
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
sajtószemle 
2012. november 30. 



 

 

 

 

 

 
2 

Az etnikai pártok szerepéről tanácskoznak Budapesten 
2012. november 29. – MTI, hirek.sk 

Az etnikai alapú pártszerveződések meghatározó szerepét hangsúlyozták a külhoni magyar 

kisebbségek szempontjából az Etnikai pártok Kelet- és Nyugat-Európában című 

konferencia résztvevői. A kétnapos rendezvényre a Nemzetpolitikai Kutatóintézet és az 

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének közös 

szervezésében kerül sor. A nyitónapon Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatója arról beszélt, hogy a kisebbségi nemzetépítés egyenlő az identitásépítéssel, és 

amíg nem valósul meg autonómia, addig az etnikai pártok töltik pártok be ezt a szerepet. 

 

254 ezer magyar él Szerbiában 
2012. november 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A tavalyi népszámlálás adatai szerint negyvenezerrel, pontosabban 39 400-zal csökkent a 

magyar nemzetiségűek lélekszáma Szerbiában. Az új adat szerint csaknem 254 ezer 

magyar él. Szerbiában. A Köztársasági Statisztikai Hivatal honlapján csütörtökön tették 

közzé a 2011 októberében megtartott népszámlálás hivatalos eredményeinek a 

nemzetiségek számára vonatkozó adatait. 

 

A határ menti térségek fejlesztése érdekében indult a program 
2012. november 29. – MTI, Magyar Nemzet Online 

Nagyszabású út- és határátkelőhely-építési programot indít kormány. A következő másfél 

évben 123 milliárd forintból 51 helyen fejlesztik a határon átnyúló közlekedési 

infrastruktúrát – jelentette be Gyulán Szijjártó Péter a Gyula és Nagyzerénd közötti út 

átadásának ünnepsége előtti sajtótájékoztatón csütörtökön. 

 

Premier: történészek írtak könyvet Marosvásárhely fekete márciusáról 
2012. november 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Zsúfolt terem előtt mutatták be szerdán este a marosvásárhelyi Bernády Házban A 

szabadság terhe – Marosvásárhely, 1990. március 16–21. című kötetet, László Márton és 

Novák Csaba Zoltán munkáját. A csaknem háromszáz oldalt felölelő munka az első, 

amelyet történészek írtak a marosvásárhelyi 1990-es fekete márciusának eseményeiről. 

 

Nagy Zsolt: harcolni fogok az igazamért 
2012. november 29. – Krónika, maszol.ro 

Rémálomnak tartja az ellene öt évig zajló bűnvádi eljárást, majd az ügyében alapfokon 

született bírósági ítéletet Nagy Zsolt volt RMDSZ-es távközlési miniszter. A Román Posta-

perben a bukaresti legfelsőbb bíróság által három és fél év felfüggesztett börtönbüntetéssel 

sújtott egykori tárcavezető csütörtökön szólalt meg először az ítélet keddi kihirdetése óta. 
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http://www.hirek.sk/kulfold/20121129191204/Az-etnikai-partok-szereperol-tanacskoznak-Budapesten.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14498/254-ezer-magyar-el-Szerbiaban.html
http://mno.hu/belfold/a-hatar-menti-tersegek-fejlesztese-erdekeben-indult-a-program-1121147
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69563
http://kronika.ro/index.php?action=open&res=69565
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Horváth Anna: interetnikus konfliktussá akarják alakítani a kolozsvári 
temetőszabályzat kérdését! 
2012. november 29. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Horváth Anna szerint interetnikus konfliktussá próbálják alakítani a kolozsvári 

temetőszabályzat kérdését egyes román pártok. Kolozsvár RMDSZ-es alpolgármestere 

közleményben hívta fel a figyelmet erre. 

 

Lemond Antal Árpád, ha az EMNP 6 képviselői kerületben nyer 
2012. november 29. – transindex.ro, manna.ro, szekelyhon.ro 

Ha az Erdélyi Magyar Néppártnak sikerül Sepsiszentgyörgyön kívül még öt képviselői 

választókerületben nyernie, Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád lemond az 

összes közigazgatási és közéleti pozíciójáról. Az RMDSZ-es városvezető ezt Facebook-

oldalán jelentette be, ahol közzétett egy aláírt dokumentumot is vállalásáról. 

 

Kovács Péter: magyar nyelven is kifüggeszthetők a választási információk 
2012. november 29. – transindex.ro 

Magyar nyelven is kifüggeszthetők a választások akadálymentes lebonyolítására vonatkozó 

információk, útmutatók – jelentette be csütörtökön Kolozsváron Kovács Péter. A szövetség 

főtitkára beszámolt arról, hogy a Maros megyei 28. számú választási iroda RMDSZ-es 

képviselője, Peti András kezdeményezésére, az iroda elnöke hivatalos levélben hívta fel a 

Központi Választási Iroda figyelmét a 2001. évi 215. számú, helyi közigazgatásról szóló 

törvény 19. cikkelyében foglaltakra. 

 

România Liberă: a történelmi régiók közül Erdéllyel bántak legmostohábban 
a politikusok 
2012. november 29. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Szabadság 

Románia történelmi régiói közül a legmostohábban Erdéllyel bántak a román politikusok, 

akik ezáltal az egyik alapvető kötelességüket, a nemzeti egység iránti kötelezettségüket 

mulasztották el - írta csütörtökön a România Liberă. 

 

Külügyminisztérium: a román-magyar stratégiai partnerség megerősítette a 
kétoldalú kapcsolatokat 
2012. november 29. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

Megerősítette és tartalommal töltötte meg a román-magyar kétoldalú kapcsolatokat a 

Románia és Magyarország által tíz évvel ezelőtt aláírt stratégiai partnerségi nyilatkozat - 

olvasható a román külügyminisztérium csütörtöki közleményében. A dokumentumot 

abból az alkalomból adta ki a szaktárca, hogy tíz évvel ezelőtt született meg a két ország 

között a stratégiai partnerségről szóló nyilatkozat. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31208
http://itthon.transindex.ro/?hir=31208
http://itthon.transindex.ro/?hir=31210
http://itthon.transindex.ro/?hir=31211
http://itthon.transindex.ro/?hir=31212
http://itthon.transindex.ro/?hir=31212
http://itthon.transindex.ro/?hir=31213
http://itthon.transindex.ro/?hir=31213
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Antal Árpád arra kérte az EMNP-t, hogy hívja vissza orbaiszéki 
képviselőjelöltjét 
2012. november 29. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Antal Árpád felkérte Toró T. Tibort, az EMNP elnökét, hogy hívja vissza az Orbaiszék 

körzetében indított néppárti jelöltet. Az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke 

azzal indokolta javaslatát, hogy a nemrég elhunyt kovásznai polgármester, Lőrincz 

Zsigmond egyik legfontosabb politikai projektje az volt, hogy 23 év után Orbaiszéknek 

magyar parlamenti képviselője legyen. 

 

RMDSZ: a júniusit meghaladó részvételi arányra van szükség Temes 
megyében 
2012. november 29. – transindex.ro 

Kérdőíves felmérést folytatott az RMDSZ Temes megyei szervezete az elmúlt két hónap 

folyamán ahhoz, hogy a megyében élő magyar családok problémáit reálisan feltérképezze. 

A szövetség megyei szervezete a kérdőíves konzultációt az elkövetkezendőkben is folytatni 

fogja ahhoz, hogy Temes megye magyar lakosságának 2013-as év prioritásit összegezze. A 

begyűjtött kérdőíveket lakossági fórumokon elemezték ki az RMDSZ Temes megyei 

jelöltjei. 

 

Törvényszék: törvénytelenül helyezték ki az uzoni polgármesteri hivatalra a 
székely zászlót 
2012. november 29. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei törvényszék a Kovászna megyei prefektúrának adott igazat abban a 

perben, amelyben a kormánybiztosi hivatal feljelentette Uzon község polgármesteri 

hivatalát a székely zászló kitűzése miatt. 

 

Miből él a hazai magyar sajtó? 
2012. november 29. – Simó Erzsébet – Erdély Ma, Háromszék 

„A hazai magyar sajtó épp csak éldegél. A politikai-közéleti napilapok példányszáma 

alacsony, reklámbevételeik – mert a megrendelések a példányszám függvényei – csak 

kiadásaik töredékét fedezik. Napi gondjait a lapok zöme vagy úgy győzte le, hogy teljes 

fegyverzetével a pénzt osztogató RMDSZ mellé állt, mi több, annak szócsövévé vált, vagy 

eladta magát magyarországi tulajdonosnak, ritkább esetben olvasótáborára szorítkozva 

megpróbált függetlenként megmaradni a piacon (lásd: Háromszék)” – írja Simó Erzsébet a 

Háromszék hasábjain. 

 

Szászfenes polgármestere eltávolíttatta az EMNP választási hirdetését 
2012. november 29. – Erdély Ma, Szabadság 

A Kolozsvárral szomszédos Szászfenes polgármestere államellenesnek és 

alkotmányellenesnek vélte, ezért eltávolíttatta az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

„Föderális Romániát, Európai Erdélyt! Autonómiát!” feliratú román nyelvű óriásplakátját. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=31214
http://itthon.transindex.ro/?hir=31214
http://itthon.transindex.ro/?hir=31216
http://itthon.transindex.ro/?hir=31216
http://itthon.transindex.ro/?hir=31215
http://itthon.transindex.ro/?hir=31215
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131430&cim=mibol_el_a_hazai_magyar_sajto
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=131461&cim=szaszfenes_polgarmestere_eltavolittatta_az_emnp_valasztasi_hirdeteset
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Az EMNP csütörtöki sajtótájékoztatóján Szász Péter, a párt szenátorjelöltje elmondta, a 

párt legfontosabb választási üzeneteit tartalmazó 18 négyzetméteres óriásplakátot egy 

reklámügynökségtől bérelt felületen helyezték el szerda délután. A választási hirdetés 

mindössze három órán át volt látható, az esti órákban eltávolították azt. 

 

Korteshadjáratra indultak a csíkszéki jelöltek 
2012. november 29. – szekelyhon.ro 

Lóval, szekérrel, hintóval járják a falvakat az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) csíkszéki 

jelöltjei, akiket jelképesen elkísért Kossuth, Petőfi, Széchenyi, Bem apó és Gábor Áron. 

Táncosok zenészek is erősítik a kampánycsapatot jó hangulatú, lélekmelegítő előadással 

kedveskedve a választóknak. 

 

Népszerűsítő karavánt indít a BBTE 
2012. november 29. – R. Kiss Edit – szekelyhon.ro 

Székelyföldre is ellátogat a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) népszerűsítő 

karavánja. A tanintézmény középiskolákban mutatja be oktatási kínálatát. 

 

Sorbán Attila párbeszédre hívja Kelemen Hunort 
2012. november 29. – Kovács Attila – szekelyhon.ro 

A választási programokkal, szlogenekkel, üzenetekkel kapcsolatban szükséges lenne egy 

tisztázó beszélgetés az EMNP és az RMDSZ között – véli Sorbán Attila, a Néppárt felcsíki 

képviselőjelöltje, aki az ugyanabban a választókerületben induló RMDSZ-es 

képviselőjelöltet, Kelemen Hunort levélben hívta meg egy ilyen eszmecserére. 

 

Uniós alapokról az EMNP 
2012. november 29. – Bartos Lóránt – szekelyhon.ro 

Más megközelítést kell alkalmazni a székelyföldi mezőgazdálkodók és állattenyésztők 

megsegítésére. Kovács István, az EMNP kézdi-, orbaiszéki és bodzavidéki szenátorjelöltje 

sajtótájékoztatón ismertette elképzeléseit. 

 

Toró: maradjon a városvezetésnél Antal Árpád 
2012. november 29. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 

Sajnálatosnak ítéli meg Toró T. Tibor, az EMNP szenátorjelöltje, hogy Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere felelőtlenséggel vádolja az EMNP politikusait. Az Erdélyi 

Magyar Néppárt minden jelöltje vállalja tetteinek, döntéseinek a következményeit, ezért is 

indultak el a választásokon, hogy Székelyföld területi autonómiájának egy esélyt adjanak, 

mivel minden a Néppárt jelöltjeire leadott szavazat az önrendelkezésre leadott szavazat – 

mutatott rá Toró. 

 

Baszkföld pénzügyi politikájára esküszik a Néppárt 
2012. november 29. – Nagy D. István – szekelyhon.ro 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/korteshadjaratra-indultak-a-csikszeki-jeloltek
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/nepszerusito-karavant-indit-a-bbte
http://szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/sorban-attila-parbeszedre-hivja-kelemen-hunort
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/unios-alapokrol-az-emnp
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/toro-maradjon-a-varosvezetesnel-antal-arpad
http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/toro-maradjon-a-varosvezetesnel-antal-arpad
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A Kovászna Megyei Közpénzügyi Igazgatóság székhelye volt a harmadik állomása az 

EMNP által kezdeményezett Sóhivatalok címet viselő tájékoztatássorozatának. Ez 

alkalommal Toró T. Tibor szenátorjelölt a pénzügyi politikákról fejtette ki véleményét. 

 

Ott van és még sincs ott az utca neve 
2012. november 29. – Fancsali Attila – szekelyhon.ro 

22 év eredménye. Levetették! – áll azon a reklámtáblán, amelyet az EMNP 

marosvásárhelyi jelöltjei állíttattak a szerdán eltávolított Isten hozta a/Bine aţi venit in 

strada Kossuth Lajos utcába feliratú helyett. Azért a régi felirat is megmaradt, de jól 

elrejtve. 

 

Észak felé kacsingat a Most-Híd 
2012. november 29. – TASR, hirek.sk, Szabad Újság, Új Szó 

Már készül a 2013-ban sorra kerülő megyei önkormányzati választásokra a Most-Híd. Első 

lépésként 12 klubot alapított olyan járásokban, ahol a pártnak eddig nem volt megyei 

képviselője, vagy ha volt is, nem volt aktív. A TASR szerint Bugárék ezzel azt akarják 

hangsúlyozni, hogy a Most-Híd „északon is erősen és hatékonyan akarja képviselni a 

szlovák és a kisebbségi választók érdekeit”. 

 

November 30-ig kell folyósítani a kisebbségi támogatásokat 
2012. november 29. – TASR, hirek.sk 

A kormányhivatal ezekben a napokban 4,5 millió eurót oszt szét a nemzeti kisebbségek 

kultúrájának támogatására. A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos szerint 

november utolsó napjáig mindenki számlájára befut a várt összeg. A támogatás a 

szlovákiai magyarok és a többi nemzeti kisebbség fesztiváljainak, gyermektáborainak, 

konferenciáinak és egyéb aktivitásainak megvalósulását szolgálja, csakhogy az idén késve 

érkezik. Ez pedig több projekt létét veszélybe sodorta. 

 

Elismerés Felvidék 48 településének 
2012. november 29. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány szeretnék 

megjutalmazni azon településeket, amelyek a szlovákiai népszámláláson pozitív eredményt 

értek el. Az érintett községek december 7-re kaptak meghívást Budapestre a Magyar 

Parlament Delegációs termébe. 

 

A Szövetség a Közös Célokért Budapesten a parlamentben tanácskozott 
2012. november 29. – Felvidék Ma 

A Magyar Országgyűlés épületében, a Nemzeti Összetartozás Bizottság tanácstermében 

tartotta kibővített elnökségi ülését a Duray Miklós vezette Szövetség a Közös Célokért 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/valasztasok/toro-maradjon-a-varosvezetesnel-antal-arpad
http://www.hirek.sk/belfold/20121129155631/Eszak-fele-kacsingat-a-Most-Hid.html
http://www.hirek.sk/belfold/20121129095541/Holnapig-kell-folyositani-a-kisebbsegi-tamogatasokat.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36802-elismeres-felvidek-48-telepulesenek
http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/36793-a-szovetseg-a-kozos-celokert-budapesten-a-parlamentben-tanacskozott
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(SZAKC) társulás. A nemzetpolitikát alakító politikusokkal, jelentős intézmények 

vezetőivel találkoztak. 

 

Kilenc év alatt Szerbia több mint 300 ezer lakosát veszítette el 
2012. november 29. – Vajdaság Ma 

Szerbiának ma 311 139-cel kevesebb lakosa van, mint 2002-ben, derült ki a népszámlálási 

adatokból, amelyeket csütörtökön mutattak be a szerbiai kormányban. Szerbia minden 

része, Belgrádot kivéve, a lakosság lélekszámának csökkenését mutatja, a leginkább Crna 

Trava, Babušnica, Majdanpek és Trgovište községekben fogyatkozott meg a lakosság. A 

negatív népszaporulat és a lakosság külföldre vándorlása a legfőbb oka a szomorú 

statisztikai adatnak, mondta Dragan Vukmirović, a Köztársasági Statisztikai Intézet 

igazgatója a népszámlálás adatait ismertetve. 

 

Regionális konferencia Újvidéken a nyomtatott és internetes kisebbségi 
médiumokról 
2012. november 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A kisebbségi tájékoztatás helyzetének a javítása volt a témája a nyomtatott és az internetes 

kisebbségi médiumokról szóló első regionális konferenciának. A vita három témakörben 

zajlott. Az egyik volt a kisebbségi médiumok pénzelési kritériumainak meghatározása, a 

másik a kisebbségi médiumok internetes kiadásainak fejlesztése, a harmadik pedig „a 

kisebbségi nyelvű médiaipar Szerbiában és a régiós gyakorlat”. 

 

Óbecse: A hatalom első száz napját értékelték 
2012. november 29. – Vajdaság Ma 

Vuk Radojević polgármester és Tamara Ivanišević alpolgármester csütörtökön 

sajtótájékoztatón ismertette, hogy szerintük mi az eredménye a Szerb Haladó Párt, a 

Liberális Demokrata Párt és a Vajdasági Magyar Szövetségből kizárt tagok által alapított 

Óbecséért civil szervezet alkotta koalíció eddigi munkájának. A polgármester elmondása 

szerint az új hatalom 220 millió dináros tartozást örökölt, de a hivatal működésének 

eddigi racionalizációjával ezt az összeget sikerült 160 millió dinárra csökkenteni. 

 

TRANSMIG projektzáró konferencia Szeged–Szabadka 
2012. november 29. – Vajdaság Ma 

Egy 3 évvel ezelőtt indult együttműködés keretében a VMDK Szegedi Tagozata is részt vett 

a Magyar Tudományos Akadémia által végzett kutatásban, mely a Vajdaságból 

Magyarországra irányuló migráció sajátosságait térképezte fel. A nagyszabású munka a 

végéhez közeledik. 2012. december 3-án a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában 

számolnak be az eredményekről. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17597/Kilenc-ev-alatt-Szerbia-tobb-mint-300-ezer-lakosat-veszitette-el.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17597/Kilenc-ev-alatt-Szerbia-tobb-mint-300-ezer-lakosat-veszitette-el.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/17597/Kilenc-ev-alatt-Szerbia-tobb-mint-300-ezer-lakosat-veszitette-el.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14496/Obecse-A-hatalom-elso-szaz-napjat-ertekeltek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14494/TRANSMIG-projektzaro-konferencia-Szeged8211Szabadka.html
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Néprajzi múzeumot építenek Bácsfeketehegyen 
2012. november 29. – Vajdaság Ma 

A bácsfeketehegyi kultúrotthon udvarában jövőre néprajzi múzeumot építenek. A 

beruházás uniós pályázaton nyert eszközökből jöhet létre. Bácsfeketehegy a magyarországi 

Szankkal és Móricgáttal közösen egy határon átnyúló együttműködést támogató IPA 

pályázaton indult, mely a hagyományápolást támogatja. A projektum teljes értéke 256.000 

euró, ebből a bácsfeketehegyi rész mintegy 100.000-et tesz ki. Ebből a pénzből kezdik meg 

az építkezést már február elején.  

 

Iroda a magyar–szerb gazdasági együttműködés serkentésére 
2012. november 29. – Pannon RTV 

Megnyitották a Kárpát Régió Üzleti Hálózat irodáját Újvidéken. A hálózatnak a szabadkai 

után ez a második központja Vajdaságban, amely az Újvidéki Regionális Gazdasági 

Kamara székházában kapott helyet. Azért nyitották meg az irodát, mert Újvidék jelentős 

gazdasági gócpontnak számít Vajdaságban – mondta üdvözlőbeszédében Kovács László, a 

Magyar–Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Szatmáry Kristóf, a Nemzeti 

Gazdasági Minisztérium államtitkára elmondta: amíg az Európai Unió válságát éli, addig a 

Kárpát Régió Üzleti Hálózata a hetedik irodáját nyitja meg.  

 

Fegyir Vascsuk az UNE új rektora 
2012. november 29. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

A „hatalompárti” jelölt nyert az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) rektori székéért 

folytatott küzdelemben. Az oktatási intézmény dolgozói kollektívája múlt csütörtökön 

választott új vezetőt. A rektori hivatal betöltésére kiírt minisztériumi pályázatra hárman 

nyújtották be a jelentkezésüket. Fegyir Vascsuk, az Ungvári Állami Egyetem rektora, aki 

nyár óta az UNE megbízott vezetőjeként is dolgozott, a hatalom, azaz a Régiók Pártja (PR) 

támogatását élvezve pályázhatta meg a posztot. Volodimir Szmolanka pártja, az Egységes 

Közép (JeC) és a Baloga testvérek támogatására számíthatott a megmérettetésben. 

 

Fej nélkül maradhat Erdélyi Béla bronzszobra 
2012. november 29. – Kárpátalja Ma 

Pár napja az egyik ungvári parkban lévő Boksay-Erdélyi-szoboregyüttest vandálok 

rongálták meg, vágást ejtve az Erdélyit ábrázoló műemlék nyakán. A helyzet azóta sem 

változott: a vágás megmaradt, s már nem sok erőfeszítésre van szükség ahhoz, hogy a 

szobor fejét teljesen levágják. A műemlék Ungvár központjában található, és a városi 

önkormányzat tulajdonát képezi, ám az idáig még nem cselekedett. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 
 

http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/14495/Neprajzi-muzeumot-epitenek-Bacsfeketehegyen.html
http://pannonrtv.com/web/?p=33536
http://karpatinfo.net/cikk/ukrajna/fegyir-vascsuk-az-une-uj-rektora
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/14969-fej-nelkul-maradhat-erdelyi-bela-bronzszobra
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Lezárult a Kisebbségi Tanács 2013-as pályázati kiírása 
2012. november 29. – Új Magyar Képes Újság, HMDK  

Múlt pénteken zárult le a zágrábi Kisebbségi Tanács által meghirdetett, 2013-ra szóló 

pályázati kiírás, amelynek célja, hogy a kisebbségi szervezetek és médiák jövőre is állami 

támogatásban részesüljenek. Az idén, Sója Dénes magyar kisebbségi képviselőnek 

„köszönhetően”, több HMDK-s kultúregyesület, népi tánccsoport és népdalkórus nem 

kapott támogatást. A HMDK ügyvezető elnöke, Jankovics Róbert úgy véli, ez jövőre nem 

történhet meg. Ugyanis semmi alapja nincs a Kisebbségi Tanácsnak arra, hogy ezeket a 

szervezeteket újra ne támogassa. 

 

Magyar adventi események Burgenladban 
2012. november 29. – Volksgruppen 

A pénteki nappal kezdődően a burgenlandi magyarok is megnyitják karácsonyi vásáraikat 

és feldíszítik köztéri karácsonyfáikat. Pénteken este 18:30-kor az őriszigeti/Siget in der 

Wart-i evangélikus templom előtt állítják fel a karácsonyfát. Fellépnek a helyi népiskola 

diákjai és a templomi kórus. 
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http://www.huncro.hr/huncro.hr/magyarsagunk/4014-lezarult-a-kisebbsegi-tanacs-2013-as-palyazati-kiirasa
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/aktualis/stories/174615/
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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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