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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

EU-s vezetők arról biztosították Kövér Lászlót, figyelemmel kísérik az ügyet 
2017. november 29. – MTI, 888.hu, Magyar Idők, Magyar szó,karpatalja.ma 

Az Európai Parlament (EP) és az Európai Bizottság elnöke is arról biztosította levélben Kövér 

László házelnököt, hogy figyelemmel kíséri az új ukrán oktatási törvény ügyét. Szilágyi 

Zoltán, az Országgyűlés sajtófőnöke szerdán tájékoztatta az MTI-t a Kövér Lászlónak küldött 

válaszlevelekről. A házelnök még októberben, az ukrán  oktatási törvényt elítélő országgyűlési 

határozat elfogadása után,  fordult levélben Donald Tuskhoz, az Európai Bizottság és Antonio 

Tajanihoz, az Európai Parlament elnökéhez, kifejtve, hogy Magyarország megdöbbenéssel 

fogadta az új ukrán oktatási törvényt, mert az diszkriminálja az ott élő nemzeti kisebbségeket, 

köztük a magyart. 

 

Magyar Nemzeti Kereskedőház: a szülőföldön boldogulást segítik elő a határon 
túli gazdaságfejlesztési programok 
2017. november 29. – MTI, Webrádió, Erdély.ma 

A külhoni magyarok szülőföldön való boldogulásának elősegítése a célja a határon túli 

területeken indított gazdaságfejlesztési programoknak, s ezt a célt a Magyar Nemzeti 

Kereskedőház (MNKH) Kárpát-medencei irodahálózata is segíti – jelentette ki Oláh Zsanett, 

a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója szerdán magyar újságíróknak nyilatkozva a 

felvidéki Gútán, ahol látogatást tett a Figyelő Top200 díjátadóján az év határon túli magyar 

vállalata díjat elnyert Vitaflóra Gúta Malomipari Vállalatnál. 

 

A Rákóczi Szövetség magyar iskola választására bíztatja a határon túli szülőket 
2017. november 29. – MTI, Webrádió, karpatalja.ma 

A Rákóczi Szövetség továbbra is azt javasolja a határon túli magyar szülőknek, hogy román, 

szerb, szlovák vagy ukrán helyett magyar iskolába írassák most még óvodás gyermeküket - 

mondta a szervezet elnöke az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában. Halzl József közölte: 

az erről szóló levelet egy olyan ajándékcsomag részeként adják át óvodás korú gyermeket 

nevelő határon túli magyar családoknak, amely iskolaszereket, mese CD-t, valamint a Balassi 

Intézet füzetét tartalmazza. A civil szervezet vezetője minderről azzal kapcsolatban 

nyilatkozott, hogy a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja keretében újabb hatezer 

magyar óvodás kapott a magyar népszokásokat és történelmet felelevenítő, a magyar nyelvtan 

tanulását játékos módon segítő Balassi-füzetet. 
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Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala bepereli a Római Katolikus Státus 
Alapítványt 
2017. november 29. – transindex.ro 

arosvásárhely Polgármesteri Hivatal bepereli a Római katolikus Státus Alapítványt, amiért 

egyoldalúan felbontotta az Unirea Főgimnáziumnak helyet adó épület bérleti szerződését, 

jelentette be sajtótájékoztatóján Marosvásárhely polgármestere. Dorin Florea kifejtette, nincs 

semmi kifogása az ellen, hogy törvényesen ismét létrehozzák a római-katolikus líceumot, de 

az aggasztja, hogy a szerződés felbontásával, mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik az Unirea 

Főgimnáziumba járnak. A városvezető kifejtette, többször is egyeztetésre hívta az egyház 

képviselőit, hogy tárgyalják újra a szerződést, de az épületet tulajdonló Státus Alapítvány 

ragaszkodik ahhoz, hogy a szerződés nem érvényes. Dorin Florea hozzátette, a következő 

lépés az lesz, hogy perbe hívja az egyházat.  

 

Újabb négy évre kapott bizalmat Pataki Csaba 
2017. november 29. – maszol.ro 

Pataki Csaba újabb négy évre kapott bizalmat kedden délután az RMDSZ Szatmár megyei 

szervezetének elnöke. A megyei küldöttgyűlésen minden RMDSZ tagszervezet küldöttei 

képviseltették magukat kiegészülve a tisztségben lévő politikusokkal, a nőszervezet és az 

megyei ifjúsági tanács küldötteivel. A megyei elnöki tisztségre Pataki Csaba adta le a jelölési 

dossziéját. A küldöttgyűlés utolsó, de legfontosabb momentuma az ő elnöki személyéről való 

szavazás volt. A szavazatszámláló bizottság összesítése alapján 277 érvényes szavazatból 264-

en szavaztak arra, hogy Pataki Csaba folytassa elnökként a megkezdett munkáját. „Nagy 

felelősség ezt a közösséget képviselni nap mint nap, de megéri, még akkor is, ha áldozatokkal 

jár. Az hogy ma itt ennyi küldött megjelent, azt bizonyítja, hogy összetartunk és nagyon sok 

embert érdekel a Szövetség sorsa. Érezvén ezt az erőt, újult lendülettel, a lécet még 

magasabbra téve folytatom azt a csapatmunkát, amit eddig is végeztem. A mai eredmény egy 

csapat és egy értékrend győzelme volt” – zárta megválasztását követően a gyűlést Pataki 

Csaba. 

 

Székely István: a mély állam létezik, de nem hiteles a PSD, amikor párhuzamos 
államot emleget 
2017. november 29. – maszol.ro 

Székely István szerint mély állam létezik, bár általában nem tölt be politikai szerepet. Úgy 

véli: a PSD nem hiteles, amikor párhuzamos államot, politikai alapú üldöztetést emleget. A 

politológus politikatörténeti szemszögből járta körül a fogalmat, és nemzetközi példákkal 

illusztrálta e háttérhatalom működését. 
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Gyűjtést szerveznek a magyar vállalkozónők 
2017. november 29. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Magyar Vállalkozónők Egyesülete gyűjtést szervez a karácsony közeledtével, 

egy anyaotthont és egy korai fejlesztőközpontot szeretnének támogatni. Az adományokat 

december 18-ig gyűjtik, a gyűjtőpontoka minden nap lehet vinni az adományokat. 

 

Ezer év Erdélyben, száz év Romániában 
2017. november 30. – Heti Válasz – Ablonczy Bálint 

„Romániának nincsenek közös nagy eredményei, ezeket kell pótolni magyarellenességgel” – 

mondja Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke közellenség, amióta kimondta: a magyarok nem 

ünneplik 1918. december 1-jét. A politikus a határon túli magyarokat megtámadó Gyurcsány 

Ferencnek is üzen. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. november 30. lapszámában olvasható.) 

 

Fico bizalmi szavazással kötné össze a képviselői bérek befagyasztását 
2017. november 29. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Robert Fico miniszterelnök arra számít, hogy a parlament megváltoztatja a képviselői 

fizetések befagyasztásával kapcsolatos nézeteit. Ha ez nem történik meg az év végéig, a 

kormány iránti bizalmi szavazással köti össze a javaslatot. „Különös helyzetbe kerültünk, 

nyilván valami működésképtelenné vált, miután a kormányjavaslat még a kormánypárti 

képviselőknél sem találta megértésre” – értékelte a helyzetet Marek Maďarič , a kormány 

alelnöke, kulturális miniszter. Mint mondta, valószínűleg a kommunikáció mondott csődöt. 

 

Az SNS és a Most-Híd a Smert kritizálja. Bugár: A parlament nem lehet a 
kormány szolgája 
2017. november 29. – Körkép, Új Szó 

„A parlament nem lehet a kormány szolgája. A kormányfő rossz utat választott, ha elő akarja 

írni, hogyan szavazzanak a képviselők, különben bukik a kormány” – nyilatkozta Bugár Béla 

azután, hogy Robert Fico miniszterelnök kilátásba helyezte, akár a kormánnyal szembeni 

bizalmi szavazással is hajlandó összekötni a képviselői fizetések befagyasztásáról szóló 

törvénytervezetet. 

 

Focus-felmérés: erősödnek az ellenzéki pártok 
2017. november 29. – bumm.sk, Körkép, hirek.sk, Új Szó 

Ha most kerülne sor a parlamenti választásokra, akkor a Smer-SD 24 százalékkal győzne a 

FOCUS közvélemény-kutatása szerint. A 2. helyre a Szabadság és Szolidaritás (SaS) kerülne 

14,2 százalékkal, a 3. helyen az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OĽaNO) 

végezne 12,5 százalékkal. 
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Аz eurorégiók közgyűlésén vett részt Pásztor István 
2017. november 29. - Pannon RTV 

A vajdasági képviselőház elnöke az eurorégiók közgyűlésén szólalt fel Maastrichtbеn. 

Ahogy Európa egészének, úgy az államoknak és az országok régióinak is megvannak azon 

prioritásai, amelyeket nem szabad figyelmen kívül hagyni - mondta Pásztor István 

Maastrichtbеn. 

 

Budapesten tanácskoztak az MNT és a Szerb Országos Önkormányzat képviselői 
2017. november 29. - Pannon RTV 

Az MNT delegációját a Szerb Országos Önkormányzat székhelyének megtekintése után a 

magyar parlamentben fogadták. Soha nem volt még ilyen jó a viszony Magyarország és 

Szerbia között, valamint Magyarországnak érdeke, hogy Szerbia tagja legyen az Európai 

Uniónak, így támogatja annak eurointegrációs útját - mondta Latorcai János, a magyar 

Országgyűlés alelnöke a Magyar Nemzeti Tanács és a Szerb Országos Önkormányzat közös 

tanácskozásán, Budapesten. 

 

A Bethlen-pályázatok benyújtási határideje december 21. 
2017. november 29. - Pannon RTV 

A regionális vajdasági pályázatok keretösszege 80 millió forint. Több mint 720 millió forint a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt pályázat központi keretösszege, hangzott el a 

Szabadkán tartott tájékoztató napon. A regionális vajdasági pályázatok keretösszege 80 millió 

forint. A pályázat célja a Szerbiában élő magyar közösség szülőföldjén való boldogulásának 

segítése. A pályázatok benyújtási határideje 2017. december 21. A jelentkezés elektronikus 

formában történik a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer segítségével.     

 

Igor Mirović látogatása: Több pénz Temerinnek 
2017. november 29. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Temerin a korábbi évektől eltérően a jövőben sokkal több pénzre számíthat – jelentette ki ma 

Igor Mirović, vajdasági kormányfő községbe tett látogatása során. Hivatalában Đuro Žiga, 

polgármester fogadta, akivel áttekintették az elmúlt másfél évben megvalósult beruházásokat, 

de szó esett a jövőben esedékes projektumokról is. 

 

Szakmai együttműködés a Nyíregyházi Állatpark és a II. Rákóczi Ferenc 
Kárpátaljai Magyar Főiskola között 
2017. november 29. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Nyíregyházi Állatpark között 2016-ban 

közös szakmai kapcsolatfelvétel történt, melynek eredményeként sikeres együttműködési 
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megállapodást kötött a két intézmény. A megállapodás keretében biológia szakos főiskolai 

hallgatók rendszeresen részt vehetnek a Nyíregyházi Állatpark zoológiai-biogeográfiai 

tematikájú terepgyakorlatain, ahol a diákok megismerkedhetnek az állatparkban folyó 

nemzetközi fajmegőrzési programok részleteivel, így a későbbiekben is hasznosítható 

állatökológiai és zoopedagógiai tapasztalatokat szerezhetnek. 

  

Közös Advent 2017 – vasárnap meggyújtják az első gyertyát Beregszászban 
2017. november 29. – karpatalja.ma 

Hagyománnyá vált, hogy Beregszász elöljárói, történelmi egyházai és civil szervezetei Közös 

Advent címszó alatt valósítják meg a várakozás időszakában rendezett programjaikat. A város 

lakói és vendégei advent minden vasárnapján kulturális rendezvényen vehetnek részt a 

főtéren, melyek fő motívuma a közös gyertyagyújtás lesz. Az első gyertyagyújtási ünnepség 

december 3-án a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség közös szervezésében valósul 

meg. 

  

A Rákóczi-főiskola munkatársai az MTA debreceni tudománynapi rendezvényén 
2017. november 29. – karpatalja.ma 

2017. november 24-én a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában szervezett Ember és 

társadalom című tudományos szimpóziumon mutatkozott be a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola két kutatóintézete. A Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi 

Kutatóközpontot Dobos Sándor, a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontot pedig Hires-

László Kornélia képviselte. 

 

Adventindító Katalin 
2017. november 29. –nepujsag.net 

A bő tíz éve újjáélesztett Katalin-napi kézműves vásár Lendva hagyományos rendezvénye lett. 

Idén a szerencsésen szombatra eső november 25-ének kedvezett az időjárás is. A rendezvényt 

szinte reggeltől késő délutánig látogatták az emberek, az árusok – a hazaiak mellett a 

Muravidék szélesebb térségéből, valamint Zala és Vas megyéből érkeztek – is elégedett 

mosollyal zárhatták a napot. A Katalin-napi vásárnak sajátos hangulatot ad a közelgő adventi 

időszak is, kínálata már az ünnepre hangol mindenkit. 

 

A bencés szerzetesre emlékeztek Pártosfalván 
2017. november 29. – nepujsag.net 

A Pártosfalván született és Magyarországon bencés szerzetesként élő és tevékenykedő Kühár 

Flórisra emlékeztek vasárnap a szülőfalujában. A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti 

Önigazgatási Közösség tavaly szobrot emelt a szerzetes emlékére a helyi katolikus 

templomnál, idén pedig újabb megemlékezéssel tisztelegtek Kühar munkássága előtt. 

Vasárnap a pártosfalvi katolikus kápolnában ünnepi szentmisére várták a helyieket, a 
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szertartást Bešter Stane kapucinus szerzetes celebrálta. A szentmise után a szobor előtt 

folytatódott a tiszteletadás, ahol Vugrinec Zsuzsa, a nemzetiségi közösség helyi elnöke a 

bencés szerzetes életéről, munkásságáról tartott beszédet. Ezt követően a jelenlévők, köztük a 

Kühar család leszármazottai, illetve Kovács Ildikó, a Lendvai Magyar Főkonzulátus gazdasági 

attaséja elhelyezték koszorúikat a szobor lábánál. 

 

Pozitív visszhangok a pesti konferencián is 
2017. november 29. – nepujsag.net 

Múlt pénteken a Magyar Országgyűlésben a nemzetpolitikai Államtitkárság és a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet a Magyarország és Szlovénia között 25 évvel ezelőtt megkötött 

kisebbségvédelmi megállapodás évfordulójának tiszteletére konferenciát szervezett. A 

konferenciát Kövér László magyar és Milan Brglez szlovén házelnök nyitotta meg. 

 

Házelnökök találkozója Budapesten 
2017. november 29. – nepujsag.net 

– A magyar–szlovén politikai kapcsolatok kiválóak, az egyik legjobb kapcsolat a szomszédos 

országok közül Szlovéniához fűzi Magyarországot – mondta Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke csütörtökön az Országházban, miután Milan Brglezzel, a szlovén parlament elnökével 

találkozott.  

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 29. – Kossuth Rádió 

  

Nem minősülhet terrorizmusnak a székelyföldi autonómiáért folytatott harc 

Nem minősülhet terrorizmusnak a székelyföldi autonómiáért folytatott harc, ezt a választ 

kapta egy1  háromszéki képviselő a román parlamentben a Román Hírszerző Szolgálat 

képviselőitől.  

 

Merre tovább, keresztény Európa? 

Merre tovább, keresztény Európa? A kérdésre felvidéki és szlovák egyetemi oktatók valamint 

Soltész Miklós  egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár 

válaszolt Révkomáromban, a Selye János Egyetemen megtartott pódiumbeszélgetésen. 

M
u

ra
vi

d
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http://nepujsag.net/nemzetiseg/3983-pozit%C3%ADv-visszhangok-a-pesti-konferenci%C3%A1n-is.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/3984-h%C3%A1zeln%C3%B6k%C3%B6k-tal%C3%A1lkoz%C3%B3ja-budapesten.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-29_04:30:00&ch=mr1
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A CEMO az Emberi Jogok Európai Bíróságához fog fordulni a kétnyelvű 

utcanévtáblák ügyében 

A Civil Elkötelezettség Mozgalom, a CEMO az Emberi Jogok Európai Bíróságához fog 

fordulni  a kétnyelvű utcanév táblák ügyében, miután a romániai Legfelső Bíróság jogerős 

ítéletében kimondta: nem minősül diszkriminációnak a kétnyelvű utcatáblák hiánya. 

 

Két szék közül a pad alá – Romániában ilyen helyzetben vannak a kisvárosok 

Két szék között a pad alá, Romániában ilyen helyzetben vannak a kisvárosok, mert nem 

pályázhattak a Regionális és Operatív Program kiírásaira. Nagyvárosnak túl kicsik, községnek 

túl nagyok. Az RMDSZ javaslatára a kisvárosok részére is pályázatot írnak ki, legkorábban 

februártól léphetnek életbe a változások. 

 

Iskolába hívogató Temesváron 

A beiratkozás csak februárban kezdődik a romániai közoktatási rendszer előkészítő 

osztályaiba, de a temesvári Bartók Béla líceum már most ismertette kínálatát a szülőkkel. Az 

Iskolába hívogató címet viselő szülői találkozó résztvevői megismerkedhettek az 

osztálytípusokkal,  az iskolatámogató programokkal. Nagy volt az érdeklődés.  

 

Vajdasági Magyar Népmesemondó Verseny 

A Szabadkai Nagycsaládos Egyesület szombaton 5. alkalommal rendezte meg a Vajdasági 

Magyar Népmesemondó Versenyt.  Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa ezúttal is a 

jutalomkönyvekkel támogatta a rendezvényt. Benák-Búcsú Emesét, a nagycsaládos egyesület 

elnökét kérdezi elsőként a Határok nélkül riportere. 

 
 


