Mint egy jó gazda, aki elveti a magot…
2016. november 16. – Felvidék Ma
A Magyarság Házában rendezett magyar szórvány napján az előadásokat a Petőfi Sándor
Program ösztöndíjasainak kerekasztal-beszélgetése zárta, melyet Dr. Grezsa István
kormánybiztos nyitott meg. Kiemelte, a szórvány jelentősége nemzetpolitikai szempontból
fokozódik. Ma a szórványban élők közel százéves kiállásukkal őrzik magyarságukat. A
nemzetpolitikában ugyanolyan fontos ma a szórvány, mint a tömbmagyarság, éppen ezért a
magyar kormány sokat tett és tesz a szórvány segítésére. 2015-ben elindították a Petőfi
Sándor Programot, amely ugyanolyan sikeresnek bizonyult, mint a Kőrösi Csoma Sándor
Program. Ez az új program második esztendeje működik a Kárpát-medencében, 50
ösztöndíjas segítségével. A megnyitót követő kerekasztal-beszélgetést a program
koordinátora, Fazekas Anna vezette.

Érdemrendügy: Tőkés politikainak tartja az ítéletet és fellebbez
2016. november 16. – Krónika
Fellebbezést fog benyújtani Tőkés László a román állami kitüntetését visszavonó elnöki
rendelet ügyében hozott, számára kedvezőtlen bukaresti táblabírósági határozat ellen –
közölte szerdán az MTI-vel az EP-képviselő. A külföldön tartózkodó politikus telefonon
nyilatkozott az MTI-nek arról: részrehajló, politikai döntésnek tartja azt is, hogy
megfosztották a Románia Csillagától, és azt is, hogy a bíróság most elutasította keresetét. Úgy
értékelte: a mostani táblabírósági végzés a román igazságszolgáltatást minősíti.
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Magyarország

2016. november 16. – Magyar Hírlap, Magyar Idők, Kárpátinfo, Vajdaság Ma, karpatalja.ma
A magyar kormány közel 40 millió forintos támogatásával készült, a kárpátaljai magyar
szakképzést szolgáló kollégiumi épületet adott át Potápi Árpád János szerdán az ungvári
járási Nagydobronyban. A beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete fejlesztési programjának keretében kialakított 50
férőhelyes kollégiumi épület avatásán Potápi Árpád János hangsúlyozta: Kárpátalján nagyon
sikeresnek bizonyult a Magyar Állandó Értekezlet által 2015-ben meghirdetett külhoni
magyar szakképzés éve, amely 2016-ban is folytatódott. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora beszédében köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak
és a magyar államnak, hogy a kárpátaljai közösség – s nemcsak a magyarok, hanem az
ukránok – mellé állt. Mint mondta, Kárpátalján számos olyan, magyarországi támogatással
megvalósuló támogatási program fut, amely több nemzetet érint.

Erdély

Magyar kormánytámogatással készült kollégiumi épületet adtak át Kárpátalján

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
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Erdély

„Nyilvánvalóan nem követtem el olyan méltatlan cselekményt, amely indokolná a kitüntetés
visszavonását. Bőven vannak olyan román lovagok, élükön Adrian Năstase volt
miniszterelnökkel, akik börtönbüntetésben részesültek: nekik nem vonták vissza a
kitüntetésüket. Nyilvánvaló, hogy az ellenem folytatott elnöki rendelet és ítélet részrehajló és
diszkriminatív" – mutatott rá az EP-képviselő. Hozzátette: a bírósági eljárást egyebek mellett
a szólásszabadság, a politikai véleménynyilvánítás szabadsága védelmében indította.

Tőkés ügyvédje szerint a kitüntetés-ügyben hozott bírósági döntés sérti az
alkotmányt
2016. november 16. – transindex.ro
Alkotmánysértő ítéletet hozott a bukaresti táblabíróság a Tőkés László kitüntetésének
visszavonására vonatkozó perében, ezért fellebbeznek - mondta el a Transindexnek Kincses
Előd, az EP-képviselő ügyvédje. Kincses Előd magyarázata szerint az ítélet sérti az alkotmány
1. szakaszának 3. bekezdését, amely a forradalom ideáinak tiszteletben tartására kötelez.
Szerinte a döntés nem más, mint a temesvári népfelkelés megcsúfolása, emellett a szabad
véleménynyilvánítási jogot is sérti.

Bérek DNA-blokád alatt – Pénzre várnak a katolikus iskolában
2016. november 16. – Krónika, szekelyhon.ro
Nem kaptak fizetést a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium tanárai, mióta az aláírási
joggal rendelkező Tamási Zsolt igazgatót az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA)
hatósági felügyelet alá helyezte. Hasonló helyzet alakult ki a Maros megyei tanfelügyelőségen
is.

Jakubinyi és Kelemen közösen tiltakozik iskolaügyben
2016. november 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro
Közös memorandumban tiltakozik a marosvásárhelyi katolikus teológiai gimnázium körül
kialakult helyzet miatt a gyulafehérvári római katolikus érsekség és az RMDSZ. A Klaus
Johannis államfőnek és Dacian Cioloș miniszterelnöknek elküldött, szerdán ismertetett
dokumentumot Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye érseke
és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök írta alá. Ebben azt írják, hogy – a marosvásárhelyi iskola
ügyében és más esetekben is – a román állami hatóságok már kivívott és működő jogokat
kérdőjeleznek meg. „Egy magyar iskola zavartalan működése nem egyszerűen
igazságszolgáltatási kérdés, hanem az etnikumközi viszonyokat érintő súlyos politikai ügy,
amelyért a politikai vezetőknek felelősséget kell vállalniuk" – hangsúlyozzák. Úgy értékelik:
Romániában az elmúlt huszonhét évben alapvető változások mentek végbe a többség és a
kisebbség viszonyában, az euro-atlanti és európai integráció folyamatában az etnikumközi
viszonyok megváltozása, a folyamatos román-magyar párbeszéd volt az egyik legfontosabb
eredmény. „Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a már kivívott és működő jogokat is
megkérdőjelezik az állami hatóságok, beleértve egyes kormányhivatalokat, a prefektúrákat és
számos igazságszolgáltatási eljárást is" – olvasható a memorandumban, amely határozottan
elutasítja a közösség érdekeit sértő próbálkozásokat.
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2016. november 16. – Krónika
Csíkszereda mobil jégpályát, Gyergyószentmiklós és Csíkkarcfalva egy-egy jégkészítő gépet,
Sepsiszentgyörgy pedig fagyasztórendszert és palánkot kap a Mens Sana Alapítvány által
működtetett Székelyföldi Jégkorong-akadémia idei befektetési tervének részeként. A
Székelyföldi Jégkorong-akadémiát, mint ismeretes, idén alapították összesen 1,5 milliárd
forintos magyar állami támogatással.

Erdély

Négy településen fejleszt a Székelyföldi Jégkorong-akadémia

Házkutatást tartottak a zágoni polgármesternél
2016. november 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Házkutatást tartott szerdán az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) Kis József zágoni
polgármester otthonában és a községházán, ezt követően a háromszéki elöljáró fiának a
lakásán is vizsgálódtak. Kis József a Krónikának elmondta, visszamenőleg tizenkét évre
kérték ki a visszaszolgáltatással kapcsolatos dokumentumokat. Magánszemélyeknek,
közbirtokosságoknak visszaszolgáltatott mezőgazdasági területekről, legelőkről, erdőkről is
kérték a bizonylatokat. Az elöljáró lakásán szintén tulajdonjogot igazoló dokumentumokat
nézték át, de leltárba vették vadászfegyvereit, és az ingóságait is. Szerdán kora estére a
házkutatást befejezték, ám a községházán még tartott az iratok vizsgálata.

Borboly: legyen minden székelyföldi polgármesternek szórványtanácsosa!
2016. november 16. – transindex.ro, maszol.ro
Minden székelyföldi polgármesternek legyen szórványtanácsosa - javasolta Borboly Csaba, a
Hargita megyei tanács elnöke, aki az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában azt
mondta, az intézkedéssel erősíteni lehet a kapcsolatot a szórványban élő magyarokkal. A
politikus vasárnap Besztercén a magyar szórvány napja alkalmából szervezett rendezvényen
arra kérte az RMDSZ képviselőit, hogy szavazzák meg a parlamentben azt a
törvénytervezetet, amely előírná az önkormányzatok számára egy szórvánnyal foglalkozó
tanácsos alkalmazását is. Mint mondta, a beterjesztők Moldova köztársaság településeinek a
megsegítésére gondoltak, de a jogszabály által az erdélyi magyar szórvány székelyföldi
támogatása is lehetővé válna.

Megünnepelték a Magyar Nyelv Napját Kolozsváron
2016. november 16. – transindex.ro, Krónika
Első alkalommal ünnepelték meg hivatalosan a Magyar Nyelv Napját a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány szervezésében a kolozsvári sétatéri
kaszinóban november 15-én. A két szervezet által erre az alkalomra alapított díjat idén a
Moldvai Csángómagyarok Szövetségének ítélték oda. „Örömmel tölt el minket, hogy milyen
szépen beszélik és írják a magyar nyelvet, amely összeköt bennünket, mint habarcs a téglát.
Összeköt szülőföldünkön és szerte a világban. Ma egyértelműen elmondhatjuk, közjogilag
jobb állapotban van magyar nyelvünk, mint akkor, amikor az Anyanyelve magyar című könyv
megszületett, közel száz esztendeje: van egy nap, amely hivatalos, amely országszerte a
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A marosvásárhelyi katolikus iskola tanárai októberi bérének kifizetését sürgeti
az RMDSZ

Erdély

Magyar Nyelv Napja” – mondta köszöntésében Takács Csaba, a rendezvényt az RMDSZ-szel
együtt szervező Communitas Alapítvány elnöke.

2016. november 16. – maszol.ro
„Hivatalos átiratban kéri az RMDSZ Maros Megyei Szervezete, hogy a minisztérium és
tanfelügyelőség a lehető leghamarabb nevezzen ki ideiglenes igazgatót a marosvásárhelyi
Római Katolikus Teológiai Líceum élére” – tájékoztatott Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ
Maros megyei szenátorjelöltje azt követően, hogy a Szövetség megküldte az átiratot az
Oktatási Minisztériumnak. Mint fogalmazott, elfogadhatatlan, hogy a Korrupcióellenes
Ügyészség eljárása miatt a teljes iskola oktatói és adminisztratív testülete akár egyetlen napig
is ebbe a tarthatatlan helyzetbe kényszerüljön. Erre azért van szükség, mert az iskola
vezetésében csak a teendőitől 60 napra eltiltott igazgatónak, Tamási Zsoltnak van aláírási
joga.

Marosszentgyörgyi és gernyeszegi önkormányzati vezetőkkel és lakosokkal
találkoztak az RMDSZ Maros megyei jelöltjei
2016. november 16. – maszol.ro
Vass Levente és Csép Éva Andrea Maros megyei képviselőjelöltek, valamint Császár Károly
szenátorjelölt kedden marosszentgyörgyi és gernyeszegi önkormányzati vezetőkkel és
lakosokkal találkoztak. Mindkét községben szó volt a helyi fejlesztési kilátásokról, illetve egy
jobb vállalkozói környezet megteremtésének lehetőségeiről.

Temes megyei magyar közösségek infrastruktúra-fejlesztéséről egyeztetett
Molnár Zsolt
2016. november 16. – maszol.ro
Újszentesen szórólapozott házról házra járva Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei
képviselőjelöltje szerdán. A helyi magyar közösség tagjaival folytatott beszélgetések során
hangsúlyozta: az infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú az újszentesiek számára, hiszen
egy temesvári körgyűrű megépítése tehermentesítené a Temesvárral szomszédos nagyközség
forgalmát is.

Műszaki értelmiségi a képviselőjelölti listán
2016. november 16. – Bihari Napló
Szerdán a székházban tartott sajtótájékoztatón Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei
szervezetének elnöke bemutatta dr. Vesselényi Tibor professzort, a képviselőjelölt lista 8.
helyezettjét. Cseke Attila, az az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke november 16-i
sajtótájékoztatóján arra hívta fel a figyelmet: Vesselényi Tibor a műszaki tudományok
doktora, és törzsgyökeres váradi. Büszkék lehetünk rá, hiszen műszaki szakemberként az
állami egyetem doktori iskoláját vezeti, és a mai világban nem semmi, hogy egy magyar
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A tervezettnél kisebb sárkánydombot akarnak a románok
2016. november 16. – szekelyhon.ro, Krónika
A tervezettnél kisebb sárkánydombot javasolnak a sepsiszentgyörgyi román önkormányzati
képviselők. Elképzelésük szerint, ha a városvezetés a tervezett 5,5 méteres térplasztika helyett
elfogadna egy 1,5 méterest, akkor a projekt kimozdulna a holtpontról. Ezzel nem ért egyet a
városvezetés. Mint ismeretes a románság egy része attól tart, hogy a zöldövezet eltakarja a
román közösség szimbólumának tartott Mihai Viteazul teret és szoborcsoportot. Így a
prefektúra visszavonatta a részleges városrendezési tervet.

Erdély

emberre bízták egy ilyen jelentős intézmény tevékenységének a koordinálását. Az RMDSZnek ugyanakkor az is fontos szempont, hogy a Nagyváradi Egyetemen dolgozik, mely nélkül a
város fejlődése nem képzelhető el.

Magyar Nemzeti Kereskedőház: lehetőség a vállalkozóknak
2016. november 16. – szekelyhon.ro
Több mint 50 erdélyi magyar vállalkozó élt a lehetőséggel, amelyet a Magyar Nemzeti
Kereskedőház első székelyföldi exportakadémiája nyújtott számukra: a határon túli magyar
cégeknek szervezett konferenciát szerdán tartották a csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyő
szállodában. Többek között a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok kialakításáról, azok
erősítéséről, illetve az exportismeretek átadásáról szólt az a külpiacra felkészítő tréning,
amelyet a Magyar Nemzeti Kereskedőház szervezett Csíkszeredában. A képzésen több mint
50, többnyire a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és a faipar területén tevékenykedő vállalkozó
vett részt, főként Hargita megyéből.

Megszólaltatott történelem: Wittner Mária mesélt '56-ról Kolozsváron
2016. november 16. – Krónika
Amikor a félelem eluralta az országot, minden, ami embertelen, előjött a társadalomból, az
embereknek elegük lett, ekkor önkéntelenül úgy érezte, hogy ott a helye – vallotta 1956-os
szerepvállalásáról kolozsvári előadásán Wittner Mária, az 1956-os Emlékbizottság védnöke.

„Európa lelkiismerete vagyunk” – '56-os kiállítás nyílt Vásárhelyen
2016. november 16. – Krónika
Az 1956-os forradalom és szabadságharc főként erdélyi vonatkozásait bemutató kiállítás nyílt
a marosvásárhelyi Kultúrpalota előcsarnokában, az 1956-os Emlékbizottság jóvoltából. A
tárlat péntekig, november 18-áig látogatható, utána székelyföldi körútra viszik.

Idén is ünnepelni hívják magyar barátaikat december elsején a háromszéki
románok
2016. november 16. – maszol.ro
Ebben az esztendőben is folytatódik a Hívd meg egy magyar barátodat a román nemzeti
ünnepre kampány, amelyet egy sepsiszentgyörgyi helyi lap két évvel ezelőtt kezdeményezett

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 17.

5

Erdély

azzal a céllal, hogy közelebb hozza a román és magyar közösségeket egymáshoz. „Örömünkre
szolgál, hogy egyszerű magyar emberek velünk együtt ünnepeltek a román nemzeti ünnepen
és szívesen elfogadtak ajándékba egy kis piros- sárga-kék zászlót” - nyilatkozta szerdán az
Agerpres hírügynökségnek Maria Graur ötletgazda, a Mesagerul de Covasna napilap
főszerkesztője. A főszerkesztő hozzátette: örömmel venné, ha azok, akik „a régió sorsát
irányítják”, Tamás Sándor megyei tanácselnök és Antal Árpád sepsiszentgyörgyi
polgármester, elfogadnák a meghívást és részt vennének az ünnepségen.

Mégis megszűnik a képzőművészeti osztály a kolozsvári Apáczai-iskolában
2016. november 16. – maszol.ro
Mégsem sikerült elérni az ötödikes magyar tannyelvű képzőművészeti osztály jóváhagyását a
kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceumban. Vörös Alpár István igazgató ezért
szerdán bejelentette az érintett szülőknek az osztály megszűnését. Mint arról már korábban
beszámoltunk, a Kolozs megyei tanfelügyelőség a törvényes diáklétszám hiányára hivatkozva
utasította el többször is, hogy az iskolában két ötödik osztály, egy intenzív angol és egy
képzőművészeti indulhasson. Október közepén azonban Király András oktatási államtitkár a
Maszolnak azt nyilatkozta: sikerült jóváhagyatni a magyar tannyelvű képzőművészeti
osztályt.

Komolyan veszik a versenyt az RMDSZ Kárpátokon túli jelöltjei

Emelkedik, de még mindig nem számarányos a hazai kisebbségek állami
támogatása
2016. november 16. – hirek.sk
Jövőre az ideinél 16 százalékkal nagyobb állami támogatást kapnak majd a Szlovákiában élő
nemzetiségek, összesen 4,5 millió eurót – jelentette be keddi pozsonyi sajtótájékoztatóján
Bukovszky László kisebbségügyi kormánybiztos, aki a kinevezése óta eltelt hét hónap alatt
végzett munkájáról is beszámolt. A támogatás kapcsán Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok
Kerekasztalának szóvivője elmondta, egyértelműen szükséges az anyagi keret emelése, de
egyúttal rámutatott, hogy a jelek szerint a magyar kisebbség számára kijelölt összeg az
elkövetkezőkben, a 2018-as évben sem arányainak megfelelő lesz, amikor már a Kisebbségi
Alap hatáskörébe tartozna a támogatás megítélése.
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Felvidék

2016. november 17. – Krónika
Az esélytelenek nyugalmával készülnek a december 11-ei parlamenti választásokra az RMDSZ
Kárpátokon túli megyékben megméretkező képviselő- és szenátorjelöltjei, akiknek a
papírforma szerint elenyésző esélyük van arra, hogy mandátumot szerezzenek – a
Krónikának nyilatkozó aspiránsok mégis komolyan veszik a versenyt. Kovács Péter
kampányfőnök, a szövetség ügyvezető elnöke szerint ezek a voksok jellemzően egy
pluszmandátumot hoznak. A jelöltek között egyébként civilek, például pedagógusok,
mérnökök és nyugdíjasok is szerepelnek.
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2016. november 16. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Gyengül Érsek Árpád hatásköre. A regionális fejlesztéssel kapcsolatos feladatok koordinációja
2017-től ugyanis a közlekedési minisztériumból a kormányhivatalhoz kerül át – derül ki a
kompetenciatörvényre vonatkozó módosító javaslatból, amelyet ma hagyott jóvá a kormány.
A kabinet a parlamentnek azt javasolja, hogy a jogszabályt gyorsított eljárásban vitassa meg,
mert a módosításnak már 2017. január 1-től hatályba kell lépnie.

Felvidék

Az új évtől már nem Érsek Árpádhoz tartozik a regionális fejlesztés

MEDIAN-felmérés: kissé ráerősített a Smer
2016. november 16. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó
Ha szeptember-október derekán került volna sor a parlamenti választásokra, akkor azt a
Smer-SD 30,5 százalékkal nyerte volna meg. Fico pártján kívül további hat politikai párt és
mozgalom is bejutott volna a törvényhozásba – derül ki a MEDIAN SK felméréséből. Második
helyen a voksok 14,5 százalékával a Szabadság és Szolidaritás (SaS), 3. helyen 11 százalékkal
a Szlovák Nemzeti Párt (SNS), 4-5. helyen 9-9 százalékkal az OĽaNO-NOVA, illetve a Mi
Szlovákiánkért Néppárt (ĽSNS), 6. helyen 6,5 százalékkal a Most-Híd vegyespárt, 7. helyen
pedig a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) 6 százalékkal végzett volna. Az MKP 4
százalékot szerzett volna.

Kassán hangolják össze a jövőt a visegrádi fiatalok
2016. november 16. – hirek.sk
Csütörtöktől vasárnapig Kassa ad otthont a III. Visegrádi Nemzetközi Ifjúsági
Konferenciának. A tavalyi kolozsvári rendezvény után idén is egy Kárpát-medencei helyszínre
esett a választás, ahol helyi érdekeltségű szervezetként ezúttal a Via Nova Ifjúsági Csoport
csatlakozott az ötletgazda Fidelitashoz. A konferencia a visegrádi államokéi mellett több
környékbeli ország ifjúsági szervezeteit is vendégül látja.

2016. november 16. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
– Nem szeretnénk, ha különböző pletykák kelnének szárnyra, miszerint a VaMaDisz nem áll
ki a saját ügyvédje mellett. Mi teljes mértékben támogatjuk – jelentette ki Sóti Attila, a
Vajdasági Magyar Diákszövetség (VaMaDisz) elnöke a szerdai sajtótájékoztatón, amelyet a
szövetség székházában tartottak. Az eseményen a közelmúltban napvilágot látott hírre
szerettek volna reagálni. Sóti Attila úgy gondolja, hogy a Jogtudományi Kar nem tud mit
tenni ellenük és az igazság ellen, ezért vette el az ügyvédjük doktori címét, hogy
ellehetetlenítse munkáját. Hozzátette, hogy ha az intézmény egykor megadta ezt a képesítést,
és ha ebben most hibát talált, akkor ez az ő és mindenkori vezetőjük felelőssége. Sajnálattal
tölti el, hogy az intézmény ezt nem vallja be.
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2016. november 16. – Pannon RTV
Mi szükséges egy sikeres vállalkozáshoz? Egyebek között erről a témáról indult leendő és
kezdő vállalkozók számára kétnapos ingyenes vállalkozásfejlesztési képzés ma délelőtt
Zentán. A szervező a Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség. A sikeres vállalkozáshoz
szükséges alapismeretek a központi témája a Panonreg Regionális Fejlesztési Ügynökség
legújabb képzésének, amelynek résztvevői különböző szakterületekről érkeztek.

Vajdaság

Ingyenes vállalkozásfejlesztési képzés Zentán

Nyugat-Bácskában ismertették a Prosperitati Alapítvány új pályázatait

Veszélyben a nemzetiségi kisebbségek nyelvhasználati jogai
2016. november 16. – Kárpátalja
Levélben fordult Jurij Baulinhoz, Ukrajna Alkotmánybíróságának (KSZU) elnökéhez
Brenzovics László parlamenti képviselő. A magyar honatya arra kéri az alkotmánybírát, hogy
ne nyilvánítsák alkotmányellenesnek és ne helyezzék hatályon kívül a jelenlegi, a kisebbségek
számára kedvező nyelvtörvényt. A magyar honatya levelében emlékeztet, hogy a 2012-ben Az
állami nyelvpolitika alapjai címmel elfogadott törvény egyebek mellett lehetővé teszi, hogy a
közigazgatási és önkormányzati szervekben az ukrán mellett azokon a regionális nyelveken
folyhasson az ügyintézés, amelyeket az adott régió lakosságának legalább 10 százaléka beszél.
Brenzovics László rámutat: a jogszabály alapján Kárpátalja megyében és annak egyes
járásaiban a magyar is regionális nyelvvé lehetett.

Kárpátalja

2016. november 16. – Pannon RTV, Magyar Szó
A magyar kormány egy olyan önműködő kistérségi gazdasági rendszert szeretne kiépíteni
Vajdaságban, ami egész Szerbia gazdaságát is felélénkíthetné – mondta Magyar Levente. A
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár hétfőn a zombori közigazgatási körzet több
településén is ismertette a Prosperitati Alapítvány új pályázatait. A Prosperitati Alapítvány
pályázatain kizárólag kettős állampolgárok vehetnek részt. Ezért a program keretében a
honosítási kérelem igénylésére is ösztönözik a délvidéki magyarokat – tette hozzá Magyar
Levente. Az államtitkár ígéretet tett arra, hogy azokban a vajdasági falvakban és
településeken, ahol elhalványulóban van a magyar nyelv oktatása, ott a magyar állam a
Prosperitati Alapítvánnyal karöltve nyelvi képzéseket szervezne.

Bíróság elé kerül a decentralizációs törvény végrehajtásáról szóló határozat
2016. november 16. - Kárpátalja
Mégis tárgyalni fogja a bíróság Brenzovics László és Anton Kissze parlamenti képviselőknek a
miniszteri kabinetnek a nemzetiségek jogait sértő rendelkezése ügyében benyújtott keresetét
–tájékoztatott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Brenzovics László még 2015
júniusában fordult az akkori kormányfőhöz az új típusú területi közösségek
(önkormányzatok) létrehozására vonatkozó törvény rendelkezéseinek a nemzeti
kisebbségekre nézvést hátrányos alkalmazása miatt. A törvény 4. cikkelyének 4. pontja
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ProAgri Napok a Rákóczi-főiskolán
2016. november 16. – Kárpátalja, karpatalja.ma
November 10. és 12. között került megrendezésre a „Pro agricultura Carpathica” Kárpátaljai
Megyei Jótékonysági Alapítvány szervezésében a ProAgri Napok rendezvénysorozat a II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában, amelynek keretében több mint 100
mezőgazdaságban tevékenykedő gazda 18 előadás segítségével gyarapíthatta ismereteit a
gyümölcs-, a szamóca- és a fóliasátras termesztésről. A háromnapos szakmai konferencián az
előadások mellett pályázatíró felkészítő tanfolyamon is részt vehettek az érdeklődő gazdák.

Kárpátalja

alapján az ilyen közösségek létrehozására vonatkozó döntések meghozatalakor figyelembe
kell venni a történeti, természeti, etnikai, kulturális és egyéb tényezőket, amelyek befolyással
vannak ezen közösségek szociális és gazdasági fejlődésére.

A sztálini áldozatok emlékének adóztak Badalóban
2016. november 16. – Kárpátalja
Mint a legtöbb kárpátaljai magyarlakta településen, úgy Badalóban is az 1990-es évek elején
állítottak emléket az 1944 őszén sztálini lágerekbe elhurcolt áldozatok tiszteletére. 72 éve 150
badalói lakost vittek el, úgymond háromnapos munkára, akik közül 88-an már soha többé
nem térhettek vissza szeretteikhez. Az elmúlt közel negyedszázad alatt az idő vasfoga
alaposan megkoptatta az 1993-ban emelt emlékművet, amelyről már több helyen lehullottak
a márványlapok, s az emlékmű talapzata is felújításra szorult. Erre végül az idén került sor,
egy pályázat révén sikerült majdhogynem eredeti állapotába visszaállítani az emlékművet.

2016. november 16. - Népújság
Az általános nemzetiségi kerettörvény elfogadása, amelyet Göncz László nemzetiségi
képviselő a nyolc évvel ezelőtti első parlamenti mandátuma kezdetétől az egyik legfontosabb
feladatának tartott, úgy tűnik, sajnos végleg meghiúsult. Az évek alatt leginkább a kormány
részéről gördítettek akadályokat elé, majd most, amikor legalábbis munkaanyag szintjén
késznek tűnt, illetve a kormány is komolyan gondolta, az olasz közösség hátrált ki mellőle.

Nyelvészekkel a magyar nyelv napján
2016. november 16. - Népújság
Kapcán a József Attila Művelődési Egyesület szervezésében november 11-én megünnepelték a
magyar nyelv napját. A rendezvény vendége volt Antalné dr. Szabó Ágnes az Eötvös Loránd
Tudományegyetem nyelvésze, professzora (Budapest), az Anyanyelv-pedagógia című folyóirat
főszerkesztője, dr. Szende Virág szaktanácsos (Budapest) és dr. Zágorec-Csuka Judit,
habilitált magyar nyelvi lektor (Maribori Egyetem Fordítói Tanszék), akiket Herženjak Mária,
a művelődési egyesület elnöke köszöntött a rendezvény alkalmával.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 17.

Muravidék

Nem lesz általános nemzetiségi törvény, de...

9

Gyereknapot rendezett az Amaped
2016. november 16. - Volksgruppen
November 15-én, kedden III. (Szent) Lipót Felső-Ausztria védőszentjének ünnepén
gyereknapot tartott az Amaped Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete Bécsben. A
reggeltől délutánig tartó foglalkozásokon óvodás és kisiskolás gyerekek vettek részt. A
programban a kézműves és közösségi játékok mellett népdaléneklésre is fontos szerepet
játszott.

Muravidék

2016. november 16. – Muravidéki Magyar Rádió
9 háromfős csapat vett részt a mindig jó hangulatban zajló történelemvetélkedőn. Tegnap a
muravidéki kétnyelvű általános iskolák csapatai bizonyították történelmi tudásukat az 56-os
forradalom témájában, jövő héten pedig a középiskolásokon a sor. Az általános iskolások
közül a Somi Éva, Neubauer Janet és Bekő Márk alkotta hármas a Dobronaki Kétnyelvű
Általános Iskolából bizonyult a legjobbnak. A második és harmadik helyezést pedig a lendvai
iskolások vívták ki maguknak.

Őrvidék

Dobronakiak a történelemvetélkedő élén

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. november 16. – Kossuth Rádió
Elutasította Tőkés László keresetét a Bukaresti Táblabíróság abban a perben,
amelyet a Románia Csillaga érdemrendje visszavonása ellen indított
Mint ismert, idén márciusban Klaus Johannis román államelnök visszavonta Tőkés Lászlótól
a Románia Csillaga érdemrendet, amelyet 2009-ben, a romániai forradalom 20. évfordulóján
adományozott az akkori államelnök, Traian Basescu. A kitüntetés visszavonását már 2013ban kezdeményezte az akkori miniszterelnök, Victor Ponta és az Érdemrend
Becsületbírósága, miután Tőkés László európai parlamenti képviselőként a Tusványosi Nyári
Szabadegyetemen felvetette, hogy Magyarország vállaljon védhatalmi szerepet Erdély
érdekében. Klaus Johannis elnöki rendelete ellen indított pert Tőkés László jogi képviselője,
Kincses Előd, aki a Határok nélkül munkatársának az első fokon meghozott ítéletről
nyilatkozik.
Hivatalosan is megkezdődött a választási kampány Romániában
Hivatalosan is megkezdődött a választási kampány Romániában a december 11-kei
parlamenti választásra. Az RMDSZ egyértelmű és világos üzenetet fogalmazott meg. A
Határok nélkül riporterének összeállításában a székelyföldi önkormányzati vezetők
véleményét halljuk a kampányüzenetről.
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A nyelvet védeni kell - mondja a szlovákiai kisebbségi kormánybiztos
Szlovákiában a kisebbségi kormánybiztos hivatala kihirdette a jövő évre szóló kulturális
pályázatokat. A keret jelentősen emelkedett, s azon belül a magyar szervezetekre eső rész is. A
4,5 millió euró kicsivel több mint fele illeti meg a felvidéki magyar kultúrát - tájékoztatta a
sajtó képviselőit Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. Hivatala azonban hamarosan
megválik ettől a feladattól, a kisebbségi kormánybiztos pedig a kisebbségi jogvédelem
kérdéseivel foglalkozik majd.
A vajdasági szórványtelepüléseket járja Magyar Levente
A vajdasági szórványtelepüléseket járja Magyar Levente, a magyar kormány külgazdasági- és
külügyminisztériumának gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. A Vajdasági Magyar
Szövetség által kidolgozott és a magyar állam által támogatott gazdaságfejlesztési programot
népszerűsíti. A temerini lakossági fórumon beszélgetett vele a Határok nélkül riportere.
Ma is jelöletlen még a tömegsírok zöme a Vajdaságban
1944 végén a magyarok mellett a német kisebbséget érte a legnagyobb atrocitás a
Vajdaságban. A főhajtás megtörtént, de a tömegsírok zöme még ma is jelöletlen, és
kárpótlásra sem került sor. A dolgok elindultak a jó irányba, csak lassan haladnak - mondja
Weiss Rudolf, a délvidéki Német Népi Szövetség elnöke.
A Magyar Nyelv Napján Kolozsváron kitüntették a Moldvai Csángómagyarok
Szövetséget
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Communitas Alapítvány közös díjat adott át
Kolozsváron, a magyar nyelv napja alkalmából tartott ünnepségen a Moldvai
Csángómagyarok Szövetségének.
Adósságot törlesztette: Világháborús emlékművet avattak Csíkszeredában
Adósságot törlesztett Csíkszereda, amikor a két világháborúban elesett hőseinek emlékművet
állított. Az obeliszk, amelyre 105 nevet véstek fel, a Makovecz Imre tervezte milleniumi
templom terén áll.
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