Orbán: a politikai kapcsolatok segítik a gazdasági együttműködést
2016. november 25. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, InfoRádió, hirado.hu, karpatalja.ma,
Kárpátalja
A Magyarország és Ukrajna közötti perspektivikus politikai kapcsolatok jelentős hátszelet
biztosítanak a gazdasági együttműködés fejlesztéséhez - jelentette ki Orbán Viktor pénteken
Debrecenben, a Magyar Nemzeti Kereskedőház által szervezett magyar-ukrán gazdasági
fórumon, amelyen felszólalt az ukrán miniszterelnök is.
Orbán Viktor kiemelte,
Magyarország támogatja Ukrajna stratégiai céljait: területi szuverenitását, közép távon
csatlakozását az Európai Unióhoz, és az uniós vízummentességét. A magyar miniszterelnök
arról is beszámolt, hogy akciótervet dolgoznak ki Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter
vezetésével a gazdasági együttműködés támogatására. Az útépítéseket, határnyitásokat is
magába foglaló akciótervben 50 millió euró hitelsegély-keretet biztosítanak, a kárpátaljai
magyar vállalkozásokat pedig az idei kétmilliárd forint keret után jövőre ötmilliárddal
támogatják.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Kövér Szentgyörgyön: az RMDSZ nem kerülhető meg
2016. november 27. – MTI, Krónika, szekelyhon.rom Magyar Idők, Magyar Hírlap
Az RMDSZ–MPP-listának kampányol Erdélyben Kövér László. „Nagy bajnak kellett
bekövetkeznie, hogy egy asztalhoz üljünk” – utalt a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel való
találkozására a magyar Országgyűlés elnöke vasárnap Sepsiszentgyörgyön. Kifejtette, semmit
nem bánt meg, nem von vissza abból, amit valaha is mondott az erdélyi magyar politikával
kapcsolatban, nem tagadja meg az MPP-t, melynek továbbra is tiszteletbeli elnöke, azonban
nem bonyolódik a múlt értelmezésébe. „A történelmileg új helyzet parancsolóan veti fel az
együttműködés szükségességét nemcsak az erdélyi magyar belpolitikában, hanem
Magyarországon is" – jelentette ki.

Potápi: minden eszközzel segíteni kell a külhoni magyarság szülőföldön való
boldogulását
2016. november 25. – MTI, hirado.hu, hirek.sk
A külhoni magyarság szülőföldön való boldogulását minden eszközzel segíteni kell - emelte ki
a nemzetpolitikai államtitkár pénteken, Budapesten. Potápi Árpád János a külhoni magyar
fiatal vállalkozók helyzetéről készült kutatási beszámolót ismertető konferencián elmondta:
az egyik e célt szolgáló eszköz volt a szakképzés megerősítése, amelynek a jövőben is kiemelt
figyelmet szentelnek. Továbblépésként hirdették meg a külhoni magyar fiatal vállalkozók
évét, s a programmal közel 2000 fiatal vállalkozót tudtak elérni, ami a kapcsolatépítést is
jelentősen segítette. A jövőben szeretnének a gazdasági témáknál maradni, az elkövetkező
időszakban a vállalkozások, családok támogatásra kerülne a középpontba. Ezért a Magyar
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Szilágyi Péter: közös feladat őrizni a hét évtizede kezdődött tragédia emlékét
2016. november 25. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu, hirek.sk
Közös feladatnak nevezte a hét évtizede kezdődött tragédia emlékének őrzését a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Gulágra hurcoltakról
szóló pénteki budapesti konferencián. Egy nemzet jövője elválaszthatatlan a múltjától, ezért
"közös feladatunk őrizni" a hetven éve történtek emlékét - hangsúlyozta Szilágyi Péter A
Kárpát-medence elveszített területeiről (Kárpátalja, Erdély, Felvidék és Délvidék) szovjet
típusú táborokba hurcoltak kálváriája című konferencián. Emlékeztetett: a Kárpátmedencéből nyolcszázezer magyart és németet hurcoltak el hadifogolyként vagy internáltként
a Gulágra, több százezer emberi sorsot törve ezzel ketté, sokan pedig sosem tértek vissza a
fogságból.

Vezető hírek

Állandó Értekezlet december 1-i ülésén azt javasolják majd, hogy külhoni magyar családi
vállalkozók évét hirdessék meg tematikus évként 2017-re.

Háromszáz kárpátaljai mezőgazdász nyert támogatást a magyar kormánytól

Budapest: Az 1944-45-ös délvidéki ártatlan magyar áldozatokra emlékező
szentmise volt a Bazilikában
2016. november 27. – Vajdaság Ma
Advent első vasárnapjának délutánján a budapesti Szent István-bazilikában emlékező
szentmisét mutattak be az 1944-45-ös délvidéki ártatlan magyar áldozatok tiszteletére. A
Vajdaságból hét autóbusszal érkezett emlékezők és a Budapestről és más vidékekről érkező
számos más tisztelő jelenlétében Zelity Mihály bezdáni plébános a szentbeszédben felidézte a
második világháború végén bekövetkezett magyar-ellenes bosszúhadjárat eseményeit, amely
során – bár pontos, név szerinti adatokkal még mindig nem rendelkezünk – egyes becslések
szerint a Délvidéken a bevonuló partizánok 40 ezer magyar embert, közöttük 13-14 éves
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2016. november 26. – MTI, Kormány.hu, Orientpress, hvg.hu, Népszava, hirado.hu
Több mint 300 kárpátaljai magyar gazdálkodó és mezőgazdasági vállalkozó írt alá csaknem
600 millió forint összértékben pályázati szerződést szombaton Beregszászon, az Egán Ede
Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program keretében. A programmal a magyar kormány nyújt
támogatást Kárpátaljának gazdaságfejlesztésre. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola aulájában az ünnepélyes aláírási ceremónián Grezsa István, a Szabolcs-SzatmárBereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős
kormánybiztos kiemelte, hogy ezek az első szerződések, amelyek részesülnek a kárpátaljai
magyarságnak nyújtott 32 milliárd forintnyi gazdaságfejlesztési program forrásaiból.
Szimbolikusnak nevezte, hogy a régióban először a gazdálkodók és mezőgazdasági vállalkozók
jutnak támogatáshoz, hiszen a magyar történelem utolsó harmadában a parasztság volt az,
amely a magyarságot jelképezte, és amely a magyarság kiapadhatatlan gazdasági és humán
erőforrását jelentette.
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2016. november 28. – Dippold Pál – Magyar Hírlap
A közelmúltban öt, autonómiákat bemutató, hosszabb írása jelent meg lapunkban.
Összehasonlította a Muravidéket és az Aland-szigeteket, bemutatta a feröeri modellt,
elemezte Dél-Tirolt és Katalóniát, majd két részben a magyar autonómiák múló létét
Trianontól napjainkig. A szerzővel, Juhász Györggyel, a Retörki tudományos
főmunkatársával készített interjút a Magyar Hírlap.

Kelemen Hunor: nem bepanaszolni akarjuk, hanem jó útra téríteni Romániát
2016. november 25. – maszol.ro
„Amikor keményen fogalmazok nemzetközi fórumokon Romániával kapcsolatban, nem az a
célom, hogy az országot bepanaszoljam. A cél visszatéríteni Romániát a jó útra” – jelentette ki
a Maszolnak adott interjúban Kelemen Hunor, aki csütörtökön az Európai Parlamentben
ismertette a magyar közösséget ért jogsérelmeket. A szövetségi elnököt a MÁÉRT jövő heti
üléséről is kérdezték.

Magyarország

Az autonómiák világa

Erdély

gyerekeket gyilkoltak meg. A megbékélés és megbocsátás kérdése kapcsán a bosszú
értelmetlenségére, a krisztusi szeretet értelmére hívta fel a figyelmet.

Benkő Erika az ENSZ Ember Jogi Tanácsának Fórumán: a magyar közösség
folyamatosan támadásoknak van kitéve
2016. november 25. – transindex.ro, Erdély Ma, Háromszék
Benkő Erika, a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat vezetője, az RMDSZ parlamenti
képviselőjelöltje Genfben, az ENSZ Ember Jogi Tanácsának Fórumán szólalt fel november
24-én. „A romániai magyar közösséget több fronton is támadások érik az állam részéről”hangsúlyozta a képviselőjelölt. „A közösség javait újraállamosítják, a közösségi vezetőket
üldözik azért, mert a közösség szimbólumait használják, iskolákat zárnak be és
iskolaigazgatókat vizsgál a korrupcióellenes ügyészség, csak azért, mert újraalapítottak egy
nagy nevű iskolát. Olyannyira felerősödött a magyarellenesség a román társadalomban, hogy
a magyarok ellen nyíltan lehet szítani egyes központi tévéadókban, a közösségi médiában és
erőszakosan lehet fellépni sporteseményeken" - mondta.

Nagycsaládosokat érintő adó- és egyéb kedvezmények tervezetét ismertette
Cseke Attila
2016. november 25. – transindex.ro
Ismertette nagyváradi sajtótájékoztatóján Cseke Attila azt a törvényjavaslatot, amely a
nagycsaládosok megsegítésére irányul. Ennek értelmében a legalább három gyereket nevelő
családok, illetve a legalább két gyereket nevelő egyszülős családok akár 50 százalékos
adókedvezményben is részesülhetnek. Ez az ingatlanadó, a telekadó, a gépjárműadó illetve a
különböző bizonyítványok és igazolások kifizetésére vonatkozik. Az RMDSZ-es képviselő
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Jogerősen letöltendőre ítélték Szepessy Szabolcsot
2016. november 25. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Erdély Ma, MTI
Jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítélte a nagyváradi táblabíróság Szepessy Szabolcsot,
Borbély László volt miniszteri tanácsadóját. Az ítélet 2 év 6 hónap letöltendő börtönbüntetést
szabott meg és eltiltották attól, hogy miniszteri tanácsosi tisztséget töltsön be. Az ügyben
elítélték Ioan Ciocan és Anton Petru Molnar üzletembereket is. A Borbély László elleni eljárás
elindításához több ízben, legutóbb 2015 márciusában elutasította a hozzájárulását a
képviselőház.

Erdély

példaként elmondta, hogy egy 90 négyzetméteres lakással, egy 600 négyzetméteres telekkel
és egy dízeles Dacia Logan autóval rendelkező háromgyerekes családnak ez körülbelül 100
eurós megtakarítást jelent.

Cioloș abban bízik, hogy szélsőséges és populista pártok nem jutnak be a
parlamentbe
2016. november 25. – transindex.ro
A román parlamentben nincsenek szélsőséges és populista pártok és bízom benne, hogy a
decemberi parlamenti választásokon sem jutnak be - jelentette ki pénteken Dacian Cioloș
miniszterelnök. Románia a régió azon ritka országai közé tartozik, amelynek parlamentjében
nincsenek szélsőséges és populista pártok és bízom benne, hogy ez a decemberi parlamenti
választások után is így marad. Ez nem jelenti azt, hogy egyes pártok — főleg a választási
kampány alatt — nem nyúlnak populista eszközökhöz — jelentette ki Dacian Cioloș a Közép—
és Kelet-európai civil szervezetek bukaresti fórumán.

KEF külhoni gazdavezetők brüsszeli szakmai útja
2016. november 25. – Nyugati Jelen
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Külkapcsolati Igazgatósága, november 17–18-án szakmai
utat szervezett Brüsszelbe, a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma külhoni
vezetőségi tagjai számára. A delegáció tagjai találkoztak Erdős Norbert képviselővel, majd
Sógor Csaba és Deli Andor képviselők társaságban megvitatták a határon túli
agrárgazdálkodók lehetőségeit és a KEF ebben való szerepét. Ezt követően dr. Páczay György
bemutatta az Európai Parlament működését, illetve a mezőgazdasági terület döntéshozatali
folyamatait, Erdős Norbert az EP épületét. Ezután Benkő Péter és Szentmáry Tamás
szakdiplomaták mutatták be a delegációnak a Magyar Állandó Képviselet működését és
felépítését, majd látogatást tettek a Magyar Fejlesztési Központban, ahol Johann Friedmann
adott tájékoztatást a közvetlen brüsszeli uniós források elérésének a lehetőségeiről.

Több figyelmet az agráriumnak
2016. november 25. – Bihari Napló
Cseke Attila, a Bihar megyei szervezet elnöke arra hívta fel a figyelmet: az önkormányzati
választások után az idén az RMDSZ a parlamenti választások előtt is összefogott a magyar
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Erdély

történelmi egyházakkal, a civilekkel, a különböző szakterületek képviselőivel és a Magyar
Polgári Párttal, így került a képviselő-jelölt listára Adonyi Gyula Richárd, akit az MPP
javasolt. Az idén karácsonykor fogja betölteni a 25. életévet, fiatal kora ellenére azonban már
van tapasztalata, hiszen agrárvállalkozóként tevékenykedik, tehát egy olyan fontos területen,
mint a földművelésügy, tudja, hogy mit lehet tenni.

Az ügyek többségét helyben is meg kellene tudni oldani
2016. november 25. – Bihari Napló
Az RMDSZ egyik legfőbb célja a decentralizáció, vagyis az, hogy a döntési jogköröket a lehető
legközelebb vigyük az emberekhez, és ne Bukarest döntsön olyan kérdésekben, amelyekre
egyáltalán nincs rálátása. Meg kell bízni az emberekben, a közösségekben, ők tudják, mi a jó
nekik, és rájuk kell bízni, döntsenek a maguk ügyeiről – mondta Szabó Ödön parlamenti
képviselőjelölt szerdán Szalárdon.

Átjárhatóság a magyar és a román irodalom között
2016. november 25. – Krónika
A szomszédos országok irodalmának fordítása révén megvalósuló „dialógust” sürgette Nagy
Mihály Zoltán, a Román Kulturális Intézet (ICR) alelnöke azon a csütörtöki bukaresti
konferencián, amely a magyar–román és román–magyar irodalmi fordítások témakörét járta
közül. „Gyakran sokkal többet tud a romániai olvasó az angolszász vagy a spanyol
irodalomról, mint a szomszédos országok irodalmáról, és ez nemcsak Magyarország, hanem
Bulgária, Csehország, Lengyelország vonatkozásában is igaz. Nincsenek szoros kapcsolatok e
téren, ezért fordítói műhelyeket kellene létrehozni, beszélgetéseket szervezni a témában” –
nyilatkozta az Agerpresnek Nagy Mihály Zoltán. Hozzátette, 1990 előtt a Kriterion
Könyvkiadónak fontos szerepe volt a román és magyar irodalom közti átjárhatóság
megteremtésében, aztán később nem lépett a színre újabb fordítógeneráció, vagy ha igen,
nem volt megfelelően képzett. Nagy szerint sok kortárs romániai magyar szerző nyer
nemzetközi díjakat, de nagyon kevésnek a műveit fordították le románra, és egy antológiára is
nagy szükség lenne, ezeket a hiányosságokat a Román Kulturális Intézet pótolhatná.

Tőke Ervin megmutatta, milyen lenne a zászlókkal az autonómiában
2016. november 25. – szekelyhon.ro
Tőke Ervin csíkszeredai EMNP-s önkormányzati képviselő asztalra állítható kis székely
zászlókat adományozott a városnak és az RMDSZ-frakciónak, továbbá román nemzeti színű
zászlócskákat a román önkormányzati képviselőknek a pénteki tanácsülés napirendjeinek
megtárgyalása előtt. A zászlóadomány egyfajta válasz arra, hogy a városháza levenni
kényszerült a gyűlésteremben található székely és a magyar lobogókat, valamint a város
zászlóját a Dan Tanasă féle per következményeként. Helyettük novemberben fekete zászlót
helyezett Ráduly Róbert Kálmán polgármester. Tőke Ervin tiltakozásul állította a székely és
román zászlókat az ülésterem asztalára, az ellen, „ahogyan a román állam a székelyek békés
és demokratikus küzdelmét kezeli, amely nem méltó egy európai államhoz”.
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2016. november 26. – maszol.ro
December 11-én a korszerű oktatásra, iskoláink és gyerekeink biztos jövőjére kell leadnunk
voksunkat – jelentette ki Novák Csaba-Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szenátorjelöltje
szombaton. „Ideje búcsút mondanunk az omladozó iskoláknak, a zsúfolt órarendnek, a
tananyag túlterheltségének, hiszen gyermekeink jövője az erdélyi magyarság jövője. Ezért kell
minden erőnkkel azért küzdenünk, hogy megteremtsük nekik a tanuláshoz szükséges
feltételeket, hogy a lehető legtöbb eséllyel indulhassanak el az életben” – hangsúlyozta a
szenátorjelölt.

Erdély

Novák Csaba Zoltán: az oktatás minőségi forradalmára kell szavaznunk

Hegedüs Csilla: mutassuk meg fiataljainknak, hogy van jövő Erdélyben
2016. november 26. – maszol.ro
Olyan Erdélyt akarunk építeni, ahol a városi és a vidéki élet egyformán vonzó a fiatalok
számára. Ezért olyan társadalmi, gazdasági és kulturális feltételek megteremtését
szorgalmazzuk, amelyek lehetővé teszik a fiatalok szülőföldön való boldogulását,
érvényesülését. December 11-én az a tét, hogy fiataljaink itthon maradnak, vagy pedig
kivándorolnak! – hangsúlyozta Hegedüs Csilla, pénteken, Szamosújváron. Csoma Botond és
Hegedüs Csilla képviselőjelöltek felkeresték a város magyarságát, és a Téka Alapítványt is
meglátogatták. A Téka már két évtizede játszik fontos szerepet a Mezőség életében,
megszervezve a város és a régió magyar lakossága közötti oktatási, közművelődési és
közösségi életet.

A vidék is jelentse Erdély jövőjét! – Szentegyházán jártak RMDSZ-jelöltek
2016. november 26. – maszol.ro
Pénteken, Szentegyházán a kultúrotthonban fogadták Udvarhelyszék képviselőjelöltjeit,
Sebestyén Csabát és Benedek Zakariást, miután egy gazdafórumon is részt vettek, ahol a
falubeliekkel közösen Erdély és a vidék jövőjéről beszélgettek. Hargita megye tanácsának
alelnöke, Bíró Barna Botond is elkísérte a küldöttséget, aki a fórumon kiemelte, a falusi
értékek és a családi gazdaságok az elkövetkezendőkben jelentős erőt képviselnek majd, ennek
hasznát pedig a város is érezni fogja.

Székelyföldi Ifjúsági Konferencia: hogyan segíthetünk vállalkozni akaró
fiatalokon?
2016. november 26. – maszol.ro
Székelyföldi Ifjúsági Konferenciát tartanak Csíkszentsimonban a Magyar Ifjúsági Értekezlet,
valamint a Csík Terület Ifjúsági Tanácsa szervezésében. A péntektől vasárnapig zajló
előadássorozat témája Kihívások és lehetőségek. Az eseményt szombat délelőtt nyitották meg
hivatalosan, Székelyföld és Erdély számos megyéjéből érkező fiatalok jelenlétében. A
találkozó különlegessége, hogy először szervezték meg egy község polgármesteri hivatalában.
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2016. november 26. – Krónika
Szilágyi Zsolt elnök szerint tévednek az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) magyarországi
partnerei, amikor nyíltan támogatják az RMDSZ-t az idei parlamenti választások
kampányában. A politikus az Erdélyi Naplónak és a Krónikának adott interjúban elmondta,
bár alakulata nem indul a megmérettetésen, szerinte az erdélyi magyar politika továbbra is
kétpólusú, pártja híveinek pedig azt ajánlja: lelkiismeretük szerint döntsenek, elmennek-e
szavazni, illetve kire voksolnak.

Erdély

Szilágyi: partnereink tévednek az RMDSZ támogatásával

Kelemen Hunor: erős közösség vagyunk, amelyet nem lehet megkerülni!
2016. november 26. – maszol.ro
Közös kerekezéssel avatták fel Székelykeresztúron a nagyrészt helyi költségvetésből megépült
1800 méteres új bicikliutat szombaton. Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta, úgy véli,
aki épít, beruház, vagy felújít, az a közjót, a közérdeket szolgálja, és itthon akar jövőt építeni
önmaga, gyermekei és unokái számára.

Tükörfordítás

Emelné a nemzetiségi alapiskolák diákjai után járó állami támogatást a
szaktárca
2016. november 26. – hirek.sk
A nemzetiségi nyelvű alapiskolákban tanuló diákok után kifizetett fejpénz mértékének
módosítását javasolja az oktatásügyi minisztérium. A módosítás értelmében a nemzetiségi
alapiskolák diákjai esetében 3 százalékkal emelkedne a fenntartóknak az adott diák után
kifizetett bérnormatíva, illetve az oktatási-nevelési folyamatra fordítandó támogatás.

Felvidék

2016. november 27. – Tóth Ida – Magyar Idők
A román iskolások úgy tudják, hogy a honfoglaló magyarok barbárok voltak, a szlovák
tanulók elől elrejtik, hogy őseik a Magyar Királyság területén éltek. Feloldhatók-e a
történelemfelfogások közötti ellentétek? Meg tudnak-e egyezni Európa nemzetei tankönyveik
tartalmában? A külföldi tankönyvek magyarságképének átfogó tudományos elemzését
végezte el a Pécsi Tudományegyetem Hornyák Árpád és Vitári Zsolt szerkesztésében
megjelent tanulmánykötete, legújabb pedig az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet napokban
megjelent kiadványa, amelyből megtudhatjuk, hogyan tekintenek ránk a szomszédaink, a
lengyelek, a németek és a franciák.

Mindenki azt tegye hozzá, amiben jó!
2016. november 26. – Felvidék Ma
Az önkormányzati választások után az MKP komáromi helyi szervezetének elnöksége
lemondott, majd tisztújítást tartott. Petheő Attila a járási elnöki, illetve elnökségi helyért már
nem indult – így tartotta becsületesnek, nyilatkozta akkor. Most a magyar-magyar párbeszéd
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Emlékszobrot és emléktáblát avattak Érsekújvárott Esterházy Jánosnak

Felvidék

kapcsán szólította meg a Felvidék Ma. Petheő kifejtette: a hétfői rendezvény mérföldkő lehet
a felvidéki magyarság történetében. Ehhez azonban az kell, hogy ne csak hangzatos dolgokat
és háttérből irányított véleményeket fogalmazzon meg a fórum. Petheő szerint 2014 után
nagyon sok politizáló és közéleti szereplő belátta, hogy annak idején nekik volt igazuk
Komáromban és összefogásra van szükség minden téren.

2016. november 26. – Felvidék Ma
Érsekújvárban a Stardust szálloda bejáratánál leplezték le november 25-án a mártírhalált halt
gróf Esterházy János szobrát. A bronz domborművet és az emléktáblát, amelyen Esterházy
János hitvallása olvasható – „Nyíltan és bátran vallom a tételt, hogy nekünk, magyaroknak és
szlovákoknak azt kell keresnünk, ami bennünket közelebb hoz, és nem azt, ami bennünket
eltávolít” – a Nobilitas Carpathiae civil szervezet és az Esterházy János Társulás közösen
állíttatta közadakozásból.

Pozsonyban mutatkozott be a Bécsi napló
2016. november 26. – hirek.sk
Találkozó keretében mutatkozott be Pozsonyban a Bécsi napló, a nyugati magyarság egyetlen
magyar nyelven megjelenő, nem egyesületi lapja. Az 1980 márciusa óta kéthavonta megjelenő
folyóiratot az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége adja ki.

A pozitív diszkrimináció elvét érvényesítő sajátos oktatás-finanszírozásra van
szükség
2016. november 27. – hirek.sk
A nemzetiségi nyelvű alapiskolákban tanuló diákok után járó fejpénz mértékének
módosítását javasolja az oktatásügyi minisztérium. Ez 3 százalékkal több forrást biztosítana a
fenntartóknak. A finanszírozás kérdéseiről Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetsége elnöke beszélt a hirek.sk-nak. Elmondta, a hazai magyar nemzetiségi oktatási
intézményrendszer megőrzése, fejlesztése csak úgy képzelhető el, ha nem az egységes
finanszírozási rendszer, hanem a pozitív diszkrimináció elvét érvényesítő sajátos
finanszírozás vonatkozik majd a kisebbségi iskolákra

A málenkij robot és a felvidéki magyarok
2016. november 27. – Simon Attila – Új Szó
2016. november 23-án a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet kezdeményezésére
Kisgéres községben felavatták a málenkij robotra és a szovjet gulagokba elhurcolt szlovákiai
magyarok emlékművét. „Ahogyan máig nincs kimutatva, hogy a több mint 600 ezer magyar
fogolyból mennyi volt a felvidéki, a málenkij robotra elhurcoltak pontos számát sem
ismerjük. Az eddig feltárt levéltári forrás alapján úgy véljük, hogy Bodrogközből és Ungvidékről közel 2500 főt hurcoltak el, Szepsi környékéről pedig nagyjából 600-at. Ha pedig
ehhez még hozzászámítjuk a gömöri elhurcoltak mintegy 300 fős csoportját, a Dél-
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’56-os vetélkedő Szabadkán
2016. november 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
Az ’56-os magyar forradalom és szabadságharc eseményeiből készült fel több mint negyven
vajdasági diák, hogy megmérettesse magát Szabadkán. A vetélkedőt a Nagy Imre Társaság, az
56-os Műhely, valamint Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa szervezte. A versenyen az
első helyezett az 52-es számú Kosztolányi Dezső Cserkészcsapat lett, a második helyezést a
zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium, míg a harmadikat a szabadkai Svetozar Marković
Gimnázium csapata érdemelte ki.

Vajdaság

Szlovákiából tömegesen elhurcoltak száma megközelíti a 3500 főt. A deportálás során vagy a
munkatáborokban elhunytak számáról Dobos Ferenc adatai ismertek, amelyek szerint az
elhurcoltak 36%-a sohasem tért haza. Ebből a szempontból az akkor mintegy 1300 lakosú
bodrogközi kis település, Kisgéres vesztesége volt a legnagyobb, ahol a 170 elhurcoltból 107 fő
már sohasem láthatta újra szülőföldjét” – áll a Fórum Intézet vezetője, Simon Attila törtész
Új Szóban megjelent írásában.

Bácskossuthfalva: Csubela Ferencre és Kiss Antalra emlékeztek
2016. november 27. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Vajdasági Magyar Szövetség és a történelmi VMDK alapító tagjára, a VMSZ első elnökére
emlékeztek halálának 21. évfordulóján családja, politikustársai és tisztelői Bácskossuthfalván
a központi temetőben a VMSZ helyi szervezete és a bácskossuthfalvi helyi közösség
szervezésében. Csubela Ferenc 1995. november 27-én tragikus balesetben hunyt el. A
megemlékezésen részt vett Pásztor István, a VMSZ elnöke is.

Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozó Bácsfeketehegyen
2016. november 27. – Pannon RTV
20. alkalommal szervezték meg a Dudás Kálmán Nemzeti Vers- és Prózamondó Találkozót
Bácsfeketehegyen. A szombati elődöntőt követően a legjobbak a vasárnapi döntőben mérték
össze tudásukat, rátermettségüket. A találkozón kiállításmegnyitót, könyvbemutatót, színházi
előadást is láthattak a vajdasági és az anyaországi résztvevők és kísérőik. Az, hogy egy ilyen
nagyságrendű versmondó versenyt megrendeznek, a Vajdasági Magyar Versmondók
Egyesületének, a felkészítő pedagógusok munkájának, kitartásának köszönhető.

Évadnyitó a muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben
2016. november 27. – Pannon RTV
Szombat este tartotta évadnyitóját a muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület.
Bemutatkozott a bánáti egyesület mind a 15 szakcsoportja és kiosztották az elmúlt évad
legjobbjainak járó elismeréseket. Az egyesületet tavaly Arany Érdeméremmel tüntették ki.
Anyaországi támogatásból pedig sikerült felújítani a székházukat, javult a technikai
felszereltségük is.
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2016. november 25. – MTI, kormany.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja
Több mint 300 kárpátaljai magyar gazdálkodó és mezőgazdasági vállalkozó írt alá csaknem
600 millió forint összértékben pályázati szerződést szombaton Beregszászon, az Egán Ede
Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program keretében. A programmal a magyar kormány nyújt
támogatást Kárpátaljának gazdaságfejlesztésre. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola aulájában az ünnepélyes aláírási ceremónián Grezsa István, a Miniszterelnökség
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati
koordinációjáért felelős kormánybiztosa kiemelte, hogy ezek az első szerződések, amelyek
részesülnek a kárpátaljai magyarságnak nyújtott 32 milliárd forintnyi gazdaságfejlesztési
program forrásaiból.

Kárpátalja

Háromszáz kárpátaljai mezőgazdász nyert támogatást a magyar kománytól

Bemutatták az ukrajnai kisebbségi nyelvhasználatról szóló árnyékjelentést
2016. november 27. – Kárpátinfo.net
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kérésére Strasbourgban bemutatták az
ukrajnai kisebbségi nyelvhasználatról szóló árnyékjelentést. Ennek lényege, hogy a
gyakorlatban mennyire lehet szabadon használni a magyar nyelvet Ukrajnában.
Strasbourgban, az Európai Parlamentben bemutatták a beregszászi Hodinka Antal intézet
által készített kisebbségi nyelvi árnyékjelentést. Az intézet igazgatóját, Csernyicskó Istvánt
kérdezte az M1 riportere arról, hogy mit tartalmaz ez a jelentés, mennyire szabad ma
Ukrajnában a kisebbségi nyelvek használata.

Védőoltásokkal segíti a kormány Kárpátalját
2016. november 25. – MTI, Kárpátalja
Oltóanyagok beszerzéséről döntött a kormány a kritikus kárpátaljai immunizációs helyzet
kezelése és a Magyarország határain túlról érkező járványügyi kockázatok csökkentése
érdekében. A Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent, a miniszterelnök kézjegyével
ellátott kormányhatározat "felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon
Kárpátalja régió védőoltási rendszerének működtetéséhez szükséges, ukrajnai forgalomba
hozatali engedéllyel rendelkező oltóanyagok" beszerzéséről közbeszerzési eljárás keretében. A
pályázat kiírásának határideje december 31.

Több mint félezren vettek részt a szűrővizsgálatokon
2016. november 27. – Kárpátinfo.net
Hat kárpátaljai települést érintett az a négy napon át zajló ingyenes egészségügyi
szűrővizsgálat és méréssorozat, amelyet a magyarországi Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának (HÖOK) Külhoni Programja keretében a budapesti Semmelweis
Egyetem (SE) Hallgatói Önkormányzata végzett el a napokban. A vizsgálatokat és szűréseket
pénteken kezdte el a több mint 50 főnyi, orvostanhallgatókból és orvosokból álló csoport az
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nagyszőlősi

járásban,

Elfogadták a 2017-es év munkaprogramját
2016. november 27. – Muravidéki Mayar Rádió
A Moravske Toplice Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsának ülésén
megvitatták és elfogadták a 2017-es év munkaprogramját, támogatásban részesítették az
iskolát, valamint bemutatásra került a We inspire című projekt.

Tanulmányi támogatások új szabályzat szerint
2016. november 26. – Muravidéki Magyar Rádió
Ülésezett a Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa. Első
olvasatban terítékre került a 2017-es költségvetés javaslata. Tárgyalták és elfogadták a
felsőfokú tanulmányi támogatásról szóló szabályzatot. A múltban már több próbálkozás
meghiúsult, ezzel szemben Dobronakon ezúttal újabb javaslatokat tettek annak érdekében,
hogy a nemzetiség számára megfelelőbb módon valósuljon meg az önkormányzat
finanszírozása.

Konferencia 1956 nemzetközi hatásairól
2016. november 27. - Volksgruppen
Hétfőtől 18 előadóval kétnapos konferencia veszi kezdetét Bécsben a magyar nagykövetségen.
A rendezvény, a Collegium Hungaricum égisze alatt működő bécsi magyar történeti intézet
ötlete nyomán, az 1956-os magyar forradalom nemzetközi hatásairól fog szólni.

Muravidék

a

Őrvidék

ungvári Dayka Gábor Középiskolában, majd szombaton
Tiszakeresztúrban és Tiszapéterfalván folytatódott a program.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. november 26. – Kossuth Rádió
Jövőre bővül a külhoni vállalkozások köre
Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás volt a címe a külhoni magyar fiatal vállalkozók
helyzetéről készített beszámolónak, amelyen a Nemzetpolitikai Államtitkárság a tematikus
programokról és azok nemzetpolitikai hátteréről, a felmérést végző HÉTFA kutatóintézet
pedig a jelentés főbb megállapításiról és javaslatairól tájékoztatta az érdeklődőket a
Magyarság Házában. Interjú Potápi Árpád János államtitkárral, Hajnal Virág
programfelelőssel és Csite Andrással, a HÉTFA kutatóintézet igazgatójával.
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Export akadémia a Délvidéken
Kétnapos Export akadémiát szervezett Szabadkán a Magyar Nemzeti Kereskedőház a
vajdasági vállalkozók számára. A program kapcsolódik a délvidéki gazdaságfejlesztési
programhoz. Interjú Ducsai-Oláh Zsanettel és Pásztor Istvánnal.
Harmadik Rovinhud borszalon Temesváron
Temesváron a minap zajlott a harmadik Rovinhud borszalon. A rendezvény különlegessége,
hogy szervezője egy temesvári fogyatékkal élőket támogató egyesület. Az érdeklődök csaknem
300 borfajtát kóstolhatták meg, köztük 26 magyar kiállító termékét.
Emlékművet állítottak
évfordulója alkalmából

Beregszászon

az

1956-os

forradalom

hatvanadik

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából
emlékművet állítottak a kárpátaljai Beregszászon. A kárpátaljai magyarság központjának
számító településnek eddig nem volt ’56-os emlékműve. A Határok nélkül riporterének
mikrofonja előtt elsőként Bocskor Andrea EP-képviselő.
Konferencia az elszakított területekről szovjet munkatáborokba hurcoltak
emlékére
A gulág emlékév alkalmából a Keskenyúton alapítvány és a Gulág Emlékbizottság a Kárpátmedence elveszített területeiről a szovjet munkatáborokba hurcoltak emlékére rendezett
konferenciát a budapesti Polgárok Házában pénteken.
Lelkesen szurkolnak az erdélyiek a Fölszállott a Páva tehetségkutatóban részt
vevő Cifra néptánccsoportnak
Magasan szállnak a pávák a kalotaszegi Mérában. Az egész falut lázban tartja, hogy a Cifra
néptánccsoport nemcsak a tájegységet, hanem egész Erdélyt képviseli a Fölszállott a páva
népzenei tehetségkutatóban. Ez az egyetlen tánccsoport Erdélyből, amely ebből a
kategóriából bejutott a középdöntőbe.

Határok nélkül
2016. november 26. – Kossuth Rádió
Banatur - avagy civil jajkiáltás történelmi kastélyainkért
Civil jajkiáltás kastélyainkért. A bánsági kastélyok és kúriák lajstromba vétele, esetleg
turisztikai hasznosítása volt az egyik fő célja a temesvári Szórvány Alapítvány és partnerei: az
igazfalvi és a magyarkanizsai önkormányzat Banatur projektjének. Turisztikai információs
központokat alakítottak ki, képzéssorozatot és tematikus túrákat szerveztek, turisztikai
térképet, négynyelvű albumot és szórólapokat is készítettek.
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Könyvkommandó a Csikyben
Kortárs könyvkommandót szervezett az aradi Csiky Gergely Főgimnázium XI. A osztálya
Rudolf Ágnes magyartanárnő vezetésével. A "kommandósok" olyan kortárs magyar és
nemzetközi szerzők köteteire úgymond "vadásznak", amelyeket manapság szívesen olvasnak
a fiatalok. Az adományokból megvásárolt példányok az iskola könyvtárát gyarapítják, onnan
kikölcsönözhetők. Egy-egy új szerzeményről a diákok ajánlót írnak, ami az iskola honlapján
olvasható. Ez is egy módja a könyvtárgyarapításnak.
Vasárnapi iskola Várasfenesen
A felsősök már román iskolába járnak, otthon persze magyarul beszélnek, ahogyan a
vasárnapi iskola foglalkozásain is. Tizenegy éve járnak a Vasárnapi Iskola mozgalom tagjai a
Fekete Körös- völgyi szórványtelepülésekre. Az önkéntes anyaországi pedagógusok magyar
nyelvre, irodalomra, történelemre oktatják a zömében román tannyelvű iskolákba járó,
magyar ajkú kisdiákokat, és együtt fedezik fel a sokszor már csak láda mélyén rejtőző
népviseleti darabok szépségét.
A Mondák könyve szerzője Besztercén
Jó egy éve hírt adtunk róla, hogy Besztercén önállósítani szeretné magát a magyar iskola.
Akkor ez adminisztratív hibák miatt nem teljesülhetett. Mi történt azóta? - kérdeztem Antal
Attilát, a besztercei alapiskola igazgatóját még a Magyar Szórvány napján, a Magyarság
Házában, ahol egy ünnepélyes pillanatnak is tanúja lehettem: a Mondák könyve írójának,
Komjáthy Istvánnak a doktori értekezését adta át az iskola igazgatójának az író lány,
Komjáthy Mária. A Besztercén íródott disszertáció alapgondolatai ma is érvényesek: merjük
vállalni nyelvjárásunkat és anyanyelvünket, ismerjük fel és bátorítsuk a tehetségeket
érvényesülésükben és továbbfejlődésükben.
Al-dunai székelyek a fővárosban
Folytassuk műsorunkat a szórványok szórványával! A Polgárok Háza idei évada a peremvidék
magyarságát mutatja be. A sorozat harmadik rendezvényeként az al-dunai székelyek
mutatkoztak be tánccal, énekkel, kiállítással. Beszélgetés Löcsei Ilonával, a hertelendyfalvai
Tamási Áron Székelymagyar Egyesület vezetőjével.

Határok nélkül
2016. november 27. – Kossuth Rádió
Márton Áron emlékérmet kapott Bárth János
A kalocsai Sárköz, a Kiskunság, Bácska és Székelyföld néprajzi értékeit gyűjtötte, kutatja
Bárth János néprajzkutató, aki munkásságáért idén a Bethlen Gábor Alapítványtól a Márton
Áron emlékérmet vehette át. A Vármegyeház dísztermében rendezett ünnepségen a Határok
nélkül munkatársa is ott volt.
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Csengerben a magyarság megmaradásáról tartottak tudományos konferenciát
Csengerben járt a magyarság megmaradásáról tartottak tudományos konferenciát. A Miskolci
Egyetem kutatócsoportja a Szilágyságban a magyar-román egymás mellett élésre talált olyan
példát, ami nem modellezhető a mai viszonyok közepette. Biczó Gábor kulturális
antropológus beszél a kutatásukról.
Interjú Bodó Barnával, a temesvári Szórvány Alapítvány elnökével
A temesvári Szórvány Alapítvány negyedik éve működtet szórványgondnoki programot Arad
és Temes megyei településeken, azzal a céllal, hogy ezek magyar közösségeit megerősítse, a
közösségi életet felpezsdítse. A szórványgondnoki szolgálat céljairól és eddigi tapasztalatairól
kérdezte a Határok nélkül munkatársa Bodó Barnát, az alapítvány elnökét, a magyar
szórványstratégia kidolgozóját.
Jubileumi tudományos ülésszakot tartott az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-és
Gyógyszerésztudomány szakosztálya
Jubileumi tudományos ülésszakot tartott az Erdélyi Múzeum Egyesület Orvos-és
Gyógyszerésztudomány szakosztálya, Marosvásárhelyen. Két évfordulóról emlékeztek meg a
rendezvényen: az Erdélyi Múzeum Egyesület szaklapjának 140., valamint az önálló
orvostudományi szakosztály megalakulásának 110. évfordulójáról.
A székelyföldi Csíkcsomortánba utaztak szolnoki diákok
A szolnoki Fiumei Általános Iskolában a mindenkori hetedikesek a Határtalanul program
keretében immár ötödik esztendeje a székelyföldi Csíkcsomortánba utaztak, hogy a
természeti és épített környezettel, a helyi emberekkel és a magyarság történelmével
ismerkedjenek. Interjú a nemrég hazaérkezett gyerekekkel és tanárnőjükkel.

Kárpát Expressz
2016. november 27. – M1
Második kárpátaljai magyar diáktábor
Tartalmas programok várták az Ungvári Nemzeti Egyetem és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola hallgatóit Balazséron, a 2. kárpátaljai magyar diáktáborban. A
rendezvény célja, hogy az elsőéves hallgatók megismerkedjenek egymással,
összebarátkozzanak és megtanuljanak csapatban dolgozni.
A délvidéki Szenttamáson járt a Kárpát Expressz stábja
Szenttamás kb. 12 ezer fős település Újvidéktől északra. A településen ma már többségben
vannak a szerbek, a helyi magyar közösség azonban a nagy lelkesedéssel őrzi és éli meg
magyarságát.
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Székelyföld magyar madármentői
Fehér gólya sétál egy székelyudvarhelyi autóalkatrész-kereskedés udvarán. A madár otthon
érzi magát és már szinte háziállatként követi jótevőjét. Köbölkuti Lóránd állatorvos négy
évvel ezelőtt megalapította a Vets4Wild egyesületet, amely mára országos hálózattá épült ki.
A felvidéki magyarság kitelepítésére emlékeztek Bényben
1945. augusztus 2-án adta ki Edvard Benes csehszlovák elnök magyarokat és németeket sújtó
33. dekrétumát, amely az ország területén élő nem szláv népességet megfosztotta
állampolgárságától. A Benes-dekrétumok a magyar és német lakosságon torolták meg
Csehszlovákia szétesését, és előirányozták a kisebbségek kitelepítését és erőszakos
beolvasztását. Kényszermunka, deportálások és tömeggyilkosságok következtek. 70 évvel
ezelőtt Bény összes magyar családját kitelepítették. Erre emlékezett a falu lakossága.

Térkép
2016. november 26. - Duna World
Máramaros megye ma már szórványterületnek számít, hiszen amíg néhány száz éve az itt élő
lakosság 93%-a magyarnak vallotta magát, a számuk ma már alig 30%, annak ellenére, hogy
számos Máramaros megyei településen van magyar nyelvű istentisztelet, valamint vannak
magyar nyelvű iskolák. Sokan önként vállalják a beolvadást. Egyre többen íratják román
nyelvű iskolába gyermekeiket, arra számítva, hogy így majd jobban boldogulnak majd a
többségi településen. Felsőbányán fiatalok fogtak össze annak érdekében, hogy bebizonyítsák
az itt élőknek, hogy a magyar oktatási környezet olyan többletet nyújt, amit egyébként nem
kapnának meg.
Muravidék, egy táj, amelyet északon Ausztria, nyugaton Magyarország, délen Horvátország,
keleten pedig a Mura folyó határol. Egy táj, amelynek nemzetiségileg vegyesen lakott
területén élik mindennapjaikat, őrzik anyanyelvüket a muravidéki magyarok. Az egyik
legkisebb magyar nemzetiségű területen közel 5 ezren vallják magukat magyar
nemzetiségűnek, de 10 ezren beszélik a magyar nyelvet.
Öt teherautónyi adományt vittek a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai
Kárpátalja néhány magyar lakta településére. A karitatív tanács szervezésében létrejött akció
keretében a résztvevők tartós élelmiszert osztottak szét a rászorulók között. A Református
Szeretetszolgálat egész évben gyűjt és juttat el adományokat Kárpátaljára, de nemcsak
élelmiszert visznek, hanem mindent amire szükség lehet, ruhaneműt, gyógyszert, kórházi
felszereléseket, sőt még kályhát is ha azt kérik. A közmédia Jónak lenni jó műsorfolyama
ebben az évben a Református Szeretetszolgálatot támogatja, amely idén 10 éves.
A Felső-Maros mentén egyre csökken a magyarok száma. Szászrégenben ma már egyre
kevesebb magyar él, mégis az utolsó bástyának tűnik. A Maros megyei városban az elmúlt
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évtizedben két magyar tannyelvű iskolát zárattak be mert kevés a gyermek. A Mezőségben, a
szórványban élő magyarokat 16 éve a Szivárvány Alapítvány segíti.
Egy nap csak magyarul Rahón, mindezt a kárpátaljai település plébánosa találta ki. Minden
közösségben van legalább egy valaki, aki meghatározó egyéniség és aki ötleteivel
továbblendíti a dolgokat. Rahó 1500 fős közösségében Mikulyák László plébános a
mozgatórugó. A fiatal pap rendezvényeket szervez, meghatározó szerepet tölt be a rahói
magyar óvoda és iskola működtetésében. Olyan ember, amilyenre egy szórvány közösségben
mindig szükség van.
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