR) területi stúdiói 

nem hajlandók műsorra tűzni a párt román nyelvű választási hirdetését, amely autonóm 

régiókat és föderációs államberendezkedést sürget Romániában. Az EMNP közleménye 
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szerint az TVR-stúdiók arra hivatkozva utasították el a kampány-klip sugárzását, hogy a 

közszolgálati televízió bukaresti illetékeseinek szóbeli utasítása értelmében az EMNP 

anyaga alkotmányellenes. 

 

Kolozsvár lesz Európa ifjúsági fővárosa 2015-ben 
2012. november 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Szabadság 

Kolozsvár nyerte el az Európa 2015-ös ifjúsági fővárosa címet - közölte internetes oldalán 

az Európai Ifjúsági Fórum, amely a szlovéniai Mariborban hozta meg döntését szombaton 

késő este. 

 

Megnyílt az Erdélyi Művészeti Központ bemutatkozó kiállítása 
2012. november 25. – Krónika, Szabadság 

A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum lovagtermében nyitotta meg első kiállítását 

szombaton az októberben létrehozott Erdélyi Művészeti Központ (Emük). 

 

Sógor: a decentralizáció hiánya miatt kevés a lehívott EU-s alap 
2012. november 23. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Románia regionális átszervezésének szükségességét hangsúlyozta Sógor Csaba, az RMDSZ 

európai parlamenti képviselője, Halász Ferenc, az RMDSZ Temes megyei elnöke, 

képviselőjelöltje és Molnár Zsolt Temesvár 2-es körzetében induló képviselőjelölt 

november 23-én délelőtt, Temesváron tartott sajtótájékoztatóján. 

 

Kétnyelvű utcanévtáblák Szatmárnémetiben? 
2012. november 23. – Erdély Ma 

A Szatmárnémeti Városi Tanács RMDSZ-frakciójának kezdeményezésére a városatyák 

áldásukat adták arra, hogy kétnyelvű utcanévtáblákat helyezzen ki a polgármesteri hivatal. 

Három évvel ezelőtt már volt egy hasonló döntése a tanácsnak, amit azonban a prefektúra 

azonnal megtámadott.  

 

Antal Árpád: nem muszáj alkotmányt módosítani 
2012. november 23. – Erdély Ma 

Kompromisszumot kötne Antal Árpád, az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke 

Románia alkotmányának a nemzetállamiságra vonatkozó egyes cikkelyével kapcsolatban. 

Antal el tudná fogadni, hogy ne módosítsák a cikkelyt, a kérése csupán annyi, hogy 

tegyenek be egy második cikkelyt az alaptörvénybe, amely a nemzeti, egységes állam 

mellett az autonóm régiókról és a magyar nyelv hivatalos használatáról is ténylegesen 

rendelkezne, mivel a magyar már Székelyföldön és Erdély egyes részein hivatalos. 
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A bihari képviselő-jelöltek vitája 
2012. november 23. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv kolozsvári stúdiójában a Közbeszéd című műsor vendégei ezúttal Cseke Attila 

(RMDSZ) és Zatykó Gyula (EMNP) képviselő-jelöltek voltak. Cseke szerint az EMNP 

részéről nagy „luxus” az RMDSZ és a magyarság képviselete ellen indítani jelölteket ebben 

a kiélezett helyzetben, amikor a román pártok két nagy szövetségbe tömörültek. Az 

RMDSZ jelöltje azt mondja: az EMNP júniusi eredménye alapján hiteltelen az az állítás, 

miszerint két magyar párt is bejuthat a parlamentbe. 

 

Autonómia, amit Jakab István és Frunda György másként lát 
2012. november 24. – Erdély Ma, Duna Tv 

A Duna Tv székelyföldi stúdiója vendégei ezúttal Frunda György és Jakab István szenátor-

jelöltek voltak az RMDSZ, illetve az EMNP részéről. Ők egy választói körzetben indulnak a 

parlamenti választásokon. A 39 éves Jakab István, aki közgazdász, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács Maros megyei elnöke, elismerte: azért indul a választásokon, hogy átvegye 

Frunda György politikus helyét, mert szerinte az emberek úgy látják, a rossz politikai 

döntések miatt nem mennek jól a dolgok. Frunda azt mondja: ellenfele, Jakab István nem 

azért indul a választásokon, hogy bejusson a parlamentben, hanem azért indul, hogy ő ne 

jusson be. Szerinte az EMNP-nek egyetlen célja van, hogy az RMDSZ ne jusson be a 

parlamentbe. 

 

Két év alatt 120 ezer romániai kapott magyar állampolgárságot 
2012. november 25. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Több mint 120 ezer erdélyi és partiumi kapta meg a magyar állampolgárságot az elmúlt két 

évben. A Székelyföldön 65 553, Közép-Erdélyben 16 622, míg a Partiumban 39 461 magyar 

rendelkezik már magyar állampolgársággal. A friss magyar állampolgárok több mint fele 

öt városból kerül ki, ezek sorrendben Csíkszereda, Marosvásárhely, Kolozsvár, 

Szatmárnémeti és Székelyudvarhely. 

 

Autonómia: cél vagy ürügy? 
2012. november 24. – Orosz Anna – manna.ro 

A Manna szerint „A szervezők négyezerről beszéltek, mi ezerötszáz résztvevőt számoltunk 

a szentgyörgyi tüntetésen. Az RMDSZ azt hitte, az autonómiáért vonulnak”. 

 

Eltávolíttatná az autonómiás plakátokat Dușa 
2012. november 25. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Mircea Dușa belügyminiszter úgy véli, hogy a választási irodáknak el kellene távolíttatniuk 

azokat a propagandaanyagokat, amelyek Székelyföld területi autonómiájára utalnak. A 

belügyminiszter megjegyezte, mind az RMDSZ, mind az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

választási plakátjai sértőek a térség románsága számára. "Mindkét párt jelöltjeinek meg 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131129&cim=a_bihari_kepviselo_jeloltek_vitaja_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131174&cim=autonomia_amit_jakab_istvan_es_frunda_gyorgy_maskent_lat_video
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131187&cim=ket_ev_alatt_120_ezer_romaniai_kapott_magyar_allampolgarsagot_video
http://manna.ro/kozter/autonomiatuntetes:-cel-vagy-urugy-2012-11-24.html
http://maszol.ro/index.php/belfold/5547-eltavolittatna-az-autonomias-plakatokat-a-belugyminiszter


 

 

 

 

 

 
6 

kell érteniük, hogy román parlamenti mandátumra pályáznak, nem pedig az úgynevezett 

Székelyföld parlamentjébe" - jelentette ki a belügyminiszter. 

 

Victor Ponta: nyolc régiónk lesz, úgysem tudtok jobbat 
2012. november 25. – maszol.ro 

A miniszterelnök még nem tekinti eldöntöttnek ugyan Románia területi-közigazgatási 

újraszervezésének kérdését, ám a legvalószínűbbnek a Szociál-Liberális Szövetség (USL) 

elképzeléseinek megvalósítását tartja. Ezek szerint a jelenlegi gazdasági fejlesztési régiók 

határait megőrizve alakítanának ki a megyéket tömörítő új közigazgatási egységeket. 

 

Megalakult a KAT felsőoktatás és tudomány szakbizottsága 
2012. november 25. – maszol.ro 

Megtartotta alakuló ülését Kolozsváron a Kulturális Autonómia Tanács (KAT) felsőoktatás 

és tudomány szakbizottsága. A testület létrejöttével tovább bővült a KAT, hiszen, mint 

ismeretes, korábban már összeállt a testület művelődési és közoktatási szakbizottsága is. 

 

Egyházi javakról tartottak előadást Sepsiszentgyörgyön 
2012. november 25. – Both Ildikó – szekelyhon.ro 

Első alkalommal mutatta be a nyilvánosság előtt a Mikó-per fellebbezéséhez előkészített 

dokumentumokat Markó Attila. 

 

Román civil szervezet tiltakozik az EMNP választási hirdetésének letiltása 
ellen 
2012. november 25. – Erdély Ma, MTI 

Egy, a közérdekű nyilvánosság szabadsága felett őrködő román civil szervezet 

közleményben ítélte el vasárnap a román közszolgálati televíziót (TVR), mert az 

megtagadta az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) választási hirdetésének sugárzását. A 

bukaresti székhelyű ActiveWatch Sajtófigyelő Ügynökség felszólította a televíziót, hogy 

vizsgálja felül döntését. 

 

Semjén: szolidárisak vagyunk Szlovákiával 
2012. november 23. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

Semjén Zsolt, a KDNP elnöke közölte, egyetértenek a Szlovák Püspöki Kar véleményével, 

és szolidárisak Szlovákiával a kéteurós ügyében. A miniszterelnök-helyettes közleménye 

szerint pártja megdöbbenéssel fogadta a hírt, hogy az Európai Bizottság és az EU több 

tagállama a vallási semlegesség jegyében azt javasolta, hogy a Cirillt és Metódot ábrázoló 

szlovák kéteurósról távolítsák el a vallási jelképeket. 
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Ülésezett a magyar-szlovák kulturális és sajtóügyi bizottság 
2012. november 23. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság 

A magyar-szlovák kulturális és sajtóügyi vegyes bizottság támogatja magyar művészek 

részvételét a Kassa Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysorozaton, valamint javasolja 

Alsósztregován Madách- és Mikszáth-napok, irodalmi körutak rendszeres megszervezését. 

 

A Szlovákiai Helsinki Bizottság újraindítja tevékenységét 
2012. november 23. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Hat év után újraindul a Szlovákiai Helsinki Bizottság tevékenysége, mert nem 

érvényesülnek teljesen az emberi jogok, és nem működik tökéletesen a demokrácia az 

országban - közölte Petőcz Kálmán, a bizottság elnöke pénteki sajtótájékoztatóján 

Pozsonyban. 

 

A „tiszta gyökerű szlovák” Milan Tököly lesz az új bűnüldöző főrendőr 
2012. november 23. – SITA, bumm.sk, Új Szó 

A nyitrai Milan Tököly lesz a decembertől működő bűnüldözési ügynökség, a NAKA 

vezetője. Tököly fontosnak tartotta megjegyezni, hogy magyar neve ellenére „tiszta szlovák 

gyökerekkel” rendelkezik. 

 

Erősödnek a szélsőjobb eszmék a lakosság körében 
2012. november 24. – bumm.sk 

A szlovák lakosság 71 százaléka egyetért a szélsőjobb egyes eszméivel – derül ki egy 

felmérésből. A válaszadók nagy része a németekkel és a magyarokkal nyitott a személyes 

kontaktusra, elfogadnák őket például szomszédjuknak. A válaszadók többsége szerint a 

magas állami funkciókat csakis született szlovákoknak szabadna betölteni. 

 

Kétnyelvű matricák Királyhelmecen 
2012. november 25. – hirek.sk 

Az Anyanyelvünkért Polgári Társulás március óta ingyen bocsátja az érdeklődők 

rendelkezésére a magyar nyelv használatának lehetőségéről tájékoztató segédanyagokat, 

munkavédelmi, biztonsági, egészségvédelmi és tűzvédelmi matricákat a Bodrogközben is. 

 

„Nem célunk kisajátítani a fontos témákat” 
2012. november 25. – Új Szó 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala az utóbbi hónapokban sokat szerepelt a médiában, 

ugyanakkor a szélesebb nyilvánosság kevéssé van tisztában azzal, pontosan miként is 

tevékenykedik a szervezet, hogyan épül fel, mivel foglalkozik. Tokár Géza szóvivőt kérdezte 

az Új Szó a Kerekasztallal kapcsolatban leggyakrabban felmerülő témákról. 
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Pénzügyminisztérium: Vajdaság nem kevesebb, de több pénzt kap 
2012. november 23. – Vajdaság Ma 

Vajdaság stabil finanszírozása a köztársasági és a tartományi kormánynak egyaránt célja, s 

ezzel kapcsolatban nem kellene semmiféle félreértésnek kerengenie a nyilvánosságban, áll 

a gazdasági és pénzügyi minisztériumnak a Tanjug által ismertetett közleményében. A 

szerb kormány a költségvetési rendszerről szóló törvénnyel hat milliárd dinárral többet 

garantál Vajdaságnak, mint amennyit a korábbi kormány előírásai lehetővé tettek, ezért 

nem felelnek meg a valóságnak azok az állítások, miszerint Vajdaságot 9,6 milliárd 

dinárral megrövidítik, szögezi le a minisztériumi közlemény. 

 

Napirenden a költségvetés  
2012. november 24. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó 

A Szerbiai Képviselőház pénteken kezdte megvitatni a jövő évi köztársasági költségvetési 

javaslatot. A pénzügyminiszter szerint Vajdaság költségvetése a szerbiai adóbevételek 8,4 

százalékát teszi majd ki. Ez meghaladja az alkotmányban előírt minimumot. Pásztor Bálint 

nem ért egyet a megállapítással, hozzátéve: nem a hét százalék az elsődleges kérdés, 

hanem a Vajdaságnak szánt pénz struktúrája, vagyis az, hogy a tartomány mennyit költhet 

szabadon nagyberuházásokra. Ellentétben a korábbi évek költségvetési javaslataival, 

ezúttal egyetlen szabadon felhasználható dinárt sem irányoztak elő a tartománynak 

nagyberuházásokra – magyarázta Pásztor. 

 

Megünnepelték Vajdaság elcsatolását 
2012. november 24. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Senkinek sem szabad veszélyeztetnie Vajdaság alkotmány szavatolta autonómiáját, de nem 

sértheti meg Szerbia alkotmányát sem senki olyan mesék mögé bújva, hogy így valósítja 

meg Vajdaság autonómiáját, jelentette ki Tomislav Nikolić. „Nincs határ Vajdaság és 

Szerbia más részei között, mert ez az alkotmányban is így van lefektetve és azért, mert 

Szerbia polgárai ezt így akarják”, hangsúlyozta Nikolić elnök a Vajdaság Szerbiához 

csatolásának 94. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 

 

Pásztor István: A vajdasági magyarság nem ünnepel, csak megemlékezik 
2012. november 24. – Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Vajdaság Szerbiához csatolásának 94. évfordulóján díszülést tartottak a Vajdasági 

Képviselőházban. Felszólalt Pásztor István, a tartományi parlament elnöke, Bojan Pajtić, a 

tartományi kormány elnöke és Tomislav Nikolić szerb elnök. Pásztor István beszédében 

azt mondta: a vajdasági magyar közösség nem ünnepel, csak megemlékezik. 

 

Dinkić vádjai a Vajdasági Fejlesztési Bankkal kapcsolatban 
2012. november 24. – Vajdaság Ma 

Ez az egész „felfordulás” Vajdaság pénzelése körül azért kerekedett, mert valaki vagy 

valakik félnek a Vajdasági Fejlesztési Bank (RBV) gazdálkodása miatti esetleges 
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vizsgálattól, véli Mlađan Dinkić pénzügyminiszter. "Azt hiszem, ez az egész felfordulás 

azért van, mert egyesek félnek attól a vizsgálattól, amely fényt deríthet a RBV-ben és a 

Nagyberuházási Alapban nem rendeltetésszerűen felhasznált pénzek útjára, s amely 

vizsgálatnak ezekben a napokban meg kell indulnia”, mondta Dinkić újságíróknak a 

parlamentben. 

 

Vajdasági Fejlesztési Bank: Dinkić kijelentése milliós károkat okozott 
2012. november 24. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Fejlesztési Bankban (RBV) úgy értékelték, Mlađan Dinkić pénzügyminiszter 

legújabb, a bank számlájára tett kijelentése okozta károk "milliókban mérhetők". A 

Dinkićnek címzett nyílt levélben azt üzenik a pénzügyminiszternek, hogy "ez csak egy 

újabb bank lesz azoknak a sorában, amelyeket bezárt", amennyiben folyamatos 

támadásaival sikerül megsemmisíteni a RBV-t.  

 

Dragan Đilas a DP új elnöke  
2012. november 25. – Magyar Szó 

Vasárnap délután tartották meg a Demokrata Párt tisztújító közgyűlését, amelyen a párt új 

elnököt választott Dragan Đilas személyében. Boris Tadić, a párt eddigi elnöke a DP 

tiszteletbeli elnöki posztját tölti be a továbbiakban.  

 

Találkoztak a bánáti kistérségi, helyi lapok szerkesztői, munkatársai 
2012. november 24. – Vajdaság Ma 

A Csóka Művelődési és Oktatási Központ könyvtárában tartották meg a bánáti magyar 

lapok szerkesztői és munkatársai találkozóját, illetve azokból a lapokból is részt vettek 

munkatársak, amelyekben csak néhány oldalon található magyar tartalom. A lapok 

képviselői háromévenként találkoznak, amikor megtárgyalják a bánáti tájékoztatás 

helyzetét, esetleg feltárják a problémákat, vagy jövőbeni elképzeléseiket adják át 

egymásnak.  

 

Engesztelő szentmise a vajdasági magyar áldozatoknak 
2012. november 25. – Pannon RTV 

Az 1944-45-ben ártatlanul kivégzett vajdasági magyarok emlékére vasárnap engesztelő 

szentmisét tartottak Budapesten, a Szent István Bazilikában. A Bazilika harangja ebben az 

évben már 11. alkalommal szólalt meg a II. világháború utolsó hónapjaiban ártatlanul 

megkínzott és megölt magyarokért. A megemlékezés fővédnöke Kövér László, az 

országgyűlés elnöke és Schmittné Makray Katalin. 

 

A Délvidéki Szolidaritás Napja Nagyváradon 
2012. november 25. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Hírlap 

A magyarság lélekben, öntudatban, önazonosságban együvé tartozik, és hite segíti 

szembeszállni az igazságtalansággal, amikor alárendeltségbe próbálják kényszeríteni - 
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jelentette ki Tőkés László európai parlamenti képviselő Nagyváradon, ahol vasárnap 

megrendezték a Délvidéki Szolidaritás Napját. 

 

Firczák Gyula-emlékkonferencia a Rákóczi-főiskolán  
2012. november 23. – Kárpátalja Ma 

Firczák Gyula (1836-1912) munkácsi püspök halálának 100. évfordulója alkalmából 

november 22-én kiállítással egybekötött emlékkonferenciát tartottak a Rákóczi-főiskolán. 

Az egész napos rendezvény a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye egykori püspökének 

életét és munkásságát hivatott bemutatni. 

 

Ukrán-magyar határellenőrzés - Szakértői munkacsoport alakulhat 
2012. november 23. – Kárpátalja Ma, MTI, Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán fél 2012 őszén egy magyar-ukrán szakértői csoport összehívását kezdeményezte 

annak megvitatására, hogy az ukrán-magyar határszakaszon mely határátkelőhelyeken 

lehet kialakítani és bevezetni a jövőben a közös helyen történő határforgalom-ellenőrzést. 

Az ukrán tárca szerint ez nemcsak leegyszerűsítené az ellenőrzés menetét a magyar-ukrán 

határon keresztül, hanem a lehető legkedvezőbb feltételeket biztosítaná a két ország 

közötti kombinált fuvarozáshoz is. 

 

Újabb ferences püspök Kárpátalján 
2012. november 25. – Kárpátinfo 

Kárpátalján, a római katolikusok munkácsi központú egyházmegyéjének Majnek Antal 

ferences a püspöke, és mostantól a szintén munkácsi központú görög szertartású 

egyházmegye új segédpüspöke is a kisebb testvérek rendjéből való. XVI. Benedek pápa 

november 19-én nevezte ki Jurij Luscsákot, rendi nevén Nílusz atyát, az ungvári Romzsa 

Teodor Görögkatolikus Teológiai Akadémia tanárát a kárpátaljai görög katolikusok 

segédpüspökévé. 

 

Rektort választott az UNE  
2012. november 23. – Kárpáti Igaz Szó 

Fegyir Vascsuk professzor, a műszaki tudományok doktora, megbízott rektor és Volodimir 

Szmolanka, a megyei idegsebészeti és ideggyógyászati központ igazgatója, a megyei tanács 

képviselője szállt harcba egymással az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) rektori 

pozíciójáért. A két hónappal ezelőtt meghirdetett pályázatra egészen váratlanul egy 

harmadik személy is jelentkezett Ivan Drobot, kijevi történészprofesszor személyében. 
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Salánk döntött!  
2012. november 23. – Kárpáti Igaz Szó 

A Nagyszőlősi járásban Salánk is csatlakozott a nyelvtörvényt igenlők egyre népesebb 

táborához, míg Tiszaújlakon későbbi időpontra halasztották a kérdés megvitatását. Azzal 

az indokkal, hogy nincsenek pontos adataik arról, milyen arányban lakják magyarok a 

községet. Pedig nyilvánvaló, hogy a szükséges 10 százaléknál sokkal többen vannak, ami 

már magában véve is feljogosítja az önkormányzatot a magyar nyelv regionális nyelvvé 

nyilvánítására. 

 

A Vukovári Magyarok Egyesületének nyilatkozata 
2012. november 23. – HMDK 

A Vukovári Magyarok Egyesülete és a Vukovári Magyarok Kisebbségi Önkormányzat nyílt 

levélben határolódott el a 2012. november 10-én megtartott, Vukovár–Szerém Megyei 

Magyarság Kulturális Szemléje elnevezésű rendezvénytől, amelyet a pélmonosotori 

székhelyű Magyar Egyesületek Szövetsége (MESZ), valamint egy úgynevezett Vukovári 

Magyarok Közössége szervezett. „Szégyenletesnek tartjuk, hogy a szervezők, akiknek 

többség nem is vukovári magyar, megpróbálnak éket verni a vukovári magyarok közé, és 

teszik ezt egy olyan hónapban, amikor Vukováron mindenki emlékezik és gyászol az 1991-

ben történt szomorú és véres események évfordulóján.” 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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