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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén Zsolt fogadta az Ukrán Világkongresszus elnökét 
2017. november 27. – MTI, kormany.hu, gondola.hu, karpatalja.ma   

Magyarországra látogatott Eugene Czolij, az Ukrán Világkongresszus elnöke és Maryna 

Iarosevych a szervezet brüsszeli képviselője, akiket Hartyányi Jaroszlavaval, az Országgyűlés 

ukrán nemzetiségi szószólójával együtt az Országházban fogadott Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. A felek a hétfői találkozón a nemrégiben elfogadott 

ukrán oktatási törvény nyomán kialakult helyzetet tekintették át.  Semjén Zsolt leszögezte, 

hogy a már megszerzett kisebbségi jogokból nem lehet visszalépni. Eugene Czolij a Velencei 

Bizottság állásfoglalásának és a párbeszédnek a jelentőségét hangsúlyozta, és áttekintést 

adott az Ukrán Világkongresszus munkájáról. 

 

Az ukrajnai kisebbségi jogokról egyeztetett Semjén Zsolt 
2017. november 27. – MTI, hirado.hu 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes megbeszélést folytatott 

Nesztor Sufrics ukrán parlamenti képviselővel - közölte az MTI-vel hétfőn Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. A találkozón az ukrán-magyar kapcsolatok, az ukrajnai 

magyarság, illetve a magyarországi ukránság éltével összefüggő kérdések mellett érintették a 

jelenlegi ukrajnai politikai helyzetet. A felek egyetértettek a többes állampolgárság 

szabadságában, valamint a kisebbségek szerzett jogainak védelmében - mondta a sajtófőnök. 

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program - szakmai képzéseket tartottak 
2017. november 27. – hirek.sk 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indította el nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programját, amely során felvidéki szakmai partnere a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége. A program keretében egyebek mellett idén novemberben Dél-

Szlovákia-szerte négyféle szakmai képzést tartottak, a legutóbbit a hónap utolsó hétvégéjén 

Komáromban. Minderről Fekete Irén, az SZMPSZ központi irodavezetője tájékoztatta a 

hirek.sk-t. 

 

Felmérés: fölényben a koalíció, mélyrepülésben az igazságszolgáltatás 
2017. november 27. – Krónika 

Az emberek bizalma minimális az igazságszolgáltatásban, a kormányzó Szociáldemokrata 

Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta koalíció pedig 

fölényesen megnyerné választásokat – derül ki a CURS közvélemény-kutató legfrissebb, 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/semjen-zsolt-fogadta-az-ukran-vilagkongresszus-elnoket
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2017/11/27/az-ukrajnai-kisebbsegi-jogokrol-egyeztetett-semjen-zsolt/
http://www.hirek.sk/itthon/20171126220653/Karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-szakmai-kepzeseket-tartottak.html
https://kronika.ro/belfold/felmeres-folenyben-a-koalicio-melyrepulesben-az-igazsagszolgaltatas
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novemberi felméréséből. Az államfőjelöltek versenyében Klaus Johannis államfő 

népszerűsége nagyot zuhant, és gyakorlatilag fej-fej mellett áll a PSD színeiben Bukarest 

főpolgármesterévé választott Gabriela Fireával: egyaránt 37 százalék mondta azt, hogy rájuk 

szavazna, ha „most vasárnap” tartanák az elnökválasztást. A PSD-re a válaszadók 43 

százaléka szavazna, a szociáldemokratákat jócskán lemaradva követi a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) 27 százalékkal. A további sorrend: ALDE (9 százalék), RMDSZ (6), PMP (6), USR (5). 

 

Negatív természetes szaporulatot jegyeztek Hargita megyében  
2017. november 27. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Negatív természetes szaporulatot jegyeztek az év első felében Hargita megyében - derül ki a 

megyei statisztikai igazgatóság adataiból. Az intézmény vezetője, Abos Mária szerint 1441 

gyermek született Hargita megyében az év első hat hónapjában, míg az elhunyt személyek 

száma 1794 volt. Vidéki környezetben még mindig több gyerek születik, mint városon. Míg 

vidéken ezer lakoshoz mérten 4,66 gyerek született, városon ez az arány 3,89. A legtöbb 

újszülöttet Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson és Szentegyházán, míg a 

legkevesebbet Tusnádfürdőn és Bélboron jegyezték be. 

 

„Gyurcsány arra játszik rá, hogy népszerűtlen a határon túliak szavazati joga” 
2017. november 27. – maszol.ro 

A határon túli magyarok szavazati jogával a többség nem ért egyet Magyarországon, de 

Gyurcsány Ferenc megnyilvánulásai miatt akár nőhet is az elfogadottsága – mondta el a 

Maszolnak Székely István Gergő. A politológus a Fidesz és RMDSZ stratégiai szövetségéről is 

beszélt, amely szerinte hosszú távon az önálló erdélyi magyar politikai közösség 

felszámolódásához vezethet. 

 

Elvesztette a pert a felvont székely zászló ügyében, 10 ezer lejes bírságot kell 
kifizetnie Tőke Ervinnek 
2017. november 27. – szekelyhon.ro 

Jogerősen elvesztette a pert Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar Néppárt országos alelnöke a 

csíkszeredai rendőrséggel szemben, így ki kell fizetnie a székely zászló felvonásáért kirótt 10 

ezer lejes bírságot. Tőke Ervin a kedvezőtlen bírói döntés miatt ügyével a strasbourgi Emberi 

Jogok Európai Bíróságához fordult, de az eljárás akár évekig is eltarthat, addig is 

mindenképpen végre kell hajtania az ítéletet. 

 

A térség gazdasági fellendítésének lehetőségeiről értekeztek 
Gyergyószentmiklóson 
2017. november 27. – szekelyhon.ro 

Szükség van a gyergyószéki vállalkozói élet fellendítésére, hiszen ez a térség gazdasági 

fejlődésének a kulcsa – hangzott el hétfőn a Gyergyószentmiklóson szervezett Gazdasági 

konferencián. Emellett szó esett a térséget érintő aktuális gazdasági problémákról, mint 

például a munkaerő-elvándorlás és a szakemberhiány. 

http://itthon.transindex.ro/?hir=49599
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/89108-gyurcsany-arra-jatszik-ra-hogy-nepszer-tlen-a-hataron-tuliak-szavazati-joga
https://szekelyhon.ro/aktualis/elvesztette-a-pert-a-felvont-szekely-zaszlo-ugyeben-10-ezer-lejes-birsagot-kell-kifizetnie-toke-ervinnek
https://szekelyhon.ro/aktualis/elvesztette-a-pert-a-felvont-szekely-zaszlo-ugyeben-10-ezer-lejes-birsagot-kell-kifizetnie-toke-ervinnek
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-terseg-gazdasagi-fellenditesenek-lehetosegeirol-ertekeztek-gyergyoszentmikloson
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-terseg-gazdasagi-fellenditesenek-lehetosegeirol-ertekeztek-gyergyoszentmikloson
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Feljelentést tesz a Szamos folyó szennyezése miatt az EMNP szakpolitikusa 
2017. november 27. – maszol.ro, MTI, Krónika 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) környezetvédő szakpolitikusa, Babos Krisztina 

bejelentette: ügyészségi feljelentést tesz amiatt, hogy - a román-magyar határ közelében levő 

- Vetés községben működő Unicarm hús- és tejfeldolgozó üzem folyamatosan szennyezi a 

Szamos folyót. Az EMNP közleménye szerint a feljelentést az indokolja, hogy ez év májusa 

óta, amikor Baranyi Krisztina, az Együtt szakpolitikusa feltárta a folyószennyezést, több 

alkalommal is felhívták rá a romániai szakhatóságok figyelmét, de a hús- és tejfeldolgozó 

üzem nem változtatott gyakorlatán. Legutóbb november 23-án állapították meg, hogy egy 

csővezetéken sárgás, erősen ammóniaszagú, szerves vegyületekkel szennyezett víz, valamint 

sűrű állagú, büdös, iszapszerű folyadék ömlik a Szamosba. 

 

Iskolaügy: 6-án lesz az első tárgyalás 
2017. november 28. – Krónika 

December 6-án kell megjelenniük a jogilag megszűnt marosvásárhelyi katolikus gimnázium 

volt tanulói szüleinek, illetve a nagykorú diákoknak a korrupcióellenes ügyészség 

kezdeményezésére a volt iskolaigazgató és a volt főtanfelügyelő ellen indított per első 

tárgyalásán. Az ügyben annak ellenére károsult félnek nyilvánították a 445 diákot, hogy a 

szülők ezzel nem értenek egyet. 

 

EU-s támogatásból újul meg a gyalui kastély 
2017. november 28. – Krónika 

Közel 22 millió lejes beruházás keretében újulhat meg a Kolozsvártól 17 kilométerre található 

Gyalu várkastélya, miután a Traditio Transylvanica Alapítvány európai uniós támogatást 

nyert a beruházásra. A hír igaz – erősítette meg a Krónikának Gergely Balázs, a Traditio 

Transylvanica Alapítvány kuratóriumi tagja és intézője, részleteket azonban nem kívánt 

elárulni. Mint mondta, ezeket a közeljövőben tartandó sajtótájékoztatón ismertetik. 

 

Perbe fogva 
2017. november 28. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „biztosak vagyunk benne, hogy a katolikus iskola megalapítását 

átvizsgálók „szakértő szemei” országszerte jó néhány másik tanintézet létrehozásában is 

találnának kivetnivalót, ha arra irányítanák vigyázó figyelmüket. Csak hát ugye miért ne 

éppen a magyar közösség egyik iskoláját szúrjuk ki és miért ne éppen Marosvásárhelyen? És 

miért ne az Országos Korrupcióellenes Ügyosztályt (DNA) uszítsuk rá az ügyre, hogy 

kicsináljon egy szerencsétlen főtanfelügyelőt és iskolaigazgatót, és hogy – jobb dolga híján – 

ártatlan szülők százainak beidézésével, meg-kihallgatásával szórakozzék? December 6-án 

elkezdődik a kirakatper, amelynek bármi is lesz a végkimenetele, a nyertest hivatalosan nem 

a vád és nem a védelem képviseli. Az igazi kárvallottak pedig már most érzik, tudják, hogy mit 

veszítettek”. 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/89127-feljelentest-tesz-a-szamos-folyo-szennyezese-miatt-az-emnp-szakpolitikusa
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MKP: Leverték a komáromi „lázadást” 
2017. november 27. – Új Szó 

A megyei választások eredményét értékelte ki szombaton az MKP Országos Tanácsa. Hoztak 

két komoly operatív döntést is: négy év alatt másodszor oszlatták fel a párt komáromi 

alapszervezetét, és módosították az alapszabályt is. Menyhárt József, az MKP országos elnöke 

azt mondta, az OT ellenvélemény nélkül, három tartózkodással döntött a komáromi 

alapszervezet feloszlatásáról és újjáalakításáról. „Sokan régóta várták Komárom megújulását, 

ez most elkezdődött” – tette hozzá. Az új alapszervezet december végéig alakulhat meg. 

 

A fiatalok 19%-a magyarok mellett sem lakna 
2017. november 27. – Új Szó 

Szlovákia fiatal lakosainak döntő többsége problémásnak tartaná, ha szomszédságában egy 

szélsőséges lakna. A másik oldalon ugyanakkor csaknem ugyanennyien tartanák 

problémának, ha roma vagy muszlim család lakna mellettük – a fiatalok körében tehát 

továbbra is jelen van a kisebbségekkel kapcsolatos intolerancia. A felmérés pártszimpátia 

szerinti bontásban is vizsgálta az intolerancia mértékét. Míg az SaS, a KDH, a Sme rodina és 

az OĽaNO szimpatizánsai viszonylag tolerásnak mutatkoznak, addig a Smer és a Híd 

szavazóbázisa a középmezőnyben foglal helyet. A legkevésbé toleránsak azon pártok 

szimpatizánsai, melyeknél nagyobb hangsúlyt kapnak a nemzetiségi és etnikai kérdések: az 

SNS és a szélsőséges ĽSNS választói, valamint érdekes módon az MKP-szavazók, akik 

intoleránsabbnak mutatkoznak a Kotleba-szavazóknál is. A tanulmány ugyanakkor nem közli, 

mekkora nemzetiségi mintákkal dolgoztak a felmérések során – minél kisebb a minta, annál 

jobban torzulnak az eredmények. 

 

4500 eurós büntetés a DAC-nak 
2017. november 27. – Új Szó 

A Szlovák Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága 4500 euróra büntette a DAC-ot a Slovan 

elleni bajnoki mérkőzés előtti koreográfiáért. A szóban forgó koreográfia a kapu mögötti 

tribünön volt látható, és egy óriási piros-fehér-zöld zászlót formázott. A fegyelmi bizottság azt 

is kiemelte, hogy a szövetség alapszabálya tiltja a vallási és a politikai agitációt a 

futballpályákon.  

 

Bugár Béla – sofőrként kezdte, politikus lett, szépen meggazdagodott 
2017. november 27. – hirek.sk 

Mára számos, korábban jelentős befolyással bíró politikus eltűnt a közéletből, nevük szinte 

feledésbe merült. Nem így Bugár Béla, a Most-Híd elnöke, aki az elmúlt 25 év csaknem 

valamennyi fontos politikai eseményénél jelen volt. Az Aktuality.sk portál megrajzolta a 

politikus portréját, amelyet teljes egészében közölt a hirek.sk. 

 

https://ujszo.com/online/kozelet/2017/11/27/mkp-levertek-a-komaromi-lazadast
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/11/27/a-fiatalok-19-a-magyarok-mellett-sem-lakna
https://ujszo.com/online/sport/2017/11/27/4500-euros-buntetes-a-dac-nak
http://www.hirek.sk/belfold/20171127153149/Bugar-Bela-soforkent-kezdte-politikus-lett-szepen-meggazdagodott.html
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Megújult az első világháború áldozatainak emlékműve Szőgyénben 
2017. november 27. – Felvidék Ma 

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság és a XX. Század Intézet a magyar 

kormány nemzetpolitikai stratégiájához igazodva lehetővé tette a történelmi Magyarország 

területein lévő, I. világháborús áldozatoknak emelt emlékművek, emlékjelek, szobrok 

felújítását. Szőgyénben 1924-ben állíttatott a község emlékművet a 114 szőgyéni áldozat 

tiszteletére, mely emlékmű 93 év után megújult a Bethlen Gábor Alap által meghirdetett 

támogatásnak köszönhetően, amihez csatlakozott a községi önkormányzat is. 

 

Minden nemzeti közösségnek vannak nehézségei, de megoldhatók 
2017. november 28. – Pannon RTV 

Nemcsak Szerbiában, hanem minden országban a nemzeti közösségek nehézségei 

megoldhatók - hangzott el A nemzeti közösségek jogai a szerbiai alkotmányos és 

jogrendszerben elnevezésű kerekasztalon. Ezek sokkal egyszerűbben megoldhatók, mint a 

gazdasági, oktatási vagy egészségügyi gondok - emelte ki Várady Tibor, a nemzeti kisebbségek 

és emberi jogok bizottságának elnöke. Hozzátette, minden európai országban élnek 

kisebbségek, több nyelvet beszélnek és számos kultúrát képviselnek, ugyanakkor 

nehézségekkel szembesülnek. 

 

Jubilál a VMSZ belgrádi városi szervezete 
2017. november 27. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

November 30-án lesz hat éve, hogy Belgrádban megalakult a Vajdasági Magyar Szövetség 

városi szervezete. A jubileumi ünnepséget kedden, november 28-án tartják meg a szervezet 

székházában. Vasárnap egy újabb helyi szervezet is megalakult, a sorban az ötödik. A Belgrád 

Központ, a Belgrád Központ 2., a Zimony 1. és az Újbelgrád helyi szervezetek mellett 

megkezdte a munkáját a Belgrád Központ 3. elnevezésű helyi szervezet is - emelte ki Nebojša 

Marjanović. 

 

Csubela Ferencre és Kiss Antalra emlékeztek Bácskossuthfalván 
2017. november 27. - Pannon RTV 

Családja, barátai, politikustársai körében emlékeztek Csubela Ferencre, a Vajdasági Magyar 

Szövetség első elnökére Bácskossuthfalván halálának évfordulóján. A huszonkét éve tragikus 

autóbalesetben elhunyt politikai vezető egyéniségére és tetteire ma is szívesen gondolnak. Az 

egybegyűltek Kiss Antal református esperesről is megemlékeztek. Az eseményt a VMSZ 

bácskossuthfalvi helyi szervezete és helyi közössége szervezte. 

 

Zenta: A Pető András Kar újabb háromhetes intenzív kurzusa indult el 
2017. november 27. – Vajdaság MA 

Újabb háromhetes intenzív kurzus indult ma délelőtt Zentán a központi idegrendszeri 

sérülésekkel küzdő személyek számára a Semmelweis Egyetem Pető András Kara és a Magyar 

http://felvidek.ma/2017/11/megujult-az-elso-vilaghaboru-aldozatainak-emlekmuve-szogyenben/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/minden-nemzeti-kozossegnek-vannak-nehezsegei-de-megoldhatok
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/jubilal-vmsz-belgradi-varosi-szervezete
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/csubela-ferencre-es-kiss-antalra-emlekeztek-bacskossuthfalvan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21975/Zenta-A-Peto-Andras-Kar-ujabb-haromhetes-intenziv-kurzusa-indult-el.html
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Nemzeti Tanács szervezésében. A kurzuson huszonöt személy vesz részt, a szakemberek 

azonban folyamatos végzik az érintettek felmérését is. 

 

Keskenyúton Emlékérem Ternovácz István újságírónak 
2017. november 27. – Vajdaság MA 

Ternovácz István temerini újságírónak, az Újvidéki Rádió és a Vajdaság Ma munkatársának 

ítélte oda az idei Keskenyúton Emlékérmet a budapesti székhelyű Keskenyúton Délvidéki 

Tragédiánk 1944-45 Alapítvány kuratóriuma. 

 

Egységben a jövő 
2017. november 27. – Kárpáti Igaz Szó 

A hétvégén került sor az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség Nemzeti Tanácsának 

(UMDSZ NT) évzáró ülésére. A megjelentek és vendégek – akik között ott volt Beke Mihály, a 

beregszászi konzulátus első beosztott konzulja, dr. Erdei Péter konzul, illetve Kovácsik 

Antónia, az ungvári külképviselet konzulja –, köszöntése után dr. Spenik Sándor tartott 

elnöki beszámolót. 

 

Munkács 15 óvodájában tanulnak idegen nyelvet 
2017. november 27. – Kárpátalja 

Jelenleg 19 óvoda és 8 oktatási-nevelési intézmény működik a városban. Az oktatási-nevelési 

központok közül egy magántulajdonban van, egy pedig magyar tannyelvű intézmény. 

Már 15 intézményben vezették be az idegen nyelv tanulását, négy csoportban pedig kizárólag 

angol nyelven folyik az oktatás – közölte a Munkácsi Városi Tanács. Az óvodákban összesen 

183 csoport van, 181-ben általános oktatás és foglalkozás folyik, egyben logopédiai, egy pedig 

a speciális igényű gyermekek számára van kialakítva. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 27. – Kossuth Rádió 

 

Románia nemzeti ünnepe előtt felerősödött a magyarellenesség 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21974/Keskenyuton-Emlekerem-Ternovacz-Istvan-ujsagironak.html
http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=32577
http://karpataljalap.net/?q=2017/11/28/munkacs-15-ovodajaban-tanulnak-idegen-nyelvet
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-27_18:30:00&ch=mr1
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Románia nemzeti ünnepe előtt felerősödött a magyarellenesség. Romániában támadás ér 

mindent, ami magyar ügy. Minden gyanús: az őshonos kisebbségek jogaira vonatkozó 

európai kezdeményezést épp úgy, mint a székelyföldi medvekérdés. A Határok nélkül 

riportere beszélget a Hargita Megyei Önkormányzat elnökével, Borboly Csabával. 

 

Nemzetközi konferenciát rendezett Eszenyben a Kárpátaljai Református Egyház 

Az ukrajnai lakosság nemzetiségi alapon való osztályozása, negatív megkülönböztetése, az 

ukrán média magyarellenes uszításai és annak következményei, egy Beregszász központú 

magyar járás kialakítása. Többek között ezekről volt szó azon a nemzetközi konferencián, 

amelyet Eszenyben rendezett a Kárpátaljai Református Egyház - a KMKSZ, és a Holland 

Református Párt politikusai részvételével.  

 

Szlovákiában folynak az egyeztetések a megyei választások után, hogy 

kialakuljanak azok a "kormányzó többségek", amelyek a következő 5 évben 

döntési pozícióba kerülnek 

Szlovákiában folynak az egyeztetések a megyei választások után, hogy kialakuljanak azok a 

"kormányzó többségek", amelyek a következő 5 évben döntési pozícióba kerülnek. A sajtóban 

cikkek, elemzések jelentek meg a Nyitra megyei MKP-és frakció tárgyalásairól, amit az 

érintettek politikai nyomásgyakorlásként értékeltnek. Milyen lehetőségei vannak az MKP-

nak, hogy megyei szinten döntési helyzetbe kerüljön? - kérdezte Farkas Ivánt, az MKP Nyitra 

megyei tanácsának elnökét a Határok nélkül riportere. 

 

Marosvásárhelyen tartotta országos tisztújító küldöttgyűlését az RMDSZ négy 

éve alakult Nőszervezete 

Marosvásárhelyen tartotta országos tisztújító küldöttgyűlését az RMDSZ négy éve alakult 

Nőszervezete, amelynek elnöki tisztségébe újraválasztották Bíró Rozáliát, ugyanakkor a 90 

küldött soraiból ügyvezető elnököt és egy 11 tagú elnökséget is választottak. Erdei Edit 

Zsuzsánna összeállításában először az újraválasztott elnököt halljuk a következő 2 év 

legfontosabb céljairól. 

 

A belgrádi Magyar Kulturális Intézet igazgatójának, Dezső Jánosnak lejárt 

négyéves megbízatási ideje 

A belgrádi Magyar Kulturális Intézet igazgatójának, Dezső Jánosnak lejárt négyéves 

megbízatási ideje. Hogy miként sikerült Szerbiában népszerűsítenie a magyar kultúrát, erről 

kérdezte őt újvidéki munkatársunk, Ternovácz István. 
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A gyerekprogramok kerültek előtérbe a XIV. Kolozsvári Népzene- és néptánc-

találkozón 

A gyerekprogramok kerültek előtérbe a XIV. Kolozsvári Népzene- és néptánc-találkozón. 

Gyerekfoglalkozások, táncház és könyvbemutató is várta a legkisebb néptánc kedvelőket. 

 
 


