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Semjén: A hazáért össze kell fognunk 
2012. november 27. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Felavatták a nemzeti emlékhelyet jelző márványoszlopot és felvonták a nemzeti lobogót a 

Mohácsi Történelmi Emlékhelyen kedden. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

Zsigmond Attila képzőművész alkotásánál mondott beszédében hangsúlyozta: a magyar 

nemzetpolitika legfőbb tanulsága, hogy a megmaradás a nemzet összefogásától függ. Úgy 

fogalmazott, bármilyen erők is támadnak kívülről, ha a nemzet egységes, akkor azokkal 

sikerrel lehet szembeszállni. Ha azonban a nemzet szétdarabolt és megosztott, nagy a 

veszélye annak, hogy csatát és országot veszít. „A hazáért össze kell fognunk és a nemzetért 

egyben kell lennünk” – jelentette ki a kereszténydemokrata politikus. 

 

Csökken a magyarság lélekszáma, de országos aránya alig változik 
2012. november 27. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma 

Csökken Romániában a magyarok lélekszáma, de mivel ugyanilyen negatív trend 

érvényesül az ország összlakosságának számát illetően is, a magyarok részaránya alig 

változik - derült ki Veres Valér kolozsvári szociológus hétfő esti brüsszeli előadásából, 

amelyet az erdélyi magyarság asszimilációja témakörének szentelt. A kutató Sógor Csaba 

RMDSZ-es európai parlamenti képviselő és a brüsszeli Balassi Intézet meghívására tartott 

előadást a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseleti Irodájának, a 

HUNINEU-nak a székházában. 

 

Áder János fogadta Jakab Sándort 
2012. november 27. – HMDK 

Áder János magyar köztársasági elnök múlt hétfőn hivatalában fogadta Jakab Sándort, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnökét. A találkozó apropóját az 

adta, hogy pár nappal később Magyarországra látogatott Ivo Josipović horvát államfő, aki 

Áder Jánossal együtt díszvendége volt a Pécsett rendezett Országos Horvát Napnak, 

amelynek során a két köztársasági elnök személyes találkozójára is sor került. 

 

Törvénytelenül váltották le 2009-ben Bondor István Hargita megyei 
főtanfelügyelőt 
2012. november 27. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika 

A romániai Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék jogerős ítéletben mondta ki: 

törvénytelenül távolították el 2009-ben Bondor Istvánt a Hargita megyei főtanfelügyelői 

tisztségből. A Hargita Népe napilap keddi híradása szerint Bondor Istvánnak a napokban 

kézbesítették a legfelsőbb bíróság november 2-án hozott ítéletét, amelyben a bírák 

eltörölték azt a 2009. május 6-án hozott miniszteri rendeletet, amellyel a volt 

főtanfelügyelőt eltávolították tisztségéből. A bíróság anyagi kártérítést is ítélt a panaszos 

javára, elutasította azonban a volt főtanfelügyelő erkölcsi kártérítési igényét. 
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Klárik László: maradjon a székely gazdák kezében a föld 
2012. november 27. – transindex.ro 

Nemcsak az uniós támogatási rendszert, de a hazait is át kell szervezni, ha azt szeretnénk, 

hogy a gazdáknak megérje mezőgazdasággal, állattenyésztéssel foglalkozni – jelentette ki 

keddi sajtótájékoztatóján Klárik László. Az RMDSZ háromszéki szenátorjelöltje elmondta, 

a szövetség kezdeményezi, hogy hozzák létre Romániában is az Állatjóléti Fejlesztési 

Alapot és a Mezőgazdasági Garancia Alapot. 

 

Három és fél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Nagy Zsoltot 
2012. november 27. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Krónika, Szabadság, 

Magyar Nemzet 

Három és fél év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a Legfelső Bíróság és Semmítőszék 

Nagy Zsoltot a Román Posta dossziéban. A három vádlott a DNA szerint hozzájárult 

ahhoz, hogy egy, a Román Posta tulajdonában levő ingatlant valós árának töredékéért 

kapjon meg egy cég. 

 

Dusa: a regionális felosztás ne etnikai alapon történjen 
2012. november 27. – Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Mircea Dusa belügyminiszter a Realitatea hírtelevízió egyik műsorában kijelentette, hogy 

az ország regionális felosztása gazdasági alapon kéne történjen, nem etnikai alapon. „A 

regionalizálásnak kizárólag gazdasági elvek alapján kell történnie, nem etnikai vagy 

bőrszín alapján. Azok akik most Székelyföld autonómiájával kampányolnak, nincsenek 

igazi érveik emellett és azt hiszem, hogy ezzel csak a románokat sértegetik, különösképpen 

a Hargita és Kovászna megyei románokat, hogy ne is beszéljünk a választási célokról, 

hanem Székelyföld autonómiájáról” – mondta Dusa. 

 

Tőkés: az Európai Parlament félretette a kettős mércét 
2012. november 27. – Erdély Ma, MTI, Krónika 

Az Európai Parlament félretette a kettős mércét, és ítéletet mondott a totalitárius 

rendszerek fölött – jelentette ki kedden Tőkés László néppárti európai parlamenti (EP-

)képviselő Szőczi Árpádnak a romániai forradalom igaz történetét bemutatni hivatott 

könyve bemutatóján az Európai Parlamentben. A romániai magyar politikus kifejtette: a 

kelet-európai és a nyugat-európai történelemértelmezés között sokszor 

összebékíthetetlennek tűnik az ellentét, ugyanakkor az ma már magától értetődik, hogy 

önazonosságunknak része a közös történelmi tudat – vélekedett Tőkés László. 

 

Hargita megyének fontos a csángó diákok magyar nyelvű oktatása 
2012. november 27. – maszol.ro 

Hargita Megye Tanácsa következetesen fontosnak tartja a moldvai csángó tanulók 

támogatását, lehetővé téve számukra, hogy Csíkszeredában anyanyelven végezhessék el a 

középiskolai tanulmányaikat. Ennek érdekében november 27-én, kedden Borboly Csaba, a 
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megyei tanács elnöke, Tankó István, a Székely Károly Iskolaközpont igazgatója és Pogár 

László, a Moldvai Csángómagyarok Szövetségének elnöke támogatási szerződést írt alá 

Csíkszeredában. A megyei tanács 20 ezer lejjel támogatja a Székely Károly Szakközépiskola 

bentlakásában lévő 55 moldvai csángó fiatal költségeit. 

 

RMDSZ: az érdektelenség az ellenség 
2012. november 27. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

Továbbra is tűnnek el az RMDSZ kampányanyagai Maros megyében – jelentette be 

Frunda György, az RMDSZ szenátorjelöltje keddi sajtótájékoztatóján, amelyen részt vettek 

Kerekes Károly és Lokodi Edit Emőke képviselőjelöltek is. Szó esett a lakosság 

kiábrándultságáról a politikából, a nyugdíjakról, és még több szó a másik magyar pártról. 

 

Meglepetés Frundáék rendezvényén 
2012. november 28. – Krónika 

Szokatlan közjátéknak lehettek tanúi az újságírók az RMDSZ marosvásárhelyi 

szenátorjelöltjének, Frunda Györgynek, illetve képviselőjelöltjeinek, Kerekes Károlynak és 

Lokodi Edit Emőkének sajtótájékoztatóján. Az esemény közben megjelent az Erdélyi 

Magyar Néppárt vásárhelyi szenátorjelöltje, Jakab István és két képviselőjelöltje, Portik 

Vilmos és Boros Zoltán, akik egy törvénykönyvet és kétnyelvű táblát adtak át a szövetség 

jelöltjeinek. 

 

Mégis lesznek kétnyelvű vasúti táblák? 
2012. november 27. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A kisebbségügyi kormánybiztosi hivatal, a közlekedési minisztérium vasúti közlekedési 

osztálya és a szlovák vasúttársaság (ŽSR) képviselőiből álló munkacsoport a kisebbségi 

nyelvhasználati törvény lehetséges alkalmazásának módját keresi anélkül, hogy ez 

megsértené a vasúti törvényt. A szóvivő szerint a minisztérium  fontolgatja annak a 

lehetőségét, hogy a kétnyelvű táblát vagy közvetlenül az állomáson, vagy egy közeli telken 

helyezhessék el az önkormányzatok. 

 

Fiatalok a politikában – Vezetőképző hétvégét rendezett a Via Nova ICS 
2012. november 27. – Felvidék Ma, hirek.sk, Szabad Újság 

Vezetőképző hétvégét tartott Bátonyterenyén a Via Nova ICS partnerszervezeteivel, a 

Fidelitasszal és az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetséggel. A rendezvény célja az volt, 

hogy értékes tanulási és találkozási lehetőségeket biztosítson azon felvidéki magyar 

fiatalok számára, akik közül majdani közéleti, illetve politikai vezetők is kikerülhetnek. 
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Megmaradunk vagy eltűnünk? 
2012. november 28. – Molnár Judit – Szabad Újság 

A magyaroknak és szlovákoknak a 21. század elején több a közös, mint az ellentétes 

érdekük. Az átalakulóban lévő Európában tehát a két nemzetnek elsősorban a közös 

érdekérvényesítés lehetőségein kellene gondolkodnia – véli a Szabad Újság hetilapnak 

adott interjújában Glatz Ferenc történész, az MTA volt elnöke, aki a közelmúltban 

Pozsonyban tartott előadást a nemzettudatról. Glatz szerint a jövendő Európája akkor 

lehet az etnikai sokszínűség otthona – így a Kárpát-medence is – ha autonómiákban 

gondolkodunk. 

 

Pancsova: A Dveri kampánya Vajdaság autonómiája ellen 
2012. november 27. – Vajdaság Ma 

A Dveri jobboldali szervezet tagjai tegnap este Pancsován megkezdték a Vajdaság 

autonómiájának eltörlésére indított kampányukhoz tartozó előadássorozatukat. Kosta 

Čavoški akadémikus a Miért akarjuk megszüntetni Vajdaság Autonóm Tartományt című 

előadásában úgy értékelte, hogy a vajdasági autonómia mögött az újvidéki politikai vezetés 

szeparatista szándékai húzódnak meg. 

 

A Kar napját ünnepelték a szabadkai MTTK-n 
2012. november 27. – Vajdaság Ma 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar hétfőn ünnepelte alapításának 6. 

évfordulóját. A jelenelevőket dr. Takács Márta, az intézmény megbízott dékánja 

köszöntötte. Beszédében az elmúlt év eseményeit is összegezte. A Kar napján többek között 

elismerésben részesítették a legeredményesebb diákokat, valamint dr. Káich Katalin, az 

MTTK alapító dékánja Katalin-díjjal tüntette ki Balog Vicei Máriát tanulmányi 

eredményéért, munkáiért.  

 

Bácskossuthfalva: Csubela Ferencre emlékeztek 
2012. november 27. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV 

Csubela Ferenc, a Vajdasági Magyar Szövetség első elnöke emléke előtt tisztelegtek 

halálának 17. évfordulóján családtagjai, politikustársai és barátai, valamint a helyi 

közösség képviselői a bácskossuthfalvai központi temetőben. Reményik Sándor Halotti 

beszéd a hulló leveleknek című verse Nemes Bence előadásában hangzott el, majd Józsa 

László, a VMSZ elnökségi tagja emlékezett. 

 

A kisebbségi média pénzelési lehetőségei 
2012. november 27. – Pannon RTV 

Az ágazat helyzetének a javítását tűzték ki célul a nyomtatott és az internetes kisebbségi 

médiáról szóló, első regionális konferencia szervezői. A tanácskozást a Magyar Szó 
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Lapkiadó Kft. szervezi. Nataša Heror szervező szerint a cél az, hogy a hirdetésekből befolyó 

eszközök nagyobb tételként szerepeljenek a kisebbségi médiák költségvetésében.  

 

Szórványprogram indul a magyar óvodásoknak 
2012. november 28. - Fehér Rózsa - Magyar Szó 

Elnökségi ülést tartott a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete, amelyen a 

következő év programját vitatták meg. Dr. Szőke Anna az egyesület elnöke szerint 

szükséges összegyűjteni és megismerni azokat az anyagokat, amiket az óvónők dolgoznak 

fel, ezért számukra megmutatkozási lehetőséget szeretnének biztosítani. Az egyesület a 

most induló szórványprogram keretében segíti majd az udvarszállási magyar kolléga 

munkáját, de a nagybecskereki Petőfi Magyar Művelődési Egyesületbe is visznek majd 

olyan tartalmakat, amelyek vonzóak lehetnek az ottani magyar ajkú lakosságnak. 

 

Kisajátítanák Firczákot?  
2012. november 28. – Kárpátalja Ma 

Mint arról a Kárpátalja Ma is beszámolt, Firczák Gyula munkácsi görög katolikus püspök 

halálának 100. évfordulója alkalmából november 22-én kiállítással egybekötött 

emlékkonferenciára került sor a beregszászi Rákóczi-főiskolán. Az eseménynek 

örvendetesen nagy médiavisszhangja kerekedett, ám az ukrán nyelvű mukachevo.net-nek 

a rendezvényről közölt írása révén némi üröm vegyült az örömbe. Egyesek nem nézik jó 

szemmel, hogy a magyarok megemlékeznek Firczák Gyuláról, miközben az ukránoknak – 

a jelek szerint – eszébe sem jutott halálának évfordulója? 

 

Ungváron megrongálták Erdélyi Béla szobrát 
2012. november 27.  – Kárpátalja Ma 

Feltehetően vandálok ejtettek vágást a neves festőművész szobrának a nyakán. A 

Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeum melletti parkban, a Zsupán téren lévő 

műemlék megrongálását újságírók fedezték fel szombaton, november 24-én. 

 

Negyvennyolc mécses az elesettek tiszteletére 
2012. november 27. – Új Magyar Képes Újság 

A szentlászlóiak a huszonegy évvel ezelőtti tragikus eseményekről minden év november 

24-én emlékeznek meg a település központjában lévő emlékműnél. Így volt ez a hét végén 

is, amikor a hozzátartozók, a különböző egyesületek képviselői, a járási és megyei 

tisztségviselők koszorúkat helyeztek el és 48 mécsest gyújtottak meg az elesett civil és 

honvéd emlékének a tiszteletére. 
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Vidékfejlesztési együttműködés 
2012. november 27. – HMDK 

A „Vidékfejlesztési együttműködések délvidéki, Mura-vidéki, burgenlandi magyar civil 

szervezetekkel” elnevezésű kerekasztal-beszélgetésre került sor november 16-án 

Budapesten, a Vidékfejlesztési Minisztériumban, amelyen a HMDK által delegált 

horvátországi magyar gazdálkodók vettek részt. A tanácskozást Budai Gyula parlamenti 

államtitkár nyitotta meg, aki köszöntőjében elmondta, szeretnének mindent megtenni 

azért, hogy a határon túli gazdaszervezetek ugyanolyan hatékonyan tudják érvényesíteni az 

igényeiket, mint a magyarországiak. 
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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   

 

Fi
g

ye
lt

  w
e

b
la

p
o

k
  j

e
g

yz
é

k
e

 

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/
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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/

