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Megtámadta a Kovászna megyei prefektus a régiós népszavazási határozatot 
2013. november 18. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Szabadság 

Kovászna megye prefektusa, Dumitru Marinescu megtámadta hétfőn a törvényszéken a 

Kovászna Megyei Tanács csütörtökön hozott határozatát, amelyben a megyei képviselők 

népszavazást írtak ki december 8-ra a fejlesztési régió kérdéséről. A prefektusi hivatalnak 

az MTI-hez eljuttatott közleménye idézi azt a törvényi előírást, amely szerint a népszavazás 

kiírására vonatkozó határozat hatályát mindaddig felfüggesztik, amíg a közigazgatási 

bíróság jogerős ítéletet nem hoz a népszavazás ügyében. 

 

Berényi akár még nyerhet is 
2013. november 19. – Új Szó 

Magas magyar szavazói részvétel és Nagy József választóinak átcsábítása – ennek a két 

feltételnek kell teljesülnie ahhoz, hogy Berényi Józsefnek legyen esélye a győzelemre a 

megyei választások szombati 2. fordulójában. Ellenkező esetben beválik a papírforma, s a 

2005 óta regnáló Tibor Mikuš nyeri a Nagyszombat megyei vokscsatát. Berényi 

győzelméhez az is kell, hogy Mikuš támogatóinak szavazókedve ernyedjen, s a KDH-s Ivan 

Uhliarik választóinak nagy része ne a megyeelnököt támogassa. Berényi előnyére válhat, 

hogy ellenfele eddig nem játszotta ki a magyar kártyát, amivel szombaton mozgósíthatná a 

szlovák szavazókat. 

 

Erdély téma a románoknak 
2013. november 18. – Krónika 

Székelyföld autonómiája mellett Erdély, mint önálló régió is a román- magyar párbeszéd 

témája lehet, hiszen a románság körében fokozott az érdeklődés és a fogékonyság ez iránt 

– jelentette ki a Krónikának Sándor Krisztina. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

ügyvezetője a szombaton, Sepsiszentgyörgyön tartott Autonómia és regionalizmus – az 

évtized kihívása című konferencia szervezőjeként úgy értékelte, a magyar-román 

autonómiakonferenciával megtették az első lépést egy úton, értékes előadások hangzottak 

el és a politikai kerekasztal-beszélgetés során tartalmas beszélgetés alakult ki. 

 

A YEPP elnöke a fiatalok munkavállalását szeretné segíteni 
2013. november 18. – transindex.ro, maszol.ro, Szabadság 

A fiatalok munkavállalási lehetőségeinek előmozdítását célzó Európai Munkahelyteremtés 

Tervezetet (Job Creation Plan) hozott létre az Európai Néppárt Ifjúsági Szervezete (YEPP) 

- mondta el Konstantinos Kyranakis, a YEPP elnöke hétfőn, Kolozsváron Molnár Zsolt 

RMDSZ-es parlamenti képviselő, Jakab Adorján MIÉRT elnökhelyettes és Talpas Botond 

MIÉRT Külügyi kabinetvezető társaságában tartott sajtótájékoztatón. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/erdely-tema-a-romanoknak
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Az Európa Tanácshoz fordulnak a régiós referendum kezdeményezői 
2013. november 18. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az Európa Tanácshoz fordulnak a régiósításról szóló referendum kezdeményezői - 

nyilatkozta Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök a Sláger Rádiónak. Tamás 

elmondta, Klárik Attila háromszéki RMDSZ-es tanácsos, a Helyi és Regionális 

Önkormányzatok Kongresszusának tagja tájékoztató levelet küld a helyi és regionális 

önkormányzati ügyekkel foglalkozó ET-fórumnak. 

 

Marinescu: a régió többi megyéjének engedélye is kellene az önállósuláshoz 
2013. november 18. – transindex.ro 

A prefektus közigazgatási egységekkel érvel, noha a referendum a fejlesztési régióra 

vonatkozik. Szerinte a Kovászna megyei emberek érdekeit szolgálja az, ha a régió-ügyben 

nem írják ki a referendumot. 

 

A román nemzet részei az erdélyi magyarok? 
2013. november 18. – transindex.ro 

Úgy tűnik, nem olyan egyértelmű az, hogy az erdélyi magyarok keverik a nemzettagság és 

az állampolgárság fogalmát akkor, amikor saját nemzeti hovatartozásukról beszélnek – 

derült ki abból a felmérésből, amelyet a Kisebbségkutató Intézet kutatói végeztek idén. 

 

Thiesz: mindig kell viselni a trikolór vállpántot? 
2013. november 18. – Erdély Ma 

Bíróságon fellebbezte meg Thiesz János Kovászna város polgármestere a prefektusi 

megrovást, ami azért kapott, mert nem viselte a román trikolór vállpántot. Thiesz János 

elmondta, a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum 55 éves évfordulóján nem viselte a 

szalagot, viszont azért fellebbezett a bíróságon, mert arra kíváncsi, mikor kötelező viselnie 

azt. 

 

Zaklatják a menetelés szervezőit? 
2013. november 18. – Erdély Ma, Háromszék, szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Behívta a csendőrség a Székelyek Nagy Menetelésének egyik szervezőjét, Lukács Lórántot, 

a nyujtódi menetoszlop vezetőjét, és a forgalom korlátozása miatt figyelmeztetésben 

részesítették. Az SZNT képviselői szerint nem kizárt, hogy másokat is berendelnek majd. 

Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács vezetője szerint a hatóságok valószínűleg 

parancsot kaptak, hogy zaklassák az embereket. 

 

Pantelimon: pozitív jel a polgármester bocsánatkérése 
2013. november 18. – szekelyhon.ro 

Újrakezdődött a valós magyar-román párbeszéd – írja nyílt levelében Emil Pantelimon 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) sepsiszentgyörgyi alelnöke a hétvégi „Autonómia és 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=34723
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21779
http://itthon.transindex.ro/?cikk=21758
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=153099&cim=thiesz_mindig_kell_viselni_a_trikolor_vallpantot
http://erdely.ma/autonomia.php?id=153090&cim=zaklatjak_a_meneteles_szervezoit
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/pantelimon-pozitiv-jel-a-polgarmester-bocsanatkerese
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regionalizmus – az évtized kihívása” című konferencia kapcsán, ahol bocsánatot kért Antal 

Árpád a románoktól egy régebbi kijelentése miatt. 

 

Autonómia-konferencia: túl az első állomáson 
2013. november 18. – szekelyhon.ro, Krónika 

Folytatni kívánják a szervezők a hétvégén, Sepsiszentgyörgyön lezajlott 

autonómiakonferenciával indított, a román-magyar párbeszédet szolgáló sorozatot. Az 

érdeklődés mindenképp indokolja ezt. 

 

Kolozsváron a magyar–román futballmúlt tárlata 
2013. november 18. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Kolozsvárra érkezett a Románia–Magyarország labdarúgó-mérkőzések történetét 

bemutató népszerű vándorkiállítás. A tárlatot hétfőn Magdó János, Magyarország 

kolozsvári főkonzulja, Kósa András László, a Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet 

igazgatója, Geréd Imre RMDSZ-es tanácsos és Talpas Botond, az Igen, tessék! mozgalom 

vezetője nyitotta meg. 

 

Fordítást biztosítanak a háromszéki tanácsosoknak 
2013. november 18. – Krónika 

Szinkrontolmácsoláshoz szükséges felszerelést vásárol a Kovászna Megyei Tanács annak 

érdekében, hogy jövő évtől román és magyar nyelven egyaránt lehessen beszélni az 

üléseken. Tamás Sándor tanácselnök szerint azt követően döntöttek a felszerelés 

beszerzése mellett, hogy Kulcsár-Treza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) 

önkormányzati képviselője bejelentette: ezentúl csak magyar nyelven hajlandó 

megszólalni az üléseken. 

 

Kétszeres bírság a diszkrimináló hirdetésért 
2013. november 18. – Krónika 

Két bírságot is kilátásba helyezett az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az 

Informatia Zilei nevű Szatmár megyei napilap számára, mely a magyar nemzetiségűeket 

sértő apróhirdetést jelentetett meg. A CNCD nem csak a szóban forgó álláshirdetés 

közzététele miatt bírságolhatja meg a lapot kiadó céget, hanem információk ki nem 

szolgáltatása miatt is, ugyanis a kiadó nem volt hajlandó eleget tenni a testület kérésének, 

és nem bocsátotta rendelkezésükre a hirdető adatait. 

 

Tőkés megjelenik a becsületbíróság előtt 
2013. november 18. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke részt vesz a Románia csillaga érdemrend becsületbírósága szerdai közgyűlésén, 

amelyen arról döntenek, megvonják-e tőle az érdemrendet – jelentette be hétfőn Kincses 

Előd, az EP-képviselő ügyvédje. 
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http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/autonomia-konferencia-tul-az-elso-allomason
http://kronika.ro/sport/kolozsvaron-a-magyararoman-futballmult-tarlata
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/forditast-biztositanak-a-haromszeki-tanacsosoknak
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/ketszeres-birsag-a-diszkriminalo-hirdetesert
http://kronika.ro/belfold/tokes-megjelenik-a-becsuletbirosag-elott
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Dicsőszentmárton: 140 éves a magyar oktatás 
2013. november 19. – Szabadság 

A dicsőszentmártoni magyar oktatás fennállásának 140. évfordulóját egész napos 

rendezvénnyel ünnepelték szombaton. Fodor Sándor József helyi tanácsos, a Traian 

Általános Iskola igazgatóhelyettesének meghívására a rendezvényen részt vett Winkler 

Gyula és Sógor Csaba, az RMDSZ európai parlamenti képviselői, valamint Brassai 

Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke. 

 

Az RMDSZ a Hídról: most már minden OK 
2013. november 18. – Új Szó 

Az Új Szó kérdéssel fordult az RMDSZ-hez, ugyanis az MKP, a Fidesz és a KDNP mellett 

csak ők nem támogatták, hogy a Most-Híd az Európai Néppárt tagja legyen. A párt 

válaszában leszögezte, következetes maradt ahhoz az elvhez, amely mindeddig a néppárti 

tagfelvételeket jellemezte: nem válik a Néppárt tagjává olyan alakulat, amelynek felvételét 

az illető országból már tagsággal rendelkező párt elutasítja. „Az elutasítás ennek az elvnek 

a betartását és az MKP javaslatának elfogadását jelentette. (…) Az MKP véleményét 

tiszteletben tartottuk, ez így természetes, de mostantól a Hídra is úgy tekintünk, mint az 

EPP rendes tagszervezetére”. 

 

Megyei választások - Trebuľát támogatja az MKP és a Most-Híd 
2013. november 18. – hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja után a Most-Híd is hivatalosan megerősítette, hogy Kassa 

megyében Zdenko Trebuľa jelenlegi megyefőnököt támogatja a megyei választások 

második fordulójában. A két párt a választások első fordulójában is a jelenlegi megyefőnök 

mögött állt. 

 

Specifikus tantárgy keretében oktatná a szlovák nyelvet a Most-Híd  
2013. november 18. – Felvidék Ma 

Hatékonyabbá tenné a Most-Híd párt a nemzetiségi iskolákban az oktatást és a nevelést, 

amit az ún. specifikus tantantárgyak bevezetésével szeretne elérni. A párt specifikus 

tantárgyak alatt azokat a tantárgyakat érti, amelyek segítségével a tanulók 

megismerkedhetnének annak az államnak és nemzetnek a kulturális örökségével, 

amelynek a területén az adott nemzeti kisebbség él. E szerint az elképzelés szerint 

specifikus tantárgy keretében oktatnák a szlovák nyelvet is a nemzetiségi iskolákban. 

 

Párkányban hetvenöt elsős kapott beiratkozási támogatást 
2013. november 19. – Új Szó 

Tegnap Párkányban is kiosztották a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. Az Ady 

Endre Alapiskolában megrendezett ünnepélyes átadón 75 kisdiák vehette át a 10 ezer 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2013/11/18/az-rmdsz-a-hidrol-most-mar-minden-ok
http://www.hirek.sk/belfold/20131118122327/Megyei-valasztasok-Trebulat-tamogatja-az-MKP-es-a-Most-Hid.html
http://www.felvidek.ma/felvidek/oktatas/42684-specifikus-tantargy-kereteben-oktatna-a-szlovak-nyelvet-a-most-hid


 

 

 

 

 

 
6 

forintos támogatást. Az ösztöndíjak párkányi átadásán jelen volt Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, és Fodor Zsuzsanna igazgató, aki bízik 

abban, hogy ezt a létszámot a következő tanévben is sikerül megtartani. 

 

Pótolják a magyar feliratokat 
2013. november 19. – Új Szó 

A hiányzó magyar utcanévtáblák és helységnévtáblák pótlását, valamint a piactéren, a 

sétányon és a Berek parkerdőben található tájékoztató feliratok kétnyelvű megjelölését 

kérik az érsekújvári lakosok. 

 

Ha nem változik, akkor a VMSZ nem támogatja az igazságügyi 
törvénycsomagot 
2013. november 18. – Pannon RTV 

A szerb parlamentben megkezdődött az igazságügyi törvénycsomag részletes vitája. A 

módosítási javaslatok elfogadásával az eddigi 34 helyett 66 Alapfokú Bíróság lesz 

Szerbiában, és 58 alapfokú ügyészség. A beterjesztők szerint a törvénycsomag elfogadása 

hatékonyabbá tenné a szerbiai bíróságok működését. A vajdasági magyarság számára az 

egyik legfontosabb törvénycsomag a bírósági és ügyészségi hálózatról szóló új törvény. Úgy 

tűnik, hogy a szavazónapig nem fog semmi sem változni az eredeti törvényjavaslathoz 

képest, vagyis a magyarok által jelentősebb számban lakott községek közül Óbecsén és 

Zentán áll vissza az alapfokú bíróság. 

 

Alacsony ösztöndíj, kevés kollégium 
2013. november 18. – Magyar Szó 

A tantervek terjedelmesek, a szakirodalom pedig elöregedett, kevés a kollégium, kicsi az 

ösztöndíj, magasak azonban az ösztöndíjfeltételek, nyilatkozta a nemzetközi diáknap 

alkalmából Bojan Vojinović, a Szerbiai Diákunió elnöke. Kiemelte, hogy az elmúlt 35 

évben egyetlen új kollégiumot sem nyitottak meg, a szülők rossz anyagi körülményei miatt 

pedig a diákok nem tudnak albérletet fizetni. A kollégiumok díja 30 százalékkal magasabb 

lett, de az ösztöndíjak nem változtak. 

 

Gyász és remény  
2013. november 18. - Tóth Viktor - Kárpáti Igaz Szó 

November hava Kárpátaljaán a gyász időszaka. A kárpátaljai magyarság ellen elkövetett 

népirtásra emlékezik a régió magyar lakossága. Azokra a tízezrekre, akiket malenykij 

robotra vittek, hogy a legnagyobb kincset, az életet vegyék el sokuktól.  

A magyarlakta településeken, általában a templomkertben emlékmű őrzi az elhurcoltak 

nevét. A veszteség teljes súlyával a Szolyvai Emlékparkban szembesül az ember. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=92887
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http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=15806
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Szomorú évforduló 
2013. november 18. – Új Magyar Képes Újság 

A honvédő háború után Vukovár városának életében november a szerb megszállás 

szomorú évfordulójára való emlékezés, de egyúttal a nemzeti büszkeség hónapja is. Ebben 

a hónapban emlékeznek a város hős védőire, akik a megszállókkal szembeszállva életük 

árán védték hazájukat, otthonukat. A vukovári magyarok minden évben az 

emléktemetőben adóznak a honvédő hősök – köztük a város védelmében elesett 50 

magyar – emlékének. 

 

„Az okos marketing a helyi sajátosságokra épít” 
2013. november 18. – RTV Slovenija Hikda 

A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Lendvai Irodája hétfőn Lendván Helyi Termék Fórumot és 

Képzést szervezett a határ két oldalán élő vállalkozók és gazdák számára. Az eseménynek 

sajnos gyér volt a látogatottsága. 
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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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