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2016. október 28. – MTI, mno.hu, Magyar Idők, hirado.hu, InfoRádió, 888.hu, 24.hu,
karpatalja.ma, Kárpátalja
Magyarország továbbra is elkötelezetten támogatja Ukrajna európai integrációs törekvéseit,
és elfogadhatatlannak tartja, hogy az Európai Unió még mindig nem adott vízummentességet
az ukrán állampolgároknak - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
pénteken Kijevben ukrán kollégájával, Pavlo Klimkinnel folytatott megbeszélését követő
közös sajtótájékoztatón. A magyar diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy Kijev a
vízummentesség minden feltételét teljesítette. Kiemelte, hogy Magyarországnak Ukrajna
nagyon fontos gazdasági, kereskedelmi és politikai partner. Magyarország abban érdekelt,
hogy a szomszédjai erősek legyenek, és ez a kárpátaljai magyarság érdeke is.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Potápi: a moldvai csángók mindig is ragaszkodtak az identitásukhoz
2016. október 30. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők
A Magyarországon élő moldvai csángók az identitásukhoz való szüntelen ragaszkodásuknak
köszönhetik megmaradásukat – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára szombaton a moldvai csángó magyarok betelepülésének 75. évfordulója
alkalmából szervezett ünnepségen. Potápi Árpád János rámutatott, hogy 1945 és 1947 között
163 család, ezer csángó magyar érkezett Baranya megyébe, akiket Egyházaskozárra,
Szárászra, Mekényesre és Bikalra telepítettek le úgy, hogy kitelepített svábok házaiban vagy
sváb lakosok mellett kaptak elhelyezést. A bizonytalanság mellett immár lelkiismeret
furdalásuk is volt, úgy érezték, másodszor veszik el valakinek az otthonát. Egy olyan kor
szellemségének következményeit kellett viselniük, amely testvérekből akart ellenségeket
faragni – mondta Potápi Árpád János.

Lármafák gyúltak az autonómiáért
2016. október 30. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma. Háromszék, Nyugati
Jelen, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap
Lármafák gyújtásával, őrtüzek, fáklyák és gyertyák ezreinek fényével világították meg a
Székelyföldet vasárnap este a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kezdeményezett
Székelyföld autonómiájának napján, ezáltal hangsúlyozva a térség autonómiatörekvéseit. A
megmozduláshoz Erdély és a Kárpát-medence más településein, többek között Kolozsváron
és Budapesten is csatlakoztak, illetve vasárnap délelőtt számos templomban is a székelyföldi
autonómiáért imádkoztak, eleget téve az SZNT felhívásának. Az alkalomból valamennyi
településen felolvasták az SZNT kiáltványát, amelyben kifejtik: ily módon kívánják Románia
kormánya és a nagyvilág tudomására hozni, hogy a Székelyföld létezik.
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Először tart kulturális programot a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség
2016. október 29. – MTI, M1
Először tart Magyarországon programsorozatot a Lembergi Magyar Kulturális Szövetség,
kiállítás és komolyzenei koncert is szerepel a kínálatban. Az M1 aktuális csatorna híradójában
elhangzottak szerint Budapesten a Magyarság Házában Magyar motívumok címmel nyílt
kiállítás, amely november 27-ég látogatható. Szombat délben a Szent István-bazilikában adott
koncertet a Camerata kamarazenekar, a hangversenyt este a Gödöllői Királyi Kastélyban is
megtartják. Szarvas Gábor, a 27 éve Ukrajnában alakult szervezet elnöke a híradónak azt
mondta: ezekkel a programokkal szeretnék felkelteni a fiatalok érdeklődését, hogy ápolják a
kultúrájukat Ukrajnában, mert addig él a kis közösség, amíg megvan a kultúrája és
anyanyelve.

Vezető hírek

2016. október 30. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó, Vajdasági RTV
Vasárnap délután Csúrogon, a Megtépázott Krisztus című szoborcsoport előtt emlékeztek az
1944/45-ös ártatlan magyar áldozatokra. A Magyar Nemzeti Tanács és Teleki Júlia által
szervezett eseményen a hozzátartozók mellett közéleti szereplők hajtottak fejet az emlékmű
előtt. Pirityiné Szabó Judit, a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának
főosztályvezetője arra emlékeztetett, hogy milyen hosszú út vezetett a végtisztesség
kiharcolásához. Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség
elnöke szerint bár az 1944/45-ös eseményeknek nincs központi emlékhelye, Csúrog mégis
jelképes pont lett.

Magyarország

Az 1944/45-ös ártatlan magyar áldozatokra emlékeztek Csúrogon

Tartottak a kommunisták Mindszenty mártíromságától
2016. október 30. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Demokrata, Magyar Nemzet, Pesti
Srácok, Magyar Hírlap
Mindszenty József élete a 20. század magyar szenvedéstörténete, a hercegprímást a
kommunista hatalom csak azért nem végezte ki, mert tartottak attól, hogy mártír lesz belőle mondta Lezsák Sándor vasárnap Dombóváron, a bíboros szobrának avatásán. A Szent
Orsolya Iskolaközpontban rendezett ünnepségen az országgyűlés fideszes alelnöke, egyben a
Mindszenty Társaság elnöke hangsúlyozta: a hercegprímás tanítása az volt, hogy
Magyarország keresztény ország maradjon, és ez segít bennünket egy olyan, fenyegetett
világban, ahol “vigyázó szemünket már nem Moszkvára, hanem Brüsszelre vetjük”. Potápi
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az egyházi
személyiség 1956-os beszédét idézte, amely szerint az októberi harc nem forradalom, hanem
szabadságharc volt. Az államtitkár párhuzamot vont Mindszenty József és Márton Áron
(1986-1980), Erdély püspöke között; az üldöztetés, börtön, halálbüntetés sem tántorította el
őket attól, hogy felszólaljanak egyházukért és a magyar nemzetért.
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2016. október 30. – MTI, hirado.hu, M1, ATV, mno.hu, Magyar Idők, Krónika, Erdély Ma
Küzdelmes és hosszú út vezet az autonómia megszerzéséig, bár elvi kifogás nem lehet ellene,
nincs olyan nemzetközi testület, amely azt mondaná, kötelező megadni az autonómiát –
hangsúlyozta Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója vasárnap az M1
aktuális csatornán. Az igazgató a székelyföldi autonómiáról szólva azt mondta: jelenleg „nem
áll a zászló” az autonómia ügyének a nemzetközi porondon, viszont sok kedvező példa van
Nyugat-Európában.

Petíció az EP-ben az erdélyi restitúció ügyében
2016. október 28. – Krónika, MTI, Erdély Ma
Az erdélyi, illetve a felvidéki magyarságot érő jogsértések miatt három ügyben négy petíció
fekszik az Európai Parlament petíciós bizottságának asztalán – jelentette be Tőkés László, a
Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke
pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. „Az egyik a kommunizmus idején elkobzott egyházi
ingatlanok visszaadásának érdekében született, a másik a szlovák állampolgárságuktól
önkényesen megfosztottak ügye. Két petíció is született a Benes-dekrétumok hatályon kívül
helyezésének ügyében" – sorolta a politikus. Mint elmondta, az egyházi ingatlanok ügye a
tulajdonjogot és a vallásszabadságot sérti. Példaként említette, hogy csak szeptemberben 12
visszaszolgáltatási kérelmet utasítottak vissza a román hatóságok és újból államosították a
református Székely Mikó Kollégiumot.

Erdély Magyarország

Kántor Zoltán: Még hosszú az út a székely autonómia megszerzéséig

Plakátháború: Dacian Cioloș is beszólt az RMDSZ-nek
2016. október 28. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Egyetlen romániai régiót sem kell megmenteni és elszigetelni Bukaresttől, hanem a régiókat
minél jobban össze kell kötni egymással – jelentette ki pénteken Dacian Cioloș
miniszterelnök. A kormányfőt az RMDSZ több erdélyi nagyvárosban kihelyezett, vitát kiváltó
reklámmolinóiról kérdezték újságírók. Kifejtette: meg kell találni a módját, hogy az
infrastruktúrában és más területeken is minél jobban összekössék egymással Románia
régióit, ahelyett, hogy elszigetelnék egymástól őket, ahogyan Cioloș szerint az RMDSZ
szlogenje állítja. A szilágysági származású Cioloș szerint az erdélyieknek nincs okuk igazán
panaszra, hiszen Erdély és Bánság jó ütemben fejlődött a rendszerváltozás után. A gazdasági
fejlődés egyenlőtlenségeinek felszámolását nevezte meg fontos feladatként a kormányfő, aki
szerint főleg Románia déli és keleti részén jelent ez kihívást.

Mégsem engedélyezi a kolozsvári városháza a Musai-Muszáj „kacsintós”
kétnyelvű tábláit
2016. október 28. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma
Nem járul hozzá a kolozsvári polgármesteri hivatal a Musai-Muszáj egyesületnek a Com'on
Kolozsvár pályázaton első helyen végzett projektjének kihelyezéséhez. A terv szerint
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közszállítási járműveken helyeztek volna ki olyan 3D-táblákat, amelyeken egyik szögből
Kolozsvárnak csak a román nyelvű helységnévtáblája látszott volna, más szögből pedig a
magyar tábla is. Oana Buzatu, a polgármesteri hivatal szóvivője a Transilvania Reporternek
azt mondta, megvizsgálták a kihelyezni kívánt táblát, és közölték a Com'on Kolozsvár
lebonyolítóival (Közösségi Alapítvány és a PONT Csoport), hogy kötelességük meggyőződni
arról, hogy a támogatott projektek betartják a versenykiírás feltételeit és a hatályban levő
törvényeket. A tábla egy folyamatban levő perre vonatkozik - mondta még Buzatu.

Illyés Gergely: Dacian Cioloș lehet a PNL mentőöve
2016. október 28. – transindex.ro
A hét elején Dacian Cioloșt nevezte meg a PNL a miniszterelnök-opciójaként. Johannis is
mellette tette le a voksát, azonban Cioloș továbbra sem vállal formálisan pártpolitikai
szerepet. Illyés Gergely politológust arról kérdezték, hogy mit is akar a miniszterelnök,
melyek a motivációi.

Magyarul szavalt a BBTE rektora a Fehér Holló Médiaklub gáláján
2016. október 28. – maszol.ro
Bemutatták Kolozsváron a Fehér Holló Médiaklub által gondozott, a román-magyar
együttélés pozitív oldalaira rávilágító írások füzérét tartalmazó, Antologia Corbii Albi 2015 –
“ZBOR PE LOC”című kötetet – számolt be a médiaklub. A rendezvényre nemcsak az ország
minden sarkából összegyűlt “fehér hollók” voltak kíváncsiak, de az a több mint száz román
gimnazista is, aki valós érdeklődést mutatva a tematika iránt, megtöltötte a Kolozsvári Rádió
nagytermét. A Fehér Holló Médiaklub anyagi juttatással is járó nagydíját Essig József
televíziós újságíró vette át. A másfél órás, kétnyelvű bemutató egyik érdekes színfoltja IoanAurel Pop, a BBTE rektorának a felszólalása volt, amelynek a végén a professzor magyarul
szavalta Ady Endre versét, kiváló akcentussal: „A Szajna partján él a Másik / Az is én vagyok,
én vagyok…”

Ismét halasztottak Rádulyék perében
2016. október 28. – szekelyhon.ro
Az Országos Korrupcióellenes Igazgatóság (DNA) ügyészének késlekedése miatt újabb
halasztást rendelt el pénteken délelőtt a marosvásárhelyi bíróság bírója a Ráduly Róbert
csíkszeredai polgármester és Szőke Domokos csíkszeredai alpolgármester perében.

Zöld út a Csiky főgimnázium teljes felújításához
2016. október 28. – Nyugati Jelen
Nem voltak hiábavalóak az RMDSZ-es városi tanácsosok – Bognár Levente és Szabó Mihály –
által a megye egyetlen magyar középiskolája érdekében kifejtett erőfeszítések: a pénteki
tanácsülésen egy olyan határozattervezetre bólintott rá a képviselőtestület, mely által teljes
egészében felújíthatják a Csiky Gergely Főgimnázium régi épületét. A megszavazott
dokumentum értelmében a Csiky épülete közel 1,9 millió lejből újul meg, az önkormányzat
következő lépése az alpolgármester szerint ezt a forrást elkülöníteni a városi büdzséből.
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2016. október 29. – Krónika, MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen
Kelemen Hunor szerint a szabadságért folyó mai küzdelem bonyolultabb és
megfoghatatlanabb, mint a hatvan évvel ezelőtti, és ma a bizonytalanság, a széthúzás és a
kishitűség a legnagyobb ellenség. Az RMDSZ elnöke az 1956-os forradalom évfordulója
alkalmából tartott péntek esti kolozsvári rendezvényen mondott ünnepi beszédet. Horváth
Anna – tisztségéből felfüggesztett – kolozsvári alpolgármester korábbi szavait idézve
kijelentette: „Ha bárkit közülünk félreállítanak, százak lépnek a helyébe, hogy folytassák,
amit elkezdtünk. Ebben rejlik a mi erőnk. Ez az egyetlen esélyünk a győzelemre.” Kelemen
Hunor kijelentette: a cél adott. „Egy olyan Erdély építése, ahol biztonságban vannak jogaink.
Ahol gyermekeinknek van jövője, ahol a tisztességesen dolgozó embert megbecsülik és
megfizetik. Egy olyan Erdélyt építünk, ahol a magyar és a román társadalom tud közösen
gondolkodni, tervezni és eredményeket felmutatni. És igen, ahol az adónkat ránk költik. Egy
olyan Erdélyt, ahol nem volt hiábavaló a szabadságért folytatott küzdelem” – fogalmazott.

Erdély

Kelemen: a bizonytalanság, a széthúzás és a kishitűség az ellenségünk

Kelemen Hunor: 2018-ig módosítani kell az alkotmányt
2016. október 29. – transindex.ro, Nyugati Jelen
Az 1918-as egyesülés centenáriumi évéig, 2018-ig módosítani kell Románia alkotmányát,
belefoglalva a gyulafehérvári nyilatkozatban megfogalmazott ígéreteket - nyilatkozta
szombaton Nagyváradon Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Amennyiben a modern román
állam erkölcsi és jogalapját az 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés képezi, törvényi erővel kell
bírniuk azoknak az ígéreteknek is, amelyeket a kisebbségekre vonatkozóan tesz az ott
elfogadott nyilatkozat az oktatással, kultúrával, közigazgatással és igazságszolgáltatással
kapcsolatban - hangsúlyozta a szövetségi elnök.

Az UNESCO felvette Verespatakot a világörökséggé nyilvántartásra javasolt
helyszínek listájára
2016. október 29. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen
Corina Şuteu művelődési miniszter bejelentette szombaton, hogy az Egyesült Nemzetek
Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO felvette Verespatakot a
világörökséggé nyilvánításra javasolt helyszínek listájára, ami fontos lépést jelent afelé, hogy
felkerüljön a helyszín a szervezet szűkített világörökségi listájára. A kulturális miniszter által
közzétett Facebook-bejegyzés értelmében a döntést az UNESCO párizsi központjában hozták
meg, ahol október 24-e és 26-a között zajlott a Világörökség Bizottság munkaülése.

Musai-Muszáj: tendenciózus a polgármesteri hivatal indoklása a kacsintós tábla
elutasítására
2016. október 31. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma
Hivatalos választ vár a Musai-Muszáj a Kolozsvári Közszállítási Vállalattól, miután a civil
kezdeményezés a sajtóból értesült arról, hogy a polgármesteri hivatal visszavonja a már
kiadott engedélyt a többnyelvű helységnévtábláról szóló plakátjaikra - közölte a Musai-
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Muszáj. Szerintük a polgármesteri hivatal indoklása, miszerint azért nem adnak engedélyt a
plakáttervre, mert az egy folyamatban lévő perre utal, tendenciózus, hiszen nem lehet egy
peres ügyre hivatkozva korlátozni a szólásszabadságot, ez ugyanis az alapvető emberi jogok
közé tartozik.

Zászlóbírság adott még több indokot az őrtűzgyújtásra Nyárádszeredában
2016. október 31. – szekelyhon.ro
Pártállástól függetlenül egy emberként fogtak össze a hétvégén a nyárádszeredaiak: vasárnap
nemcsak őrtüzet gyújtottak a határban, de székely zászlók lepték el a kisvárost, ezzel is
tiltakoztak az ellen, hogy eltávolíttatták a városházáról a székely zászlót. Aki csak tehette,
vasárnap reggel székely zászlót tűzött a lakására, kapujára Nyárádszeredában, a főtéren pedig
méretes lobogót függesztettek ki az unitárius templomtoronyra is. Így tiltakoztak a helyiek az
ellen, hogy a prefektúrának sikerült levetetnie a székely lobogót a városháza épületéről.

Sorra tűntek el a székely zászlók
2016. november 1. – maszol.ro
A marosszéki Makfalván, Erdőszentgyörgyön és Csíkfalván egyaránt le kellett venni a
középületekről a székely zászlót, noha nem azért tették ki, hogy aztán pereskedés és –
mondjuk ki – kudarc legyen a vége. A településvezetők szerint összefogással még lehetne ezen
változtatni.

Gyergyószentmiklóson találkoznak a magyar gazdák
2016. november 1. – szekelyhon.ro
Gyergyószentmiklóson ülésezik csütörtökön a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető
Fóruma. A Rozmaring vendéglőben mintegy húsz – a romániai és magyarországi mellett
horvátországi, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai magyar – agrárszervezet képviselői
lesznek jelen. A szövetség célja a kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek
kapcsolattartásának elősegítése, tevékenységeik összehangolása, közösségi képviseletének
ellátása. Feladata továbbá a tagszervezetek szakmai támogatása, illetve a kárpát-medencei
közös vidékfejlesztési stratégia megfogalmazása és kivitelezésének összehangolása.

„A szövetség nem Markóé!”
2016. november 2. – Krónika
Nem tud azonosulni a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) által átírt Maros megyei szenátor- és
képviselőjelölt-listával Balogh József, az RMDSZ Maros megyei szervezetének ügyvezető
alelnöke. A Krónikának adott interjúban úgy fogalmazott, a régi csúcspolitikusok némelyike
számára fontosabb, hogy saját emberét hozza helyzetbe, mint az, hogy méltányos regionális
leosztásban gondolkodjon.
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MKP: Az állam a bősiek helyett önmagára küldhetne nyelvrendőröket
2016. október 28. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Nyilvánvalóan egy állami szervnek, ha a hatáskörébe érkező bejelentés érkezik, akkor azt
vizsgálnia kell. Viszont nem mindegy, hogy a vizsgálat során miként járnak el és miként
értelmezik a vonatkozó jogszabályok szövegét – hangsúlyozta Menyhárt József, a Magyar
Közösség Pártja elnöke. A Magyar Közösség Pártja az emléktáblák átalakítását és magyar
feliratok és szövegek eltávolítását eredményező állami nyomásgyakorlásnak a kulturális
államtitkár nyilatkozatában fellelhető mentegetését elfogadhatatlannak tartja. Az ilyen
„razziák” tágabb körülményeire tekintettel még a törvény betűjének megfelelő eljárás is
felháborító, mert szembemegy a nemzetközi szerződésekben Szlovákia által magára vállalt, a
kisebbségi nyelvek használatát támogató magatartással. Nem lehet ugyanis figyelmen kívül
hagyni, hogy a bősi ellenőrzésnél megint az az elv érvényesül, hogy az államnyelv használatát
a legszigorúbb módon és teljes terjedelemben megkövetelik, míg a kisebbségi nyelv
érvényesülését ahol lehet, gátolják vagy elszabotálják

Erdély

2016. november 2. – Krónika
A jog szempontjából nem állja meg a helyét a kolozsvári polgármesteri hivatal szóvivőjének,
Oana Buzatunak az érvelése, miszerint a folyamatban lévő per miatt nem lehet kitenni a
Musai–Muszáj mozgalom többnyelvűséget szorgalmazó 3D-s tábláit – szögezte le a
Krónikának Szőcs Izabella, a többnyelvű helységnévtáblák kihelyezéséért pert indító Minority
Rights Alapítvány jogásza. A Musai-Muszáj tavaly megvalósíthatta szintén első helyen
végzett, Az ezer per tavasza elnevezésű projektjét, melynek tárgya maga a per volt; a PONT
Csoport most felülvizsgálja a pályázatot.

Felvidék

Nem indokolt a kolozsvári elutasítás

Már hívható a felvidéki magyar nyelvű lelkisegély-szolgálat
2016. október 28. – hirek.sk
A magyarországi és a kárpátaljai mintát követve október 28-tól már a Felvidéken is működik
magyar nyelvű telefonos lelkisegély-szolgálat. A hiánypótló kezdeményezés részleteiről
pénteken a komáromi Csemadok-székházban tartottak szakmai megbeszélést és
sajtótájékoztatót annak kiötlői, működtetői és támogatói.

Hogyan nem lesz szlovák alapiskola Gellében?!
2016. október 28. – hirek.sk
Az utóbbi napokban a legismertebb közösségi hálón egy szlovák tanítási nyelvű alapiskola
megalapítására szükséges pénz gyűjtésére való felhívás látott napvilágot. Az alulfinanszírozott
oktatási rendszerben ez nem is lenne meglepő hír, a biztosítékot viszont azért verte ki, mert a
helyesírási hibákkal tűzdelt szlovák szöveg a magyar ajkú lakosok szlovák nyelvtudását
pellengérezi, és hiányolja a szlovák alapiskola szerintük megalapozott létét. Mindezt
Csallóköz szívében, Gellében - mutatott rá a magyariskola.sk portál.
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2016. október 31. – bumm.sk, Új Szó
Rigó Konrád kulturális államtitkár a Pátria Rádió hétfő reggeli műsorában a közelmúltban
sokat emlegetett bősi esetről, a nyelvtörvény betartását ellenőrzők ügyéről beszélt. „A
szavaknak súlyuk és következményeik vannak. Tehát aki ilyen szavakat használ, mint a
nyelvrendőrség, razzia, kommandó vagy sikanírozás az hangulatot és akár félelmet kelt az
emberekben, ami borzasztóan veszélyes dolog. Aki ilyen fogalmakat használ, az árt a
szlovákiai magyarságnak” – állítja Rigó.

Felvidék

Rigó Konrád szerint nyelvrendőrség nem létezik

A kormánykoalíció 2022-től egy időpontra tenné a megyei és a helyi
önkormányzati választást
2016. október 31. – hirek.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó
A megyei önkormányzati választások és a helyi önkormányzati választások jelenleg külön
zajlanak Szlovákiában. A megyei képviselőket és megyefőnököket jövőre választjuk, a
települések képviselőit és a polgármestereket pedig egy évvel később. 2022-től egyszerre
kerülhetne sor a megyei és a helyi önkormányzati választásokra. A változást a
kormánykoalíció smeres és hidas képviselői az alkotmány és a választójogi törvény
módosításával akarják elérni. A jövendő megyefőnökök a jelenleginél hosszabb ideig
irányíthatnák majd régiójuk életét. A Smer-SD és a Most-Híd javaslata szerint a 2017-ben
tisztségbe kerülő megyei elnökök és képviselők a jelenlegi négyéves helyett ötéves választási
időszakkal számolhatnak.

A 2. világháború utáni időszak első magyar emlékjelénél emlékeztek
2016. november 1. – Felvidék Ma
Lélekemelő, az ünnepelthez méltó megemlékezés színhelye volt a múlt hétvégén
Fülekkovácsi, illetve a hozzá tartozó Kurtány. A Csemadok helyi alapszervezete és a
Csemadok Nógrádi Területi Választmánya kétnapos rendezvénysorozattal adózott a 190 éve
Kurtányban született Mocsáry Lajos emlékének.

Rákóczi-konferencia Kassán – 1. rész
2016. november 1. – Felvidék Ma
Az elmúlt hét bővelkedett magyar programokban Kassán. A legnagyobb szabású rendezvény a
Rákóczi 110 éve Kassán című négynapos konferencia volt, melyen 28 szlovákiai és
magyarországi előadó vett részt. A tanácskozást a Kassai Polgári Klub szervezte a Keletszlovákiai Múzeummal és a Kassai Történelmi Társasággal karöltve. A fővédnökséget Zdenko
Trebuľa, a Kassai Önkormányzati Kerület elnöke és Richard Raši, Kassa főpolgármestere
vállalta.
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2016. október 30. – Pannon RTV
Az évfordulót nemcsak a dél-bánáti magyarság ünnepelte: egész Vajdaság, Magyarország és a
Kárpát-medence területéről érkeztek közéleti szereplők az eseményre. Az összmagyar
kulturális élet jeles képviselői köszöntötték a pancsovai magyarok kulturális életének magvát
alkotó egyesületet. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület emlékplakettel tüntette ki
Balassa Julianna nyugalmazott tanárt és Erdei Ernő művelődésszervezőt, költőt,
nyugalmazott erdészmérnököt, az egyesületben kifejtett több évtizedes munkájukért.

Vajdaság

70 éves a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület

Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a kispiaci Jókai Mór Művelődési
Egyesület
2016. október 30. – Pannon RTV
Kettős jubileumot ünnepel a kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület, amelyet 50 éve, 1966.
október 29-én alapítottak meg a faluban, a kereteiben működő Rozmaring Népdalkör pedig
most 20 esztendős. A pénteki ünnepi műsorban a helyi óvodások, a zeneiskolások, a modern
táncosok és a népdalkör is közönség elé lépett valamint levetítették az egyesület, illetve a
népdalkör múltjáról készült kisfilmet. A kispiaci művelődési élet az egyesület megalakulásától
jóval korábbra, a negyvenes évekre datálódik, amikor tanítók, sőt lelkészek és kántorok is
bekapcsolódtak annak szervezésébe. Az első évtizedekben a Jókait elsősorban színtársulatáról
ismerték – mondta Sárkány Dóra, a Jókai Mór Művelődési Egyesület elnöke.

Könnyek áztatták Adorján földjét 1944. október 31-én
2016. október 31. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Az adorjáni polgárok és a faluból elszármazottak, mint 15 éve minden év októberének utolsó
napján, a temetőben 2001-ben emelt emlékműnél gyülekeztek, hogy emlékezzenek és leróják
kegyeletüket azon ártatlan magyar adorjáni emberek előtt, akiket 72 évvel ezelőtt kegyetlenül
a Tiszába lőttek a partizánok. Adorjánon alig van család, aki így vagy úgy ne lenne érintettje,
közelebbi vagy távolabbi hozzátartozója az ártatlanul legyilkolt falubelieknek, akiknek
egyetlen bűnük magyarságuk volt.

Az 1944/45-ös áldozatokra emlékeztek Péterrévén
2016. október 31. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Péterrévén a katolikus temető ravatalozójánál, az áldozatok emlékére állított kopjafánál
hajtottak fejet a falu 1944/45-ös áldozatainak emléke előtt. Az esti szentmisét követően dr.
Takács Ferenc apátplébános templomkertben található domborműve előtt emlékeznek a
mártírhalált halt pápai kamarásra. A péterrévei áldozatok emléke előtt családtagok és közéleti
személyiségek hajtottak fejet. Lelki üdvükért Baranyi László péterrévei plébános mondott
imát. Az akkori eseményeket Lajber György saját verssel, Kinka Erzsébet, a VMSZ péterrévei
szervezetének elnöke pedig ünnepi beszéddel idézte fel.
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2016. november 1. – Vajdaság Ma
Huszonhetedik alkalommal gyűltek össze ma a temeriniek és a mindenszentek alkalmából
hazalátogatók a Nyugati temető nagy tömegsírjánál, hogy leróják kegyeletüket az 1944/45ben kivégzett ártatlan magyar áldozatok előtt. A márványtáblák előtt gyászszertartás
keretében emlékeztek meg a kommunista partizánterror több mint háromszáz helyi
áldozatáról. Megemlékező beszédet Guszton András, a VMDP helyi szervezetének elnöke
mondott: - Gyakran kérdezem saját magamtól, hogy megtettem-e, megtettünk-e mindent
azért, hogy méltó emléket állítsunk mártírjainknak, és elégedettek lehetünk-e azzal, amit
eddig elértünk (ami legalábbis szerintem nem kevés).

Vajdaság

Temerini megemlékezés

A megbékélés feltétele a tisztességes kegyeletadás
2016. november 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Mint minden évben, Horgoson és Martonoson egyazon időpontban, mindenszentek napján
délután 3 órakor emlékeznek a két faluban ártatlanul kivégzett magyar áldozatokra, akiknek
egyetlen bűne magyarságuk volt. Ebből az alkalomból ezúttal is megkoszorúzták a horgosi
temetőben az emlékhelyet, illetve a martonosi üres, jelképes sírt. A horgosi megemlékezés
előtt Gutási Ákos katolikus plébános szentmisét mondott a temetői ravatalozónál, majd
megáldotta és megszentelte az ártatlan magyar áldozatok emlékhelyét. Őt követően a horgosi
Kárász Karolina Általános Iskola diákjai alkalmi összeállítással mutatkoztak be, majd Vass
Zoltán helybeli történész mondott ünnepi köszöntőt.

Zenta: Holtak emlékezete címmel tartottak megemlékezést
2016. november 1. – Vajdaság Ma
A zentai Felsővárosi Köztemetőben ma délután Holtak emlékezete címmel tartottak
megemlékezést, így tisztelegve azok előtt a hősök és mártírok előtt, akik életüket áldozták,
vérüket hullatták a városért és népéért. A Holtak emlékezete címmel meghirdetett
rendezvény kezdetén a zentai Felsővárosi Köztemető kálváriadombján ft. Szeles Oszkár
esperes-plébános celebrált ünnepi szentmisét, a kegyeletadó megemlékezés szónoka pedig
Ceglédi Rudolf, Zenta község polgármestere volt.

Nikolić és Pásztor: Be kell mutatni az akadémiai vegyes bizottság munkáját
2016. november 1. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Tomislav Nikolić szerb államfő elfogadta Pásztor Istvánnak, a tartományi képviselőház
elnökének felkérését, miszerint arra fognak törekedni, hogy bemutassák a magyar és a szerb
nyilvánosság előtt is a szerb-magyar vegyes bizottság munkájának eredményét, amely a
második világháborúban a Vajdaság területén elkövetett atrocitásokat kutatja. Pásztor arra
kérte Nikolićot, segítsen abban, hogy a vegyes bizottság munkáját a legátláthatóbb módon
tárják a szerb és a magyar nyilvánosság elé. Értékelése szerint egyszer és mindenkorra
szembe kell néznünk a történelmi tényekkel, hogy e két nép pontot tehessen a múltbéli
összetűzésekre, és közösen építhesse a jövőt, írja az RTV.
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2016. november 1. – Pannon RTV
Óbecsén kedd délután a belvárosi katolikus temetőben lévő kopjafánál emlékeztek az 1944–
45-ös ártatlan áldozatokra. A megemlékezés kezdetén Fuderer László belvárosi plébános
mondott imát az áldozatok lelki üdvéért, majd az ünnepi beszédek következtek. Elhangzott:
Óbecsén a becslések szerint kétszázan vesztették életüket ezekben a vérzivataros időkben. A
megemlékezés végén az önkormányzat, a politikai pártok és a civil szervezetek képviselői a
kopjafánál elhelyezték koszorúikat.

Vajdaság

Az ártatlan áldozatokra emlékeztek Óbecsén

Egyéves a Szabadkai Magyar Rádió
2016. november 1. – Pannon RTV
Egyéves a Szabadkai Magyar Rádió. A Pannónia Alapítvány keretében működő szerkesztőség
közszolgálati műsorokat készít napról napra. A munkatársak azon vannak, hogy a
közszolgálati magyar rádiózás ne szűnjön meg a vidéken. A Szabadkai Magyar Rádió
munkatársai hálásak azokért az üzenetekért, sms-ekért, amiket a hallgatóktól kapnak, akár
dicsérők, akár tanácsot adnak a műsorokkal kapcsoltban.

Jövőre (újra) lesznek elsősök Lukácsfalván

„Magyarok Ukrajnában” – kiállítás Kijevben
2016. október 28. – karpatalja.ma
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulójának alkalmából
Magyarország Ukrajnai Nagykövetsége és a Magyarok Kijevi Egyesülete a kárpátaljai és a
hágókon túli magyar szervezetek bevonásával Magyar Napokat szervezett az ukrán
fővárosban október 21-23. között. A rendezvénysorozat keretében a kijevi Ukrán Házban
mutatták be a „Magyarok Ukrajnában” című történelmi és néprajzi kiállítást, amely a
Kárpátalján és az ország más részein élő magyar kisebbség múltját, életét és kultúráját volt
hivatott megismertetni a fővárosi közönséggel.
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2016. november 1. – Magyar Szó
A bánáti Lukácsfalvát ma is kertészfaluként emlegetik, bár már csak néhány család él
kizárólag konyhakerti növények termesztéséből. Az elvándorlás három-négy év alatt
megfelezte az itt élők számát. Az iskola két alsó tagozatának a fennmaradása is kétségessé
vált. Az iskola a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola kihelyezett tagozataként
működik. Ha a tanulók száma tíz alá csökken, akkor becsukhatják. A múlt tanévben 13
tanulójuk volt, az idén viszont nem írattak be magyar elsőst. Az idén két osztatlan – egy
magyar és egy szerb tannyelvű – tagozatban összesen tíz alsós tanul. A felsősök
Nagybecskereken folytatják iskoláztatásukat. Évről évre kevesebb a tanuló, de eddig még
sikerült fenntartani az iskola megmaradásához szükséges minimális létszámot.
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2016. október 29. – karpatalja.ma
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartotta meg éves közgyűlését a
Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) október 28-án. A KMAT csaknem pontosan
egy évvel korábban, 2015. október 30-án alakult meg, az alakuló közgyűlésre az Ungvári
Nemzeti Egyetemen került sor. A KMAT 2016. évi közgyűlését Spenik Ottó elnök nyitotta
meg, köszöntve a kárpátaljai magyar tudósokat, valamint a vendégeket. A jelen lévő tagok
megvitatták a KMAT Alapszabályát. A közgyűlés elfogadta továbbá a KMAT pénzügyi
beszámolóját, illetve a 2017. évre szóló munkatervet. A közgyűlés megalakította a KMAT
Ellenőrző Bizottságát, és megválasztotta annak tagjait Kész Margit, Tarics Zoltán és Bacsó
Róbert személyében.

Kárpátalja

Közgyűlést tartott a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács

A pályázásra felkészítő tanfolyamot szervez Beregszászban a Pro agricultura
Carpathica
2016. október 30. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Folyamatban van az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági
Alapítvány idei pályázati kiírásaira beérkezett mezőgazdasági pályázatok elbírálása,
hamarosan sor kerül az eredményhirdetésre. Egyes források szerint a jövő évi pályázatot az
ideinél lényegesen korábban, már 2017 elején kiírják, ezért a „Pro agricultura Carpathica”
Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítványnál máris megkezdték a felkészülést az új
pályázati ciklusra. Őrhidi Lászlót, az alapítvány elnökét arról kérdezte a Kárpátalja hetilap,
hogy miként tervezik felkészíteni a kárpátaljai gazdatársadalmat a kínálkozó fejlesztési
lehetőségek minél teljesebb kihasználására.

Elkezdődött az asztélyi határátkelő felújítása: torlódások várhatóak

Lendva Község 20. ünnepe
2016. október 29. – Muravidéki Magyar Rádió
Október 28-án, tegnap volt Lendva Község ünnepe. 650 évvel ezelőtt 1. Lajos király ezen a
napon vásártartási jogot adományozott a Bánffy családnak, és ezzel a lendvai birtok felkerült
Európa akkori gazdasági, politikai és polgári térképére. E jelentős eseményre emlékezve
Lendva Község ezen a napon tartja a községi ünnepet. Ebből az alkalomból idén egy hetes
programsorozatot szerveztek, ami tegnap az idén 150 éves zsinagógában a községi tanács
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2016. október 29. – karpatalja.ma, mukachevo.net
A munkálatok október 27-én kezdődtek. A Kárpátaljai Megyei Pénzügyi Szolgálat jelentése
szerint a határátkelő felújítása uniós forrásból, az Európai Szomszédsági és Partnerségi
Eszköz Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében történik. A munkálatok ideje
alatt a határátkelőn megváltozik a gépjármű- és a gyalogosforgalmi rend, ezért torlódásokra
kell számítani.
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Elhunyt Eőry Ernő
2016. október 31. – Muravidéki Magyar Rádió
81. életévében elhunyt Eőry Ernő, a muravidéki magyar kisebbségi politika egyik úttörője és a
nemzetiségi önigazgatási közösség megalapítója, valamint a Szlovén Tűzoltó Szövetség
tiszteletbeli elnöke és a szlovén – magyar tűzoltó kapcsolatok megépítője.

Muravidék

ünnepi ülésével zárult. Beszédet mag. Anton Balažek polgármester mondott. Az ünnepség
keretében egy községi elismerést és két plakettet osztottak ki.

Huso Jusič lesz ezentúl a Lendvai Egyetemisták Klubjának élén

Közgyűlést tartott a Nemzetiségi Ügyek Munkaközössége
2016. november 1. - Volksgruppen
Esedékes közgyűlését tartotta meg az elmúlt héten Bécsben az ARGE
Volksgruppen/Nemzetiségi Ügyek Munkaközössége. Elhangzottak előadások, beszámolók az
egyes népcsoportok részéről a jelen helyzetről, új tagok felvételéről döntöttek illetve egy
november végére tervezett zárt gyűlésről, melyen a népcsoporttörvény modifikálása lesz a
téma.

Őrvidék

2016. október 31. – Muravidéki Magyar Rádió
A Lendvai Egyetemisták Klubja tegnap este tisztújító közgyűlésen választotta meg a klub új
vezetőségét. A klub élére Huso Jusičot nevezték ki. Az új elnökkel – Ftičar Attila eddigi elnök
utódjával – a tervekről beszélgettünk.

Mindenszentek napi hagyomány Alsóőrött
2016. október 31. - Volksgruppen
Mindenszentek ünnepére és a Halottak napjára az alsóőriek is készülnek, rendbe teszik a
sírokat, sokan pedig saját maguk készítenek virágdíszeket, koszorúkat. November 1-én
meggyújtják a mécseseket és egy hagyománynak köszönhetően az Alsóőri dalárda is énekel a
temetőben, majd a Hősök szobránál is.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. október 28. – Kossuth Rádió
A szlovák nyelvrendőrség tisztogat a magyar többségű Bős településen
Átfogó ellenőrzést tartottak a szlovák kulturális minisztérium államnyelvi osztályának
munkatársai. A nyelvhasználati szabályok betartását ellenőrző hivatalnokok tüzetesen
átnézték Bős város köztéri feliratait, a hirdetményeket, a városi hivatal bélyegzőit...egyszóval
mindent, ami az államnyelv használatával összefügg. Büntetést nem róttak ki, csak a
"hiányosságok" eltávolítására kötelezték a várost.
Az erdélyi és felvidéki jogsértettek ügyét várhatóan januárban tárgyalja
Brüsszelben
az
Európai
Parlament
Petíciós
Bizottsága
Az erdélyi és felvidéki jogsértettek ügyét várhatóan januárban tárgyalja Brüsszelben az
Európai Parlament Petíciós Bizottsága - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Tőkés László
európai parlamenti néppárti képviselő és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának
elnöke. Három ügyről van szó: az első a magyar állampolgárságuk miatt Szlovákiában
jogfosztottá vált felvidékiek panasza, amelyet Lomnici Zoltán, az idén elhunyt Tamás Ilonka
néni és társai nyújtott be a bizottságnak. A második: a csehszlovákiai Benes dekrétumoknak a
magyarság és a németség kollektív bűnösségét kimondó határozatainak érvénytelenítése,
amit már több éve a németországi Hunnia Baráti Kör elnöke, Hahn-Seidl Alida és Juhász
Imre európai szakjogász kezdeményezett. A harmadik ügy pedig az erdélyi egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatásának megtorpanása, a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása
tárgyában indítványozott kérelem, amelyet Lomnici Zoltán és a nagyváradi Antal János
egyházi tanácsos írt alá.
A szerbiai Kisebbségi
Strasbourgban

Akcióterv

bemutatásával

foglalkoztak

kedden

A nemzeti kisebbségek helyzetével foglalkozó európai parlamenti frakcióközi munkacsoport
kedden Strasbourgban a szerbiai kisebbségek helyzetével, valamint a szerbiai Kisebbségi
Akcióterv bemutatásával foglalkozott. Deli Andor vajdasági EP-képviselő meghívására az
ülésen magas rangú szerbiai vendégek tartottak előadást. A szerbiai küldöttségnek Nyilas
Mihály, a vajdasági kormány alelnöke, a nemzeti közösségekkel megbízott titkára is tagja
volt.
Vasárnap őrtüzek gyúlnak az autonómiáért és a román regionalizációs terv ellen
Az autonómia követeléséről nem mond le a székelység, és tiltakozik az etnikai összetételt
semmibe vevő román regionalizációs terv ellen. Ezért gyúlnak ki ismét az őrtüzek
Székelyföldön. A Határok nélkül munkatársa a csíkszeredai szervezők sajtótájékoztatóján
rögzített néhány véleményt a román kormány hozzáállásáról és a székelyföldi
autonómiakövetelés aktualitásáról.
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Pályakezdő fiatal vállalkozókkal kötött szerződéseket Szabadkán a Prosperitati
Alapítvány
Pályakezdő fiatal vállalkozókkal kötött pénteken szerződéseket Szabadkán a Prosperitati
Alapítvány. A kiíráshoz kapcsolódott egy hosszabb képzés is, ami azt szolgálta, hogy alapvető
ismeretekkel tegye sikeresebbé az induló cégeket. 114 vállalkozó sikeres vizsgát is tett. A most
megítélt támogatások összege meghaladja az 530 ezer eurót.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
emlékrendezvényt tartottak a Sapientia Egyetemen
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából
emlékrendezvényt tartottak a Sapientia Egyetem marosvásárhelyi karán, Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának szervezésében. Az eseményen – amelyen az 56-os forradalom
erdélyi résztvevői és elítéltjei közül többen is részt vettek – történelmi előadások hangzottak
el, majd emléktáblát avattak és kiállítás nyílt az egyetem aulájában.

Határok nélkül
2016. október 29. – Kossuth Rádió
Legjobb szerzőit díjazta a Székelyföld folyóirat
A Csíkszeredában megjelenő Székelyföld folyóirat szerkesztősége évente díjazza legjobb
szerzőit, idén 19. alkalommal. A kitüntetések többet jelentenek, mint egy folyóirat nívódíjai,
hiszen Erdély legnagyobb példányszámú és Székelyföld legjelentősebb kulturális folyóiratáról
van szó. A Határok nélkül munkatársának összeállításában elsőként Lövétei Lázár László, a
Székelyföld folyóirat főszerkesztője szólal meg.
Nezsényi játékkiállítás
A szórványok szórványaként emlegetik a délvidéki Nezsényt, a mintegy 1300 lakosú Középbánáti települést, amelyet Torontálszécsány mellett találunk. A magyarság az összlakosság
egyharmadát képezi. Nehéz volt ott mindig az élet – mondja az egyik riportalany – , a
környéken munkalehetőség nemigen van, manapság sokan elhagyják a szülőfalut, külföldön
keresnek munkát. Hogy a nezsényi hétköznapokba egy kis életet vigyenek, a helybeli
Kultúrkör közreműködve a nagybecskereki Família nagycsaládosok egyesületével régi
játékokból készített kiállítást, az egykori társasjátékokat ki is lehetett próbálni.
150 éve született Ferenczy József, Temesvár méltatlanul elfeledett festője
150 éve született Ferenczy József, Temesvár méltatlanul elfeledett festője, aki
negyedszázadon át élt és alkotott a Temesköz fővárosában, ő volt a város és a vármegye
hivatalos festője. Ma alig néhány festménye látható a múzeumban, de fennmaradt a
rendalapító Kalazanczi Szent József életét ábrázoló négy mennyezetfreskója a temesvári
piarista templomban. A Szórvány Alapítvány nemrég konferencia keretében idézte fel
Ferenczy József munkásságát, arra a kérdésre is választ keresve: hogyan lehetne ismét
szélesebb körben megismertetni ezt a kivételes életművet.
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Rendhagyó kiállítás nyílt a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban
Rendhagyó kiállítás nyílt a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Egy fiókban őrzött
családi hagyaték elevenedik meg a látogatók előtt. Üzenet a frontról címmel a zabolai Ferenc
tüzérnek a Nagy Háborúban írott levelei láthatók-olvashatók. Ezek a levelek képet adnak a
front hétköznapjairól és az otthon maradottak inránti aggodalomról egyaránt. A kiállítást
először Bereczki Ibolyával, a szentendrei Skanzen főigazgató helyettesével járta be a Határok
nélkül riportere, majd Szakály Sándor történész vázolja Erdély helyzetét a Nagy Háborúban.

Határok nélkül
2016. október 30. – Kossuth Rádió
Az ukrán parlament első olvasatban elfogadta azt a törvénytervezetet, amely
megszüntetné az önálló nemzetiségi oktatást, így a magyar iskolákat is
Kárpátalján
Az ukrán parlament első olvasatban elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megszüntetné az
önálló nemzetiségi oktatást, így a magyar iskolákat is Kárpátalján. Az oktatásnak ugyanis
nagyobb részben az államnyelven, azaz ukránul kellene zajlania. A Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség beadványban tiltakozott PetroPorosenko ukrán elnöknél a tervezett
intézkedés ellen, amely jelentős mértékben korlátozná a magyar kisebbség anyanyelvű
oktatáshoz való jogát. Interjú Brenzovics Lászlóval, a párt elnökével, az ukrán parlament
képviselőjével.
Az erdélyi és felvidéki jogsértettek ügyét várhatóan januárban tárgyalja
Brüsszelben az Európai Parlament Petíciós Bizottsága
Az erdélyi és felvidéki jogsértettek ügyét várhatóan januárban tárgyalja Brüsszelben az
Európai Parlament Petíciós Bizottsága - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Tőkés László
európai parlamenti néppárti képviselő és Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának
elnöke. Három ügyről van szó: az első a magyar állampolgárságuk miatt Szlovákiában
jogfosztottá vált felvidékiek panasza, amelyet Lomnici Zoltán, az idén elhunyt Tamás Ilonka
néni és társai nyújtott be a bizottságnak. A második: a csehszlovákiai Benes dekrétumoknak a
magyarság és a németség kollektív bűnösségét kimondó határozatainak érvénytelenítése,
amit már több éve a németországi Hunnia Baráti Kör elnöke, Hahn-Seidl Alida és Juhász
Imre európai szakjogász kezdeményezett. A harmadik ügy pedig az erdélyi egyházi ingatlanok
visszaszolgáltatásának megtorpanása, a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítása
tárgyában indítványozott kérelem, amelyet Lomnici Zoltán és a nagyváradi Antal János
egyházi tanácsos írt alá.
A 70 éves Bauer Editet ünnepelték Pozsonyban. A politikus nem látja túl
rózsásan a felvidéki magyarság jövőjét
Barátai, tisztelői, egykori munkatársai köszöntötték a Magyar Közösség Pártja pozsonyi
székházában, a párt korábbi országos politikusát, parlamenti képviselőjét, a 70 éves Bauer
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Editet. Az ünnepségen ott volt a Határok nélkül munkatársa is, aki a felvidéki magyar
közösség kiemelkedő politikusával, Bauer Edittel beszélgetett.
Arad megye első lapidáriumát avatták fel a kisperegi temetőben
Arad megye első lapidáriumát avatták fel a kisperegi temetőben. A kőtárban az egyeki
református telepes ősök sírkövei kaptak helyet, amelyeket a temető már nem használt
részében, a bozótban találtak meg. Tóbiás Tibor György lelkipásztor ötlete alapján a helyi
gyülekezet példás összefogásával, adományokból és önkéntes munkájával létrehozott
lapidáriumnál vasárnap délután, az ünnepi istentisztelet után helyezték el az emlékezés
virágait. Jövőre lesz 300 éve annak, hogy Egyekről - a hitük miatt elüldözött reformátorok a
magyar határ menti Kisperegre érkeztek.
Nezsényen októbertől indították be az iskolára felkészítő, óvodai csoportot
magyar nyelven
A torontálszécsányi községhez tartozó Nezsényen októbertől indították be az iskolára
felkészítő, óvodai csoportot magyar nyelven. Eddig az óvodásokkal csak szerb nyelven
foglalkoztak, majd a szülők, ha vállalták, magyar nyelvű osztályba íratták a gyerekeket, a
felsőbb osztályokban utána ismét szerb nyelven tanulhattak.

Határok nélkül
2016. október 31. – Kossuth Rádió
Székelyföld számos településén gyújtottak őrtüzeket, hogy kifejezésre juttassák
a székelység önrendelkezési igényeit
A Székely Nemzeti Tanács felhívására tegnap este Székelyföld számos településén gyújtottak
lármafákat, őrtüzeket, azzal a céllal, hogy láthatóvá tegyék Székelyföldet és ezáltal is
kifejezésre juttassák a közösség önrendelkezés iránti igényét. Az akció sikeres volt, de
nemigen volt visszhangja Romániában. Nyárádszereda lakói a település határában, a Kerek
Erdő dombján gyűltek össze, egy hatalmas máglya körül. Ott készült a Határok nélkül
munkatársának összeállítása, aki először az egyik főszervezővel Bíró József Attilával
beszélgetett.
A Kárpátaljai Református Egyház nagyszabású programokkal készül a
reformáció 500 éves jubileumának ünneplésére
A Kárpátaljai Református Egyház nagyszabású programokkal készül a reformáció 500 éves
jubileumának megünneplésére. A református egyház a helyi magyarság egyik alappillére,
többek között líceumokat, gyermekotthonokat, ingyen konyhákat, öregek otthonát,
szenvedélybetegeket mentő missziót, ifjúsági központokat tartanak fenn megye szerte. Interjú
Zán Fábián Sándor püspökkel.
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Reformáció emlékévi programok a Királyhágómeléki Református Egyházkerület
szervezésében
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2017-ben számtalan anyaországi program
társszervezője is, de most a saját reformáció emlékévi programjairól kérdezte a Határok
nélkül munkatársa az egyházkerület főjegyzőjét, Forró Lászlót.
A felvidéki református magyarság jelenkori problémáiról beszél Peres Imre
legfőbb gondnok
Az emberek elfordulása a vallástól, a közöny, a hitetlenség – ebben látja a pozsonyi
református gyülekezet lelkipásztora, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem
újszövetségi professzora, Peres Imre a legfőbb gondot. A Határok nélkül munkatársával a
múltat is felidézik, hogy értsük a felvidéki református magyarság jelen kori problémáját.
A felvidéki református közösség is készül a reformáció 500 éves jubileumára
Megfogyatkozva bár, de a délvidéki református közösség is készül a reformáció 500 éves
jubileumára. A főbb eseményeket a budapesti emlékbizottság koordinálja, és elsősorban a
szórvány felkarolásán lesz a hangsúly.

Határok nélkül
2016. november 1. – Kossuth Rádió
15 millió áldozata volt a Nagy Háború 4 és fél évének. Ebből 1,7 millió főt veszített az OsztrákMagyar Monarchia, 2,2 millió a hadifoglyok és eltűntek száma, 3,6 millió a sebesülteké, és
mintegy 660 ezer elesett magyar katonáról tudunk. A kutatók szerint 2018-ra várható
pontosabb veszteségi lista. A háború hősei közül sokan nyugszanak máig jeltelen sírokban. A
jubileumi évek lendületet adtak a katonasírok és emlékjelek felkutatásának és
helyreállításának. A kormányzati szervek és a civilek összefogásából születő és megszépülő
emlékhelyek nem csak az elsett hősök iránti kegyeletünk méltó lerovásának helyei , de
erősítik a magyar-magyar összefogást a Kárpát-medencében és azon túl. A Határok nélkül
nemzetpolitikai műsorának keddi témája: a határon túl nyugvó, elesett katonák
nyughelyeinek felkutatása.
Stúdióvendégek: Bánkuti Ákos, a Budakeszi Kultúra Alapítvány kuratóriumának tagja, Pintér
Tamás történész, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány elnöke és Téglás Gyula
alezredes, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Centenáriumi
Programirodájának vezetője.
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Kárpát Expressz
2016. október 30. – M1
Ismerkedés a dél-erdélyi Lupény szórványközösségével
A dél-erdélyi Lupény az Osztrák-Magyar Monarchia idejében még virgázó bányászati központ
volt. A kommunizmus alatt a bányákat államosították, a rendszer bukásával megszűntek a
munkahelyek. Voltak, akik továbbálttak , mások maradtak. Ők alkotják a mai erős
szórványközösséget, akik célja, hogy megmaradjon a magyar szó a Zsíl völgyében. Lupényban
rendszeresen szerveznek ünnepségeket, bálokat, ahol összejöhet a helyi magyarság.

Térkép
2016. október 29. - Duna World
Moldvai magyar tánc, kelet-európai muzsika, albán dal, roma hastánc, keleti csemegék.
Mindez rövid metszete annak az etno napnak, amelyet a bácskai Kishegyes iskolájában
szerveztek meg. A vajdasági település lakosainak 80%-a magyar ajkú és 20 évvel ezelőtt az
iskolában még kizárólag magyarul folyt az oktatás. Ma már azonban több nemzet gyermekei
tanulnak itt. Az igazi multikulturális nappal a szervezőknek épp az a céljuk, hogy a különböző
nemzetiségű szülők és diákok megismerjék egymás kultúráját és szokásait.
14 produkciónak és 400 magyarországi valamint erdélyi táncosnak tapsolhatott a közönség
Nagyváradon a Csillagocska gyermek és ifjúsági Néptánctalálkozón. A Nagyváradréti
Református Egyházközség és a Csillagocska Alapítvány 14 éve hozta létre a városban ma is
egyedülálló református zeneóvodát. A gyermekek itt elsajátíthatják a népzene és néptánc
alapjait, igazi közösséggé alakultak az évek során.
Egy többszörös bajnok atléta, több éves versenysportolás után egy máramaros megyei kis
faluban neveli az utánpótlást. Miklós Arthúr az ezredfordulón lett hatszoros országos román
bajnok maraton és félmaratonban, de 2013-ban a balkán bajnokságot is sikerült megnyernie.
Pályafutása során évente mintegy 40 versenyen vett részt. A most 44 éves veterán sportoló
hazatért Domokosra és szülőfalujában tart edzést a gyerekeknek.
Az '56-os forradalom és szabadságharcnak számos erdélyi áldozata is volt. Kiskorúakat
kínoztak meg és ítéltek el azért, mert szimpatizáltak a magyarországi eseményekkel. Rájuk is
emlékeznek Szatmárnémetiben, azzal az egy hetes jubileumi rendezvénysorozattal, amely
helyi civilek összefogásával jöhetett létre. A programokat úgy állították össze, hogy a fiatalok
számára is izgalmas legyen.
A Szatmár megyei óvodák felszereltsége igen hiányos, nekik próbál segíteni a Maurer
Alapítvány, ami már juttatott el adományt az óvodáknak. Az igény olyan nagy a fejlesztő
játékokra, bútorokra, hogy a jótékonysági szervezet egy felhívással fordult a szatmáriakhoz,
illetve az önzetlen adakozókhoz.
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Öt kontinens
2016. október 29. - Duna World
Az Észak-Amerikában élő magyarság is megemlékezett a 60 évvel ezelőtti eseményekről.
1956-ban kivándorolt honfitársak idézték fel a forradalom kitörésének napját, San Diegoban,
San Fransiscoban és Los Angelesben.
Fénnyel festették a magyarok tetteit az Amerikai Egyesült Államok legnépesebb városában. A
New York-i magyarok fényfestéssel, kiállítással és emlékmű avatással emlékeztek.
A dél-amerikai magyarok is ünnepi műsorral tisztelegtek '56 hősei előtt. Venezuelában a
caracasi magyarok versekkel és a cserkészek előadásával elevenítették fel a 60 évvel ezelőtt
történteket, a Magyar Házban rendezett megemlékezésen. Argentínában, Buenos Airesben a
magyar kolónia két helyszínen is szervezett programokat.
A Johannesburgban és környékén élő magyarok a Magyar Tanyán gyűltek össze, hogy
gyertyagyújtással és ünnepi műsorral tisztelegjenek 1956 hősei előtt. Először a forradalom
egykori résztvevői Nagy Ferenc és Pleskó László elnök idézte fel emlékeit. Ezután Király
András, Magyarország Pretóriai nagykövete köszöntötte az egybegyűlteket. Az ünnepség
végén megkoszorúzták a forradalmi emlékművet.
Sydney-ben a hősök emlékhelye előtt és két szabadságharcos sírja előtt helyezték el a kegyelet
virágait. A Magyar Házban mintegy kétszázan gyűltek össze, hogy a magyar történelem e
fontos eseménye előtt tisztelegjenek. Vitéz Bene Ferenc József üdvözlő szavai után Gróber
Attila nagykövet köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi műsorban a Kőrösi Csoma Sándor
Program ösztöndíjasai léptek színpadra.
A melbournei magyarság tagjai koszorúzással kezdték a napot október 23-án, ezután ünnepi
istentiszteletre vonultak át a Magyar Református templomba, ahol a gyülekezet tagjai
mécsesgyújtás közben mondták el imáikat az 1956-os forradalom áldozataiért.
Londonban a politikai, diplomáciai és üzleti élet, valamint a magyarság több száz meghívottja
emlékezett a magyar forradalom hőseire. Az ünnepségen beszédet mondott Szijjártó Péter,
Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.
Lengyelország több nagyvárosában is megemlékezéseket tartottak október 23-án. Krakkóban
és Katowiceben kiállításokkal, Varsóban a Tóth Ilonka c. színdarab ősbemutatójával
emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára.
Svédország több városában zenés-irodalmi műsorral idézték fel a több mint fél évszázaddal
ezelőtt történteket, Stockholmban a Magyar Ház szervezett ünnepi megemlékezést.
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