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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Pert vesztett Tanasă, továbbra is megjelenhet magyarul Románia hivatalos 
közlönye 
2017. november 28. – Krónika, MTI, maszol.ro, hirado.hu 

A bukaresti táblabíróság elutasította azt a keresetet, amelyben bírósági úton kötelezte volna a 

román kormányt Románia Hivatalos Közlönye magyar nyelvű kiadásának beszüntetésére a 

Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC). A per részleteiről kedden tájékoztatta a 

Bukaresti Táblabíróság sajtóosztálya az MTI-t. A bíróság a hírügynökség rendelkezésére 

bocsátotta a panaszos keresetét és a román kormány főtitkárságának a válaszát. A Dan 

Tanasa blogger által vezetett ADEC - mely a magyar szimbólum- és nyelvhasználat ellen küzd 

- 2015-ben perelte be Románia miniszterelnökét, a román kormányt, a kormányfőtitkárságot 

és a kormányfőtitkárt a Romániában elfogadott törvények, kormányhatározatok, elnöki 

rendeletek szövegét magyarul is publikáló hivatalos közlöny kiadásának a megszüntetését 

kérve. A táblabíróság a november 9-én kimondott ítéletében formai okokra hivatkozva 

utasította el a keresetet. 

 

EU-s delegáció érkezett Kárpátaljára az oktatási törvény kapcsán 
2017. november 28. – karpatalja.ma 

Az Európai Unióból érkezett delegáció tagjai november 27-én az Ungvári Nemzeti Egyetem 

képviselőivel, valamint Brenzovics László parlamenti képviselővel, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökével és Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőjével, 

a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnökével találkoztak Ungváron. Orosz Ildikó 

kifejtette, hogy a 7. cikkely ellentmond Ukrajna Alkotmányának, s nemzetközi törvényekbe 

ütközik. Az állam megsérti a társadalmi szerződést, provokál, és destabilizálja a helyzetet. A 

törvény értelmében az állam szeretné megmondani, hogy milyen nyelven tanuljon a 

kisiskolás, míg az európai gyakorlatban a szülő dönthet arról, hogy gyermeke milyen nyelven 

kezdje el vagy folytassa tanulmányait. 

 

Kulcsár-Terza: a SRI megerősítette, nem minősül terrorizmusnak az 
autonómiakövetelés 
2017. november 28. – Krónika 

A hatályos jogszabályok szerint nem minősül terrorizmusnak, ha valaki Székelyföld területi 

autonómiáját követeli – ezt a választ kapta Kulcsár-Terza József sepsiszentgyörgyi politikus a 

Román Hírszerző Szolgálat (SRI) képviselőitől. A parlamenti képviselő a Krónikának 

elmondta, pár nappal ezelőtt az alsóház emberjogi bizottságában került napirendre a 

hírszerző szolgálat tevékenységének és hatáskörének esetleges bővítése. Ebből az alkalomból 
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meghívták a SRI képviselőit, és Kulcsár-Terza megragadta az alkalmat, hogy feltegye 

kérdéseit. „Arra voltam kívácsi, kimeríti-e a terrorizmus bűntényét, ha valaki Székelyföld 

területi autonómiájáért harcol, azt követeli, hiszen a kézdivásárhelyi terroristaperben is 

szerepelt az autonómiaküzdelem kifejezés. Szerettem volna tisztázni, mi alapján próbálják az 

erdélyi magyarságot nemzetbiztonsági kockázatként megjeleníteni” – részletezte a politikus. 

Elmondta, a SRI képviselőjét szemmel láthatóan zavarta a kérdés, még a törvénykönyvbe is 

belelapozott, majd azt válaszolta, „ez a kérdés nem esik a törvény hatálya alá”. 

 

Hamarosan elkezdődhet a paszmosi Teleki-kastély felújítása 
2017. november 28. – Krónika 

Hamarosan nekiláthatnak a paszmosi Teleki-kastély felújításának, a Beszterce-Naszód 

megyei önkormányzat ugyanis aláírta a finanszírozási szerződést, amelynek révén 

elkülönítették a 680 ezer lejes önrészt is az idén nyáron elnyert mintegy 21 millió lejes 

európai uniós finanszírozás mellett. A Mediafax hírügynökség tájékoztatása szerint a kastélyt, 

amelyet kulturális központtá alakítanak, két év múlva nyitják meg a nagyközönség előtt. Emil 

Radu Moldovan Beszterce-Naszód megyei tanácselnök úgy fogalmazott: a paszmosi Teleki-

kastély Erdély egyik legjelentősebb műemlék épülete. A felújítás költsége 21,78 millió lej, 

ebből a megyei önkormányzatnak 2 százalékos önrészt kellett biztosítania. 

 

A kisvárosok részére is pályázatot írnak ki a Regionális és Operatív Program 
keretében  
2017. november 28. – transindex.ro, Krónika 

Az európai alapokért felelős miniszterrel és a szaktárca szakemberivel egyeztetettek 

november 27-én az RMDSZ együttes frakcióülésének tagjai az elkövetkező időszak EU-s 

alapok felhasználásának lehetőségeiről. A megbeszélésen a Szövetség politikusai számos 

olyan, az erdélyi magyar közösség számára is fontos projektekről tárgyaltak, amelyek 

meghatározóak az ország és a magyar közösség jólétének szempontjából. Szabó Ödön, az 

RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese a megbeszélésen rámutatott arra, hogy az 

erdélyi magyar közösség egyik legfontosabb elvárása az erdélyi autópályák építésének 

befejezése, továbbá az önkormányzatok infrastruktúráinak korszerűsítése, a szociális és 

kulturális hálózatok bővítése és a jelenlegiek megerősítésére.  

 

Az ügyészségen tesz feljelentést az EMNP szakpolitikusa a Szamos szennyezése 
miatt 
2017. november 28. – transindex.ro, Erdély Ma, MTI 

Az ügyészségen tesz feljelentést Babos Krisztina, az Erdélyi Magyar Néppárt szakpolitikusa a 

Szamos szennyezése miatt, az Unicarm hús- és tejfeldolgozó vetési üzeme ugyanis tovább 

szennyezi a folyót annak ellenére, hogy idén május óta több alkalommal is fel lett hívva a 

lakosság és a szakhatóságok figyelme a környezetszennyezésre.  
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Gazdag évet zár a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 
2017. november 28. – maszol.ro 

A legutóbbi támogatási év eredményeiről, a következő ciklus terveiről számoltak be a Nyilas 

Misi Tehetségtámogató Egyesület képviselő kedden, Kolozsváron. A nehéz sorban levők 

felemelése, támogatása nemcsak fontos, de szinte megható is – fogalmazott Mile Lajos 

kolozsvári főkonzul a beszámoló megnyitóján. Péntek János, az egyesület elnöke kiemelte, 

román nyelven tanulókat is támogatnak, mert a magyar szakok nem fedik le a teljes 

spektrumot. A támogatott diákokkal való együttműködés nemcsak egy évig tart: ugyan első 

lépésben egy évre kötnek velük szerződést, de ha az eredmények jók, a diploma megszerzéséig 

kaphatnak támogatást. 

 

A románok egységét jelképező emlékművet emeltetne a Lakócán több román 
szervezet 
2017. november 28. – transindex.ro 

A románok egységét jelképező emlékművet emeltetne az egyesülés centenáriuma alkalmából 

Kovászna megye legmagasabban fekvő pontján, a Lakócán több Kovászna és Hargita megyei 

román szervezet. Az alkotás A nemzeti lét és a románság egységének emlékműve címet 

viselné, és felállításának ötlete a tavaly elhunyt Gheorghe Vrabie képzőművésztől származik, 

aki a Moldovai Köztársaság és Chişinău címerét is tervezte - nyilatkozta az AGERPRES 

hírügynökségnek a Kovászna-Hargita Európai Tanulmányi Központ igazgatója, Ioan 

Lăcătuşu. 

 

Székelyföldön tartanák a fiatal jégkorongozókat 
2017. november 28. – maszol.ro 

Másodszor látogatott el Székelyföldre a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) vezetősége, 

hogy az egy évvel ezelőtt elkezdett együttműködés első eredményeit szemügyre vegyék, illetve 

további fontos lépések megtételére is elszánják a magukat. A látogatás legfontosabb 

hozadéka, hogy megszületett egy megállapodás az MJSZ, valamint a Székelyföldi Jégkorong 

Akadémiát (SZJA) működtető MensSana Alapítvány között, amely garantálja, hogy a székely 

gyermekek nem hagyják el idő előtt otthonukat.  

 

Tízéves az erdélyi magyar többpártrendszer – lakossági fórumot tartanak Tőkés 
Lászlóval Sepsiszentgyörgyön 
2017. november 28. – szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar többpártrendszer kialakulása annak a lakossági fórumnak a témája, 

amelyet szombaton Tőkés László EP- képviselő jelenlétében szerveznek Sepsiszentgyörgyön. 

Bálint József az Erdélyi Magyar Néppárt Kovászna megyei elnöke keddi sajtótájékoztatóján 

emlékeztetett, hogy november 25-én volt tíz éve, hogy Tőkés László független jelöltként indult 

az Európa Parlamenti választásokon, és megszerezte a romániai magyarok szavazatának 40 

százalékát. A szombaton 17 órakor a Székely Nemzeti Múzeumban sorra kerülő lakossági 

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/89143-gazdag-evet-zar-a-nyilas-misi-tehetsegtamogato-egyesulet
http://itthon.transindex.ro/?hir=49620
http://itthon.transindex.ro/?hir=49620
http://www.maszol.ro/index.php/sport/89171-szekelyfoldon-tartanak-a-fiatal-jegkorongozokat
https://szekelyhon.ro/aktualis/tizeves-az-erdelyi-magyar-tobbpartrendszer-n-lakossagi-forumot-tartanak-tokes-laszloval-sepsiszentgyorgyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/tizeves-az-erdelyi-magyar-tobbpartrendszer-n-lakossagi-forumot-tartanak-tokes-laszloval-sepsiszentgyorgyon


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. november 29. 
4 

fórumon Tőkés László jelenlétében veszik számba, hogy a tíz évvel ezelőtti elvárásokhoz 

képest mit sikerült megvalósítani, és mit miért nem. 

 

Patthelyzet az Unirea és a katolikus gimnázium székhelye körül, perrel 
fenyegetőzik Florea 
2017. november 28. – Krónika, szekelyhon.ro 

Feloldhatatlannak tűnik a nézetkülönbség a marosvásárhelyi Unirea Főgimnázium és a 

katolikus gimnázium székhelyének bérleti szerződése ügyében a Státus Alapítvány és a 

polgármesteri hivatal között. A patthelyzet miatt a városvezetés nem tudta kifizetni a bérleti 

díjat. Dorin Florea polgármester perrel fenyegetőzik. 

 

Döcög a kétnyelvűsítés 
2017. november 29. – Krónika 

Rendkívül nehézkesen szerez érvényt a Románia által kilenc éve ratifikált kisebbségi nyelvek 

chartájának a Maros megyei önkormányzat útügyi osztálya, a térségben ugyanis csak elvétve 

találni kétnyelvű útjelző táblákat, és azokat sem a megyei hivatal, hanem jellemzően a helyi 

tanács vagy a közösség saját kezdeményezésre helyezte ki. 

 

Történészszemmel december 1-jéről, március 15-éről, a mértékletes nemzeti 
büszkeségről 
2017. november 29. – Krónika 

Toleráns, európai szemszögből a románok a nemzetépítés momentumaként tekinthetnek 

1918-ra, egy jobb jövő megalapozásaként a maguk, valamint Románia és Erdély valamennyi 

lakója számára – állapította meg a Krónikának adott interjúban Sorin Mitu kolozsvári 

történész. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem tanára úgy véli, a románoknak meg kell 

érteniük, hogy a magyaroknak nem jelent örömet 1918-ra vagy Trianonra emlékezni, szerinte 

ugyanakkor a magyarok részéről is szép volna, ha felfognák, hogy a románok valami olyasmit 

ünnepelnek december elsején, ami fontos számukra. 

 

A mások ünnepe 
2017. november 29. – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nem feltétlenül kell bekapcsolni a televíziót és a rádiót, 

fellapozni a nyomtatott sajtót ahhoz, hogy az ember ráérezzen a nemzeti ünnepére készülődő 

Románia hangulatára. Elég elbeszélgetni román baráttal, ismerőssel, idegennel, és rögtön 

nyilvánvaló lesz, hogy a többségi társadalom tagjai egyáltalán nincsenek elragadtatva az 

elmúlt évtizedekben végbement folyamatoktól, elégedetlenek a politikai osztállyal, a gazdaság 

állapotával. Sőt szerintük nem is haladnak jó irányba a dolgok az országban. Erdély 

elcsatolása, a jelenkori Románia kialakulása után kilencvenkilenc évvel nem mondható el a 

román államról, hogy erős, tekintélyt parancsoló és befogadó lenne. Olyan, amellyel az egyén 

szívesen szerződésre lép”. 
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Jókai Mór szobra felállításának nyolcvanadik évfordulójára emlékeztek 
Komáromban 
2017. november 28. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Jókai Mór írófejedelem helyi szobra 

felállításának 80. évfordulója alkalmából november 28-án délután a Jókai Közművelődési és 

Múzeum Egyesület a Duna Menti Múzeummal karöltve. Közreműködött Boráros Imre, 

Kossuth-díjas színművész. A koszorúzás után az ünnepség a Kultúrpalota dísztermében 

Mácza Mihály történész múltidéző előadásával folytatódott. 

 

Fazekas: Rendkívüli időket élünk 
2017. november 28. – Felvidék Ma 

Lelkésztovábbképzőt tartottak Mályiban és Nagybörzsönyben a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház hét egyházmegyéjének magyar lelkészei számára. A találkozó vendége volt 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke is, akivel Géresi Róbert 

püspökhelyettes beszélgetett az egyház és a világ, a közéleti szereplők és az egyház 

kapcsolatáról, illetve a felvidéki magyarság jelenlegi lelki és anyagi kondíciójáról. A 

pódiumbeszélgetés keretében először a legutóbbi megyei választásokat értékelte az 

eredmények függvényében, majd szólt a magyar állam által támogatott óvodaprogramról is, 

amelybe bekapcsolódott az egyetemes egyház is az érdeklődő egyházközségek által. 

 

A Start-számlát a külhoni magyar kettős állampolgárok is igényelhetik 
2017. november 28. – Pannon RTV 

Januártól a 42 ezer 500 forintos babakötvényként ismert Start-számlát igényelhetik a külhoni 

magyar kettős állampolgárok. Ez azokra a gyerekekre vonatkozik, akik 2017. június 30-a után 

születtek. Együtt a négytagú szabadkai Radaković család. Máté már négyéves, a kis Emma 

pedig éppen két hónapos, így ő már jogosult a 42 ezer 500 forinttal járó babakötvényre, 

ugyanis 2018 januárjától a nem Magyarországon élő magyar állampolgárok számára is 

elérhető válik a babakötvény. A 2017. június 30. után született gyermekek esetében lesz 

igényelhető a támogatás. Emma édesanyja, Orsolya elmondta, mindenképp igénylik a 

segítséget. 

 

Meghosszabbították két Prosperitati-pályázat határidejét 
2017. november 28. - Pannon RTV 

Az alapítvány ügyvezetője a Pannon Televízió Közügyek című műsorának felvételén beszélt a 

pályázati lehetőségekről, illetve azok határidejéről. Két pályázat kiírását hosszabbította meg a 

Prosperitati Alapítvány - mondta Juhász Bálint. Juhász Bálint, ügyvezető, Prosperitati 
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Alapítvány: „A házvásárlási pályázat beadási határideje továbbra is november 30-a, addig 

lehet átadni. Ennek a kiírásnak fogjuk az eredményeit meghirdetni. 

 

Szerbiában hivatalosan is megkezdték a Belgrád–Budapest vasútvonal 
felújítását 
2017. november 28. - Pannon RTV 

Ez az első olyan határon átnyúló projekt, ami a Kína és a közép-kelet-európai országok 

együttműködése keretében megvalósul. A zimonyi vasútállomáson ma kora délután 

hivatalosan is kezdetét vette a Belgrád és Budapest közötti vasútvonal felújítása és 

korszerűsítése. Az eseményen jelen volt Ana Brnabić szerb kormányfő, Zorana Mihajlović 

építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési miniszter, valamint Kína fejlesztési és 

reformügyi nemzeti bizottságának igazgatóhelyettese, Vang Sziáo Táo. 

 

Februárban szerb–magyar kormányülés 
2017. november 29. – Magyar Szó 

A háromnapos Kína–Kelet-Közép-Európa (KKE) csúcstalálkozó keretében Ana Brnabić 

miniszterelnök tegnap Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Li Ko-csiang kínai 

kormányfővel tárgyalt. A bilaterális egyeztetések során a felek elégedett hangnemben 

értékelték a Budapesten megtartott csúcstalálkozót, majd összegezték az országaik közötti 

együttműködés keretében jelenleg megvalósuló programokat, végül pedig megvitatták az 

együttműködés majdani állomásainak sarkalatos elemeit. 

 
  

Tizenhét uniós diplomata Kárpátalján 
2017. november 28. – Kárpátalja 

A Kijevbe akkreditált európai uniós nagykövetségek tizenhét munkatársa látogatott a hét 

elején megyénkbe. Hétfőn Ungváron és Munkácson tájékozódtak, majd kedden ellátogattak 

Beregszászba, ahol a Beregszászi Kossuth Lajos Középiskolában Babják Edit, a Beregszászi 

Városi Oktatási Osztály vezetője, valamint Micik Julianna iskolaigazgató és a tantestület 

tagjai tájékoztatták őket a magyar iskola működéséről, az ukrán államnyelv oktatásának 

helyzetéről, és válaszoltak a felmerült kérdésekre. Az érintettek elmondták a nyugati 

diplomatáknak, hogy a magyar szülők szeretnék, ha gyermekeik megtanulnák az 

államnyelvet, de ugyanakkor ragaszkodnak ahhoz, hogy a többi tantárgyat magyarul oktassák 

továbbra is.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/szerbiaban-hivatalosan-megkezdtek-belgrad-budapest-vasutvonal-felujitasat
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/szerbiaban-hivatalosan-megkezdtek-belgrad-budapest-vasutvonal-felujitasat
https://www.magyarszo.rs/hu/3539/kozelet/174985/Febru%C3%A1rban-szerb%E2%80%93magyar-korm%C3%A1ny%C3%BCl%C3%A9s.htm
http://karpataljalap.net/?q=2017/11/28/tizenhet-unios-diplomata-karpataljan
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Intonáció és a Visegrádi Négyek 
2017. november 28. –volksgruppen.orf.at 

Magyarország július elseje óta vette át a Visegrádi-Négyek együttműködés elnökségét, a Bécsi 

Magyar Nagykövetség a Colegium Hungaricummal közösen ez alkalomból a V-4nek szánja 

Intonation - Intonáció című immár hagyományos koncertjét. 

 

15 perces lesz a Magyar Hírmagazin 
2017. november 28. –volksgruppen.orf.at 

December elsejétől az eddigi 5 perces rádiós magyar hírek helyett naponta 15 perces 

hírmagazin műsorral jelentkezhet az ORF magyar szerkesztősége a radio Burgenlandon. 

Több és részletesebb hír, továbbá könyvtippek, ifjúsági- és gyermek adás, folklór vagy 

rendezvénytippek is helyet kapnak az új adásban. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 28. – Kossuth Rádió 

 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Tőke Ervin 

A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul Tőke Ervin, az Erdélyi Magyar 

Néppárt országos alelnöke, miután harmadfokon is kedvezőtlen ítélet született a székely 

zászló-ügyben. A néppárti politikus azután kapott 10 000 lejes pénzbüntetést, hogy 

Csíkszereda főterén kitűzte a székely lobogót.  

 

December 4-én tartják a frissen megválasztott kassai megyei képviselőtestület 

alakuló ülését 

December 4-én tartják a frissen megválasztott kassai megyei képviselőtestület alakuló ülését. 

Addig azonban folyamatosan egyeztetnek a pártok és a független képviselők, mert a cél a 

kormányzó többség kialakítása a megyében. Erről kérdezte Furik Csaba MKP-és megyei 

képviselőt a Határok nélkül riportere. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2880980/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2880958/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-28_04:30:00&ch=mr1
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A hírek szerint egyesülne a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem az Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemmel 

A hírek szerint egyesülne a marosvásárhelyi Petru Maior Egyetem az Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetemmel.  A két oktatási intézmény fúziója a MOGYE magyar tagozata 

számára katasztrofális következményekkel  járna - mondja Szabó Béla professzor, a magyar 

tagozat vezetője. 

 

Tizedszer tartották meg Szabadkán az 1956-os magyar forradalom emlékének 

szentelt történelmi vetélkedőt 

Tizedszer tartották meg  Szabadkán az 1956-os magyar forradalom emlékének szentelt 

történelmi vetélkedőt. A középiskolás verseny szervezője Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa és a szabadkai Nagy Imre Társaság.  

 

Megtört nád címmel jelent meg három délvidéki újságíró interjúit tartalmazó 

kötete a Reformáció 500. évfordulója alkalmából 

Megtört nád címmel jelent meg a három délvidéki újságíró: Martinek Imre, Szabó Angéla és 

Stanyó Tóth Gizella újságíró interjúit tartalmazó kötete a Reformáció 500. évfordulója 

alkalmából, amelyben a történelmi áttekintés mellett egyéni sorsokon keresztül mutatja be a 

hit megtartó erejét. Nagy Margittal, a könyv szerkesztőjével, az Újvidéki Rádió volt 

szerkesztőjével beszélgetett a Határok nélkül munkatársa a riporterekről. 

 

Időkapszulát találtak Sütő András Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar író 

pusztakamarási szülői házánál az épület udvarának felújításakor 

Időkapszulát találtak Sütő András Herder- és Kossuth-díjas erdélyi magyar író 

pusztakamarási szülői házánál az épület udvarának felújításakor.  Érdekessége, hogy a dátum 

mellé feljegyezték, hogy azon a napon írták, mikor meghalt a falu kisbírója. Ha elkészülnek a 

teljes felújítással, elképzelhető, hogy újabb időkapszulát helyeznek el. 

 
 


