17 milliárdos Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul
2016. november 17. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap
A kormány első ütemben 17 milliárd forintos forrásból Kárpát-medencei óvodaépítési és
fejlesztési programot indít – jelentette be Balog Zoltán az Országgyűlés nemzeti összetartozás
bizottságában. Az emberi erőforrások minisztere éves meghallgatásán elmondta: a kormány
szerdai ülésén elfogadott programot a Miniszterelnökséggel közösen dolgozták ki, és a
Kárpát-medence minden magyar lakta közösségét érinti majd, magában foglalva óvodák
építését és felújítását is. Hozzátette: a program első üteme az egyházi kézben lévő
intézményekre terjed ki. Rámutatott: a kormány célja az egységes Kárpát-medencei
felsőoktatási tér megteremtése, s a tavaly indított Makovecz-ösztöndíj célja, hogy a külhoni
magyarok tanulmányait a környező országokban segítse. Fontosnak tartják, hogy ne csak az
anyaországon keresztül tudjanak összekapcsolódni a hallgatók - jegyezte meg a miniszter.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Grezsa István: Magyarország minden segítséget megad Kárpátaljának
2016. november 17. – MTI, kormany.hu, Webrádió, Magyar Idők, karpatalja.ma, Kárpátalja,
Kárpátinfo
Magyarország jó szomszédként, erejéhez mérten mindent megtesz Ukrajna és Kárpátalja
támogatásáért – jelentette ki a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és
Kárpátalja fejlesztési feladatainak koordinálásáért felelős kormányzati biztosa csütörtökön
Budapesten. Grezsa István a Tandem 2016 elnevezésű, Kárpátalján elkészített szociológiai
felmérés bemutatása alkalmából mondott köszöntőt. Hangsúlyozta: Kárpátalja ma a világon
élő magyar kisebbség legérdekesebb területe. Hozzátette: a kutatásra azért volt szükség, mert
az utolsó népszámlálást 2001-ben tartották Ukrajnában, és szerettek volna pontosabb képet
kapni a kárpátaljai felnőtt lakosság szociodemográfiai jellemzőiről, a régió polgárainak
identitásáról.

A gazdaságpolitikai szemléletmódnak is erősödnie kell a nemzetpolitikában
2016. november 17. – MTI, Kormány.hu
A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága arra törekszik, hogy a
gazdaságpolitikai szemléletmód is erősödjön a nemzetpolitikában - hangsúlyozta Szilágyi
Péter helyettes államtitkár a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) közép-európai régióra
fókuszáló szakmai napján csütörtökön, amelyet a Fiatal vállalkozók hete programsorozat
keretében rendeztek. Szilágyi Péter kifejtette: a Kárpát- medencében az egyik legjelentősebb
probléma, hogy gyors ütemben csökken a magyarság lélekszáma, illetve nagyon sokan
vándorolnak el. Az államtitkárság arra törekszik, hogy a külhoni magyar közösségek
megerősödjenek, és a gazdaságpolitikai szemléletmód is erősödjön a nemzetpolitika
területén. Ehhez évről évre nagyobb összeg áll rendelkezésre, míg 2012-ben 12 milliárd
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2016. november 17. – MTI, hirek.sk
A határon túl élő magyarok megmaradásának záloga a nyelv és az egyházak - mondta Soltész
Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön, miután részt vett egy dobóruszkai
megemlékezésen és kiállításmegnyitón. Az államtitkár a kelet-szlovákiai településről az MTInek telefonon nyilatkozva elmondta, a felvidéki településen a mártír katolikus papra, Pásztor
Ferencre emlékeztek és megnyílt a Márton Áron vándorkiállítás is. Hozzátette, a két hasonló
sorsú ember életének üzenete az, hogy tisztelni, szeretni kell a magyarságot és a hitet. Ez azt
is jelenti - mondta -, hogy akik komolyan gondolják magyarságukat és a hitüket, azoknak ott
kell helytállniuk, ahol élnek, ugyanis az ő gyarapodásuk az egész magyarság lehetősége.

Menesztették a kormányból Birtalan József képviselőjelöltet
2016. november 17. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen
Menesztette szerdán tisztségéből Dacian Cioloş kormányfő Birtalan Józsefet, a
Köztisztviselők Országos Ügynökségének államtitkári rangú elnökét. A döntés értelmében az
új elnök kinevezéséig Cristian Vasile Bitea eddigi alelnök kapott megbízást az intézmény
vezetésére. Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint Dacian Cioloş miniszterelnök
Vasile Dîncu kormányfőhelyettes javaslatára döntött a vezetőcsere mellett. Birtalan József az
RMDSZ képviselőjelölt-listáját vezeti Bukarestben a decemberi parlamenti választáson.

Vezető hírek

Soltész: a magyarság megmaradásának záloga a nyelv és az egyházak

Erdély

forintot fordítottak nemzetpolitikára, addig 2016-ban 27 milliárd forinttal gazdálkodhat az
államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap.

Hargita: megtámadta a prefektus az együttélési kódexet
2016. november 17. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Jean-Adrian Andrei Hargita megyei prefektus keresete alapján a Hargita megyei törvényszék
vizsgálja, hogy a 85 százalékban magyarok által lakott megye önkormányzata törvényesen
döntött-e egy, a románok és magyarok jó együttélési normáit rögzítő kódex kidolgozásáról –
tájékoztatta Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke csütörtökön az MTI-t. Az
önkormányzat februárban határozott arról, hogy az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalával és
a Nemzeti Kisebbségkutató Intézettel kidolgozza az együttélési kódexet. Az MTI-hez
eljuttatott dokumentumok szerint a román kormányt Hargita megyében képviselő prefektus
arra hivatkozva támadta meg a határozatot, hogy a megyei önkormányzatnak „nincsenek
hatáskörei az etnikumközi együttműködés és a közigazgatás kétnyelvűsége területén".

Kelemen Hunor: a magyaroknak nem öröm 1918
2016. november 17. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro, Magyar Hírlap
A magyaroknak nem öröm 1918, és a román állam sem segített a veszteség feldolgozásában,
mert nem tartotta be a száz évvel ezelőtti ígéreteket – hangoztatta egy gyergyóremetei
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Erdély

rendezvényen Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az Erdély és a Román Királyság egyesülését
kikiáltó gyulafehérvári román nemzetgyűlés közelgő centenáriumára utalva. Az RMDSZ
csütörtöki hírlevele szerint a szövetség elnöke a magyar nyelv napja alkalmából szervezett
gyergyóremetei rendezvényen beszélt az 1918-as gyulafehérvári nyilatkozat betartatlan
autonómiaígéreteiről, amelyeket a magyar érdekképviselet – választási programja szerint –
be akar emelni a módosításra váró román alkotmányba. „Nekünk nem öröm 1918. Habár ezt
nehezen értik meg, nekünk kötelességünk elmondani a román társadalomnak, hogy ami
nekik öröm, nekünk veszteség, és száz esztendő sem volt elég arra, hogy feldolgozzuk az
eseményeket. Ebben a román állam sem segített, mert nem tartották be az 1918-as ígéreteket”
– idézte Kelemen Hunort az RMDSZ hírlevele. A szövetségi elnök szerint csak a múlttal való
őszinte szembenézés lehet az alapja egy őszinte román–magyar párbeszédnek.

Emlékművet állítanak a Házsongárdi temetőben a Szovjetunióba hurcolt
kolozsvári magyar férfiaknak
2016. november 17. – transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen
Emlékművet állítanak szombaton a kolozsvári Házsongárdi temetőben annak a mintegy
ötezer
kolozsvári magyar
férfinak,
akit 1944 októberében a Szovjetunió
kényszermunkatáboraiba hurcoltak. Az 5-6 évig tartó kényszermunka után az elhurcoltaknak
csak mintegy harmada tért vissza. Benkő Levente történész, újságíró, az emlékműállítás
kezdeményezője az MTI-nek elmondta, hogy az avatás után tudományos konferenciát is
tartanak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, amelynek keretében a Kárpátmedencei és kolozsvári elhurcolásokról hangzanak el előadások. Hozzátette: a téma
kolozsvári kutatói folyamatosan gyűjtik az elhurcolásokkal kapcsolatos adatokat, tárgyi
emlékeket, és rögzítik a még élő tanúk visszaemlékezéseit. Benkő Levente elmondta: a
Sapientia épületében kiállítást is rendeztek az összegyűjtött tárgyi emlékekből.

Johannis kihirdette az Avram Iancut a román nemzet hősévé nyilvánító törvényt
2016. november 17. – transindex.ro, maszol.ro
Kihirdette csütörtökön Klaus Johannis államfő azt a törvényt, amely a román nemzet hősévé
nyilvánítja Avram Iancut - tájékoztat az államelnöki hivatal. Az elnök egyszer visszaküldte a
jogszabályt a parlamentnek újratárgyalásra, arra hivatkozva, hogy az alkotmány értelmében
kizárólag az államelnök hatáskörébe tartozik a tiszteletbeli címek rendelettel való odaítélése,
nem a parlamentnek kell erről törvényt hoznia. A képviselőház azonban elutasította az
újratárgyalásra vonatkozó igénylést, így a törvény ismét az elnök elé került, aki másodszorra
kihirdette azt. A jogszabály a román nemzet hősévé nyilvánítja Avram Iancut, aki az 18481849-es erdélyi román forradalom vezetője volt, és akinek - a törvény szövege szerint "rendkívüli érdemei vannak a román nemzeti jogok és identitás ősi földön való
kinyilatkoztatásában".
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2016. november 17. – transindex.ro
Köyleményt adott ki a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum azzal kapcsolatban,
hogy a képzőművészeti ötödik osztály "hosszas küzdelmük ellenére" sem folytathatja
tevékenységét. A közlemény megnevezi azokat a tényeket, amelyek alátámasztják a tagozat
működésének megalapozottságát: tizenhat gyermek és azok szüleinek igénye ezen magyar
anyanyelvű oktatási forma iránt; a tagozat működésének 16 éves hagyománya, és annak
kiemelkedő eredményei; a diákok lelkesedése; a helyi közösség és az érdekvédelmi szervezet
megyei szervezetének támogatása; valamint hasonló, kisebbségvédelmi szempontból
megoldott esetek: a dési ötödik és a szamosújvári kilencedik osztály létrejötte.

Erdély

Apáczai líceum: nem mondunk le a magyar nyelvű képzőművészeti oktatás
fenntartásáról

Apáczai-iskola ügye: „A minisztériumban senki sem akarta bevállalni egy
esetleges törvénytelenséget”
2016. november 17. – maszol.ro
A kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti osztálya beindításának
igénylése határidőn túli kérés volt, ezért senki sem akart bevállalni a minisztériumban egy
esetleges törvénytelenséget - reagált a Maszolnak Király András kisebbségi oktatásért felelős
államtitkár arra a kérdésre, hogy miért nem hagyták jóvá a korábbi ígéretek ellenére az ötödik
osztályt.

A „szörnyűséges halom" eltakarja Mihai Viteazul szobrát Sepsiszentgyörgyön panaszkodik egy román civil szervezet
2016. november 17. – transindex.ro, szekelyhon.ro, maszol.ro
A Kovászna, Hargita és Maros Megyei Románok Civil Fóruma azt kéri a Művelődési
Minisztériumtól, hogy vonják vissza Sepsiszentgyörgy központjának átépítéséi tervére adott
engedélyüket, mert az oda vezethet, hogy több mint öt méter magas földrakás takarásába
kerül Mihai Viteazul szobra. A szervezet emlékeztet arra, hogy a szobor rajta van a
minisztérium emlékmű-listáján, és a tér átépítése ellentmond a 2001/422-es, az emlékművek
védelméről szóló törvény 46. cikkelyének. Az aláírók kifejtik: támogatják a főtér átépítését
azzal a feltétellel, hogy a földhalom tervezett magasságát 5,5 méterről 1,5 méterre
csökkentsék. A civil szervezet szerint a "szörnyűséges halom" emelése nem más, mint Antal
Árpád RMDSZ-es polgármester "szélsőséges, sovén és románellenes agressziójának" újabb
megnyilvánulása.

Pontosítani kell a gyűlöletbeszéd ellen hozott törvényeket
2016. november 17. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika
Romániában elméletben világos törvények vonatkoznak a gyűlöletbeszéd, azaz a magyarság
elleni uszító kampányok ellen, gyakorlatban viszont a jogszabályok tele vannak értelmezhető
szavakkal, amelyek pontosításra szorulnak, hogy ne lehessen a joghézagokat kikerülni mutatott rá csütörtöki sajtótájékoztatón Márton Árpád. A Kovászna megyei RMDSZ
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Deutsche Welle: a marosvásárhelyi iskolaalapítás nem az ügyészségre tartozik
2016. november 17. – maszol.ro, MTI
Az iskolaalapítás adminisztratív ügy, amelyben nincs mit keresnie a korrupcióellenes
ügyészségnek - erre a következtetésre jutott Horatiu Pepine publicista a Deutsche Welle
honlapján közzétett elemzésében, amelyet csütörtökön szemlézett a Hotnews.ro hírportál. A
német közszolgálati rádió román szerkesztőségének újságírója "furcsának" tartja, hogy
Romániában a korrupcióellenes ügyészség (DNA) vizsgálja egy magyar iskola
megalapításának törvényességét. A cikkíró felidézte, hogy Marosvásárhelyen évtizedes
vitákhoz vezetett, hogy a magyar közösség önálló iskolákat akart, amit a román pártok,
élükön Dorin Florea polgármesterrel, hevesen elleneztek, az "etnikai testvériség" és vegyes
iskolák ideológiáját erőltetve.

Erdély

képviselő szerint egyértelmű törvényi szabályozásra van szükség a gyűlöletbeszédre
vonatkozóan.

Pedagógusokkal találkoztak az RMDSZ Maros megyei jelöltjei
2016. november 17. – maszol.ro
Pedagógusokkal találkoztak az RMDSZ Maros megyei jelöltjei. „El kell különítenünk az
oktatás terén felmerülő problémákat, két típusút kell megkülönböztetnünk: az egyik az
országos viszonylatú, mindenkit érintő és a másik az a specifikus. Ez utóbbi főleg a kisebbségi
oktatás során felmerülő gondok orvoslásért fontos. Országos viszonylatban minőségi
oktatásra van szükség a romániai oktatási rendszerben: ahol nem a mennyiségre fektetik a
hangsúlyt, de ugyanakkor specifikusan kell kezeljük a román nyelv oktatását, ott ahol mi
magyarok többségben vagyunk” – fogalmazott Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ
szenátorjelöltje a Maros megyei pedagógusokkal folytatott találkozón szerda délután.

Tíz pont a Maros megyei magyar közösség erős parlamenti képviseletéért
2016. november 17. – maszol.ro, szekelyhon.ro
„A magyar érdekképviselet 27 éves érték itthon. Úgy akarjuk megőrizni, hogy ne célként
tekintsünk rá, hanem eszközként használjuk közösségünk gyarapodására. Az RMDSZ
politikusai, szakemberei az elmúlt évtizedekben létrehozták a kisebbségi lét törvényes
kereteit. A mi feladatunk az, hogy a munkát folytassuk: tisztességgel és eltökéltséggel
őrködjünk a megszerzett jogok fölött, ugyanakkor gyarapítsuk, szélesítsük azt a jogi keretet,
amely biztonságot nyújt közösségünknek. Minden törekvésünk végső célja az, hogy az ifjabb
nemzedék szülőföldjét tekintse otthonának” – mutattak rá a Maros megyei jelöltek ma a
Marosvásárhelyen tartott sajtótájékoztatón abban tíz pontos dokumentumban, amelyet a
Maros megyei magyar közösség erős parlamenti képviseletéért fogalmaztak meg.

Demeter András ellen is eljárás indult rádióügyben
2016. november 17. – Krónika
A román közszolgálati rádió tizenegy volt és jelenlegi vezetője, köztük Demeter András ellen
indított bűnvádi eljárást a bukaresti ügyészség hivatali visszaélés és érdekellentét gyanújával.
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Bár Demeter András, a Román Rádió igazgatótanácsának RMDSZ által delegált tagja a nap
folyamán a Krónika megkeresésére elmondta, nincs tudomása arról, konkrétan milyen
ügyben folyik nyomozás, őt ugyanis hívásunkig nem keresték meg, a bukaresti 1. kerületi
ügyészség csütörtökön délután közzétette a gyanúsítottak névsorát. Ennek megfelelően
Demeter Andráson, a testület egyetlen magyar tagján kívül eljárás indult Mirela-Ioana
Fugaru, Mihai Voicu, Stejărel-Nicolae Olaru és Doina Moşneag, a rádió igazgatótanácsának
volt és jelenlegi tagjai ellen is. Szintén hatalommal való visszaéléssel és érdekellentéttel
gyanúsítják a közszolgálati csatorna további hat, meg nem nevezett vezető beosztású
munkatársát, és valamennyiüket beidézték kihallgatásra.

Cseke Attila: az erdélyi autópályákat 2020-ig be kell fejezni
2016. november 17. – transindex.ro
Cseke Attila szenátorjelölt, az RMDSZ Bihar Megyei Szervezetének elnöke Románia
infrastrukturális
fejlesztésének
fontosságát
hangsúlyozta
csütörtöki
nagyváradi
sajtótájékoztatóján. Cseke Attila egyaránt bírálta a vasúti közlekedést és az autópályák hiánya
okozta hátrányokat is, valamint az erdélyi autópályák befejezése mellett a szövetség kiemelt
céljai közé sorolta a vidéki utak leaszfaltozását és a gyorsforgalmi utak építését is. A
szenátorjelölt elmondása szerint ma Bulgáriának 800 km autópályája van, a Románia
egyharmadát kitevő Szerbiának ugyanannyi, mint hazánknak, vagyis 753 km, míg a
Romániánál két és félszer kisebb Magyarországnak dupla annyi, vagyis 1481 km. Cseke Attila
szerint nincs rendjén az, hogy Marosvásárhelyről Székelyudvarhelyre a 90 kilométeres távot
két óra alatt teszik meg az utasok, vagy a Bihar megyei Margittáról Zilahra, a 74 kilométeres
utazás több mint másfél órát tart.

Balázs Botond: van magyar jövő a Szórványban!
2016. november 17. – maszol.ro
Balázs Botond, az RMDSZ Szeben megyei képviselőjelöltje szerdán részt vett Mikeszászán a
Magyar Szórvány Napjának ünnepén. „Úgy gondolom, hogy a Szórvány színes és gazdag hely.
Színes, mert el tudjuk fogadni a másságot, másként tekintünk a körülöttünk létező világra,
mondhatjuk, hogy toleránsak és a szó nemes értelmében: alázatosak vagyunk. Lelkiekben
gazdag a Szórvány, és ez egy olyan erény, amit a közösségszervezőknek tovább kell éltetniük”
– hangsúlyozta Balázs Botond, az RMDSZ Szeben megyei képviselőjelöltje november 16-án,
szerdán Mikeszászán, ahol a Szeben megyei magyar közösség a Magyar Szórvány Napját
ünnepelte ez alkalomból.

Wittner Máriával találkoztak a marosvásárhelyiek
2016. november 17. – Krónika
Marosvásárhelyi tisztelőivel találkozott szerdán este Wittner Mária, az 1956-os forradalom
halálra ítéltje, akinek ítéletét életfogytiglani fegyházbüntetésre változtatták, később,
tizenhárom év után amnesztiával szabadult. A Deus Providebit Tanulmányi Ház nagyterme
színültig telt hallgatókkal, érdeklődőkkel, ám a közönség soraiban még tíz százalékot sem tett
ki a fiatalok részaránya. Jobbára ősz hajú férfiak és nők jöttek el a találkozóra, s ez is mutatja,
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Erdélyi magyar kortárs írók román nyelvű antológiáját mutatják be
2016. november 17. – transindex.ro, MTI
Erdélyi magyar kortárs írók prózáját tartalmazó román nyelvű antológiát mutat be
szombaton a Román Kulturális Intézet Románia legnagyobb könyvvásárán, a bukaresti
Gaudeamuson. Nagy Mihály Zoltán, a Román Kulturális Intézet (ICR) alelnöke csütörtökön
az MTI-nek elmondta, hogy a kötet az ICR és a Balassi Intézet bukaresti központja közötti
együttműködésnek köszönhetően jött létre, hiszen két műfordítói műhelyt szerveztek (egyet
Romániában, egy másikat Magyarországon), amelyeknek témája a román-magyar, illetve a
magyar-román műfordítás volt. Ennek a közös programnak a célja, hogy kineveljenek egy új
fiatal műfordítói nemzedéket, hiszen az elmúlt két évtizedben meglehetősen kevés magyar
kortárs irodalmi alkotást ültettek át románra, erdélyi magyar írók munkáit pedig szinte
egyáltalán nem. Ez a hiány az után keletkezett, hogy a rendszerváltozás után privatizált,
egykori román állami kisebbségi könyvkiadó, a Kriterion már nem tudja vállalni ezt a
"kultúra- és irodalomközvetítő" feladatot.

Erdély

hogy hatvan év távlatából a kommunizmust megrengető magyar ’56 nem eléggé ismert a
fiatalabb nemzedék körében.

Rosszalja az EMNT elnöke a Fidesz által az RMDSZ-nek nyújtott
kampánytámogatást
2016. november 18. – Krónika, Magyar Nemzet
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) pénteken dönti el, milyen választási ajánlást tesz
szimpatizánsai számára, Tőkés László, a szervezet elnöke szerint azonban a döntést a
választók lelkiismeretére kell bízni. Az EP-képviselő bejelentette: kérte a magyar kormánytól
a nagyváradi Ady-központ ügyének a kivizsgálását. Az EMNT elnöke rosszallását fejezte ki
amiatt, hogy a Fidesz frakcióvezetője, Kósa Lajos részt vett a szövetség nagyváradi
kampánynyitóján, és támogatásáról biztosította az RMDSZ-t, azt pedig csalódottan fogadta,
hogy az alakulat „a református egyház tekintélyével próbálja szentesíteni a korrupt jelöltjeit,
és kampánycélra használta az ’56-os forradalmi megemlékezést”.

Közel 1400 könyvet adományoztak
2016. november 18. – Krónika
Közel 1400 könyv gyűlt össze a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium
támogatásáért szervezett szombati tüntetésen, amelyet több erdélyi városban megszerveztek.
A tanintézet vezetősége csütörtöki közleményében mondott köszönetet a marosvásárhelyi,
Maros megyei, szatmárnémeti, kolozsvári, sepsiszentgyörgyi és csíkszeredai támogatóknak
egyrészt az adományért, másrészt azért, mert kiálltak az Országos Korrupcióellenes
Ügyészség (DNA) által vizsgált iskoláért. Mint rámutattak: az összegyűlt könyveket
megkülönböztető jellel látják el, hogy „az utókor is tudja, milyen körülmények között kerültek
ezek a művek iskolánk könyvtárába”. A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye
vagyonának egy részét kezelő Státus Alapítvány által szervezett tüntetés résztvevőit már
korábban arra kérték, vigyenek magukkal adományként egy válaszott könyvet.
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MKP: jogaink elérése nem öncél
2016. november 17. – hirek.sk
Méltán kapta a „bársonyos forradalom” elnevezést az 1989-es fordulat, hiszen véráldozatok
nélküli, gyors és viszonylag egyszerű folyamat volt. Annál nehezebbnek bizonyult az új
rendszer kialakítása: bonyolult, ellentmondásokkal teli küzdelem. Most már huszonhét éve
tart, állandóan változó, ingadozó fejlemény. A kisebbségek jelenlegi jogállása is számos
kivetnivalót hagy maga után. Nem beszélhetünk szabadságról és egyenlőségről, amikor a
gyakorlatban megkérdőjelezik alapvető jogainkat, és az ezekért felelős szervek nem mutatnak
hajlandóságot azok betartására, a hiányosságok orvoslására – írta közleményében Menyhárt
József, az MKP elnöke.

Erdély

2016. november 17. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „nem egészen értjük, mi a baja Adrian Jean Andrei Hargita
megyei prefektusnak azzal a magyar és a román nemzetiségű polgárok békés együttélésének
kritériumairól szóló kódexszel, amelyet a megyei önkormányzat a Nemzeti Kisebbségkutató
Intézet és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala bevonásával kíván kidolgozni. A
kormánymegbízott a megyei közgyűlés elnöke szerint bíróságon támadta meg a kódex
kidolgozásáról szóló határozatot, mivel szerinte a megyei önkormányzatnak „nincsenek
hatáskörei az etnikumközi együttműködés és a közigazgatás kétnyelvűsége területén”. A
bíróságnak tehát most azt kell eldöntenie, hogy egy megyei közgyűlés tehet-e javaslatokat
arra vonatkozóan, hogyan valósítsák meg a megye területén élő nemzetiségek a minél
problémamentesebb egymás mellett élést úgy, hogy mindkét csoport – a kisebbségi és a
többségi – számára a legoptimálisabb feltételeket biztosítsák a kulturális és az egyházi
tevékenység finanszírozása, valamint az anyanyelvhasználat terén”.

Felvidék

A kormány a helyi közösségek ellen?

Berényi József: 1989 óta nem jött el az alkalmas idő a magyar kérdések
kezelésére?!
2016. november 17. – hirek.sk
November 17-én a hajdani Csehszlovákiában rendszerváltást előidéző bársonyos forradalom
27. évfordulójára emlékezünk. A szabadságért és demokráciáért vívott küzdelem napján a
Magyar Közösség Pártja előző elnökével, a forradalom történéseiben egyetemistaként aktívan
résztvevő Berényi Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével beszélgetett a hirek.sk. „Az
elmúlt bő negyed évszázad alatt a szlovák politikusok az ún. magyar kérdések kezelése
kapcsán mindig azt mondták, hogy még nem jött el a megfelelő idő, mindig akadt valamilyen
gond. Először a rendszerváltás nehézségére hivatkoztak, majd a Szlovákia számára prioritást
élvező Európai Unió-s és NATO-tagság elérése miatt tették mindig félre a magyar kérdéseket.
Sosem találtak alkalmas időpontot, miközben az utolsó népszámlálás kapcsán kiderült: mi,
felvidéki magyarok már 110 ezerrel kevesebben vagyunk, mint ahányan az előző
népszámláláskor voltunk. Sajnos, a szlovák társadalomban továbbra is jelen van
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Menyhárt József: Bátran magyarul!
2016. november 17. – hirek.sk
A somorjai szoboravatás fő üzenete: Szlovákiában és Somorján lehetünk-e, vállalhatjuk-e
teljes mértékben önmagunkat, szólhat-e teljes mértékben saját identitásunkról egy ilyen
rendezvény? Egy magyar kulturális rendezvény esetében egyáltalán tekinthető-e a szlovák
nyelvűek felé tett gesztusnak az, hogy a beszédek többsége - a református lelkész lélekemelő
beszédének kivételével – a magyar mellett szlovákul is elhangzott? Erre keresi a választ
jegyzetében az MKP elnöke.

Felvidék

a magyarellenesség, néha látványosabb, máskor pedig látensebb módon” – nyilatkozta
Berényi József.

Háborús bűnös előtt büszkén tisztelegve – Komáromban Esterházyra
emlékeztek
2016. november 17. – Felvidék Ma
Koszorúzással, mécsesgyújtással és főhajtással emlékeztek Komáromban az Esterházy Jánosdombormű avatásának és megszentelésének ötödik évfordulójára. A Jobb Komáromért
Polgári Társulás nevében Knirs Imre alpolgármester üdvözölte az egybegyűlteket és
emlékezett meg a mártír politikusról. Ezt követően köszöntötte az ünnepi beszédet tartó
Duray Miklóst, akinek egyben gratulált legújabb könyvének megjelenése alkalmából. Ünnepi
beszédében Duray Miklós hangsúlyozta: Esterházy János nemcsak a magyarok mártírja,
éppúgy a szlovákoké, a lengyeleké, a cseheké és a zsidóké is. „Halálát egy szellemiség okozta,
mely a mai napig közöttünk van, leselkedik ránk és bármikor élővé válhat“ – fogalmazott az
író, politikus.

Duray a szívekben van jelen!

Pancsován nyitott új irodát a Prosperitati Alapítvány
2016. november 17. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Pancsován is megnyílt a Prosperitati Alapítvány helyi irodája. Ez egyelőre csak tájékoztató
funkciót lát el, az adat- és pályázatátvétel továbbra is a nagybecskereki térségi irodában
történik. Szeretnénk a szórványtelepülések lakosságát is arra ösztönözni, hogy minél nagyobb
számban vegyenek részt a Prosperitati Alapítvány által kiírt pályázatokon – mondta a
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2016. november 17. – Felvidék Ma
A cím a Surján László által elmondott méltatásából származó idézet, amelyet a
Kereszténydemokrata Néppárt tiszteletbeli elnöke, egykori európai parlamenti képviselő
november 16-án, a Szent Imre Gimnázium dísztermében mondott a felvidéki politikus
életének legfontosabb állomásaira kitérve. Ebben az évben ugyanis a Magyar Páneurópa Unió
Eötvös József Sajtódíjának két kitüntetettje közül Budapesten elsőként Duray Miklóst
méltatták.
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Vajdaság

pancsovai iroda megnyitóját követő sajtótájékoztatón Magyar Levente. A magyar
gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár hangsúlyozta, a magyar kormány által jóváhagyott
támogatásnak még csak egytizenketted részét osztották szét az eddigi pályázati körökben,
tehát a munka nagy része még előttünk van. A legutóbbi népszámlálási adatok alapján a
vajdasági magyar közösség 15 százaléka 23 olyan településen él, amely már a szórványhoz
tartozik – mondta a sajtótájékoztatón Pásztor István. A VMSZ elnöke kiemelte, januárban
jelentek meg az első pályázatok, és az eddig beérkezett pályázatok egyharmada erről a 23
szórványtelepülésről érkezett.

Szentmihály: Átadták az új tornatermet
2016. november 17. – Vajdaság Ma
Szentmihályon ünnepélyes keretek között a Sonja Marinković Általános Iskola kihelyezett
tagozatának épülete mellett átadták rendeltetésének az új tornatermet. A szalagot Vladimir
Batez tartományi ifjúsági- és sporttitkár, Čedomir Janjić, Nagybecskerek polgármestere és
Tóth Ernő, a szentmihályi helyi közösség tanácselnöke vágta át. Az ünnepi műsor keretében
az iskolás diákok, a József Attila Művelődési Egyesület tagjai egy alkalmi műsorral
kedveskedtek a vendégeknek dallal, verssel, tánccal léptek fel.

Megalakult a Vajdasági Magyar Jogász Egylet
2016. november 17. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Egyénileg és közösségileg is erősíteni szeretné a vajdasági magyar jogásztársadalmat a
Vajdasági Magyar Jogász Egylet – hangzott el ma Újvidéken az újonnan megalakult szervezet
sajtótájékoztatóján. Az egyesület jelenleg 12 alapító tagot számlál. Az elnöki posztot Nyilas
Mihály tölti be. Az egyesület céljai között szerepel többek között jogi témákat érintő
tanácskozások és kerekasztalok megszervezése, valamint kiadói tevékenységeket is terveznek.
Nyilas Mihály elmondta, Vajdaság szempontjából nagyon fontos odafigyelni a magyar
jogászok utánpótlására is, ezért szándékuk rövid időn belül tagosítani minden erre nyitott
vajdasági magyar jogászt és jogászhallgatót a szervezetbe, függetlenül az egyének lakhelyétől.

MNT: Folytatódik a komplex személyiségfejlesztésre irányuló program
2016. november 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
Folytatódik a budapesti Pető András Főiskola és a Magyar Nemzeti Tanács komplex
személyiségfejlesztésre irányuló programja, amelyet a központi idegrendszeri sérülésekkel
küzdő vajdasági magyar gyermekek és felnőttek számára hívtak életre, jelentették be
csütörtök esti zentai sajtótájékoztatójukon a Pető András Főiskola és a Magyar Nemzeti
Tanács illetékesei. Perpauer Attila, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke
elmondta, az érintettek és a családtagjaik rendkívül pozitív visszajelzései miatt rövidesen
újabb felmérésekkel és kurzusokkal folytatódik a Pető András Főiskola és a Magyar Nemzeti
Tanács közös fejlesztőprogramja.
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Beregszászon emlékművet állítottak a forradalomnak és szabadságharcnak
2016. november 17. – MTI, Magyar Idők, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Webrádió, Magyar
Hírlap
Az 1956-os magyar forradalomnak és szabadságharcnak állítottak emlékművet magyarországi
támogatással a történelmi esemény 60. évfordulója alkalmából csütörtökön Beregszászon. A
vasútállomás előtti téren felállított emlékművet avató ünnepi beszédében Markó György, a
budapesti Kommunizmuskutató Intézet igazgatója 1956 előzményeit és kiemelkedő epizódjait
ismertetve rámutatott: a kommunista elnyomás és a kisebbségi lét kettős szorításában élő
kárpátaljai magyarok lélegzetvisszafojtva követték figyelemmel a fejlemények alakulását, és
saját sorsuk jobbra fordulását remélték az anyaország forradalmának a győzelmétől. Ők
voltak az elsők, akik látták a forradalom eltiprására érkező újabb és újabb szovjet csapatokat,
a vereség után pedig a deportáltakat szállító vonatszerelvényeket - tette hozzá.

Vajdaság

2016. november 17. – Vajdaság Ma
Csütörtökön adta át a Mozgalom a polgári Szabadkáért lista a városi képviselő-testületnek azt
a javaslatát, amelyben kezdeményezik az önkormányzat decentralizációját, városi községek
létrehozásával. Ljuben Hristov a mozgalom képviselője sajtótájékoztatón elmondta: részletes
tervet dolgoztak ki, amelyet hamarosan átfogóan ismertetnek, annak lényege, hogy egy
bizottság alakulna, amely kidolgozná egy ilyen elképzelés megvalósíthatósági tervezetét.
Szerinte a városi községek létrehozása nem kerülne több pénzbe, mint a jelenlegi
önkormányzati modell, csak a pénzeszközök decentralizált elosztását és helyben történő,
hatékonyabb felhasználását eredményezné.

Kárpátalja

Mozgalom a polgári Szabadkáért: A város decentralizációját kezdeményezik

Döntés született a mezőgazdasági pályázatok ügyében
2016. november 17. – Kárpátalja, karpatalja.ma
November 9-én, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági
Alapítvány Kuratóriumának felterjesztésére a Budapesten működő Kárpátaljai
Gazdaságfejlesztési Stratégia Irányító Testület jóváhagyta a gazdaságfejlesztési stratégia
keretében meghirdetett mezőgazdasági pályázatok nyerteseit. Berki Marianna, az alapítvány
igazgatója a döntés kapcsán lapunknak elmondta, hogy az október végi kuratóriumi ülést
követőn az alapítvány munkatársai a mezőgazdasági kategóriában 499 pályázatot
terjesztettek az Irányító Testület elé több mint 865 millió forintos támogatási igénnyel.

Elvi megállapodást kötöttek Ukrajna vízummentességéről az unió tagországai
2016. november 17. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma
Elvi megállapodást kötöttek Ukrajna vízummentességéről az uniós országok brüsszeli állandó
képviseletei (Coreper) – jelentette be csütörtökön a tagállamok kormányait tömörítő tanács
sajtószolgálata. A döntés megerősítette az Európai Bizottság javaslatát, amelynek értelmében
vízummentességet kapnának azok az ukrán állampolgárok, akik biometrikus azonosítóval
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Autós tüntetés kezdődött Kárpátalján – ideiglenesen a tiszaújlaki és a csapi
határátkelőt is lezárták
2016. november 17. – karpatalja.ma
Megyei szintű tüntetésbe kezdtek november 17-én a külföldön bejegyzett gépkocsival
rendelkező ukrán állampolgárok – adta hírül a goloskarpat.info. Az autós demonstráció
Técsőről, a városi standionnal szembeni térről indult csütörtök reggel. Innen a Huszt–
Nagyszőlős–Beregszász–Munkács útvonalon haladnak a kárpátaljai megyeszékhely felé.
Délután négy körül érkeztek meg a Csap–Záhony határátkelőhöz, ahol szintén egy órán át
tüntettek.

Kárpátalja

ellátott útlevéllel rendelkeznek és félévente legfeljebb 90 napot kívánnak tartózkodni a belső
határellenőrzés nélküli schengeni övezet tagországaiban.

2016. november 17. - Új Magyar Képes Újság
A fenti címmel rendeztek háromnapos konferenciát a múlt héten a budapesti Pázmány Péter
Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának dísztermében. A civil szervezetek
jogvédelmi tevékenységéről a Drávaszögben – a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közössége képviseletében – Matijević Olivér, a szervezet jogásza számolt be.

Szomorú évforduló a hegyháti magyaroknál
2016. november 17. - Új Magyar Képes Újság
A november szomorú időszak az erdődi-hegyháti magyarság számára, akik a szerb megszállás
következtében kis közösségük huszonkét tagját vesztették el. Az ő emlékükre minden évben
szentmisére gyűlnek össze a dályhegyi katolikus templomban, és koszorúkat helyeznek el a
temetőben állított emlékműnél.

Horvátország

Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében

„Teszem a dolgom, amellyel a magyarok többsége megbízott”
2016. november 17. – Új Magyar Képes Újság
A MESZ leányvállalata által kiadott Magyar Napló továbbra is a megszokott formáját hozza, a
szeptemberi választások óta alaptalan vádakkal, rágalmakkal igyekszik lejáratni Jankovics
Róbertet, a HMDK parlamenti képviselőjét. Legutóbb azt írták, hogy az Eszék-Baranya
megyei magyar kisebbségi önkormányzat mandátumának felfüggesztését kérte Jankovics
Róberttől, és továbbra is választási szabálytalanságokkal vádolják. Köztudott, hogy a MESZ
ezzel kapcsolatos vádjait az Országos Választási Bizottság elutasította. Az Eszék-Baranya
megyei magyar kisebbségi önkormányzat felszólításával kapcsolatban Jankovics Róbert, a
magyar kisebbség szábori képviselője úgy nyilatkozott, nem lát olyan okot, ami miatt le
kellene mondania. Interjú Jankovics Róberttel.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 17.

12

Magyar és burgenlandi evangélikus lelkészek találkozója
2016. november 17. - Volksgruppen
Magyar és burgenlandi evangélikus lelkészek tartottak ma, november 17-én egy közös reggelit
és megbeszélést Kismartonban az Evangélikus Szuperintendencián. A burgenlandi és magyar
reggeli során számos közös, határon átnyúló projekt és terv jött létre.

Muravidék

2016. november 17. - Muravidéki Magyar Rádió
Tegnap Budapesten tartotta 16. ülését a Szlovén-Magyar Kisebbségi Vegyes Bizottság. A
muravidéki magyar közösség, valamint a Rába-vidéki szlovén kisebbség által tett javaslatok
megvitatása és egyeztetése után Kalmár Ferenc Magyarország szomszédságpolitikájának
fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a bizottság magyar társelnöke, valamint Gorazd
Žmavc, a Szlovén Köztársaság határon túl és diaszpórában élő szlovénekért felelős
kormányhivatal minisztere, a bizottság szlovén társelnöke aláírta a vegyes bizottság ülésének
jegyzőkönyvét. Utána sajtóértekezletet tartottak.

Őrvidék

Nem volt zökkenőmentes, de eredményesnek mondható az ülés

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. november 16. – Kossuth Rádió
27 évvel a Bársonyos Forradalom után. Volt aki, akkor ott volt a Vencel téren, de
ma nincs a megemlékezésen, mert nem hívták
27 évvel ezelőtt tört ki Prágában a rendszerváltó "bársonyos" forradalom, amely vér nélkül és
viharos gyorsasággal bontotta le a kommunista rendszert az akkori Csehszlovákiában. Ma
országszerte megemlékezéseket tartanak, a pozsonyi nagygyűlést a parlamenti ellenzék
pártjai hívták össze, de a meghívottak listája nem teljes. Haják-Szabó Mária interjúja.
Tőkés László nagyváradi sajtótájékoztatója
Nagyváradon sajtótájékoztatót tartott Tőkés László, európai parlamenti képviselő, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács elnöke arról, hogy a közelgő romániai parlamenti választásokról
milyen álláspontot alakított ki az EMNT. Valamint a Románia Csillaga kitüntetése ügyében
hozott bírósági döntésről tájékoztatta a sajtó képviselőit. Tőkés Lászlót Ionescu Nikolett
kérdezte .
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Kárpátalján átadták a nagydobronyi kollégiumot
A magyar kormány közel 40 millió forintos támogatásával felépült kárpátaljai magyar
szakképzést szolgáló épületet Potápi Árpád János államtitkár adta át. Iváncsik Attila
összeállítása.
A Diákok Világnapján a diákok jogairól és kötelezettségeiről Romániában
November 17-ke a Diákok Világnapja. Erre az alkalomra tette közzé a Romániai Magyar
Középiskolások Szövetsége - a MAKOSZ, a Tanulói Statutumot magyarul. Az alapvető
diákjogokat és kötelezettségeket tartalmazó dokumentumot egyelőre csak elektromos
formában lehet tanulmányozni. Szilágyi Szabolcs összeállítása.
Interjú Hajnal Jenővel a szerbiai magyarok elvándorlásáról
A mind aggasztóbbá váló kivándorlási hullám kérdésével foglalkozott keddi ülésén a szerbiai
magyarok országos önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács. Az ellenzék indítványára
került napirendre a kérdés, de ahogyan Hajnal Jenő elnök elmondta: 2015 óta folynak olyan
jellegű kutatások, amelynek célja választ adni arra, hogyan fékezhető meg az elvándorlás.
Hajnal Jenővel Németh Ernő beszélgetett az ülés után.
Átadták a Szervátiusz-díjakat, a jutalmazottak között van munkatársunk, ifj.
Tóth György is Barabás Éva marosvásárhelyi festőművész egyik képét
választotta
Szervátiusz Klára, a Szervátiusz Alapítvány elnöke az idei díjátadó ünnepség meghívójára.
Szervátiusz Jenő nevét viselő díjat fia, Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművész
alapította 2003-ban édesapja, a nagy erdélyi szobrász emlékére. A Magyarság Házában
tegnap tartott ünnepségen öten vehették át a díjat: Barabás Éva festőművész, dr. Báthory
Katalin a Kárpátalja Szövetség alapítő főtitkára, Hadnagy Jolán a Farkaslakán működő
Tamási Áron Művelődési Egyesület elnöke, Bíró András Zsolt antropológus, a Kurultáj
rendezője és kollégánk ifj.Tóth György szerkesztő-műsorvezető. A díjátadón Cservenka Judit
járt.
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