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Nyomtatott és online sajtó 
 

Sikerrel zárult a magyar-szlovák kisebbségi vegyesbizottság XIII. ülése 
2016. november 3. – MTI, bumm.sk, Új Szó 

A magyar-szlovák kisebbségi vegyesbizottság XIII. ülésének zárófordulója után a testület 

társelnökei csütörtökön Budapesten aláírták az ülés jegyzőkönyvét, amely számos kétoldalú 

megállapodást tartalmaz. Közösen kialakított Rákóczi-emlékhely lesz a Borsi-Zeleméri 

Rákóczi kastélyban, a szlovák fél lépéseket tesz a magyar nyelvű oktatási rendszer fejlesztése 

érdekében, s mindkét fél konkrét lépéseket tesz a komáromi Selye János Egyetem egyetemi 

státuszának megőrzéséért – többek között ezek a megállapodások kerültek bele a magyar-

szlovák kisebbségi vegyesbizottság XIII. ülésének jegyzőkönyvébe. Kalmár Ferenc, 

Magyarország szomszédságpolitikájáért felelős miniszteri biztos, a vegyesbizottság magyar 

társelnöke az aláírást követően azt hangsúlyozta, hogy az utolsó ülésre három évvel ezelőtt 

került sor, amikor nem sikerült aláírni a jegyzőkönyvet. Most viszont sikeres tárgyaláson 

vannak túl, amihez hozzájárult a két ország közötti politikai légkör javulása.  

 

Navracsics: a Duna Régió Stratégia eljutott az állandósuló együttműködésig 
2016. november 3. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap 

A Duna Régió Stratégia öt év alatt a programban részt vevő országok közti teljes 

széttagoltságtól eljutott az állandósuló együttműködésig - jelentette ki Navracsics Tibor 

oktatásért, kultúráért, ifjúságért és sportért felelős uniós biztos Pozsonyban, ahol részt vett az 

EU Duna Régió Stratégia ötödik, éves találkozójának megnyitóján. A stratégiával szembeni 

elvárás, hogy segítségével különböző szakterületeken összehangolják a fejlesztéspolitikákat a 

régió összeköttetéseinek javítása, a környezetvédelem elősegítése, a jólét növelése és a régió 

megerősítése céljából. 

 

Külhoni magyar hallgatóknak tart továbbképzést a nemzetpolitikai 
államtitkárság 
2016. november 4. – MTI, Vajdaság Ma, Felvidék Ma, Parameter.sk 

Magyarok a Kárpát-medencében - képzések, vállalkozások, munkaerőpiac címmel tart 

szakmai hétvégét és továbbképzést külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára 

péntektől vasárnapig Simontornyán a nemzetpolitikai államtitkárság. Az MTI-hez eljuttatott 

tájékoztatóban azt írták: a munkaerőpiaci igények változása nagyban befolyásolja az oktatás 

rendszerét, nőtt az igény a jól képzett szakemberek iránt, és a fiataloknak korszerű tudást kell 

kapniuk. Az oktatási és a gazdasági rendszer közötti igények egymáshoz közelítése mellett 

olyan kezdeményezésekre is szükség van, amelyek segítik a megszerzett kompetenciák 

gyakorlatban történő hasznosítását. 
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Ismét megrendezik az Örökségünk őrei diákvetélkedőt 
2016. november 3. – Krónika, MTI 

Ismét megrendezik az Örökségünk őrei vetélkedőt, amelyen erdélyi diákcsapatok 

versenyeznek abban, hogy melyikük tud jobban megismerni, kreatívabb módon 

megismertetni, népszerűsíteni egy-egy örökbe fogadott műemléképületet. A kolozsvári 

magyar iskolák csapatai szerda délután a Bánffy-palota udvarán tartott rendezvény keretében 

fogadtak örökbe egy-egy kolozsvári épületet. Hegedüs Csilla, az RMDSZ kultúráért felelős 

ügyvezető alelnöke az MTI-nek elmondta: a csapatok azt vállalják, hogy megismerik és a 21. 

század módszereivel megismertetik az örökbe fogadott műemléképületet. 

 

Kihallgatják a Maros megyei főtanfelügyelőt – Érintett lehet a katolikus iskola 
2016. november 3. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro 

Ügyészségi források szerint többek között a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium létrehozásával kapcsolatosan hallgatja ki az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) Ştefan Someşan Maros megyei főtanfelügyelőt. Az 

intézményvezetőt csütörtökön kísérték be kihallgatásra a korrupcióellenes ügyészek, 

nyilatkozták az Agerpres hírügynökségnek ügyészségi források. Ezek szerint a főtanfelügyelő 

ellen több ügyben is vizsgálat zajlik, ezek egyike a marosvásárhelyi iskola létrehozása. 

Ügyészségi források szerint Someşannak többek között azt róják fel, feltételezhetően hamis 

dokumentumokkal hozzájárult ahhoz, hogy az újonnan létrehozott tanintézet osztálytermeket 

vegyen el az Unirea Főgimnáziumtól. 

 

Tőkés László ellenezte, de megérti az EMNP döntését, hogy nem indul a 
választásokon 
2016. november 3. – MTI, Magyar Idők, Főtér.ro, Vajdaság Ma 

Tőkés László ellenezte az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) azt a döntését, hogy formailag 

független jelöltekkel se vegyen részt a decemberi romániai parlamenti választásokon, de 

megérti, hogy az EMNP végül is így döntött – ezt maga Tőkés László közölte csütörtöki 

nagyváradi sajtótájékoztatóján. Tőkés László szerint az EMNP-nek önkritikusan kell 

viszonyulnia a kialakult helyzethez. „Nem tudott életképes alternatívát biztosítani az RMDSZ-

szel (Romániai Magyar Demokrata Szövetség) szemben. Ennek a felelőssége azonban kisebb 

mértékben terheli az EMNP-t, mint a külső politikai aktorokat” – magyarázta a politikus. 

 

Tőkés László visszaléptetné Szabó Ödönéket 
2016. november 3. – Krónika, Bihari Napló 

Tőkés László visszaléptetné az RMDSZ Bihar megyei képviselőjelölt-listájának első két helyét 

betöltő Szabó Ödönt és Biró Rozáliát. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke 

csütörtöki nagyváradi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy következetesen kitart azon 

álláspontja mellett, miszerint a rendszerváltáshoz megtisztulásra van szükség, de a magyar 

választók most szerinte lehetetlen helyzetbe kerültek, mert hiába tisztelik a harmadik helyen 

jelölt színművészt, Meleg Vilmost, ha az első két helyen az „újgazdagok" állnak. Tőkéshez 
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hasonlóan az EMNT Bihar megyei ügyvezetője, Nagy József Barna is jelezte, hogy csak akkor 

tudnának azonosulni a korábban leadott jelöltlistával, amennyiben a jelenlegi első két 

helyezett képviselőjelöltjét visszalépteti az RMDSZ. „Akkor az EMNT is vállalni tudná a listát, 

mert akik mögöttük vannak, azok valóban Nagyvárad jeles személyiségei, így azonban nem 

tudjuk támogatni" – fogalmazott Nagy. 

 

Mérlegen: új közéleti-politikai beszélgetőműsort indít az Erdély TV 
2016. november 3. – transindex.ro 

Új közéleti-politikai beszélgetőműsort indít az Erdélyi Magyar Televízió. "Döntések tucatjait 

hozzuk meg minden nap. Többet vagy kevesebbet mérlegelve. Így van ez a közéletben is. 

Törvényt alkot a parlament, rendeletet fogad el a kormány, határozatot hoz a helyi 

önkormányzat és állást foglal a politikus. Minek van nagyobb súlya? A többségi akaratnak 

vagy a kisebbségi jogoknak, a kultúrának, vagy a gazdaságnak, az oktatásnak vagy az 

egészségügynek? Mi lehet a mérleg nyelve? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az Erdélyi 

Magyar Televízió új közéleti-politikai beszélgetőműsora" - áll az ismertetőben. 

 

A rezidensvizsga eltörlését szorgalmazzák RMDSZ-es jelöltek 
2016. november 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Vass Levente és Tubák Nimród, az RMDSZ Maros megyei képviselőjelöltjei, valamint László 

Attila Kolozs megyei szenátorjelölt is úgy véli, hogy el kell törölni a rezidensvizsgát jelenlegi 

formájában. Vass és Tubák sajtótájékoztatón ismertették az egészségügyi ellátás javítását 

célzó terveiket, amelyeket a parlamenti munkájuk során valósítanának meg. A két jelölt 

szerint az orvos-elvándorlás problémájára reális megoldást jelenthet a rezidens vizsga 

eltörlése. 

 

Az anyák munkahelyre történő visszatérésén könnyítene Csép Éva Andrea 
2016. november 3. – transindex.ro 

„Mai napig megoldatlan a két és három év közötti gyerekek intézményes elhelyezése. 

Úgynevezett Tipegő csoportokat kellene létrehozni, hogy két éves kor után, amikor az anyuka 

visszamegy dolgozni, akkor államilag támogatott oktatási intézményben, biztonságos helyen 

tudhassa a gyerekét. Jelenleg sokan a nagyszülőkre, esetenként bébiszitterre hagyatkoznak 

napközben, ha a kisgyerekek felügyeletéről kell gondoskodniuk” – összegezte a nagycsaládos 

anyukákkal folytatott kötetlen beszélgetés konklúzióit Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros 

megyei parlamenti képviselőjelöltje. A találkozóra Nyárádszeredában került sor, a 

beszélgetésen az édesanyák elmondhatták azokat az égető kérdéseket, amelyekre 

mihamarabb megoldást kellene találni a törvényhozás szintjén 

 

Gyermekeket és fiatalokat támogat a Kászonfeltízi Közbirtokosság 
2016. november 3. – transindex.ro 

Már az élet kezdeténél, de később, a tanulmányi évek során is többletet nyújt a Kászonfeltízi 

Közbirtokosság példaértékű támogatása. Több mint öt évvel ezelőtt indították el azt a 

programjukat, amellyel a helyi gyermekeket életük kezdetén, továbbá a fiatalokat 
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továbbtanulásukban támogatják. Az ötletgazda a helyi családorvos, dr. Sztojka Tamás volt, 

aki ezt egy közbirtokossági közgyűlésen vetette fel. Erről a jó tapasztalatról számolt be Becze 

Antal, a Kászonfeltízi Közbirtokosság elnöke Korodi Attila képviselőnek és Tánczos Barna 

szenátornak.  

 

Novák Csaba Zoltán: kétszintű érettségire van szükség a szakoktatásban 
2016. november 3. – transindex.ro, maszol.ro 

„Emberközeli politizálásra van szükség. Ezt csak úgy tudjuk megoldani, ha folyamatosan 

találkozunk és megbeszéljük a problémákat, közösen találjuk meg a megoldásokat, amelyeket 

majd Bukarestben képviselünk” – fogalmazott Császár Károly, az RMDSZ Maros megyei 

parlamenti képviselőjelöltje, aki Novák Csaba Zoltánnal, az RMDSZ Maros megyei 

szenátorjelölt kollégájával Dózsa György és Nyárádkarácson községekben találkozott a 

lakossággal.  

 

Ítéletindoklás: konfliktusgerjesztő a székelyzászló-adomány 
2016. november 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Konfliktusgerjesztés volt a cél a háromszéki önkormányzatnak adományozott székely 

zászlóval – többek között ezzel indokolja a Kovászna megyei törvényszék azt az ítéletét, 

amellyel megsemmisítette a Kulcsár Terza József MPP-s tanácsos által a megyei 

önkormányzatnak ajándékozott székely zászlóról szóló adományozási szerződést. Az 

indoklást csütörtöki tanácsülésen olvasta fel Kulcsár Terza József, aki szerint a bíróság azt 

állapította meg, hogy az autonómiaküzdelmet szimbolizáló zászló konfliktusgerjesztő, és az 

Európai Bizottság ajánlása értelmében a többség és a nemzeti kisebbségek között felmerülő 

minden konfliktust kezelni kell. A bírák továbbá megállapítják, hogy törvénytelen az 

adományozás, mert azzal a feltétellel történt, hogy a székely zászlót ki kell tűzni a 

tanácsteremben. 

 

Huszonkét éves a „Kézfogások” 
2016. november 3. – maszol.ro 

Huszonkét éves Arad és Gyula testvérvárosi kapcsolata, a Kézfogások rendezvénysorozat. 

Ennek jegyében csütörtök délelőtt az aradi városházán tartott együttes ülést a két város 

képviselő-testülete, ahol kielemezték az idei közös programokat és a jövő évi tervekről is 

beszéltek. A 2016-os együttműködés egyik fő megvalósításának az 1848-as Aradi 

Ereklyemúzeum gyűjteményéből rendezett gyulai kiállítást nevezte Bognár Levente aradi 

alpolgármester. „Ez azért is kuriózum a két város történetében, mert 1849-ben, a 

fegyverletétel után a tizenhárom aradi vértanútábornokot Gyulán vették fogságba, onnan 

kerültek aztán az aradi várbörtönbe” – mondta az elöljáró a gyulai Almásy-kastélyban 

márciusig látható tárlatról. 
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Székely kongresszus a tudomány jegyében 
2016. november 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Tudományos konferencia keretében szervezik a harmadik Székely Kongresszust, jelentették 

be a szervezők csütörtökön, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban szervezett 

sajtótájékoztatón, amelyet szándékosan a Magyar Tudomány Napjára időzítetek. Vargha 

Mihály a sepsiszentgyörgyi múzeum igazgatója, Bakk Miklós a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem docense, a Székely Kongresszus főszervezője és Ferencz Csaba a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) tájékoztatási alelnöke közölték: a jövő esztendő április 19 és 21-e 

között Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában és Marosvásárhelyen kerül sor a tudományos 

konferenciára, amelyet a székely kongresszusok hagyományai alapján szerveznek. 

 

A Mikóvár, a somlyói búcsú és Kézdi központja is bekerült a a Székelyföldi 
Értéktárba 
2016. november 3. – transindex.ro 

Csütörtökön Sepsiszentgyörgyön ülésezett a Székelyföldi Értéktár Bizottság, amely nyolc 

székelyföldi érték felvételéről döntött. Ezt megelőzően Kovászna, Hargita és Maros megyei 

művelődési szakemberek részvételével tartottak szakmai konferenciát a Kovászna Megyei 

Művelődési Központ székhelyén. A Székelyföldi Értéktár Bizottság a húsz felterjesztésből 

nyolcat elfogadott, így bekerült az értéktárba a székelyderzsi erődtemplom, a csíkszeredai 

Mikó-vár, a csíksomlyói pünkösdi búcsú, a marosvásárhelyi Kultúrpalota, a mikházi ferences 

templom és kolostor, Kézdivásárhely történelmi központja, Székely Nemzeti Múzeum és a 

kürtőskalács.  

 

Az Európai Bizottsághoz kerül a kolozsvári többnyelvűség ügye 
2016. november 3. – transindex.ro 

Fancsali Ernő, az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári elnöke még idén februárban juttatta el 

az Európai Unió illetékes szerveihez azon petícióját, melyben az erdélyi – és ezen belül is a 

kolozsvári – nyelvjogi helyzetre hívta fel a figyelmet. Ennek eredményeként Cecilia 

Wikstörm, az EU Petíciós Bizottságának elnöke tájékoztatta: megvizsgálták petícióját és úgy 

határoztak, felkérik az Európai Bizottságot arra, hogy „végezze el a probléma különböző 

szempontjainak előzetes vizsgálatát”, áll az EMNP közleményében. A Petíciós Bizottság 

elnöke válaszlevelében kifejtette: megállapították, hogy a Fancsali által benyújtott petícióban 

felvetett problémák az Európai Unió tevékenységi körébe tartoznak, a folyamodványt pedig 

továbbították – tájékoztatásul – az EU mellett működő román Állandó Képviseletre is.  

 

A tudomány ereje és felelőssége – Ünnep Erdélyben is 
2016. november 3. – Krónika 

Megnyitották Budapesten a Magyar Tudomány Ünnepe elnevezésű, nagyszabású 

rendezvénysorozatot, amelyet november 4. és 26. között öt romániai városban, Kolozsváron, 

Bukarestben, Marosvásárhelyen, Csíkszeredában és Temesváron  is megtartanak. Az itteni 
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szakmai rendezvényeket a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága 

(KAB) szervezi. 

 

Tamás Sándor: "pénzügyi értelemben meg kell mentenünk Erdélyt Bukaresttől" 
2016. november 3. – transindex.ro 

Tamás Sándor az igazságtalan költségvetési pénzvisszaosztási módszer ellen foglalt állást. A 

tanácsülésen bemutatott egy országosan visszaosztott pénzeket ábrázoló térképet (amelyet a 

Gandul portál még 2012-ben közölt, és előző évi, azaz 2011-es adatok szerepelnek benne), 

amelyből kiderül, hogy Erdély 16 megyéje közül 14 megye nettó befizető, vagyis mind a 14 

megye jóval kevesebb összeget kap vissza, mint amennyit befizet Bukarestbe. „Székelyföld az 

ország egyik olyan régiója, ahol a leglelkiismeretesebb adófizetők vannak az országban, ennek 

ellenére megkülönböztetésben van részünk. Pénzügyi értelemben meg kell mentenünk 

Erdélyt Bukaresttől. Erdélyen belül Máramaros és Krassó-Szörény megye kap többet mint, 

amennyit befizet. Mindenki más rosszul jár. Országos viszonylatban a legnagyobb vesztes 

Erdély" - mondta.  

 

Idén 247-tel több magyar elsős van, mint tavaly 
2016. november 3. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége összesítette a 2016/17-es tanévre vonatkozó 

tanulói létszámokat. Az idén az 1. évfolyamot 3 822 tanuló, a 0. évfolyamot pedig 300 tanuló 

látogatja. Az SZMPSZ forrásai alapján jelentős eltérés mutatkozik a 2016-ban beíratott 

tanulók és a 2016. szeptember 15-én regisztrált első évfolyamot megkezdett tanulók létszáma 

között.  A hivatalos hazai beiratkozás időpontjában, április 1-30. között 3 402 diákot írattak 

magyar tanítási nyelvű alapiskola 1. évfolyamába és 135 diákot a 0. évfolyamba. 

 

November 7-én indul a Diákhálózat felsőoktatási tájékoztató körútja 
2016. november 3. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Felsőoktatási Tájékoztató Körút (FTK) a Diákhálózat évek óta működő dinamikus 

projektje, melynek célja, hogy megismertesse és népszerűsítse a végzős diákok körében a 

felsőoktatási képzést, és információt nyújtson az egyes egyetemi városokról, valamint 

tájékoztassa a diákokat az ott működő diákszervezetek működéséről. A Diákhálózat 

tagszervezeteiből érkező egyetemisták az előadások során ismertetik az érettségizőkkel a 

továbbtanulási lehetőségeket, valamint részletes tájékoztatást adnak saját diákszervezetük 

működéséről is, amelyek az adott városokban összefogják a magyar ajkú diákokat. 

 

Még a versenyek értékelésében is diszkriminálják a magyar iskolákat 
2016. november 3. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A napokban értesültek a szlovákiai iskolák arról, hogy az oktatási minisztérium a diákok mely 

kiemelkedő eredményét értékeli pontokkal és részesíti ennek okán plusz anyagi jutalomban 

az egyes intézményeket. Nem lepődtünk meg különösebben, mint ahogy azon sem 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=44394
http://www.hirek.sk/itthon/20161103181243/Iden-247-tel-tobb-magyar-elsos-van-mint-tavaly.html
http://felvidek.ma/2016/11/november-7-en-indul-a-diakhalozat-felsooktatasi-tajekoztato-korutja/
http://felvidek.ma/2016/11/meg-a-versenyek-ertekeleseben-is-diszkriminaljak-a-magyar-iskolakat/
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csodálkozunk, hogy a minisztérium honlapjára felkerült tervezet szerint egy év múlva, az idei 

tanévet értékelve a szlovákiai magyar iskolák továbbra sem számíthatnak arra, hogy a 

tipikusan magyar versenyek eredményeit a hivatal számításba vegye – mutatott rá Kiss Beáta, 

a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke. 

 

Pál Károly kapta a Szerbiában élő montenegróiak ernyőszervezetének a díját 
2016. november 3. – Vajdaság Ma 

A Szerbiában élő montenegrói kisebbség ernyőszervezete, a Krstaš egyesület az általa 

odaítélhető legmagasabb elismerésben részesítette Pál Károlyt, a kishegyesi községi 

képviselő-testület korábbi elnökét. Pál Károly vehette át a Szerbiában élő montenegrói 

kisebbséget tömörítő Krstaš egyesület legmagasabb elismerését, a Da je vječna Crna Gora – 

Milorad Mido Vujošević díjat. Nenad Stevović publicista, a Krstaš alapító tagja elmondta, 

hogy az egyesület által odaítélhető legmagasabb elismerést évente egyszer ítélik oda olyan 

személyeknek, akik hozzájárultak a Szerbiában élő montenegróiak nemzeti identitásának 

megőrzéséhez. 

 

Együttműködési szerződés a szerb oktatási minisztérium és a magyar Szerb 
Országos Önkormányzat között 
2016. november 3. – Vajdaság Ma 

Együttműködési szerződést írt alá ma délután Belgrádban a szerb oktatási minisztérium és a 

magyar Szerb Országos Önkormányzat. Ennek célja a két ország tanárainak 

együttműködésének megerősítése, valamint a budapesti Nikola Tesla Szerb Iskolában folyó 

oktatás minőségének javítása – mondta Mladen Šarčević szerb oktatási miniszter. Az 

eseményen tanúsítványokat adtak át azoknak a tanároknak, akik a budapesti oktatási 

intézményben szerbül fognak tanítani, ahol óvoda, általános iskola, gimnázium és diákotthon 

is működik. 

 

Fejlesztések a tartományi kormány segítségével 
2016. november 3. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Útépítés, helyi és regionális gazdasági fejlesztések, oktatás, vízellátás, kultúra. Ezeken a 

területeken fejleszthetnek a vajdasági önkormányzatok a tartományi kormány segítségének 

köszönhetően. Több mint 371 millió dinár vissza nem térítendő támogatást ítélt oda a 

Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság 12 vajdasági önkormányzatnak.  

 

Emlékezés az ártatlanul kivégzett áldozatokra 
2016. november 3. – Vajdasági RTV 

Az 1944. november 3-án Isterbácon agyonlőtt, százhúsznál több bezdáni magyarra 

emlékeztek a falu temetőjében. A kegyeletadáson a hazaiak mellett magyarországi 

tudományos intézmények és civil szervezetek is képviseltették magukat. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20790/Pal-Karoly-kapta-a-Szerbiaban-elo-montenegroiak-ernyoszervezetenek-a-dijat.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=296650
http://pannonrtv.com/web2/?p=296650
http://pannonrtv.com/web2/?p=296606
http://rtv.rs/hu/t%C3%A1rsadalom/eml%C3%A9kez%C3%A9s-az-%C3%A1rtatlanul-kiv%C3%A9gzett-%C3%A1ldozatokra_771266.html
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Magyarország 50 millió eurós segélyhitelt ad a Beregszászt elkerülő út 
megépítésére 
2016. november 3. – karpatalja.ma 

Ezt Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere jelentette be Kijevben 

október 28-án. Ukrajna és Magyarország közös érdeke, hogy a Beregszászt elkerülő út és a 

várost Munkáccsal összekötő útszakasz megépüljön. Magyarország kész 50 millió eurós 

segélyhitelt nyújtani, hogy ezek a projektek megvalósuljanak – hangsúlyozta Szijjártó Péter. 

Ukrán kollégája, Pavlo Klimkin külügyminiszter hozzátette, megvitatták a terv részleteit. 

 

Moszkal arra kéri a kormányt, nyissanak új határátkelőhelyet az ukrán–magyar 
határon 
2016. november 3. – Kárpátalja 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja megye kormányzója felkérte Volodimir Hrojszman 

miniszterelnököt, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy újabb határátkelőhely nyíljék a 

Magyarországgal közös határon – jelentette csütörtökön a kormányzó sajtószolgálata nyomán 

az Ukrajinszka Pravda. Moszkal emlékeztet, hogy Ukrajna és Magyarország kormányfői még 

2013. március 28-án szándéknyilatkozatot írtak alá a két ország közötti közúti 

határátkelőhelyek komplex fejlesztéséről. 

 

Sikeres volt Zelei Miklós Hubertusz című darabjának ősbemutatója 
Beregszászon 
2016. november 3. – MTI, Webrádió, gondola.hu 

Nagy sikerrel, telt ház előtt  játszották Zelei Miklós Hubertusz című darabját csütörtökön 

Beregszászon; az ősbemutatót Berettyán Nándor rendezésében láthatta a közönség, a 

budapesti Gózon Gyula Kamaraszínház és a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 

közös produkciójaként. A drámát a magyarországi szovjet megszállás 60. évfordulójának 

előestéjén mutatta be a beregszászi társulat, így emlékezve az ellenállókra, "megmutatva a 

hazugságnak azokat a nyomorító lelki technikáit, amelyekkel az ellenállást az emberek 

szívében is, elméjében is meg akarták törni" - áll a darab ismertetőjében. 

 

Völgyifaluban előrehozott választásokat tartanak 
2016. november 3. – Muravidéki Magyar Rádió 

Lendva Község Választási Bizottsága előrehozott választásokat írt ki Völgyifaluban és Kótban. 

Míg Völgyifaluban november 13-án megválasztják a Helyi Közösség új tanácsát, addig Kótban 

a választások elmaradnak. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/magyarorszag-50-millio-euros-segelyhitelt-ad-a-beregszaszt-elkerulo-ut-megepitesere/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/magyarorszag-50-millio-euros-segelyhitelt-ad-a-beregszaszt-elkerulo-ut-megepitesere/
http://karpataljalap.net/?q=2016/11/03/moszkal-arra-keri-kormanyt-nyissanak-uj-hataratkelohelyet-az-ukran-magyar-hataron
http://karpataljalap.net/?q=2016/11/03/moszkal-arra-keri-kormanyt-nyissanak-uj-hataratkelohelyet-az-ukran-magyar-hataron
http://webradio.hu/hirek/kultura/1956_-_sikeres_volt_zelei_miklos_hubertusz_cimu_darabjanak_osbemutatoja_beregszaszon
http://webradio.hu/hirek/kultura/1956_-_sikeres_volt_zelei_miklos_hubertusz_cimu_darabjanak_osbemutatoja_beregszaszon
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174435266
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56-os előadás Beleden 
2016. november 4. - Volksgruppen 

November 4-én az ausztriai Beleden (Bildein) az 1956-os magyarországi forradalomról és 

szabadságharcról tart filmvetítéssel egybekötött előadást Gerhard Baumgartner, az Ausztriai 

Ellenállás Dokumentációs Archívumának tudományos vezetője. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2806581/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. november 3. – Kossuth Rádió 

Színesedett a vajdasági képviselőház - új magyar-szerb ellenzéki frakciócsoport 

alakult Korhecz Tamás vezetésével 

Magyar vezetővel, új magyar-szerb frakció jött létre a vajdasági képviselőházban. Elnökének 

Korhecz Tamást, a szerbiai magyar kisebbségi önkormányzat és a Magyar Nemzeti Tanács 

volt elnökét választották meg. Legfőbb célja a szerb többségű Vajdaság autonómiájáért 

folytatott küzdelem. 

A decemberi romániai parlamenti választásokkal kapcsolatban tartott 

sajtótájékoztatót Tőkés László 

A december 11-i romániai parlamenti választás apropóján tartott sajtótájékoztatót 

Nagyváradon Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke, Európai Parlamenti 

képviselő. A Határok nélkül riportere ezzel kapcsolatban kérdezte a sajtótájékoztató után. 

Ismertették az RMDSZ Temes megyei választási programját 

Néhány nappal a romániai választási kampány kezdete előtt az RMDSZ Temes megyei 

választási programját és célkitűzéseit ismertette sajtótájékoztató keretében Halász Ferenc 

megyei elnök, szenátusi jelöltlista-vezető és Molnár Zsolt parlamenti képviselő, képviselőházi 

jelöltlista-vezető. A sajtótájékoztatón elhangzottakat foglalja össze a Határok nélkül riportere. 

Tudomány határok nélkül – 150 tagja van Kárpátalján a Magyar Tudományos 

Akadémiának 

Ma kezdődött el a magyar tudomány ünnepe egy hónapos programsorozata. A Magyar 

Tudományos Akadémia kárpátaljai bizottságának éves közgyűlése Beregszászon ugyan nem a 

program szerves része, de a magyar tudományos élet jeles eseménye, amelyen átadták a 

Kiváló Kárpátaljai Tudósok díjakat is.  

22 éves Arad és Gulya testvérvárosi kapcsolata 

22 éves Arad és Gulya testvérvárosi kapcsolata és a Kézfogások rendezvénysorozat. Ebből az 

alkalomból ma délelőtt az aradi városházán tartott együttes ülést a két város 

képviselőtestülete. Az eddigi tapasztalatokról és a jövőbeli tervekről is tárgyaltak.   

Akkreditált továbbképzések a bánsági magyar pedagógusok részére  

A nagybecskereki vajdasági módszertani központban odafigyelnek a bánsági magyar 

pedagógusokra. Évente többször szerveznek nekik akkreditált továbbképzést. Teszik ezt 

immár 10 éve, így a magyar pedagógusok részt tudnak venni az évi kötelező számú 

kurzusokon. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-03_18:30:00&ch=mr1
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Első világháborús történelmi ismeretterjesztő klipvetélkedőt hirdet az Aspektus 

Elsősorban a Kárpát-medence magyar diákjaira, de közép- és kelet-európai fiatalokra is 

számít az Aspektus első világháborús történelmi ismeretterjesztő klipvetélkedőjében.  Az első 

helyezett 120, a második 70, a harmadik pedig 30 eurós díjazásban részesül. Interjú a 

témafelelőssel, Gecse Gézával. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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