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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter és Boris Johnson részvételével emlékeztek meg Londonban az 
évfordulóról 
2016. október 19. – MTI, Magyar Idők 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és brit kollégája, Boris Johnson részvételével 

tartottak nagyszabású megemlékező rendezvényt 1956 közelgő hatvanadik évfordulója 

alkalmából szerda este Londonban. Az esemény helyszíne a londoni City központja, a 

Guildhall volt, ahol a politikai, diplomáciai, üzleti élet és a helyi magyarság több száz 

meghívott képviselője volt jelen. Ünnepi beszédében Szijjártó Péter kijelentette: 

Magyarország mindig harcba szállt szabadságáért és önrendelkezéséért, akár szélsőséges 

túlerővel szemben is. Elég egy pillantást vetni Magyarország történelmére annak 

megállapítására, hogy a magyar nép a szabadságharcosok népe. Egyöntetűen 

bebizonyosodott 1956-ban az is, hogy a diktatúra Magyarországon nem tud gyökeret verni – 

tette hozzá. 

 

Ösztöndíjszerződést írtak alá vajdasági magyar hallgatók az MNT-vel 
2016. október 19. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

311 vajdasági magyar egyetemi és főiskolai hallgató írt alá ma ösztöndíjszerződést a Magyar 

Nemzeti Tanáccsal az újvidéki Európa Kollégiumban. 256 elsőéves és 55 demonstrátor 

részesül havi 90 és 150 euró közötti juttatásban a Magyar Kormány támogatásának 

köszönhetően a 2016/2017-es tanévben. Több száz vajdasági magyar egyetemista és diák 

jelent meg a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjainak aláírásán. Az idei tanévben 

395 vajdasági magyar egyetemi és főiskolai hallgató részesül felsőoktatási ösztöndíjban hála a 

Magyar Kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásának, valamint a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésének. 

 

Kutathatóvá válnak az argentínai magyar emigráció értékes dokumentumai 
2016. október 19. – MTI, Magyar Idők, mno.hu 

Kutathatóvá válik az argentínai magyar emigráció irodalma annak a hatezer darabból álló 

gyűjteménynek a jóvoltából, amely a Petőfi Irodalom Múzeum (PIM) tulajdonába került. Az 

elmúlt évtizedekben az intézményben kiépült egy olyan kutatható gyűjtemény, amely 

nemcsak a határon túl élő magyar lakosság, hanem a diaszpórában és az emigrációban élők 

irodalmi hagyatékára egyaránt koncentrál. Ezt bővíti az új argentin gyűjtemény, amelyet a 

Buenos Aires-i Hungária Könyvbarátok Köre, Kölcsönkönyv- és Levéltár adományozott a 

múzeumnak. 
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http://magyaridok.hu/kulfold/szijjarto-peter-es-boris-johnson-reszvetelevel-emlekeztek-meg-londonban-az-evfordulorol-1112389/
http://magyaridok.hu/kulfold/szijjarto-peter-es-boris-johnson-reszvetelevel-emlekeztek-meg-londonban-az-evfordulorol-1112389/
http://pannonrtv.com/web2/?p=294650
http://magyaridok.hu/kulfold/kutathatova-valnak-az-argentinai-magyar-emigracio-ertekes-dokumentumai-1112182/
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Román apa magyar gyermekei 
2016. október 20. – Veress Kata – Heti Válasz 

Szabó Attila székelyudvarhelyi filmes nyerte idén a Lakiteleki Filmszemle fődíját. Elmondta, 

hogy az elmúlt hat évben a határon túli filmesek számára megváltoztak a körülmények, s 

kinyílott a szakma. A Magyar Média Mecenatúra pályázatainak és az MTVA-nak 

köszönhetően végre nem kell azon őrlődnie, hogyan spóroljon a forgatás benzinköltségén, 

hogy három gyermekét is el tudja mellette tartani.  

(Az interjú teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. október 20-i számában olvasható.) 

 

Sorsdöntő választás Romániában 
2016. október 20. – Jeszenszky Géza – Heti Válasz 

Decemberben tartják Romániában az esedékes parlamenti választásokat. A következő 

ciklusban várhatóan ismét napirendre kerül az ország közigazgatási rendszerének átalakítása, 

hogy a jelenlegi magyar többségű megyéket román többségűbe olvasszák be. Így valóban 

fenyeget egy olyan, Székelyföldet is magába foglaló régió kialakítása, amelyben a magyarság 

számaránya 29 százalékos lenne. Emellett Románia Erdély Romániához csatlakozását 

kimondó 1918. december 1-i gyulafehérvári román népgyűlés 100. évfordulójára készül. 

Addigra sokan szeretnék láthatatlanná tenni a tíz éve még másfél milliós magyarságot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. október 20-i számában olvasható.) 

 

Sebastian Bodu az RMDSZ képviselőjelöltje lehet 
2016. október 19. – Krónika, transindex.ro 

Sebastian Bodu nem kívánta kommentálni a Krónikának azokat a sajtóértesüléseket, 

miszerint az RMDSZ Konstanca megyei képviselőjelölt-listáján készül indítani őt a decemberi 

parlamenti választásokon. Kovács Péter ügyvezető elnök megerősítette, hogy tárgyalnak a 

román politikussal. Sebastian Bodu szerdán a Krónika megkeresésére leszögezte: egyelőre 

semmilyen formában nem kívánja kommentálni az esetleges indulásáról szóló sajtóhíreket. 

„Majd ha lesz miről, szívesen beszélgetek önökkel" – jelentette ki a jogász-politikus. Aki 

ugyanakkor elmondta, nem támogatja – az RMDSZ programjában is szereplő – területi 

autonómiát, hanem a közigazgatási decentralizáció híve. 

 

Ünnepre készül a Szeben megyei magyarság 
2016. október 19. – Krónika 

Csütörtökön 18 órakor nyitják meg Medgyesen a 18. kiadásához érkezett, Szeben Megyei 

Magyar Napok elnevezésű kulturális rendezvénysorozatot, amely a szervezők ígérete szerint 

ezúttal is kortól függetlenül, minden érdeklődő számára változatos programokkal jelentkezik. 

A közlemény szerint a kéthetes rendezvény ideje alatt több kiállításmegnyitón, ’56-os témájú 

előadáson, népzenei mulatságon, színház- és bábszínház-előadáson vehetnek részt az 

érdeklődők. „A Szeben Megyei Magyar Napok programjaival kulturális örökségünk 
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http://www.kronika.ro/belfold/sebastian-bodu-az-rmdsz-kepviselojeloltje-lehet
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/unnepre-keszul-a-szeben-megyei-magyarsag
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megőrzésének fontosságát hangsúlyozzuk, és a szórványban élő magyarok mindennapjait 

igyekszünk színesebbé tenni” – írják a szervezők. 

 

RMDSZ: jó kormányfő lenne Dacian Cioloș 
2016. október 19. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Jó miniszterelnök lehetne Dacian Cioloș, amennyiben politikai támogatással kerül egy 

politikai kormány élére – így reagált szerdán Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke a 

független kormányfő által kedden nyilvánosságra hozott, Románia 100 platform című 

programra Facebook-oldalán. A politikus szerint az anyagban van egy óriási hiányosság: egy 

újabb olyan dokumentumról van szó, amelyből gyakorlatilag kimaradnak a nemzeti 

kisebbségek. „Egy tőmondatnyi gondolat sincs benne arról a mintegy 10 százaléknyi román 

állampolgárról, aki valamelyik őshonos nemzeti kisebbséghez tartozónak vallotta magát. Ez 

számomra azt igazolja vissza, nagyon messze vagyunk attól, hogy valamelyik román párt, a 

kormány, vagy akár valamelyik haladó gondolkodású román politikus „magától” prioritásai 

közé sorolja a kisebbségeket. Szükség van az etnikai képviseletre, szükség van az RMDSZ-re” 

– fogalmazott Kovács. 

 

Románia 98 
2016. október 19. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „nem a könyörgő könnyek áztatta százéves gyulafehérvári 

nyilatkozatról kell hadoválni, hanem új, a mai problémákra megoldást kereső programot, 

cselekvési tervet, kiáltványt kell megfogalmazni. És ami legalább ennyire fontos: olyan 

megbízható politikai és társadalmi partnereket kell találni, akik hosszú távon felvállalják az 

együttműködést, felvállalnak minket. Még akkor is, ha a szövetkezés nem kecsegtet 

kormányszereppel vagy jól fizető tisztségekkel. Ez az elmúlt negyed évszázadban nem 

sikerült, és bizony nemcsak a többségi politikai vezetők felelőssége, hogy ma az ország jóval 

inkább a magyarüldöző Dan Tanasáé, mint a miénk”. 

 

Cseke Attila: az RMDSZ nem támogatja a területfejlesztési stratégiát 
2016. október 19. – maszol.ro 

Az RMDSZ nem támogatja a Többközpontú Románia 2035. című településfejlesztési 

stratégiát – mondta szerdán Nagyváradon Cseke Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő, a 

Bihar megyei szervezet elnöke. Cseke Attila emlékezetett: október elején Bihar megyéből az 

RDMSZ, a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Liberálisok és Demokratát Szövetsége (ALDE) 

képviselői közös átiratban kérték Dacian Cioloş miniszterelnöktől és Vasile Dîncu 

tárcavezető-helyettestől, hogy vonják vissza közvitáról a tervezetet melynek több – nemcsak 

Bihar megyét érintő – gyenge pontját is felsorolta. 

 

Erdély 12 településére látogat el az RMDSZ szórványkaravánja 
2016. október 19. – maszol.ro, Nyugati Jelen  

Az RMDSZ szórványkaravánja a következő egy hónapban Brassót, Lugost, Temesvárt, 

Aradot, Csombordot, Sarmaságot, Szilágynagyfalut, Dévát, Nagybányát, Besztercét és 
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http://www.kronika.ro/belfold/rmdsz-jo-kormanyfo-lenne-dacian-cioloe
http://www.kronika.ro/velemeny/romania-98
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/71350-cseke-attila-az-rmdsz-nem-tamogatja-a-teruletfejlesztesi-strategiat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/71359-erdely-12-telepulesere-latogat-el-az-rmdsz-szorvanykaravanja
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Gyimesbükköt érinti. „A szolidaritás, amelyet a szövetség elsődleges feladatai között tart 

számon, megerősít minket és segít abban, hogy Erdély a szórványnak is a jövő perspektíváját 

jelentse. Nem könnyű magyarként élni a szórványban. Az oktatási kérdésekre, a kultúra, 

hagyományok ápolására, magyar identitástudatunk megőrzésére mind rendkívül nagy 

hangsúlyt kell fektetnünk, kiemelten oda kell figyelnünk rá, hiszen a megmaradásunk a tét” – 

nyilatkozta szerda délután Benedek Zakariás, a szövetség szórványjelöltje a karaván indulása 

előtt. 

 

Pályázati kisokossal rukkolt elő a MIÉRT 
2016. október 19. – maszol.ro 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet egy hiánypótló kiadvánnyal rukkolt elő Winkler Gyula, az 

RMDSZ európai parlamenti képviselőjének támogatásával. A Pályázz a jövődre című 

pályázati kisokos a bel- és külföldi pályázati lehetőségeket egyaránt tartalmazza, egyelőre a 

www.miert.ro oldalon található meg, hamarosan viszont egy külön online platformon is 

elérhetőek lesznek a pályázati lehetőségek. Winkler Gyula kiemelte, a MIÉRT-tel való 

tartalmas és sikeres együttműködés már évek óta tart, ennek egyik meghatározó eleme az 

európai parlamenti gyakornoki program, amely során a MIÉRT gyakornokokat küldhet 

Winkler Gyula brüsszeli irodájába. 

 

Magyar alprefektusa lett Temes megyének 
2016. október 19. – maszol.ro 

Marossy Zoltánt Temes megye alprefekusának nevezte ki szerdán a miniszterelnök. A megye 

másik alprefektusa Izabel Bogdan lett. Marossy Zoltán már többször betöltötte Temes megye 

alprefektusi tisztségét, legutóbb múlt év december végéig tartott a megbízatása. Most éppen 

az utódja, Eugen Dogariu helyét veszi át, aki a Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben indulni 

készül a parlamenti választásokon. 

 

Johannis: magam is egy etnikai és vallási kisebbséghez tartozom 
2016. október 19. – maszol.ro 

Hibának nevezte a vallási fanatizmust Klaus Johannis szerdán, arra reagálva, hogy a 

melegházasság alkotmányos tiltásáért kampányoló Viorel Iuga, a romániai baptista szövetség 

elnöke felszólította őt: foglaljon állást a "család és normalitás" mellett. „Magam is egy 

kisebbséghez tartozom” – jelentette ki. Az elnök azt mondta, "még nem jött el az ő sora", hogy 

az alkotmánymódosítás ügyében állást foglaljon, de szükségesnek tartotta kihangsúlyozni: ő 

is egy etnikai és vallási kisebbséghez tartozik, és a maga részéről a tolerancia, a bizalom és 

nyitottság híve. "Vissza kell térni a toleranciához, a másik elfogadásához, jó és rossz 

tulajdonságaival együtt. Nem vagyunk mind egyformák, az etnikai közösségek, vallási 

közösségek nem egyformák. Hibás a vallási fanatizmus és az ultimátumszerű felszólítások 

útját járni" - szögezte le Klaus Johannis államfő. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/71361-palyazati-kisokossal-rukkolt-el-a-miert
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/71368-magyar-alprefektusa-lett-temes-megyenek
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/71372-johannis-magam-is-egy-etnikai-es-vallasi-kisebbseghez-tartozom
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Ennyiből szerelhetik fel a CNC-marós műhelyt a Bányai János 
Szakközépiskolában 
2016. október 19. – szekelyhon.ro 

Összesen hatvanezer eurónak megfelelő összegből gazdálkodhat a székelyudvarhelyi Bányai 

János Műszaki Szakközépiskola az idén indított CNC-marós képzés működéséhez szükséges 

labor felszerelésére. Az új szakra jelentkezett diákok tizedik osztálytól gyakorlati órákon 

vesznek majd részt, addig elkészül a felújítás alatt lévő terem is. Negyvenezer eurót nyert a 

Bányai János Műszaki Szakközépiskola a Bethlen Gábor Alapnál, így Udvarhely 

Polgármesteri Hivatalának, illetve Hargita Megye Tanácsának felajánlásával együtt összesen 

60 ezer eurót költhet a CNC-marós labor felszereléséhez – tudta meg a szekelyhon.ro 

Szakács-Paál István igazgatótól. Úgy fogalmazott: ez jó példa arra, hogy összefogással, 

közösen lehet igazán haladni. Már el is kezdődött a terem felújítása, ahol modernizálják a 

villanyhálózatot, festenek, illetve a padlózatot is kicserélik. 

 

Vállalkozói példakép kerestetik 
2016. október 20. – Krónika 

A legtöbben Erdélyből jelentkeztek a Példakép Alapítvány sikeres külhoni fiatal vállalkozók 

számára meghirdetett pályázatára, és kerültek be a harminc kiválasztott közé, akik közül 

januárban kikerül az év példaképe, a díj ötmillió forintos jutalommal jár. Az alapítvány 

munkatársai a héten Erdélyben tartanak motiváló, tájékoztató előadás-sorozatot. Az első 

rendezvényt Kolozsváron tartották meg tegnap. 

 

Gyertyagyújtással emlékezzünk az 1956-os forradalom kitörésére 
2016. október 19. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja felhívással fordul mindenkihez, aki méltóképpen szeretne 

megemlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról, hogy 

gyertyagyújtással emlékezzen '56 hőseire. A kezdeményezés célja, hogy azokra emlékezzünk, 

akiket az embertelen kommunista rendszer ártatlanul kivégzett vagy börtönbe juttatott – 

tájékoztatott a Magyar Közösség Pártja közleményében. 

 

EMT: az EB szerint fennáll a gyanú, hogy Szlovákia megsérti az EU-s 
jogszabályokat 
2016. október 19. – MTI, hirek.sk 

Az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) szerint az Európai Bizottság azt gyanítja, hogy Szlovákia 

megsérti az európai uniós jogszabályokat azzal, hogy elveszi a szlovák állampolgárságát attól, 

aki egy másik országét felveszi. Az Európai Parlament petíciós bizottsága már augusztusban 

befogadta a panaszt, és megkezdte annak kivizsgálását. A petíciós bizottság továbbította a 

beadványt az EB-nek, kérve a testület véleményét. A bizottság most azt az álláspontot 

alakította ki: elismerte, hogy a kérvényben vannak olyan új elemek, amelyek esetében fennáll 

az EU-s jogszabályok megsértésének gyanúja - közölte Lomnici Zoltán. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/ennyibol-szerelhetik-fel-a-cnc-maros-muhelyt-a-banyai-janos-szakkozepiskolaban
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/ennyibol-szerelhetik-fel-a-cnc-maros-muhelyt-a-banyai-janos-szakkozepiskolaban
http://felvidek.ma/2016/10/mkp-gyertyagyujtassal-emlekezzunk-az-1956-os-forradalom-kitoresere/
http://www.hirek.sk/belfold/20161019200335/EMT-az-EB-szerint-fennall-a-gyanu-hogy-Szlovakia-megserti-az-EU-s-jogszabalyokat.html
http://www.hirek.sk/belfold/20161019200335/EMT-az-EB-szerint-fennall-a-gyanu-hogy-Szlovakia-megserti-az-EU-s-jogszabalyokat.html
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Morvay Katalin: igény van a szakmai együttgondolkodásra iskoláink jövőjéről 
2016. október 19. – hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a Comenius Pedagógiai Intézettel és az 

Iskolavezetők Országos Társulásával együtt október 18-19-én Búcson rendezte meg a 

Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók I. Országos Konferenciáját, amely részleteiről Morvay 

Katalin, a társulás elnöke adott tájékoztatást. 

 

Krasznahorkán járt a kulturális államtitkár 
2016. október 19. – Felvidék Ma, Új Szó 

A fokozatos lépésekben látja a felújítás alatt álló krasznahorkai vár jövőjét Rigó Konrád 

kulturális államtitkár, aki kedden a betléri kastélyban és Krasznahorkán járt. Az alig egy 

hónapja kinevezett államtitkár elmondása szerint birtokában van azoknak az 

információknak, melyek felhasználásával mielőbb pozitív irányba terelhető a vár felújítása. 

 

Több mint 13 millió dinárt fordít a vajdasági kormány a nemzeti tanácsok 
finanszírozására 
2016. október 19. – Pannon RTV 

Idén lényegesen csökkent a vajdasági nemzeti kisebbségek pénzelése. A tartományi kormány 

arra törekszik, hogy az elkövetkező két évben nagyobb támogatást, sőt állami támogatást 

eszközöljön ki a projektek finanszírozására. A tartományi költségvetés felülvizsgálata után 13 

millió 800 ezer dinár jut a nemzeti tanácsok finanszírozására. A pénzt működésre és 

projektumok megvalósítására fordíthatják. A költségvetési megszorítások miatt a kiemelt 

jelentőségű kulturális események szenvedték meg legnagyobb mértékben az anyagi hiányt. Az 

új támogatással remélhetőleg az év végéig pótolható lesz a keletkezett űr. A Magyar Nemzeti 

Tanácsnak ötmillió dinár jár a költségvetésből, mondta el Hajnal Jenő az MNT elnöke. 

 

Több mint 82 és fél millió forint támogatás a vajdasági vállalkozóknak 
2016. október 19. – Pannon RTV 

Több mint 82 és fél millió forinttal támogatja a vajdasági vállalkozókat a magyar kormány a 

2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programon belül. A Kárpát-medence egészét 

tekintve pedig több mint 600 millió forintot osztanak szét. Vajdaságból 15-en pályáztak 

sikeresen. A nem mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások 3 és 6 millió forint 

közötti, a mezőgazdasági tevékenységet folytatók pedig 3 és 4,5 millió forint közötti 

támogatásra nyújthatták be igényüket. A nyertes pályázók mindegyike számára megítélték a 

teljes megpályázott összeget. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20161019171238/Morvay-Katalin-igeny-van-a-szakmai-egyuttgondolkodasra-iskolaink-jovojerol.html
http://ujszo.com/online/regio/2016/10/19/krasznahorkan-jart-a-kulturalis-allamtitkar
http://pannonrtv.com/web2/?p=294612
http://pannonrtv.com/web2/?p=294612
http://pannonrtv.com/web2/?p=294628
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A kuratórium döntött a turisztikai pályázatokról 
2016. október 19. – Kárpátalja  

Beregszászban, a Rákóczi-főiskolán ülésezett az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ” Jótékonysági Alapítvány kuratóriuma múlt szombaton. Brenzovics László, az Egán 

Ede Alapítvány elnöke lapunknak elmondta, hogy a KMKSZ, az UMDSZ, a kárpátaljai magyar 

történelmi egyházak és a magyar kormány képviselőiből álló testület a kárpátaljai 

gazdaságfejlesztési program keretében meghirdetett turisztikai fejlesztés témájú pályázatok 

támogatásáról hozott – minden esetben egyöntetű szavazással – előzetes döntést, amelyet 

javaslatként terjeszt majd a Budapesten működő Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Stratégia 

Irányító Testület elé. A végleges döntést a magyarországi irányító testület fogja meghozni 

pénteken. A következő körben a mezőgazdasági, azután pedig a vállalkozásfejlesztési 

pályázatok odaítélésével kapcsolatban tesz majd javaslatokat  a kárpátaljai kuratórium. 

 

Aktív a KMKSZ-frakció a megyei tanácsban 
2016. október 19. – Kárpátalja 

Az ukrán–magyar határátkelőhelyekről is szó esett október 13-án Ungváron a VII. 

összehívású Kárpátaljai Megyei Tanács ötödik ülésszakának első plenáris ülésén. A napirend 

elfogadását követően Mihajlo Rivisz, a megyei önkormányzat elnöke képviselői beadványokat 

ismertetett. Az egyik, a KMKSZ frakciójának tagjai által jegyzett folyamodványban a magyar 

képviselők kérik, az illetékesek vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy az Asztély–

Beregsurány határátkelőhely tervezett felújításának ideje alatt 24 órás nyitva tartással 

működhessenek a szomszédos Kaszony–Barabás és a Haragláb–Lónya határátkelők. 

 

2016 első félévének munkáját értékelte a Beregszászi Járási Tanács 
2016. október 19. – Kárpátalja 

Október 13-án tartotta a Beregszászi Járási Tanács 6. ülésszakának második ülését, amelyen 

főleg a járás 2016. évi első félévi költségvetéséről tartott beszámolókat hagyták jóvá, de helyet 

kapott a következő, második félévre szánt programok elfogadása is. 

 

Kárpátaljai fiatalok a kárpátaljai fiatalokért 
2016. október 19. – Kárpátalja 

Október 15-én szervezte meg második közgyűlését a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) a Rákóczi-főiskola Esztergom termében. A közgyűlést 

Kardos Albert, a KMKSZ ISZ ügyvezető alelnöke nyitotta meg, majd dr. Torzsa István 

beregszászi magyar konzul köszöntötte a fiatalokat. Elmondta, mindig örömmel jár olyan 

összejövetelekre, ahol fiatalok felelős döntéseket hozva próbálják irányítani sorsukat. Az 

ülésen Dobsa István elnök éves beszámolót tartott. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/10/19/kuratorium-dontott-turisztikai-palyazatokrol
http://karpataljalap.net/?q=2016/10/19/aktiv-kmksz-frakcio-megyei-tanacsbanc
http://karpataljalap.net/?q=2016/10/19/2016-elso-felevenek-munkajat-ertekelte-beregszaszi-jarasi-tanacs
http://karpataljalap.net/?q=2016/10/19/karpataljai-fiatalok-karpataljai-fiatalokert
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„Sosem felejtjük el, amit a hazáért tettek” 
2016. október 19. – Kárpátalja 

Palágykomoróc első világháborús hőseit méltatta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) helyi alapszervezete október 16-án a palágykomoróci temetőben, ahol ezzel 

egyidejűleg leplezték le és avatták fel az elesettek előtt tisztelgő emlékjelet. A megemlékezést 

Andrejcsák-Tóth Anetta, a KMKSZ Palágykomoróci Alapszervezetének elnöke nyitotta meg. 

Beszédében elmondta, az első világháború milliónyi áldozata között több palágykomoróci 

katona vesztette életét, feleségeik özvegyen, gyermekeik pedig árván, félárván maradtak. 

Hangsúlyozta, a temetőben zord dermedtséggel álló márványtábla legyen az emlékeztető azon 

férjekre, apákra és gyermekekre, akik hősi halált haltak. 

 

56-ra emlékeztek 
2016. október 19. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából Magyarország Ljubljanai 

Nagykövetsége kiállítással és ünnepi hangversennyel tisztelgett az elnyomással szembeszálló 

56-os hősök emléke előtt. 

 

Két muravidéki pályázat volt sikeres 
2016. október 19. - Népújság 

Megjelentek a Bethlen Gábor Alap „2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program” 

című pályázati felhívásának eredményei. Ahogy erről már beszámoltunk hasábjainkon, a 

Muravidékről kilenc fiatal vállalkozó jelentkezett a pályázati kiírásra, közülük ketten lettek 

nyertesek. Mindketten a legalább egy éve működő mezőgazdasági tevékenységet nem folytató 

fiatal magyar vállalkozások kategóriájában pályáztak és lettek sikeresek. 

 

Társastánc magyar oktatóval Bécsben 
2016. október 19. - Volksgruppen 

A híres bécsi Elmayer tánciskola egykori tanára, Weber Virág diplomás táncmester 

tánctanfolymokat és kurzusokat szertne létrehozni Bécsben. Nemrég tartott társastánc 

bemutató órát a Bécsi Magyar Otthonban. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/10/19/sosem-felejtjuk-el-amit-hazaert-tettek
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174432625
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/1683-k%C3%A9t-muravid%C3%A9ki-p%C3%A1ly%C3%A1zat-volt-sikeres.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2803985/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. október 19. – Kossuth Rádió 

A román képviselőház ismét olyan törvényt fogadott el, amely az RMDSZ szerint 

burkoltan a magyar község ellen irányul 

A román képviselőház ismét olyan törvényt fogadott el, amely az RMDSZ szerint burkoltan a 

magyar község ellen irányul. Képzeljék el, hogy ha egy székelyföldi önkormányzat például egy 

állami kulturális intézménnyel szervez közösen eseményt, akkor a bukaresti központnak joga 

van beleszólni a programba, de átírhatja a meghívottak listáját is. Korodi Attila parlamenti 

képviselővel beszélgetett a Határok nélkül munkatársa a tegnap Bukarestben elfogadott 

ceremóniatörvényről, amelynek a végrehajtási utasításai később készülnek el. 

Bugár Béla megmagyarázza, miért lépett be a Most-Híd a Smer és a Szlovák 

Nemzeti Párt oldalán a kormányba 

A pozsonyi szlovák napilap, a Smer értesülése szerint a napokban mintegy 300 dél-szlovákiai 

háztartásba juttatják el Bugár Béla levelét, amelyben a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt 

elnöke megpróbálja elmagyarázni, miért léptek be a Robert Fico vezette baloldali Smer párt 

és a Szlovák Nemzeti Párt oldalán a kormányba. 

Iskolakezdési ösztöndíjakat adott át a Rákóczi Szövetség 

A Rákóczi Szövetség sikeres, és legtöbb emberhez eljutó kezdeményezéseinek egyike az 

iskolai beiratkozási program, amely a Felvidékről indult, és ma már a Kárpát-medence 

számos részén támogatja a gyermekeiket magyar iskolába írató szülőket. Temes megyében 

ma adták át immár második alaklommal az iskolakezdési ösztöndíjakat. Ezúttal személyesen 

a 83 éves Halzl József elnök nyújtotta át a szülőknek a borítékokat.  

1956 Erdélyben és ami utána következett – Beszélgetés Dávid Gyula erdélyi 

irodalomtörténésszel 

A kolozsvári Dávid Gyula irodalomtörténész 1956-ban 28 éves korában lett a Bolyai Egyetem 

tanársegédje. Nem sokáig, 57-ben letartóztatták, és hét évet ült Románia különböző 

börtöneiben. Szabadulása után vízvezeték szerelő volt, míg 1970-ben visszatérhetett az 

irodalmi életbe. Irodalomtörténészi tevékenysége mellett éppen az 1956-os romániai 

megtorlások miatt fontos történelmi kutatómunkát végzett. Legújabb kötete 1956 Erdélyben 

és ami utána következett címmel a budapesti Nap Kiadónál jelent meg, és a múlt pénteken 

mutatták be a Petőfi Irodalmi Múzeumban.  

Beszélgetés Csorba Béla vajdasági íróval, helytörténésszel 

Az 1956-os magyar forradalomnak voltak jugoszláviai, köztük délvidéki magyar áldozatai is. 

Csorba Béla írót, helytörténészt, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt elnökét kutatásairól 

kérdezte Ternovácz István. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-10-19_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. október 20. 
10 

Marosvásárhelyen a múlt hét végén zajlottak az Örmény Kultúra Napjai 

Marosvásárhelyen a múlt hét végén zajlottak az Örmény Kultúra Napjai. Az Örmények a 

közösség szolgálatában című rendezvény színes programkínálattal várta az érdeklődőket: 

történelmi előadásokkal, zenés-táncos művészi műsorral, térképészeti vándortárlattal és 

kézműves kiállítással. A Határok nélkül riportere elsőként az Örmény-magyar kulturális 

egyesület elnökét, Puskás Attila főszervezőt szólaltatta meg. 

 


