Áder János: a világ megértette a magyar sportolók 1956-os üzenetét
2016. november 7. – MTI, Magyar Idők
Áder János államfő ausztráliai és új-zélandi hivatalos látogatásának első állomásán,
Melbourne-ben tartott ’56-os megemlékezésen mondott beszédében hangsúlyozta: 1956
novemberében a szovjet hadsereg a magyar forradalmat vérbe fojtotta, de a szabadságvágyat
nem tudták kitépni az emberek lelkéből, a túlerővel szemben országszerte még sokáig
ellenálltak. Az államfő kiemelte: azok a magyarok, akik 1956 után szétszóródtak a
nagyvilágban, nem egy nemzetet, hanem a népet ellenségének tekintő államot hagyták el.
Sokfelé fogadták őket örömmel, segítették őket új hazájukban. „Máig hálásak vagyunk az
akkor megelőlegezett bizalomért, és büszkék vagyunk arra, amit ezek a magyarok adtak a
befogadó államoknak” – emelte ki, hozzátéve: a szétszóródottak megőrizték magyarságukat,
gyerekeiket magyarnak nevelték, és utódaik generációi is kötődnek szüleik, nagyszüleik távoli
hazájához. „Büszkék vagyunk arra, hogy megőrizték hitüket, ápolják hagyományaikat” –
jelentette ki Áder János.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Budapest üdvözli, hogy az EMNP nem indul a választáson
2016. november 7. – Krónika, MTI, Bihari Napló, transindex.ro, Erdély Ma, Erdély Online,
Vajdaság Ma
A magyar kormány üdvözli az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) döntését, miszerint nem
kívánnak önállóan elindulni a december 11-i romániai parlamenti választásokon, ezzel is
segítve a magyarság esélyeit – mondta a nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten,
sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János kifejtette: az EMNP elnökségével való hétfői találkozón
tájékoztatást kapott arról, hogy a párt a két héttel ezelőtti ülésén úgy döntött, a december 11-i
romániai parlamenti választáson nem indul, nem állít jelöltet. Az államtitkár szerint ezáltal az
alakulat segíti a magyar-magyar összefogást, és növeli a magyarság esélyeit a választásokon.
Potápi a kormány részéről üdvözölte és megköszönte a döntést, amely – mint mondta –
nyilvánvalóan nehéz lépés volt.

Soltész Miklós: a magyar közösség erősíti Szlovákiát
2016. november 7. – MTI, hirek.sk
Egyházmegyei hálaadó istentiszteletet tartottak vasárnap Tornagörgőn az ottani református
egyház beruházásaihoz nyújtott magyar kormányzati támogatásért. Az eseményen a magyar
kormány részéről Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi
és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára vett részt. A magyar kormányzat
egymilliárd forint támogatást nyújt a felvidéki református egyháznak több kiemelt területen.
Az egyik a köznevelési terület: a református egyház iskoláinak, az óvodáknak a részbeni
felújítását szolgálták, valamint száz egyházközségben templom vagy közösségi ház, parókia
felújítását támogatták – mondta el az államtitkár.
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Az LMP szolidaritást vállal a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium
igazgatójával
2016. november 8. – transindex.ro
Az LMP szolidaritást vállal Tamási Zsolttal, a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium
igazgatójával - közölte a magyarországi párt. "Túlfeszített tempót diktál a romániai
korrupcióellenes szervezet, a DNA, amikor semmibe veszi a marosvásárhelyi tanács és a
tanfelügyelőség döntését a római katolikus gimnázium működésével kapcsolatosan. A DNA
túlzó fellépése káros a marosvásárhelyi helyi közösségekre nézve, mert a gimnázium
létrehozásában alapvetően a magyar és a román fél megegyezett" - áll az Ikotity István
országgyűlési képviselő és Falusi Norbert nemzetpolitikai szakszóvivő által jegyzett
közleményben.

Dragnea megünnepeltetné Kelemennel a román egyesülést
2016. november 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló
Remélem, hallani fogom Kelemen Hunortól azt, hogy az 1918-as egyesülés győzelem volt a
romániai magyarok számára is – jelentette ki vasárnap este Liviu Dragnea, a
Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke. „Több mint szerencsétlen Kelemen Hunor ezen
kijelentése. (...) Ő azt állítja, hogy nekik előnytelen volt az egyesülés. Mert ők kik? Ők szintén
román állampolgárok. Mert remélem, hogy a magyar nemzetiségű román állampolgárokra
gondolt, nem pedig magyarországi állampolgárokra, mert akkor súlyos a dolog. Nem értek
egyet ezzel a nyilatkozattal. Az egyesülés a román nemzetnek egy győzelem volt, Kelemen
Hunor egy Romániában bejegyzett párt elnöke, ezért remélem, hogy hallani fogom Kelemen
Hunortól azt, hogy az 1918-a egyesülés egy győzelem volt a romániai magyarságnak is" –
jelentette ki Liviu Dragnea a Realitatea hírtelevízió műsorában. Dragnea szerint az RMDSZ
vasárnapi kampánynyitóján elhangzott kijelentésével Kelemen Hunor „mintha Tőkés László
szóhasználatát venné át". „Több szavazatot akar? A szavazatai mindenképpen biztosítva
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Vezető hírek
Magyarország

2016. november 7. – kormany.hu, hirado.hu, karpatalja.ma
A gyertyánligeti magyarok több évtizedes álma vált valóra november 6-án: a településen
megnyílt a Magyarok Közösségi Háza. Legyen ez a ház, amelyet ma felavatunk, az új magyar
önépítés jelképe itt a Felső-Tisza-vidéki szórványban – mondta Grezsa István kormánybiztos,
a Magyarország Kormányának 5 millió forintos támogatásával felújított Magyar Közösségi
Ház átadóünnepségén. A Katolikus Karitász kezdeményezésére felújított épület a jövőben a
gyertyánligeti vasárnapi iskolának és a falu katolikus közösségi rendezvényeinek ad majd
otthont.

Erdély

Magyarországi támogatással épült közösségi házat adtak át a kárpátaljai
Gyertyánligeten
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Vásárhelyi iskolaügy: elítéli a magyar kormány az eljárást
2016. november 7. – Krónika
A magyar kormány szolidaritásáról biztosította Potápi Árpád János hétfőn a marosvásárhelyi
iskolaügyben Tamási Zsolt-József iskolaigazgatót, hozzátéve: támogatják Ștefan Someșan
Maros megyei főtanfelügyelőt is. A nemzetpolitikai államtitkár budapesti, Szilágyi Zsolt
EMNP-elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján tért ki a marosvásárhelyi eseményekre, a
Római Katolikus Gimnáziumban történtekre. Potápi Árpád János úgy vélekedett, a román
kormány évek óta olyan helyzetbe hoz magyar politikusokat, közéleti vezetőket,
intézményvezetőket, aminek célja nem más, mint a közéletből való eltávolítás, a
szerepvállalástól való elriasztás. „Ez az erdélyi magyarság rovására megy. A szándékosságot
látjuk, s a folyamatokat a leghatározottabban elítéljük" – idézte az MTI a nemzetpolitikai
államtitkárt.

Erdély

vannak, a nyilatkozat pedig megmarad. Én nem felejtek" – idézte Dragneát az Agerpres
hírügynökség.

Marosvásárhelyi RMDSZ: a marosvásárhelyiek akaratát veszik semmibe a
katolikus líceum kapcsán
2016. november 7. – transindex.ro, Krónika
A magyar közösség jogos igényét és a marosvásárhelyiek akaratát veszik semmibe azok, akik a
román törvények értelmezhetetlenségére és joghézagokra alapozva kísérlik meg az újonnan
létrejött Római Katolikus Teológiai Líceum ellehetetlenítését - írja közleményében a
marosvásárhelyi RMDSZ önkormányzati frakciója. Azt is hangsúlyozzák, hogy az
önkormányzat odafigyelve a számtalanszor kinyilvánított igényre, a keresztény értékrend,
valamint az oktatás iránti elköteleződés szellemében határozott a Római Katolikus Teológiai
Líceum létrehozásáról.

„Feleltették” a tanfelügyelőket a katolikus iskola ügyében
2016. november 7. – Krónika, szekelyhon.ro
Ştefan Someşan Maros megyei főtanfelügyelő és Tamási Zsolt, a marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatója után hétfőn a tanfelügyelőség tisztségviselőin volt
a sor, hogy a 2014-ben létesült magyar iskola kapcsán magyarázatot adjanak az Országos
Korrupcióellenes Ügyészségen (DNA). A vádhatóság ezúttal a tanfelügyelőség vezetőtanácsi
tagjainak az álláspontjára volt kíváncsi. A DNA által gyanúsított személyek listáján Illés
Ildikó, Nadia Raţă, Ferenczi Margit Gyöngyi, Adriana Blaga, Iulia Elisabeta Luca, Fejes Réka,
Lavinia Mureşan, Maria Davidov és Gabriela Ruţă szerepel. Ştefan Someşan főtanfelügyelő
házi őrizetbe vétele és Tamási Zsolt iskolaigazgató hatósági felügyelet alá helyezése után
mindkét intézmény aláírási joggal felhatalmazott vezető nélkül maradt.
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2016. november 7. – Krónika
Fekete Ibolya Anyám és más futóbolondok a családból című alkotásával kezdődnek a
vetítések a vasárnapig tartó 10. Bukaresti Magyar Filmhéten. A Balassi Intézet bukaresti
központja által szervezett, hivatalosan vasárnap kezdődött seregszemle hétfői
sajtótájékoztatóján a rendező elmondta: megtiszteltetés számára, hogy jó magyar filmek
között látható az alkotása, amelyet ráadásul nyitófilmként mutatnak be most először
Bukarestben. Úgy vélte, hogy filmje olyan tipikus kelet-közép-európai történetet mutat be,
amely nem csak az ő saját családjának, hanem a térségben nagyon sok más családnak is a
története lehet.

Erdély

Magyar filmhét kezdődött Bukarestben

Válaszúton képezte az önkénteseket a KIFOR
2016. november 7. – maszol.ro
Válaszúton gyűltek össze a hétvégén a Kolozs Megyei Ifjúsági Fórum tagszervezeteiben
tevékenykedő fiatalok és a KIFOR állandó- és új önkéntesei. A harmadik alkalommal
megszervezett KIFOR Műhelytáborban az önkéntesek személyiségfejlesztése volt a fő téma.
Az eseményt a Bethlen Gábor Alap ZRT és a Kolozs megyei Ifjúsági - és Sport Minisztérium
támogatta.

Az autonómiastatútum benyújtását sürgeti az SZNT
2016. november 7. – Krónika
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) közleményben kérte fel az RMDSZ még hivatalban lévő
szenátorait és képviselőit, hogy a december 11-ei választások előtt terjesszék be az RMDSZ
Székelyföldi Egyeztető Tanácsa által 1995-ben elfogadott, és az SZNT által 2004-ben
véglegesített autonómiastatútumot. A nyílt levélben Izsák Balázs SZNT-elnök hangsúlyozza,
szerinte a törvénytervezet benyújtása hatékonyan mozgósítaná a magyar szavazókat, akiknek
aktív részvétele elengedhetetlen az 5 százalékos küszöb eléréséhez, ugyanakkor jó lehetőséget
kínál a választás után megalakuló frakciónak, hogy konkrét lépéseket tegyen az autonómia
megvalósítása érdekében.

Cioloş, PSD, magyarellenesség
2016. november 7. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „kampánytémája annál inkább van a PSD-nek: a párt az utóbbi
években ismét behozta a közbeszédbe a sovinizmust, a zsigeri magyarellenes uszítást, amit
most a kampányban még magasabb fordulatszámon művel. Dragnea már közölte, hogy az
Erdély Bukaresttől való megmentéséről szóló kampánnyal a román többséget szándékosan is
hergelő RMDSZ-szel nem lenne hajlandó koalícióra lépni, legutóbb pedig azon
műfelhábordott egy egészségeset, hogy Kelemen Hunor – minden épeszű magyarhoz
hasonlóan – magyar veszteségként éli meg Erdély anyaországtól való elszakítását, és
Romániához csatolását. Ám a PSD-t ismerve szinte százszázalékosan biztosak lehetünk
benne, hogy amennyiben erre lenne szüksége a kormánytöbbség kialakításához, habozás
nélkül kérné az agyonszidott RMDSZ támogatását. Amelynek parlamenti bejutására a jól
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Kelemen: ha Dragnea elvesztette a feng shui-ját, lesz még, ami kizökkenti az
egyensúlyából

Erdély

kiszámítva, tudatosan adagolt, a magyar választópolgárok mozgósítására kiválóan alkalmas
magyarellenes diskurzussal épp ő maga növeli az esélyt”.

2016. november 7. – maszol.ro
„Ha Liviu Dragnea elvesztette a feng shui-ját (belső egyensúlyát - sz.m.) attól a
kijelentésemtől, hogy az 1918-as egyesülés a magyaroknak vereség volt, akkor talán még
lesznek más dolgok is, amelyek kibillentik az egyensúlyából” – jelentette ki Kelemen Hunor
az RMDSZ hétfő esti marosvásárhelyi kampányindító rendezvényén. Kelemen leszögezte, az
RMDSZ nem fog esztétikai kérdésekkel törődni a politikában, és nem fog meghátrálni,
akárhány emberét fogják félreállítani. "Ha valakit félreállítanak, százan lépnek majd a
helyébe, hogy folytassák az általunk megkezdett munkát" – idézte a szövetségi elnököt az
Agerpres. A politikus hozzátette, december 11-én a magyarság megmutathatja, hogy 100 év
alatt, amióta „Románia az otthona”, megmaradt közösségnek, és közösségi szinten dolgozik a
boldogulásért.

A nemzetért, az iskoláért, Tamási Zsoltért imádkoztak
2016. november 7. – szekelyhon.ro
Zsúfoltságig megtelt hétfő este a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplom,
ahol a Római Katolikus Teológiai Gimnáziumért és annak igazgatójáért, Tamási Zsoltért
imádkoztak. Az iskola szülői közössége által meghirdetett közös imádkozásra felekezettől
függetlenül gyűltek össze színészek, iskolaigazgatók, politikusok, többek között ott volt Illés
Ildikó főtanfelügyelő-helyettes, Kecskés Csaba unitárius esperes és a Református
Kántortanítóképző Főiskola igazgatója is.

Összefogás az Érmellék fejlesztéséért
2016. november 8. – Krónika
Érmelléki fejlesztési ügynökség létrehozásáról állapodott meg Bihar, Szatmár és a
magyarországi Hajdú-Bihar megye önkormányzata. Pataki Csaba, a Szatmár Megyei Tanács
elnöke érdeklődésünkre elmondta, a három megye elöljárói megállapodtak abban,
megteremtik a lehetőségét annak, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hatékonyabban
használhassák fel a tömbmagyar kisrégió számára.

Háromnyelvű lesz a neves személyiségek sírhelyét jelölő kolozsvári térkép
2016. november 8. – Krónika
A Házsongárd megnevezés is felkerül a kolozsvári sírkert bejáratánál található táblára,
melyen jelenleg csupán a „Hajongard” megnevezés, illetve angol és román nyelvű szöveg
szerepel. A Scena Urbană projekt kezdeményezői szerint készül a fordítás az eredetileg
háromnyelvűnek tervezett táblához, és a neves személyiségek névsorát is kibővítik. Daniela
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RMDSZ-kampány a nyelvi jogokért
2016. november 8. – Krónika
Az RMDSZ a második hivatalos nyelvvé tenné a magyart ott, ahol többségben élnek a magyar
emberek, illetve kezdeményezi, hogy minden olyan településen, ahol a lakosság egytizede
magyar, lehessen magyarul is ügyet intézni – erről Hegedüs Csilla és Csoma Botond Kolozs
megyei képviselőjelöltek számoltak be közleményükben. Szerintük az anyanyelvhasználati
küszöböt a jelenlegi 20 százalékról 10 százalékra kellene csökkenteni, ugyanakkor egy
alternatív, ötezer fős küszöböt vezetnének be – ez az RMDSZ-es politikusok szerint 174 000
magyar embert érintene Erdélyben. „Az anyanyelvhasználati küszöb húszról tíz százalékra
való csökkentése, illetve a számszerűsített, ötezres küszöb bevezetése leginkább a
szórványban élő magyar embereket érintené” – mutatott rá a két kolozsvári politikus.

Erdély

Maier építész a Krónikának elmondta, ennek érdekében a Házsongárd Alapítvány
képviselőivel is találkoznak, illetve a lakosok segítségére is számítanak.

Tăriceanu: megfontolom az RMDSZ-szel való együttműködést

A jobboldal már nem akarja látni Bugárékat a november 17-i megemlékezésen
2016. november 7. – Felvidék Ma, hirek.sk
„A Most-Híd úgy döntött, hogy felégeti a hidakat. Bugár Béla ugyanis e pillanatban nyilván az
állami rablás szekundálása mellett döntött. Ezt pedig az emberek biztosan nem akarták 1989.
november 17-én“ – indokolta Alojz Hlina, a Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke azt, hogy
Bugár Béla pártja már miért nemkívánatos a volt jobboldali partnerei számára, akikkel
hosszú éveken át egymás mellett mutatkoztak a bársonyos forradalomról való pozsonyi
megemlékezéseken. Igor Matovič, az OĽaNO elnöke szerint Bugár Bélának nincs erkölcsi joga
ahhoz, hogy a megemlékezésen részt vegyen. „Bugár Béla erkölcsi bukfencet vetett.
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Felvidék

2016. november 8. – transindex.ro, maszol.ro
A Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) társelnöke, Călin Popescu-Tăriceanu
kijelentette: megfontolja az RMDSZ-szel való együttműködés lehetőségét a parlamenti
választásokat követően. "Én megfontolom az RMDSZ-szel való együttműködést, mert az
RMDSZ nemcsak egy kisebbséget képvisel, hanem a lakosság jelentős hányadát is. Meglehet,
hogy ez a százalék csökkent, mert a magyarok közül is sokan elmentek..De az is lehet, hogy az
arány megmaradt, csak a magyarok száma csökkent. Jó, ha a romániai magyarok parlamenti
és kormányzati képviselettel rendelkeznek, ahogy ez a múltban is történt. Nekem nagyon jó
volt az együttműködésem az RMDSZ-szel. Hasznosnak és gyümölcsözőnek éreztem olyan
emberekkel együttműködni, akiknek általam nagyra értékelt politikai tapasztalatuk van. Azt
hiszem, a magyar kisebbség szükségleteit és óhajait szem előtt kell tartanunk, hogy elkerüljük
a szélsőségekbe való elhajlás kockázatát, ahogy ez történni szokott olyan esetekben, amikor a
lakosság jelentős hányadát mellőzik és kizárják a politikai döntésekből" - mondta Tăriceanu
hétfőn a közszolgálati televízió műsorában.

6

Egyéves a pozsonyi magyar katolikusok közösségi helye
2016. november 7. – hirek.sk
Egyéves a pozsonyi magyar katolikusok közösségi helyisége, a Korona Társalgó. A Pozsonyi
Magyar Intézet épületében található terem a gyakori programok és találkozások helyévé vált a
szűkebb és tágabb közösség, a pozsonyi vagy Pozsonyba érkező magyarság számára.

Felvidék

Megmutatta, hogy képes a 3. Fico-kormány tolvajainak fedezésére. Ezzel elárulta ´89
novemberének üzenetét“ – szögezte le Matovič.

Az MKDSZ elmegy a "magyar-magyar párbeszédre"
2016. november 7. – bumm.sk
A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség részt vesz november 21-én a dunaszerdahelyi
sportcsarnokba meghirdetett magyar-magyar párbeszéd elnevezésű rendezvényen. Fehér
Csaba, az MKDSZ elnöke elmondta, „a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség minden olyan
lépést támogat, amely a politikai pluralitást tiszteletben tartva a felvidéki magyar
együttműködést célozza és az önálló politizálást segíti”.

Felvidéki magyar fiatal kutatókat díjaznak
2016. november 7. – Felvidék Ma
A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 2016-ban létrehozta a Fiatal kutatók a szlovákiai
magyar tudományosságért díjat. Az elismerést olyan 35. életévüket még be nem töltött
tehetségek kaphatják meg, akik a magyar tudományos élet szlovákiai előmozdításában
kiemelkedő érdemeket szereztek – tájékoztatott a Tanács elnöke, Dusza János.

A Csemadok is kiáll a somorjai szoborállítás ügye mellett
2016. november 7. – Felvidék Ma
A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya szombaton Nemeshodosban rendezte
meg az alapszervezetek találkozóját, melyre 38 meghívott szervezetből 21 megjelent a
Dunaszerdahely melletti faluban. A választmány támogatja a somorjai önkormányzat azon
döntését, miszerint szobrot állíttat Mátyás királynak a városi hivatal és a posta közötti
területen abból az alkalomból, hogy 550 éve Somorján járt és két napot töltött a városban.

Megerősítik a civil szektort
2016. november 7. – Felvidék Ma, Új Szó
A civil szervezetek kezébe kerül át Szlovákiában a döntés a kisebbségi kultúrák
támogatásáról, hangsúlyozta Rigó Konrád, kulturális államtitkár a párkányi Civil Börzén. Az
államtitkár a Kisebbségi Kulturális Alap megalakulása előtt több rendezvényen is részt vesz,
hogy beszámoljon a tervezett változásokról és az alap működéséről.
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2016. november 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
Temerinben hétfő este negyvennyolc kisdiák vette át a budapesti Rákóczi Szövetség
szórványösztöndíját. A támogatás értéke 10 ezer forint, amit szerződés keretében kaptak meg
az iskolakezdők szülei. A diákok alkalmi műsorral köszöntötték a szövetség, valamint a
Magyar Nemzeti Tanács képviselőit. Nagy Domonkos elmondta, a program mögött óriási
társadalmi összefogás jött létre. A támogatók között több száz magyarországi önkormányzat,
civilek, közéleti személyiségek és alapítványok sorakoztak fel.

Vajdaság

Szórványösztöndíj a temerini elsősöknek

350 vajdasági magyar elsős részesül a Rákóczi Szövetség ösztöndíjában
2016. november 7. – Pannon RTV
A Rákóczi Szövetség a Magyar Nemzeti Tanáccsal karöltve az idén több mint harminc
vajdasági településen 350 magyar elsőst támogat ösztöndíjjal. A támogatásokat ünnepélyes
keretek között hétfő osztották ki. A közép-bánáti magyar elsősök fellépésükkel köszönték meg
a Rákóczi Szövetség legújabb ajándékát, az ösztöndíjat, amit a muzslyai Petőfi Sándor MME
székházában osztottak ki a Rákóczi Szövetség munkatársai. A Rákóczi Szövetség munkatársai
hétfőn több dél-bánsági szórványtelepülésre is ellátogattak.

Az őszinte bocsánatkérésre várva

Hallásvizsgáló készülékeket adott át a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
Kárpátalján
2016. november 8. – MTI, hirado.hu
Újszülöttek és kisgyermekek hallásának vizsgálatához szükséges tíz orvosi készüléket adott át
kárpátaljai kórházak gyermekosztályai számára Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat elnöke hétfőn Beregszászon. A gyermekmentő szolgálat adományának
köszönhetően kilenc kárpátaljai és egy Lemberg (Lviv) megyei kórház szülészeti és
gyermekosztálya jut az újszülöttek és kisgyermekek vizsgálatához szükséges korszerű
hallásszűrő készülékhez. A diagnosztikai eszközöket Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat elnöke a Beregszászi Járási Kórházban adta át a Kárpátalja megyei állami
közigazgatási hivatal egészségügyi főosztályának.
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2016. november 7. – Magyar Szó
Méltóságteljesen emlékeztek meg az 1944–45-ben ártatlanul kivégzett szeretteikről a szép
kort megélt túlélők, a hozzátartozók, vasárnap délután Zsablyán, a lerombolt katolikus
temetőben, a Golgota-dombon. Az ötszáz méternyi sáros úton csak gyalogosan tudták
megközelíteni a szerény emlékhelyet, amelynek környékét ezúttal a zsablyai önkormányzat
hozatta rendbe. óth László, a megemlékezők nevében köszöntötte a megjelenteket, köztük
Merima Šovljanskit és Boris Pleskovićot, a Zsablyai Községi Tanács tagjait.
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2016. november 7. – karpatalja.ma
Ungváron az ILKO Galériában a Magyar Rapszódia – filmnapok nyitónapján az 1956-os
magyar forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából kerekasztal-beszélgetésre
került sor, melyen magyar és ukrán történészek egyaránt részt vettek. „A második
világháború befejezésével nem ért véget a küzdelem, a rettegés. Megszállást megszállás
követett. Mi, magyarok nem tűrjük a rabságot, ezért ’56-ban egy évtizednyi elnyomás ellen
keltek fel a fiatalok és áldozták életüket” – mondta nyitóbeszédében Buhajla József,
Magyarország ungvári főkonzulja.

Kárpátalja

Kerekasztal-beszélgetés és Magyar Rapszódia – filmnapok az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharc 60. alkalmából

Bocskor Andrea EP-képviselővel beszélgetett Beregszász polgármestere
2016. november 8. – Kárpátalja
Babják Zoltán, Beregszász polgármestere tájékoztató jellegű megbeszélést tartott Bocskor
Andrea, Európai Parlamenti képviselő asszonnyal november 4-én, Beregszászban, a
polgármesteri hivatalban. A beszélgetés során a polgármester Beregszász városát érintő
különböző problémákról tájékoztatta a képviselő asszonyt. Babják Zoltán a beszélgetés során
hangsúlyozta, mindenképpen azon kell lennie a város vezetésének, hogy az emigrálni
kényszerülő beregszászi lakosokat visszatérésük napján egy működő infrastruktúra várja
Beregszászban.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. november 7. – Kossuth rádió
Felháborodást váltott ki Erdély-szerte a marosvásárhelyi Római Katolikus
Teológiai Líceum ügye
Az elmúlt hetekben több vélemény és állásfoglalás is megjelent a marosvásárhelyi Római
Katolikus Teológiai Líceum ügyében. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség bűnvádi
eljárást indított az intézmény igazgatója, Tamási Zsolt ellen az iskola létrehozásával
kapcsolatban, hivatali visszaélés gyanújával.
Közös sajtótájékoztatót tartott Szilágyi Zsolt és Potápi Árpád János az EMNP
visszalépéséről a parlamenti választásokon való indulástól
Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke ma tájékoztatta Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkárt döntésükről, miszerint a párt nem indul a december 11-i
romániai parlamenti választásokon. A témában az EMNP elnöke és Potápi Árpád János
államtitkár közös sajtótájékoztató tartott. A sajtótájékoztató után kérdezte az elnököt és az
államtitkárt a Határok nélkül munkatársa.
RMDSZ kampánynyitó rendezvény Kolozsváron
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerint az elkövetkező parlamenti ciklusban alkotmányba kell
iktatni a modern Románia jogi és morális alapjának tekintetett 1918-as gyulafehérvári
nyilatkozatban a nemzeti kisebbségeknek tett ígéreteket. Az RMDSZ elnöke Kolozsváron a
kampánynyitó rendezvényen jelentette ki mindezt.
92 éves korában elhunyt Gulácsy Lajos nyugalmazott kárpátaljai református
püspök
92 éves korában elhunyt Gulácsy Lajos nyugalmazott kárpátaljai református püspök.
Vasárnap még ünneplőbe öltözött, készült az istentiszteletre, aztán lepihent és elaludt. 7 évet
töltött a gulágon hite miatt. Utolsó pillanatig a megváltott életről és a magyarságról tett
tanúságot. A legfontosabbnak az életben azt tartotta, hogy minél több embert vezessen el
Istenhez.
Elhunyt Erdély legidősebb ferences szerzetese, Ferenc Ervin atya
Elhunyt Erdély legidősebb ferences szerzetese, Ferenc Ervin atya. Szókimondásával, örök
humorával és szilárd hitével sokszor bátorságot öntött az erdélyi magyarságba. Rá emlékezik
összeállításában a Határok nélkül riportere.
Eszmétől a vérpadig – Jámbor Ilona drámáját mutatták be
A vasárnap elhunyt Ervin atyát a Szoboszlay perben is elítélték. Ez volt az ’56-os forradalom
bukása utána a legnagyobb romániai koncepciós per. A peranyag kutatója, Jámbor Ilona, az
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In memoriam 1956 egyesület elnöke írt drámától Eszmétől a vérpadig címmel, amelyet a
Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület színészei adtak elő.
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