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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: jövőre a külhoni családi vállalkozásokat támogatják 
2016. november 5. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Orientpress, Krónika, hirado.hu, 

hirek.sk 

A tervek szerint jövőre a külhoni családi vállalkozások kaphatnak támogatást a 

nemzetpolitikai államtitkárság tematikus programjainak keretében - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János egy határon túli 

fiatalok részvételével kezdődött konferencián hozzátette: ahogyan 2016-ban a külhoni fiatal 

vállalkozók támogatásánál, ezúttal is a szülőföldön való boldogulást szeretnék segíteni. A 

programot a Magyar Állandó Értekezlet december 1-én fogadhatja el. Emlékeztetett arra, 

hogy az idén lebonyolított külhoni magyar vállalkozók évében 967 pályázat érkezett az 525 

millió forintos keretre, amelyet 600 millió forintra emeltek. A Kárpát-medencéből 117 fiatal 

vállalkozó, köztük gazdálkodók, orvosok, szolgáltatás területén dolgozók nyertek 6 millió 

forintos támogatást. 

 

Kövér László: gazdaságilag is támogatni kell a nemzeti kisebbségeket 
2016. november 5. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, InfoRádió 

A Magyarországon szlovénként és Szlovéniában magyarként élő nemzeti kisebbségek számára 

nem csak az a fontos, hogy a megfelelő jogszabályi feltételek biztosításával megőrizhessék 

nyelvüket, hanem az is, hogy szülőföldjükön megtalálják a boldogulást - hangsúlyozta Kövér 

László házelnök szombaton Lendván, Milan Brglez szlovén parlamenti elnökkel tartott közös 

sajtótájékoztatón. A házelnök rámutatott arra, hogy két nagyon kis számú és nagyon 

sérülékeny közösségről van szó. Ezért - mint fogalmazott - mindent meg kell tenni annak 

érdekében, hogy nem csupán a politika, hanem lejjebb, a végrehajtás szintjén, az állami 

bürokráciában, és a médiában is olyan légkör alakuljon ki, amely ezen kisebbségek létét 

egyrészt természetessé teszi, másrészt jövőjüket is garantálja. 

 

Ausztráliába érkezett Áder János köztársasági elnök 
2016. november 6. – MTI, hirado.hu, mno.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Ausztráliába érkezett hivatalos látogatásra Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, 

aki később Új-Zélandon folytatja az útját. Áder János látogatást tesz a melbourne-i Magyar 

Központban, a sydney-i Délvidéki Magyar Szövetség Központjában, továbbá ünnepi 

istentiszteleten vesz részt az Ausztráliai Magyar Református Egyház queenslandi kerülete 

fennállásának 65. évfordulója alkalmából a Szent Pál-templomban Brisbane-ben. 
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http://magyarhirlap.hu/cikk/70628/Potapi_Arpad_Segiteni_fogjuk_a_fiatalok_szulofoldon_valo_boldogulasat
http://inforadio.hu/belfold/2016/11/05/kover_laszlo_gazdasagilag_is_tamogatni_kell_a_nemzeti_kisebbsegeket/
http://www.hirado.hu/2016/11/06/ausztraliaba-erkezett-ader-janos-koztarsasagi-elnok/?source=hirkereso
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A forradalmi eseményekről és az azokat követő megtorlásokról kezdődött 
nemzetközi konferencia Beregszászon 
2016. november 4. – MTI, Magyar Idők, Kárpátinfo, Webrádió, karpatalja.ma 

Megkötések nélkül 1956-ról címmel kezdődött kétnapos Kárpát-medencei tudományos 

konferencia a 60 évvel ezelőtti forradalmi eseményekről és az azokat követő megtorlásokról 

vezető magyarországi és határon túli kutatók részvételével pénteken Beregszászon, ahol a 

rendezvény keretében magas magyar állami kitüntetést adtak át Milován Sándor kárpátaljai 

56-osnak.  Áder János köztársasági elnök nevében Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést nyújtotta át Milován 

Sándornak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiszteletbeli elnökének az 

1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek elkötelezett ápolása mellett a kárpátaljai 

magyarság érdekeinek képviselete és nyelvének megőrzése terén is meghatározó jelentőségű 

tevékenysége, valamint a kárpátaljai közéletben betöltött aktív szerepe elismeréseként. 

 

Marosvásárhelyen „iskoláztat” a DNA 
2016. november 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen, Bihari Napló 

Törvénytelenül jött létre 2014-ben a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnázium az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) szerint, amely hatvan napra 

hatósági felügyelet alá vonta Tamási Zsolt Józsefet, a tanintézet igazgatóját. A vádhatóság 

csütörtök este őrizetbe vette Ștefan Someșan Maros megyei főtanfelügyelőt, akit hivatali 

hatalommal való visszaéléssel és kétrendbeli hatáskörtúllépéssel gyanúsítanak. Az ügyészség 

pénteki közleményéből ugyanakkor kiderül, hogy a hatósági felügyelet alá vont Tamási Zsolt 

József ellen hivatali hatalommal való visszaélés gyanújával indult bűnvádi eljárás. Cáfolja az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) vádjait Király András oktatásügyi államtitkár, 

aki szerint nem igaz, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium 2014-

ben törvénytelenül jött volna létre. 

 

Gyergyóban ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 
2016. november 4. – Krónika, MTI,szekelyhon.ro 

A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) kétnapos ülést tartott 

Gyergyószentmiklóson, a tagok a működést szabályozó döntéseket hoztak – tájékoztatta 

Győrffy Balázs, a magyar Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke az MTI-t csütörtök 

este, az ülés végén. Győrffy Balázs elmondta: az egyeztető fórum tagsága azon az állásponton 

volt, hogy nem alakít civil szervezetet, hanem a NAK révén kapcsolódik be a magyar 

agrárgazdasági hálózatba. A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 21 

magyarországi, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai magyar 

agrárszervezetet tömörít. A szövetség célja a Kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek 

kapcsolattartásának elősegítése, tevékenységeik összehangolása, közösségi képviseletének 

ellátása. 
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http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/az-1956-os-forradalmrol-es-az-azokat-koveto-megtorlasokrol-kezdodott-nemzetkozi-konferencia-beregszaszon
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/az-1956-os-forradalmrol-es-az-azokat-koveto-megtorlasokrol-kezdodott-nemzetkozi-konferencia-beregszaszon
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/marosvasarhelyen-aiskolaztata-a-dna
http://www.kronika.ro/agrarvilag/gyergyoban-ulesezett-a-karpat-medencei-magyar-gazdak-egyezteto-foruma
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Csűry karaktergyilkosságnak tartja Tőkés támadásait 
2016. november 4. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Karaktergyilkosságnak nevezi Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

(KREK) püspöke elődje, Tőkés László ellene indított támadását. A tisztségébe októberben 

visszaválasztott püspök állásfoglalásában válaszolt az európai parlamenti képviselőnek. A 

püspököt Tőkés László az elmúlt hónapokban többször azzal vádolta, hogy együttműködött a 

Securitatéval, a román kommunista politikai rendőrséggel. 

 

Stefano Bottoni: a DNA tevékenysége a társadalom immunrendszerét gyengíti 
2016. november 4. – transindex.ro 

A 90-es évek olaszországi korrupcióellenes hadjáratára emlékezteti Stefano Bottoni 

történészt, ami jelenleg Romániában zajlik. A történész rendszerint a Facebookon is reagál a 

közéleti, politikai eseményekre, a DNA által Kolozsvár alpolgármestere, Horváth Anna ellen 

indított eljárás kapcsán a közösségi oldalon azt írta, hogy Romániában mindenki 

megvádolható, az alpolgármester ellen pedig azért indult eljárás, hogy ráijesszenek az 

RMDSZ-re.  A Transindex megkeresésére Bottoni kifejtette, hogy a jelenleg a romániai 

korrupció visszaszorításán dolgozó intézmények olyan helyzetet idéztek elő, amely sok 

szempontból a kilencvenes évek Olaszországára emlékeztet, amelyben az 

igazságszolgáltatáson keresztül próbálták leváltani a politikai elitet. 

 

Novák Csaba Zoltán: a marosvásárhelyi katolikus líceummal kapcsolatos eljárás 
precedenst teremthet 
2016. november 4. – transindex.ro, maszol.ro 

Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ Maros megyei szenátorjelöltje szerint a marosvásárhelyi 

katolikus gimnázium ügyében indított eljárás a magyar közösség identitásának, 

megmaradásnak alapjait rengeti meg. "A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Líceum, a helyi magyar közösség igényének eredményeként jött létre a 

2015-2016-os tanévtől kezdődően. E hihetetlenül fontos intézmény létrejöttének 

jogszerűségét vizsgálja jelenleg az Országos Korrupcióellenes Ügyészség" - írja Novák Csaba 

Zoltán közleményében. Novák Csaba Zoltán szolidaritásáról biztosította Tamási Zsoltot és 

úgy értékelte, hogy ez az eljárás precedenst teremthet a romániai magyar oktatási 

intézmények tudatos beszüntetésére.  

 

Barna Gergő: védekezésből offenzív irányba mozdult el az RMDSZ 
2016. november 4. – maszol.ro 

A jelenlegi közvélemény-kutatási adatok azt vetítik előre, hogy az erdélyi magyaroknak a 40-

45 százaléka fog az urnák elé járulni december 11-én – nyilatkozta a Maszolnak Barna Gergő. 

A szociológus pozitívumnak tartja, hogy az RMDSZ-nek a védekező politizálásból sikerült 

elmozdulnia offenzív irányba. Szerinte a parlamenti választások kimenetelét a fiatal, városi, 

középosztálybeli szavazók fogják eldönteni. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/csury-karaktergyilkossagnak-tartja-tokes-tamadasait
http://itthon.transindex.ro/?cikk=26273
http://itthon.transindex.ro/?hir=44403
http://itthon.transindex.ro/?hir=44403
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/72139-barna-gerg-vedekezesb-l-offenziv-iranyba-mozdult-el-az-rmdsz
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Megnyitották a 20. Erdélyi Orvosnapokat Csíkszeredában 
2016. november 4. – maszol.ro 

Az egészségügyi ellátás fejlesztése, a megfelelő körülmények biztosítása a munkavégzéshez az 

orvosok számára Hargita Megye Tanácsa prioritásai közé tartozik. Kérik az orvosok segítségét 

a megyei egészségügyi fejlesztési stratégia kidolgozásához, illetve arra biztatják őket, hogy 

éljenek a pályázati lehetőségekkel – mondta Borboly Csaba megyeelnök pénteken a 20. 

Erdélyi Orvosnapok megnyitóján Csíkszeredában. 

 

A gyulafehérvári érsekség bízik a vásárhelyi gyanúsítottak ártatlanságában 
2016. november 5. – Krónika, MTI, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye vagyonát kezelő Státus alapítvány 

nyilatkozatban fejezte ki, hogy bízik a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium 

létrehozása miatt ügyészségi eljárás alá vont Tamási Zsolt-József iskolaigazgató és Ștefan 

Someșan főtanfelügyelő ártatlanságában. A marosvásárhelyi gimnázium épületeinek 

tulajdonjogával is rendelkező Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány nyilatkozatát elnöki 

minőségében Jakubinyi György érsek, az igazgatótanács elnökeként pedig Holló László írta 

alá. Az MTI által idézett nyilatkozat aláírói leszögezték: bíznak benne, hogy az 

igazságszolgáltatás igazolja Tamási Zsolt-József ártatlanságát, és azért imádkoznak, hogy az 

igazgató ne veszítse el hitét az igazságszolgáltatás korrektségében, és megerősödve kerüljön ki 

a megpróbáltatásokból. 

 

Megdöbbent az RMDSZ a katolikus iskolát érintő eljárás láttán 
2016. november 5. – Krónika, transindex.ro, MTI, Erdély Ma, maszol.ro 

Állásfoglalásban adott hangot megdöbbenésének az RMDSZ a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Gimnázium létrehozásával kapcsolatos bűnügyi eljárás miatt, melyet 

„korrupcióellenes harcként beállított boszorkányüldözésnek” nevezett. A Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök által jegyzett szombati állásfoglalás arra figyelmeztet, hogy „elképesztő 

hasonlóság” mutatkozik a református egyháznak visszaszolgáltatott, majd egy 

korrupcióellenes eljárás során visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

ügye, és a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium megalapítása ügyében indított 

eljárás között. E két eset és „az elmúlt négy évben korrupcióellenes harcként beállított 

boszorkányüldözés az erdélyi magyar közösség vezetői ellen arra kötelez bennünket, hogy 

zárjuk sorainkat, és ne engedjük magunkat megfélemlíteni” – áll az MTI által idézett 

állásfoglalásban. 

 

A Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közössége is kiáll az igazgató mellett 
2016. november 5. – transindex.ro 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közössége szombat délelőtt 

találkozott, és állásfoglalást fogalmazott meg annak kapcsán, hogy a DNA bűnvádi eljárást 

indított a líceum igazgatója, Tamási Zsolt József ellen. Állásfoglalásunkban kifejtik, hogy 

"értetlenül állnak" az iskolájuk kapcsán kialakult helyzet előtt, és megdöbbenéssel fogadták a 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/72145-megnyitottak-a-20-erdelyi-orvosnapokat-csikszeredaban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-gyulafehervari-ersekseg-bizik-a-vasarhelyi-gyanusitottak-artatlansagaban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/megdobbent-az-rmdsz-a-katolikus-iskolat-erinto-eljaras-lattan
http://itthon.transindex.ro/?hir=44414
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híreket, miszerint a megyei főtanfelügyelőt házi őrizetbe és dr. Tamási Zsolt Józsefet pedig 

hatvan napos bírósági felügyelet alá helyezték a DNA ügyészei.  

 

Csíki polgármesterek, politikusok csendes tiltakozó megmozdulást tartottak a 
katolikus líceum épülete előtt 
2016. november 5. – transindex.ro, maszol.ro 

Csíki polgármesterek, alpolgármesterek, Korodi Attila parlamenti képviselő és Borboly Csaba 

megyei tanácselnök szombaton szolidaritásukat fejezték ki Marosvásárhelyen Tamási Zsolt 

Józseffel, a Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatójával, aki ellen a DNA bűnvádi eljárást 

indított - derül ki Korodi Attila Facebook-oldaláról, ahol fotók is láthatók a csendes tiltakozó 

megmozdulásról, amelyet a líceum épülete előtt tartottak meg.  

 

Beke István és Szőcs Zoltán házi őrizetét hatósági felügyeletre változtatta a 
bíróság 
2016. november 5. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Pénteki ítéletében a bukaresti ítélőtábla a házi őrizetet hatósági felügyeletre változtatta a 

terrorizmussal vádolt Beke István és Szőcs Zoltán ügyében. Ez azt jelenti, hogy elhagyhatják 

lakóhelyüket, de ha lakhelyet változtatnak, arról értesíteniük kell a hatóságokat; meg kell 

jelenniük, ha beidézik őket; meg kell jelenniük a felügyeletükkel megbízott rendőrségen 

minden esetben, amikor beidézik őket; nem szabad elhagyniuk Románia területét, csak a 

hatóság előzetes beleegyezésével; nem szabad sem közvetetten, sem közvetlenül 

kommunikálniuk Bandi Szabolcs, Hodor István és Biznu Marian tanúval; tilos részt venniük a 

Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom és a Szent László Serege Egyesület rendezvényein; 

tilos fegyvert birtokolniuk, használniuk és viselniük.  

 

„Az ügyészséget használják a közösségi érdekek ellehetetlenítésére” 
2016. november 5. – maszol.ro 

Az elmúlt négy év mérlegét megvonva a következő időszak kihívásairól is beszélt Kelemen 

Hunor szövetségi elnök szombaton, a dévai Téglás Gábor Elméleti Líceumban tartott Magyar 

Állandó Konferencián. Leszögezte: beigazolódott mindaz, amit az RMDSZ évek óta mondott, 

hogy az ügyészséget a politikai rendőrség helyett használják, ez pedig azt eredményezi, hogy 

az erdélyi magyarok a román állam egyetlen intézményében sem fognak megbízni.   

 

Székely megyeelnökök állásfoglalása a marosvásárhelyi iskolaüggyel 
kapcsolatban 
2016. november 5. – maszol.ro 

Közös állásfoglalásban fejtette ki véleményét a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Líceumban történtekkel kapcsolatban a Hargita, Kovászna és Maros 

megye tanácsának elnöke.  

 

Kelemen: az RMDSZ programja a társadalom minden területét érinti 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=44415
http://itthon.transindex.ro/?hir=44415
http://itthon.transindex.ro/?hir=44416
http://itthon.transindex.ro/?hir=44416
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/72170-az-ugyeszseget-hasznaljak-a-kozossegi-erdekek-ellehetetlenitesere
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/72164-szekely-megyeelnokok-allasfoglalasa-a-marosvasarhelyi-iskolauggyel-kapcsolatban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/72164-szekely-megyeelnokok-allasfoglalasa-a-marosvasarhelyi-iskolauggyel-kapcsolatban
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/72155-kelemen-az-rmdsz-programja-a-tarsadalom-minden-teruletet-erinti
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2016. november 5. – maszol.ro 

Az RMDSZ a társadalom minden területére kiterjedő javaslatcsomagot alkotott meg, legyen 

szó gazdaságról, oktatásról, infrastruktúráról, vidékfejlesztésről, szociális kérdésekről, vagy 

akár családtámogatásról – hangzott el pénteken délután azon a sajtótájékoztatón, amelyet 

Kelemen Hunor szövetségi elnök tartott az RMDSZ Szatmár megyei jelöltjeivel közösen. 

Néhány nappal a parlamenti választási kampány hivatalos kezdete előtt Kelemen Hunor a 

szatmári egyházfőkkel találkozott, majd az RMDSZ Szatmár Megyei Szervezetének 

székházában tartott sajtótájékoztatót. 

 

Az MPP is szolidaritást vállal a római katolikus gimnázium vezetőjével 
2016. november 6. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) vasárnapi állásfoglalása szerint a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Gimnázium létrehozása miatt ügyészségi eljárás alá vont intézményvezetők ügye 

"minden jóhiszemű és minden törvénytisztelő ember ügye", a párt szolidaritást vállal Tamási 

Zsolt-Józseffel, a római katolikus gimnázium meghurcolt vezetőjével. "Ma mindannyian 

Tamási Zsoltok vagyunk!" - áll a párt állásfoglalásában. A Biró Zsolt pártelnök által jegyzett 

dokumentum felidézi: 1918-ban a Romániával való egyesülést kimondó erdélyi és 

magyarországi románok teljes szabadságot és jogegyenlőséget ígértek az együtt élő nemzetek 

számára.  

 

Nyelvjogi küzdelmekről tartott beszámolót az EMNT Barcelonában 
2016. november 6. – Krónika 

Az erdélyi magyar kisebbség nyelvjogi helyzetéről, valamint a székelyföldi autonómiáért évről 

évre megszervezett, mozgalmi jellegű akciókról is beszámoltak az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) képviselői az Európai Nyelvi Egyenlőségért Hálózat (ELEN) szombati ülésén 

Barcelonában. Az európai kisebbségi nyelvek megőrzéséért és a nyelvi jogok kiszélesítéséért 

tevékenykedő ernyőszervezetnek – 2014 óta – az EMNT is tagja, a szervezetet Sándor 

Krisztina ügyvezető elnök és Toró Tibor egyetemi oktató képviselte a hétvégi ülésen. 

 

Erdély a jövő! – Kolozsvárról indította kampányát az RMDSZ 
2016. november 6. – maszol.ro. transindex.ro, MTI, hirado.hu, szekelyhon.ro, Krónika 

„A választás világos: olyan embereket küldünk a parlamentbe, akik a mi ügyeinkért 

harcolnak, és Erdélyt képviselik vagy hagyjuk, hogy mások döntsenek sorsunkról, akiknek 

csak Bukarest a fontos” – jelentette ki vasárnap, az RMDSZ Erdély a jövő! elnevezésű 

kampányindító rendezvényén Kelemen Hunor szövetségi elnök. A Horia Demian 

Sportcsarnokban 1500-an voltak jelen az ország minden szegletéből. 

 

Tőkés László: sosem éreztem magam forradalmárnak 
2016. november 6. – Krónika 

Sosem érezte magát forradalmárnak, sőt ma sem tartja magát annak, egyszerűen csak tette, 

amit tennie kellett – jelentette ki Tőkés László európai parlameni képviselő a Kincses 

Kolozsvár Egyesület a Magyar Szabadság Éve című kolozsvári rendezvénye sorozatában 
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megrendezett beszélgetésen. A Forradalmárral a forradalomról címmel megtartott csütörtök 

esti fórumon Csinta Samu újságíró beszélgetett Tőkés Lászlóval az 1956-tól 1989-ig terjedő 

időszakról, vagy ahogy azt a szervezők írták közösségi oldalukon „forradalmi ívről”. 

 

Behódoltak a bukaresti jelöltek 
2016. november 7. – Krónika 

Korábbi bejelentésükkel ellentétben nem léptek vissza az RMDSZ bukaresti jelöltjei a 

képviselői és szenátori listákról. Buday Richárd területi elnök a Krónikának úgy nyilatkozott, 

hogy a parlamenti képviselet érdekében döntöttek a folytatás mellett. A politikus szerint 

jelenleg is tart a zúgolódás a szervezetben, sokan nem értettek egyet a SZÁT döntésével. 

 

Magyar–magyar párbeszéd november 21-én Dunaszerdahelyen 
2016. november 4. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja új vezetése rögtön megválasztása után célul tűzte ki a magyar–

magyar párbeszéd megindítását. Erről szeptember végén a párt Országos Tanácsa naszvadi 

ülésén döntött, s mostanra az elképzelés konkrét formát is öltött, hiszen eldőlt, a politika, a 

szakmai szervezetek és a civil szféra közös fórumát november 21-én tartják 

Dunaszerdahelyen. A közösségünk jövőjéről való együttgondolkodás fórumának első központi 

témája az oktatásügy – tájékoztatta a sajtó képviselőit Menyhárt József, az MKP elnöke és 

Őry Péter, az Országos Tanács elnöke. A találkozóra meghívót kapott a Most-Híd  – a 

pártelnök szerint az eddigi visszajelzések úgy értelmezhetők, hogy Bugár Béláék is ott lesznek 

a megbeszélésen. A meghívottak között ott vannak a hidas miniszterek és államtitkárok, 

parlamenti képviselők, mind a két párt megyei képviselői és európai parlamenti képviselői, a 

nagyobb magyar városok polgármesterei, a Csemadok, a Pedagógusszövetség, a Szülők 

Szövetsége, a Cserkészszövetség, a Kerekasztal, a történelmi egyházak vezetői, a Selye János 

Egyetem rektora és a nyitrai kar dékánja, valamint az ifjúsági szervezetek vezetői. 

 

Merre tart a Csemadok? – Interjú Bárdos Gyulával 
2016. november 4. – Új Szó 

Bárdos Gyula, az Új Szónak adott interjújában a parlamenti választás során az MKP 

támogatásáról elmondta, annak elsődleges oka, hogy „a Híd nem vállalt egy közös 

képviselőjelölt-csapatot, vagy legalább azt, hogy annak esélyéről érdemben tárgyaljon. Inkább 

a saját érdekeit állította előtérbe. Természetesen parlamenti pártként ehhez megvolt a legitim 

joga. Viszont a Csemadoknak, társadalmi szervezetként, egyszerűen kötelessége – sokrétű 

kulturális tevékenysége mellett – közéleti kérdésekben is állást foglalni. Ebben az esetben 

sem a két párt egymás elleni kijátszása, hanem „csak” egy erősebb és hatékonyabb parlamenti 

képviselet elérése volt a célunk. És a közös lista ugyan nem jött létre, de a választások előtt 

felhívtuk a magyar választók figyelmét arra, hogy belátásuk szerint magyar jelöltekre 

szavazzanak.” 
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Bukovszky az ombudsmannál járt 
2016. november 4. – bumm.sk 

Jana Dubovcová ombudsman fogadta hivatalában Bukovszky László nemzetiségi 

kormánybiztost. A Bukovszky által kezdeményezett munkatalálkozón kölcsönösen 

tájékoztatták egymást a nemzetiségi jogokkal kapcsolatos kérdésekről, illetve a hivatalok által 

kezelt aktuális panaszokról, kezdeményezésekről – tájékoztatott a kormánybiztos hivatala. 

Bukovszky a ruszinok nyelvhasználatáról is tájékozódott Északkelet-Szlovákiában.  

 

Több a magyar elsős, de kevés az óvoda 
2016. november 5. – Új Szó 

Szeptemberben 3822 kiselsős kezdte meg tanulmányait az ország valamelyik magyar 

alapiskolájában. Országszerte összesen 300 kicsit soroltak be az előkészítő osztályokba. A 

májusi beiratkozási adatokhoz képest 420-szal nőtt a magyar első osztályba járó gyerekek 

száma. Ilyen jelentős eltérésre eddig még nem volt példa. Ennek ellenére Jókai Tibor, az 

SZMPSZ elnöke szerint nincs okunk optimizmusra. „Az ugrásszerű emelkedés sajnos nem 

annak az eredménye, hogy az eredetileg szlovákba íratott gyerekek szülei meggondolták 

magukat, és végül a magyar iskola mellett döntöttek. Prózaibb oka van, és egyértelműen az 

óvodák hiányára hívja fel a figyelmet” – magyarázza Jókai Tibor. 

 

Polgármester-választás: az MKP mind a négy jelöltje győzött 
2016. november 5. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Időközi helyhatósági választásokat tartottak november 5-én, szombaton az ország 43 

településén. A polgárok a szavazóurnákhoz járulva polgármestereikről és képviselőikről 

dönthettek. A helyi önkormányzati választásokban magyarlakta települések is érintettek 

voltak. A Magyar Közösség Pártja négy községben, Bodakon, Csatán, Rimaszécsen és 

Kistárkányban indított polgármester-jelöltet, s jelöltjeik mind a négy helyen győztek. 

 

Nemeshodos nem enged a nyelvrendőröknek 
2016. november 5. – Új Szó 

A csallóközi Nemeshodos községet is megtalálta a kulturális tárcának az államnyelvtörvény 

betartását ellenőrizni hivatott osztálya, tudta meg a Pátria rádió. „Telefonon felhívtak a 

minisztériumból. Felrótták nekünk, hogy a helyi újságban kevés a szlovák nyelvű szöveg” – 

nyilatkozta Balódi László (Híd), a község polgármestere. A polgármester elmondása szerint 

nem fogja megfogadni a nyelvrendőrök telefonos „jó tanácsait”. „Keresni fogom a 

megoldásokat, hogy a község lakossága legyen elégedett, és ne feszítsék művileg, 

butaságokkal a húrt a nemzetiségek között – fejtette ki Balódi. – Nehogy az legyen a fő 

probléma, hogy egy községi hirdetésben először magyarul vagy szlovákul hangzik el a szöveg.” 

 

Először szenteltek állandó diakónust a Nagyszombati Főegyházmegyében 
2016. november 5. – Új Szó 
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http://www.bumm.sk/belfold/2016/11/04/bukovszky-az-ombudsmannal-jart
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/11/05/tobb-a-magyar-elsos-de-keves-az-ovoda
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Orosch János nagyszombati érsek a féli Olgyay Csabát állandó diakónussá szentelte 

november 5-én, Szent Imre napján a komáromi Szent András-templomban. A közel kétórás 

magyar és szlovák nyelvű eseményen, amelyen többek között a Szent György Lovagrend tagjai 

is tiszteletüket tették, megtelt hívőkkel a tágas szentély. Eddig sem Dunaszerdahely, ahol a 

szerpap majd ezentúl szolgálatot teljesít, sem a Nagyszombati Főegyházmegye más városa 

nem rendelkezett állandó diakónussal. 

 

Komárom visszacsatolásának 78. évfordulójára emlékezett a helyi lakosság 
2016. november 6. – hirek.sk 

A dél-komáromi Endresz Csoport Egyesület az észak-komáromi Egy Jobb Komáromért 

polgári társulás közreműködésével megemlékezést tartott Komárom visszacsatolásának 78. 

évfordulója alkalmából november 5-én este a dél-komáromi Szabadság téren álló I. 

világháborús emlékműnél. A megemlékezés szónoka Fráter Olivér, a budapesti 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese volt, s azon mindkét város alpolgármesteri 

szinten is képviseltette magát. 

 

Miért van szükség magyar nyelvű telefonos lelki segítségnyújtásra? – Interjú 
Puss Sándor jezsuita szerzetessel 
2016. november 6. – Felvidék Ma 

Október végén indult el a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat. A vonal helyi tarifával 

két számon hívható 24 órában. Puss Sándor jezsuita szerzetessel, a Jóindulat Polgári Társulás 

elnökével azokról a kérdésekről beszélgettünk, amelyek a hír hallatán sokakban 

megfogalmazódhattak. 

 

Prosperitati: Pont került az eddig meghirdetett pályázatok végére 
2016. november 4. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A maradék 705 pályázóval is szerződést kötött a Prosperitati Alapítvány, a forrásbővítésnek 

köszönhetően további egymilliárd forinttal, vagyis négyszázmillió dinárral egészítették ki az 

első két pályázati kör összegét. Mint ismeretes, a magyarországi támogatásnak köszönhetően 

2018 végéig 50 milliárd forintos keretösszeget irányoztak elő a vajdasági gazdaság 

élénkítésére. Az első két pályázati körben 2993 pályázat érkezett be a vajdasági 

gazdaságfejlesztési program tizenöt gazdasági és társadalmi területen meghirdetett 

támogatására. A forrásbővítésnek köszönhetően mind a 2388 sikeresen pályázó támogatását 

jóváhagyta az alapítvány. 

 

Emléktáblát avattak Kishegyesen 
2016. november 4. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Magyarországon a november 4-e nap nemzeti gyásznap. Az 1956-os forradalom és 

szabadságharc leverésének és a szovjet csapatok bevonulásának 60. évfordulójára 

emlékezünk. Kishegyesen is megemlékeztek az eseményekről. Emléktáblát avattak ma 
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http://www.hirek.sk/itthon/20161106171914/Komarom-visszacsatolasanak-78-evfordulojara-emlekezett-a-helyi-lakossag.html
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délután a településen. A kutatások szerint a forradalom idején az akkori Jugoszláviába 

mintegy 20 ezer magyar menekült érkezett, többek között Kishegyesre is. 

 

Muzslya: Lezajlott a XII. Pásztornap 
2016. november 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A RéMuSz - Régi Muzslyai Szokások elnevezésű egyesületbe tömörült helybeli 

hagyományápolók az idén immár tizenkettedik alkalommal szervezték meg a Pásztornapot. A 

rendezvény magába foglalta a hagyományos sütemények és a házi pálinkák versenyét, 

ugyanakkor a birkapaprikás főzésében is meg lehetett mérettetni. Bemutató jellegű volt a 

pásztoréletet megelevenítő kiállítás, a kunyhó, a szerszámok, a kellékek, a pásztorételek, 

amelyeket a Sötét házaspár főzött a helyszínen. 

 

Táblaavató a zentai béketüntetés huszonötödik évfordulója alkalmából 
2016. november 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Szombaton délelőtt ünnepelték az 1991-es zentai béketüntetés 25. évfordulóját, mely 

alkalommal a 2001-ben állított és azóta megrongált emléktáblát a Városháza előterében újra 

cserélték. A megemlékezés alkalmából Tari László helytörténész részletesen felidézte az 1991. 

november 5-én és 6-án történt eseményeket. Kiemelte, hogy a város lakosai ma is büszkék 

lehetnek arra az együttes összefogásra, mellyel síkra szálltak a békéért és családtagjaik 

igazságtalan és méltatlan elhurcolása ellen. 

 

Az MNT komplex ösztöndíjprogrammal segíti a diákok itthonmaradását 
2016. november 5. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogramja segíti a diákok itthonmaradását – hangzott el 

pénteken a szabadkai Svetozar Marković Gimnáziumban megtartott szülői értekezleten. Az 

MNT tájékoztató körutat szervez Vajdaság-szerte, amelyen népszerűsíti a szerbiai 

felsőoktatási intézményeket. Hamarosan a Vajdasági Magyar Diákszövetség is bekapcsolódik 

a Szerbiában való továbbtanulás népszerűsítésébe és nemsokára megjelenik a Felsőoktatási 

Tájékoztató Füzet is, amelyet az MNT eljuttat minden végzős középiskoláshoz. 

 

Zenta: Közösen ünnepeltek a község pedagógusai 
2016. november 6. – Pannon RTV 

Idén is együtt ünnepelték a pedagógusnapot a Zenta községbeli oktatási és nevelési 

intézmények dolgozói péntek este. A tíz, húsz, harminc, illetve harmincöt éve az adott 

intézményben tevékenykedő személyek jutalmat kaptak a zentai Művelődési Házban 

megtartott rendezvényen. A díjazottak egyetértettek abban, hogy pedagógusi hivatás nemcsak 

nagy kihívást jelent, hanem komoly felelősséggel jár. Zenta Község önkormányzata a 

rendezvény segítségével szeretné felhívni a figyelmet a tanügyi dolgozók munkájának 

fontosságára mondta el Perpauer Attila, a községi tanács oktatással megbízott tagja. 

 

Az 1956-os eseményekre emlékeztek Bácskossuthfalván 
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2016. november 6. – Pannon RTV, Magyar Szó 

A forradalom délvidéki emlékei volt a címe annak a tudományos tanácskozásnak, amellyel 

Bácskossuthfalván is megemlékeztek a magyar forradalom és szabadságharc 60. 

évfordulójáról. Magyarországi és vajdasági előadók méltatták az eseményeket, rámutatva az 

összefüggésekre az akkori Magyarország és Jugoszlávia között. A tudományos tanácskozás a 

református templomkertben folytatódott, ahol emlékjelet állítottak a forradalom 60. 

évfordulója alkalmából. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tanácskoztak a KMKSZ alapszervezeti 
elnökei Aknaszlatinán 
2016. november 4. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Kárpátinfo 

A kárpátaljai magyarság anyanyelven történő oktatáshoz való jogainak szűkítésére irányuló 

kijevi törekvésekkel és a magyar kormány által a magyar közösségnek nyújtott 

gazdaságfejlesztési támogatás felhasználásával kapcsolatos kérdéseket vitatta meg a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapszervezeti elnökeinek éves 

konferenciája szombaton Aknaszlatinán. A fórumon tartott elnöki beszámolójában 

Brenzovics László, a KMKSZ vezetője, az ukrán parlament képviselője az általános ukrajnai 

helyzetet elemezve kitért az ország nemzetiség-politikájában az utóbbi időben bekövetkezett, 

a nemzeti kisebbségeket kedvezőtlenül érintő változásokra. Mint rámutatott, Ukrajnában a 

nemzetiségi jogok korlátozására irányuló veszélyes tendenciák kezdődtek. 

 

Elhunyt Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai Református Egyház nyugalmazott püspöke 
2016. november 4. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, gondola.hu karpatalja.ma, Kárpátalja, 

Kárpátinfo 

Életének 92. évében vasárnap elhunyt Gulácsy Lajos, a Kárpátaljai Református Egyház 

nyugalmazott püspöke.  A református egyházban végzett tevékenysége miatt a szovjet 

hatóságok 1949-ben letartóztatták és 10 évre ítélték. Hét év kazahsztáni raboskodás után 

1956-ban szabadult és tért vissza Kárpátaljára.A Szovjetunió megszűnése után meghatározó 

szerepe volt a nagyberegi, nagydobronyi és péterfalvai református líceumok, valamint a 

beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola létrehozásában. A kárpátaljai 

magyarság érdekében kifejtett tevékenységéért 2011-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend 

középkeresztjével, 2012-ben Külhoni Magyarságért Díjjal tüntették ki, 2012-ben Munkács 

város díszpolgári címet adományozott számára. 

 

Fazekas Sándor: megháromszorozható a magyar agrárexport Ukrajnába 
2016. november 4. – MTI 

A földművelésügyi miniszter szerint a fellendülőben lévő kapcsolatoknak köszönhetően a 

háromszorosára is növelhető az Ukrajnába irányuló magyar agrárexport. Kétnapos kijevi 

látogatásának eredményeit összegezve Fazekas Sándor pénteken az MTI-nek kifejtette, tavaly 

100 millió eurót tett ki a magyar mezőgazdasági termékek kivitele Ukrajnába. Fazekas Sándor 
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http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_karpataljai_magyarsag_helyzeterol_tanacskoztak_a_kmksz_alapszervezeti_elnokei_aknaszlatinan
http://webradio.hu/hirek/kulfold/a_karpataljai_magyarsag_helyzeterol_tanacskoztak_a_kmksz_alapszervezeti_elnokei_aknaszlatinan
http://www.hirado.hu/2016/11/06/elhunyt-gulacsy-lajos-a-karpataljai-reformatus-egyhaz-nyugalmazott-puspoke/
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Osztap Szemerakkal, az ukrán környezetvédelmi tárca vezetőjével is folytatott megbeszélést 

Kijevben. Ezen megvitatták a Felső-Tisza vidéke, Kárpátalja környezetének állapotát. A 

magyar miniszter javasolta, hogy a két ország közösen akciótervet dolgozzon ki a különböző 

hulladékok - főként a műanyagok -  és a szennyvíz kezelésére, valamint árvízvédelemre. 

Kifejtette: ki kell dolgozni, hogy milyen beavatkozásokat szükséges megtenni, illetve ezek 

végrehajtásához milyen európai uniós és más források vehetők igénybe. 

 

Fiatal kárpátaljai magyar kutatók konferenciája Beregszászban 
2016. november 4. – karpatalja.ma 

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a fiatal kárpátaljai magyar kutatók konferenciáját 

november 3-án Beregszászban, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A 

konferencián a doktori cím megszerzése előtt álló fiatal kutatóknak adnak teret, akik az adott 

tudományág szakértői és a nyilvánosság előtt mutathatják be eredményeiket. Orosz Ildikó, a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora köszöntőbeszédében örömét fejezte ki 

aziránt, hogy immár tizenharmadik alkalommal biztosíthatnak lehetőséget azoknak a fiatal 

kutatóknak, akik igényt tartanak arra, hogy megosszák kutatásaik eredményét a tudományok 

művelőivel. 

 

A cinege cipője 

2016. november 6. – Romhányi Tamás – Magyar Idők 

Volt olyan tablókép, amelyen több a tanár, mint a diák. Az utóbbi években szerencsére már 

nem így van. Öt évvel ezelőtt 100-120 tanuló járt iskolába, és kétszáz hiányzott. A Magyar 

Idők stábja lement a Külső Tanyára, megkereste a szülőket, elmagyaráztuk, miért fontos, 

hogy a gyerekek megtanuljanak írni, olvasni. 

 

 

Kövér László a szlovéniai Népújságot méltatta 
2016. november 5. – MTI, Magyar Idők 

Amennyiben hatvan esztendő múlva Európában még lesz nyomtatott sajtó és annak múltja 

iránti történészi érdeklődés, akkor a napjainkban éppen 60 éves szlovéniai Népújság 

nemcsak az európai sajtótörténetnek, hanem a nemzeti hűségnek és az állampolgári 

lojalitásnak is kicsiny, de nagyszerű európai példája lesz – jelentette ki szombaton Lendván 

Kövér László. Kövér László megköszönte az áldozatos munkát, amit a Népújság munkatársai 

nap, mint nap végeznek a magyar közösségért, annak fennmaradásáért és boldogulásáért. 

 

Az RTV-ben a MMR percdíj értéke a legalacsonyabb 
2016. november 5. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Magyar Nemzetiségi Közösség Rádió- és Tévéműsorai Programbizottsága megvitatta és 

elfogadta a jövő évi rádió- és tévéműsorok program- és gyártási tervét. A rádió- és 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/fiatal-karpataljai-magyar-kutatok-konferenciaja-beregszaszban/
http://magyaridok.hu/lugas/a-cinege-cipoje-1140844/
http://magyaridok.hu/kulfold/kover-laszlo-szloveniai-nepujsagot-meltatta-1151842/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174435507
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tévéműsorok terjedelme és tartalma szempontjából az ideihez képest jelentős változásokra 

nem kell számítani. 

 

Újabb bizottsági helyek Jankovicsnak 
2016. november 4. – Huncro.hr 

Jankovics Róbertet, magyarságunk parlamenti képviselőjét beválasztották a szábor 

költségvetési, valamint emberi jogi bizottságába. A horvát kormány pedig kinevezte a 

Kisebbségi Tanács tagjává. Ez egy olyan vegyes összetételű grémium, amelyet az itt élő 

nemzetiségek képviselői, a kisebbségek soraiból kinevezett szakértők, tekintélyes közéleti és 

egyházi személyiségek alkotnak, valamint tagjaivá válnak a kisebbségek által választott 

parlamenti képviselők. 

 

Idén több elsős részesült a beiskolázási ösztöndíjban 
2016. november 4. – Huncro.hr 

A Rákóczi Szövetség beiskolázási programja keretében Horvátországban is kiosztotta az 

egyszeri beiskolázási ösztöndíjakat azoknak a szülőknek, akik szeptemberben magyar 

tannyelvű általános iskolába íratták első osztályos gyereküket. 

 

Angster Józsefnek emlékművet állítottak Kácsfaluban 
2016. november 4. – Huncro.hr 

Angster József, a világhírű orgonakészítő-mester a drávaszögi Kácsfaluban (Jagodnjak) 

született. Itt állítottak emlékművet tiszteletére. Az eseményen jelen volt a pécsi Angster 

József Szakképző Iskola néhány diákja és tanára is, akiknek keze munkáját dicséri az 

emlékmű. 

 

15 éves az Őri Banda 
2016. november 5. - Volksgruppen 

November 5-én ünnepelte fennállásának 15. évfordulóját az őrvidéki tagokból álló Őri Banda 

citerazenekar és népdalkör Tarcsafürdőn/Bad Tatzmannsdorf. A jubileumi eseményen az 

őrvidéki népdalkincsből származó dalok hangzottak el. 

 

18. Bécsi Magyar Táncháztalálkozó 
2016. november 5. – Volksgruppen 

A Napraforgók Táncegyüttes és a Collegium Hungaricum november 5-én immár 18. 

alkalommal rendezte meg a Bécsi Magyar Táncháztalálkozót. A rendezvény gálasestje 19.30-

kor kezdődött a Szászcsávási Cigánytáncok programmal, amelyet a Napraforgócskák 

tánccsoport adott elő. 
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http://www.kepesujsag.com/ujabb-bizottsagi-helyek-jankovicsnak/
http://www.kepesujsag.com/iden-tobb-elsos-reszesult-beiskolazasi-osztondijban/
http://www.kepesujsag.com/angster-jozsefnek-emlekmuvet-allitottak-kacsfaluban/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2807257/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2806945/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. november 4. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Bizottsághoz került a kolozsvári többnyelvűség ügye 

Az Európai Bizottsághoz került a kolozsvári többnyelvűség ügye. Az első eset hogy erdélyi 

magyar közösségi ügy került a bizottság asztalára. Fancsali Ernő, az EMNP kolozsvári elnöke 

még idén februárba juttatta el az EU illetékes szerveihez petícióját, melyben az erdélyi és a 

kolozsvári nyelvi jogi helyzetre hívta fel a figyelmet. 

 

A Kovászna megyei törvényszék bírái szerint konfliktusgerjesztő a székely zászló 

használata 

Új jogi fogalmat vezettek be a román igazságszolgáltatásban? Azért tilos kitűzni a székely 

zászlót, mert konfliktusgerjesztő, legalábbis a Kovászna megyei törvényszék bírái szerint. 

 

Bűnvádi eljárást indított a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum 

igazgatója, Tamási Zsolt ellen 

Bűnvádi eljárást indított a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója, 

Tamási Zsolt ellen hivatali visszaélés gyanújával az iskola létrehozásával kapcsolatban. 

Ugyanebben az ügyben vették őrizetbe Maros megye főtanfelügyelőjét is, akinek az előzetes 

letartóztatását kéri az ügyészség. 

 

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – 1956 emlékezete a 

Vajdaságban  

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak. 1956 emlékezete a Vajdaságban címmel 

tartott ünnepséget a szabadkai főkonzulátus. ’56-ot ma már a délvidéki magyarok is 

sajátjukként ünneplik – hangzott el a rendezvényen, amelynek díszvendége Wittner Mária 

szabadságharcos volt. 

 

Idén a Görgey Artúr történelmi verseny témája a több száz éves magyar-lengyel 

kapcsolat volt 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-04_18:30:00&ch=mr1
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Idén a Görgey Artúr történelmi verseny témája a több száz éves magyar-lengyel kapcsolat 

volt. A vetélkedőre lengyelországi és hazai tanulók mellett külhoni tanulók is érkeztek. A 

verseny célja a magyar-lengyel barátság ápolása mellett a határon túli kapcsolatok erősítése 

volt. 

 

Kő kövön – Épített és természeti értékeink: a kékkői vár 

Amennyire a történelem emlékezik, Kékkő mindig a Balassák vára volt. Innen is vették a 

nemesi előnevüket. A kékkői vár Nógrád megye felső részében található, két órányi útra 

Balassagyarmattól.  

 

Határok nélkül 

2016. november 5. – Kossuth Rádió 

 

Egy sokat vitatott életút az övé, de költői munkássága a magyar 

irodalomtörténetben megkerülhetetlen - Szilágyi Domokosra emlékeztek 

halálának 40. évfordulóján Szatmárnémetiben 

Szilágyi Domokos halálának 40. évfordulóján a költőre, munkásságára és igen vitatott 

életútjára emlékeztek Szatmárnémetiben. A több napos, több helyszínes programsorozaton a 

Határok nélkül munkatársa, Zsoldos Barnabás először Muzsnay Árpádot, az EMKE 

főtanácsosát, a rendezvény főszervezőjét kérdezte. 

 

A Reformáció Ünnepe Érköbölkúton - saját pénzéből állíttatott Luther-szobrot 

Rákóczi Lajos magyartanár  

Luther Márton halálának 470. évfordulója és a Reformáció Ünnepe alkalmából 

szoboravatással egybekötött ünnepséget tartottak Érköbölkúton. A település református 

templomkertjében leleplezett szobor Partium és valószínűleg egész Románia első, 

egészalakos Luther szobra. A Határok nélkül munkatársának riportjában először Rákóczi 

Lajos magyartanárt halljuk, aki saját pénzéből állíttatta a Luther-szobrot. 

  

A református egyház Nagyváradon címmel nyílt kiállítás a nagyváradi vár 

múzeumában 

A református egyház Nagyváradon címmel nyitották meg a nagyváradi vár múzeumában a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület levéltára által összeállított állandó kiállítást. A 

Fejedelmi Palotában megtekinthető tárlat a római katolikus egyházmegye állandó kiállítása 

mellett kapott helyet.  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-05_18:30:00&ch=mr1
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Sokoldalú művész volt, tájképeket, életképeket, portrékat is festett - Boksay 

Józsefre, a kárpátaljai festőiskola kiemelkedő alakjára emlékeztek születésének 

125. évfordulóján 

Nagyszabású tárlattal emlékeznek Ungváron Boksay József festőművészre, a kárpátaljai 

festőiskola kiemelkedő alakjára születésének 125. évfordulója alkalmából. Boksay József 

rendkívül sokoldalú művész volt, tájképeket, életképeket, portrékat és csendéleteket is festett. 

   

A szórványnak a szórványán folyamatos a küzdelem a megmaradásért - 70 éves 

a pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 

A pancsovai Művelődési Központban a hétvégén ünnepelték a Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Egyesület fennállásának 70. évfordulóját. Az ünnepi köszöntőkből kitűnt, hogy az 

ősök, a bukovinai székelyek örökségét viszik tovább. A hét évtized alatt több mint 2000 

különféle, sikeres, művelődési vonatkozású rendezvényük, képzésük, kiállításuk, tanfolyamuk 

volt. EGY fesztivált vagy szemlét sem hagytak ki,  hogy gyümölcsöző kapcsolatokat építsenek 

más művelődési egyesületekkel. A megalakuláskor jelentős volt az amatőr színjátszás ebben a 

közösségben, amire igencsak büszkék a pancsovai magyarok. Manapság a magyar nyelvű 

oktatást, a fiatalok anyanyelvápolását szervezik, támogatják és könyvtári tevékenységgel is 

foglalkoznak a szórványnak a szórványán. 

  

Szabadka kertvárosától a monacoi futball gáláig – Szalai Attila karikatúráival 

újabb sikereket könyvelhet el 

Sikeres évet tudhat maga mögött Szalai Attila a Szabadkai Hét Nap munkatársa. Monacoba, a 

XIV. Golden Foot, vagyis Aranyláb gálára a világhálón látott rajzai alapján hívták meg a 

szervezők. A szabadkai karikaturista így lett a díjkiosztó különleges attrakciója. Miközben 

korábbi munkáit egy mini kiállításon mutathatta be a gála résztvevőinek, addig a jelen lévő 

football-sztárokat lerajzolta és meg is ajándékozta őket egy-egy jól sikerült karikatúrával. A 

gálán részt vett II. Albert monacói herceg is, akinek Szalai Attila egy mappába foglalva adta át 

a korábbi Aranyláb-díjas labdarúgó legendákról készített rajzait.  

 

Határok nélkül 

2016. november 6. – Kossuth Rádió 

A temesvári Szövérdfi-Szép Zoltán életcélja a hátrányos helyzetű fiatalok 

támogatása 

A temesvári Szövérdfi-Szép Zoltán életcélja a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. Jól 

fizető programozói állást hagyott ott egy civil szervezetben betöltött -  szakmai sikereket, és 

elégedettséget hozó munkahelyért. Emellett az egyik legelismertebb romániai borszakértő, és 

hobbiját is a hátrányos helyzetűek szolgálatába állítja.  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-06_18:30:00&ch=mr1
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Negyedszázada gyalog vittük Erdélyt Európába 

1989-ben a kalotaszegi Okos Márton és az érmelléki Juhos Gábor – akkor erdélyi politikai 

menekültek – gyalog indultak Budapestről Párizsba, hogy felhívják Nyugat-Európa figyelmét 

a hírhedt román diktátor, Ceauescu falurombolási tervére. Megpróbáltatásaikat és 

élményeiket Okos Márton foglalta össze egy útikönyvben, Negyedszázada gyalog vittük 

Erdélyt Európába címmel.  

 

Fezakas László: A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház őrzi a magyar 

identitást a Felvidéken 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház őrzi a magyar identitást a Felvidéken - 

hangsúlyozta Fazekas László püspök. Az egyházi vezető exkluzív interjút adott műsorunknak.  

 

A Teleki Alapítvány  a Rómer Flóris terv segítségével megkezdte az 

állagmegőrzési munkálatokat Kiszsolnán 

Nagy kihívást jelent Erdély építészeti örökségének megőrzése, különösen akkor, ha a 

szórványban élő magyarság, vagy a szászok által hátrahagyott műemlékekről van szó. Ez 

utóbbihoz az egykori szász falu, Kiszsolna középkori temploma kiváló példa. Már beomlott a 

mennyezete, csak a szentély fölötti boltívek maradtak meg. A templom nem magyar 

műemlék, mégis a Teleki Alapítvány  a Rómer Flóris terv segítségével megkezdte az 

állagmegőrzési munkálatokat. A szentélyben Giotto di Bondone elpusztult mozaikjának a hű 

freskómásolatát találták meg az év elején. A napokban az omladozó műemléknél tartottak 

sajtótájékoztatót a freskó megmentéséről.  

 

Kárpát Expressz 

2016. november 6. – M1 

 

Anyaországi diákok látogattak Szabadkára 

A magyar szó nem ritka Szabadkán, hiszen a város a mai napig a délvidéki magyarság 

szellemi és kulturális fővárosa. Szabadka belvárosában a magyar szecesszió gyönyörű épületei 

nyűgözik le az ide látogatókat. Ebben az élményben részesülhettek az ide érkező anyaországi 

diákok is. 

  

Bethlen napok Huszton 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-11-06-i-adas-2/
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Az egykori máramarosi város, Huszton évszázadokon át jelentős szerepet töltött be a magyar 

történelemben. A város a 14. században koronavárosi rangot kapott, majd a sóutaknak 

köszönhetően tovább fejlődött. Később az erdélyi fejedelemség részét képezte. Ma a 30 ezres 

városban alig 2 ezren vallják magukat magyarnak. Az asszimiláció lassítása érdekében 

rendezi meg minden évben a Pro Cultura Subcarpathica a Bethlen napokat Huszton. 

 

A Homoródmentén a mai napig nagy tisztelettel ápolják a világháborús 

emlékeket 

Mihály János történész a homoródmenti háborús síremlékek jó ismerője. Azt vallja, ha 

kegyelettel őrizzük a két világháború hőseinek emlékét, azzal a közös európai kultúrát és 

identitást erősítjük. Szinte nincs olyan székelyföldi falu, ahol ne találnánk világháborús 

emlékművet.  

 

Megemlékezés Kassán II. Rákóczi Ferenc temetésének 110. évfordulóján 

Kassa és II. Rákóczi Ferenc az évszázadok során szinte összeforrt. A nagyfejedelem élete 

során is rengeteg időt töltött a felvidéki városban és itt helyezték végső nyugalomra, miután 

hamvait hazahozták Rodostóból 1906. október 29-én. A magyar főnemes azóta a Szent 

Erzsébet székesegyházban alussza örök álmát. Ennek éppen 110 éve, ennek alkalmából 

anyaországi látogatócsoport érkezett Kassára. 

 

Térkép 

2016. november 5. - Duna World 

 

Jó célok érdekében sokan, sokféleképpen segítenek. Székelyudvarhelyen kitaláltak egy olyan 

egyedi adománygyűjtő programot, aminek kapcsán önkéntesek, egy jó ügyért, sok-sok 

kilométert futnak a város parkjában, így szerezve támogatókat egy-egy civil szervezetnek. 

Idén összesen 2600 km-t tettek meg a Fuss neki adománygyűjtő akció résztvevői. 

 

Idén is népszerű volt Kárpátalján a Genius Alapítvány tehetséges, magyar diákokat felkaroló 

programja. Az Alapítvány a hétvégeken az erre a célra kijelölt iskolákban úgynevezett 

tehetségpontokban képzéseket szervez, amelyeken az iskolai tanagyagból kimaradt 

információkhoz juthatnak a diákok. 

 

A Feszty körkép Alapítvány által meghirdetett és életre hívott Feszty Árpád Emlékév utolsó 

rendezvényéhez érkezett. Az egész évet átölelő emlékév programjai szorosan kötődtek Feszty 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-11-05-i-adas/
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Árpád életútjához, valamint emlékét ápoló településekhez. Az Emlékév a Sapientia 

Tudományegyetemen startolt és a felvidéki Komáromban most pénteken konferenciával 

zárult. 

 

Deák Ernő a magyar kultúra ausztriai nagykövete, 1956. december 9-én hagyta el 

Magyarországot, azóta él Ausztriában. Bécsben végezte tanulmányait a filozófia és 

történelemtudományok kandidátusa lett, jó pár éve az Ausztriai Magyar Szervezetek 

Szövetségének elnöke lett és az egyetlen magyar nyelvű újság, a Bécsi Napló főszerkesztője. 

 

Csatlakozva a magyarországi kezdeményezésekhez november 4-én, a Nemzeti Gyásznap 

alkalmából a határon túli területeken is gyertyát gyújtottak az '56-os hősökért.  

 

Volt idő, hogy az ember cipészhez ment, amikor cipőre volt szüksége, szabóhoz, amikor 

öltönyre. Vajon manapság milyen szerepet kap az a minőség, amely a saját igényeinkhez 

igazodik? Egy szerencsés véletlen két gútai fiatalt az egyedi gitárkészítés útjára terelt. 

 

Öt kontinens 

2016. november 5. - Duna World 

 

A Külföldi Magyar Intézetek a kulturális diplomácia formálás legfontosabb nemzetközi 

intézményei. Az Intézet népszerűsíti és terjeszti az egységes magyar kultúrát a nagyvilágban, 

ezzel párhuzamosan bemutatja külföldön, a határon túl élő magyar hagyományt és kultúrát. 

 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc után több mint 200 ezren hagyták el az országot és 

csaknem 11 ezren Angliában találtak új otthont, tárt karokkal fogadták és segítették 

beilleszkedésüket.  

 

November 11-én a közmédia lengyel-magyar, két jó barát címmel tematikus napot tart, 

amelyben a két nemzet barátságáról, kultúrájáról, a közös kapcsolódási pontokról tudhatnak 

meg többet. 

 

Venezuelában a magyar közösség kicsi, de erős. A magyarok a rossz közbiztonság ellenére 

összetartóak, működtetnek Magyar Házat és ott, kizárva a külvilágot élik meg magyarságukat. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-11-05-i-adas/
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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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