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Nyomtatott és online sajtó 
 

Diaszpóra stratégia és a külhoni magyar családi vállalkozások éve a diaszpóra 
tanács és a Máért napirendjén 
2016. november 8. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Webrádió, OrientPress 

Ötpontos diaszpóra stratégia és a külhoni magyar családi vállalkozások éve, mint tematikus 

program szerepel a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet idei ülésének 

napirendjén – közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár keddi budapesti 

sajtóbeszélgetésen. Potápi Árpád János elmondta: november 30-án lesz a Magyar Diaszpóra 

Tanácsa hatodik ülése, amelyet másnap a Magyar Állandó Értekezlet követ. Mindkét 

tanácskozást Orbán Viktor miniszterelnök nyitja meg, s várhatóan zárónyilatkozattal 

fejeződik be. A diaszpóra tanácsra ülésére közel száz meghívót küldtek ki, a résztvevők száma 

évről-évre nő - jelezte az államtitkár. A tanácskozás egynapos lesz, de előző nap délután már 

tartanak megbeszéléseket. A Máért fő napirendje pontja a következő tematikus év lesz. 

Továbbra is a szülőföldön való boldogulást segítenék, a külhoni magyar családi vállalkozások 

éve lenne 2017. Az egész évre 1 milliárd forint áll majd rendelkezésre - közölte a 

nemzetpolitikai államtitkár. Kérdésre kitért arra, hogy az oktatási-nevelési támogatásra 

értékelhető javaslat nem érkezett, az ő kezdeményezéseikről pedig nem alakult ki 

kompromisszum. A mostani rendszerről mindenki látja, nem jó, szociális támogatássá vált, s 

nem biztos, hogy elérik a korábban kitűzött célt. 

 

Áder: az emigránsok egy részét a kommunizmussal visszatérő hazugságok űzték 
el 
2016. november 8. – MTI, hirado.hu 

Az 1956-os forradalom után emigrálók közül sokakat nem a leszámolás miatti aggodalom 

űzött el, hanem az, hogy a szabadságharc reményteli napjai után nem tudták elviselni a 

gondolatot, hogy visszatér a mindenhonnan ömlő hazugság, a cenzúra, a létbizonytalanság - 

hangsúlyozta Áder János államfő a Sydneyben, a helyi magyar közösség előtt elmondott 

keddi beszédében. Beszédben a köztársasági elnök méltatta az ausztráliai magyarokat, amiért 

1966-ban a Rookwood temetőben jelképes sírt állítottak a forradalom hőseinek, “hogy 

emlékezzenek és vele emlékeztessenek”. A Hősök Keresztjének felállításával az ausztráliai 

magyarok az ’56-os forradalom hősei előtt tisztelegtek, akik szerették családjukat és 

hazájukat, akik szabadságban és demokráciában akartak élni, akik ezért készek voltak 

meghozni a legnagyobb áldozatot – fűzte hozzá. 

 

Duray Miklós a felvidéki és egyetemes magyarság intellektuális iránytűje 
2016. november 8. – MTI, Kormány.hu, Felvidék Ma, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

A felvidéki és az egyetemes magyarság életében Duray Miklós intellektuális értelemben 

mindig is az iránytű szerepét töltötte be - jellemezte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a külhoni magyar politikust, könyvének bemutatóján kedden, 
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Budapesten. A miniszterelnök-helyettes Duray Miklós: Rendszerváltozás, 

rendszerváltoztatás, rendszerváltás a Kárpát-medencében 1963-2015 című kétkötetes 

könyvének bemutatóján kiemelte: bár sűrűn tapasztalhatjuk, hogy a mögöttünk hagyott 

időszak igen bizonytalan, de a saját történelmünket nekünk kell megírni. A miniszterelnök-

helyettes kitért a 26 évvel ezelőtti rendszerváltozásra, és kiemelte: emblematikus személyek 

álltak a lengyel, vagy litván kommunistaellenes mozgalmak élén, akiknek akkoriban 

megtanulta a világ a nevét. Ilyen szerepet játszott a felvidéki magyarság életében Duray 

Miklós. Vannak ma is, akik politikai megrendelésre próbálják meghamisítani az elmúlt idők 

történelmét, de sem Duray Miklóst, sem az Együttélést nem lehet kitörölni a történelemből - 

jelentette ki Semjén Zsolt. 

 

Elutasították a magyar lányt megalázó kórház fellebbezését 
2016. november 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Elutasította a Kolozs megyei ítélőtábla a kolozsvári sürgősségi gyermekklinika fellebbezését a 

nemzetisége miatt megalázott olaszteleki kislány ügyében, fenntartva az egészségügyi 

intézményre kiszabott bírságot. A 17 éves magyar lány idén februárban került kórházba a 

kincses városban, ahol versmondó- és népdalvetélkedőn vett részt, de egy gyalogátjárónál 

keresztülment a lábán egy busz. A kolozsvári gyermekgyógyászaton nem beszélhetett 

anyanyelvén a kórház személyzetével, Ioan Dobrescu ügyeletes orvos pedig hiányos román 

nyelvtudása miatt sértően bánt vele és a kísérőjével is. 

 

Magyarellenesség miatt fizethet két kosárlabdaklub 
2016. november 8. – Krónika, transindex.ro, Bihari Napló 

A Román Kosárlabda-szövetség megbírságolta a kolozsvári és iaşi-i klubot a 

Sepsiszentgyörgyi Sepsi SIC női csapata elleni mérkőzésen tanúsított sportszerűtlen 

magatartás miatt. A szövetség fegyelmi bizottsága hétfőn tárgyalta a Sepsi SIC két idegenbeli 

meccsén, október 28-án Kolozsváron és november 6-án Iaşi-ban történteket, és 500-500 

eurós bírságot rótt ki a kolozsvári és iaşi-i klubra – tájékoztat az Agerpres hírügynökség. „A 

Román Kosárlabda-szövetség nem tűri a nézők sportszerűtlen magatartását, az obszcén 

szavakat és idegengyűlölő, nemzeti gyűlöletre uszító bekiabálásokat, a diszkrimináció 

semmilyen formáját” – írja a szövetség honlapján közzétett határozatban. A döntés ellen a 

szövetségnél lehet fellebbezni. 

 

RMPSZ: újabb támadás érte a magyar közoktatást 
2016. november 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A romániai magyar közoktatás elleni újabb támadásnak minősül a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) szerint a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium ügye. Kedden kibocsátott állásfoglalásában a szakmai szervezet országos 

elnöksége megdöbbenését fejezte ki annak kapcsán, hogy az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) eljárást indított a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium létrehozása 
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kapcsán. Az RMPSZ megjegyzi, hogy a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium 

újraállamosítása után ez a második olyan tanintézet, amelynek létjogosultságát és működését 

megkérdőjelezi a hatóság. 

 

Ítélet várható Tőkés László érdemrendperében 
2016. november 8. – Krónika, transindex.ro, MTI 

Érdemben lefolytatták a bukaresti táblabíróságon kedden azt a közigazgatási pert, amelyben 

Tőkés László európai parlamenti képviselő a román állami kitüntetését visszavonó elnöki 

rendelet megsemmisítését kérte – tájékoztatta az MTI-t kedden Kincses Előd, az EP-

képviselő ügyvédje. A felperes bizonyítási indítványai közül csak azt a hangfelvételt nem 

fogadta el a bíróság, amely a 2013-es Bálványos Nyári Szabadegyetemen készült, amikor 

Tőkés László felvetette, hogy Magyarország vállaljon védhatalmi státust Erdély érdekében, 

ahogyan Ausztria tette Dél-Tirol esetében. 

 

Megmozdulást szerveznek a hétvégén a marosvásárhelyi Római Katolikus 
Teológiai Líceum mellett 
2016. november 8. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Hétvégén szimpatizáló megmozdulásra kerül sor a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Líceum mellett, jelentette be Markó Béla szenátor az RMDSZ marosvásárhelyi 

kampányindító rendezvényén. A szövetség volt elnöke szerint az akcióra szombaton 15 órától 

kerülhet sor, a helyszínről a napokban döntenek. Markó beszédében úgy fogalmazott, hogy 

egy magyar iskolának nincs működési engedélye, és a székely zászlónak sincs engedélye a 

lobogásra több bírósági határozat szerint. "Úgy tűnik, a magyar zászló három színének: a 

pirosnak, a fehérnek és a zöldnek sincs engedélye egymás mellett lenni", mondta Markó. 

"Számos székely településen a prefektúra szemében a magyar szónak nincs létezési 

engedélye" - fogalmazott a volt szövetségi elnök, megemlítve, hogy továbbra sem adta meg a 

város vezetése az engedélyt egy Sütő András-szobor emelésére, mint ahogy egyes magyar 

utcanevekre sem.  

 

Kelemen: ha Dragnea elvesztette feng shui-ját, lesz egyéb is, ami kibillenti 
egyensúlyából 
2016. november 8. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a szövetség jelöltjeinek marosvásárhelyi bemutatkozásakor 

azt mondta, ha Liviu Dragnea elvesztette a feng shui-ját azon kijelentésétől, hogy az 1918-as 

egyesülés a magyaroknak veszteség volt, akkor "talán még lesznek más dolgok is, amelyek 

kibillentik az egyensúlyából". Kelemen leszögezte, az RMDSZ nem fog esztétikai kérdésekkel 

törődni a politikában és nem fog meghátrálni, akárhány emberét fogják félreállítani. "Ha 

valakit félreállítanak, százan lépnek majd a helyébe, hogy folytassák az általunk megkezdett 

munkát" - mondta a szövetségi elnök. Hozzátette, december 11-én a magyarság 

megmutathatja, hogy 100 év alatt, amióta "Románia az otthona", megmaradt közösségnek, 

amely nem egyéni, hanem közösségi szinten dolgozik a boldogulásért.  
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Bemutatkoztak az RMDSZ Maros megyei jelöltjei 
2016. november 8. – transindex.ro 

Marosvásárhelyen tartott kampányindító rendezvényt az RMDSZ Maros megyei szervezete 

november 7-én. Beszédében Kelemen Hunor szövetségi elnök leszögezte: ha valaki számára 

kérdés, december 11-én az erdélyi magyarság megmutathatja, hogy erős közösség. A 

Kolozsváron tartott központi kampánynyitó után a marosvásárhelyi Kultúrpalotában 

mutatkoztak be az RMDSZ Maros megyei jelöltjei. Az eseményen Kelemen Hunor szövetségi 

elnök elmondta, a következő 34 napban, ami a december 11-i parlamenti választásig hátra 

van, azokat a megoldásokat fogalmazzák meg az RMDSZ jelöltjei, amelyeket a választás után 

meg akarnak valósítani: a közjó, a közérdek és a magyar ügy szolgálatát helyezik előtérbe.  

 

Peti András a katolikus iskola létrehozásának körülményeiről: az én 
lelkiismeretem tiszta 
2016. november 8. – transindex.ro 

Nem érthető, hogy miért lett korrupciós ügy a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Teológiai Líceum megalapítása körülményeinek kivizsgálásából, mondta el 

kérdésünkre Peti András, aki az iskolaalapítás idején, 2014-ben Marosvásárhely 

alpolgármestere volt.  

 

Így módosítaná a gyestörvényt az RMDSZ 
2016. november 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A kisgyermekes anyák munkaerőpiacra történő zökkenőmentes visszatérést javasolják a csíki 

RMDSZ-es politikusok, valamint Hargita Megye Tanácsa a civil szervezetek és a helyi 

önkormányzatok bevonásával. Elképzeléseiket közösen ismertették kedden, Csíkszeredában. 

A javaslat várhatóan jövő év elején kerül a parlament elé megvitatásra. 

 

„Példakép” lehet Bertyó 
2016. november 8. – szekelyhon.ro 

A magyarországi Példakép Alapítvány által elindított az Év Példaképe címért járó verseny 30 

döntőse közé válogatták be a gyergyószentmiklósi Gál Beátát, a Bertyó Textil Design 

tulajdonosát. November 11-én Budapesten neves fotósok lencséje elé áll Gál Beáta, és a róla 

készített kisfilmet a Példakép Alapítvány oldalán tekinthetjük majd meg. A Példakép 

Alapítvány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával együttműködésben, 

2016-ra meghirdette a Külhoni magyar fiatal vállalkozók évét, ennek részeként a Példakép 

Alapítvány pályázatára határon túli fiatal vállalkozók jelentkezését is várták. A Határon túli 

Példaképek jelenlegi lajstromán 30 fő szerepel. 

 

Antal Árpád: tiltakozásképpen mondjanak le a magyar polgármesterek! 
2016. november 8. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A határozottabb fellépés jegyében közösen benyújthatnák a felmondásukat a polgármesterek, 

ha legközelebb a marosvásárhelyi katolikus iskoláéhoz hasonló, magyarság elleni támadás éri 
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az erdélyi magyar közösséget – jelentette ki hétfőn Antal Árpád, akit kedden a Székelyföldi 

Önkormányzati Tanács elnökévé választottak. A testületben Hargita és Kovászna megye, 

valamint Marosszék településeinek vezetői vesznek részt. Elnöke Péter Ferenc, a Maros 

Megyei Tanács elnöke volt, a keddi tisztújító gyűlésen pedig Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere vette át a stafétát. 

 

Fiókban marad az autonómiastatútum 
2016. november 8. – Krónika 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke, Izsák Balázs arra kérte az RMDSZ-t, hogy az SZNT 

székelyföldi autonómiatervezetének a parlamenti beterjesztésével mozgósítsák a szavazókat a 

kezdődő választási kampányban. Márton Árpád parlamenti képviselő szerint azonban ez nem 

időszerű, s az RMDSZ különben is a saját autonómia-törvénytervezetét szeretné valamikor 

beterjeszteni. 

 

Verestóy a DNA szelektív akcióiról 
2016. november 8. – Krónika 

Verestóy Attila RMDSZ-es szenátor nem tart attól, hogy az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) célkeresztjébe kerülhet, de úgy véli, a vádhatóság indíthat olyan 

eljárásokat, amelyek megalapozottsága kétséges. A lapcsalád munkatársának adott interjúban 

a politikus elárulja, hogy mit vár az idei parlamenti választásoktól, s hogy mi változhat az 

eddigi kis lépések politikájához képest. 

 

Szigeti Enikő az RMDSZ-t is számon kéretné a marosvásárhelyi iskolaügyben 
2016. november 8. – Krónika 

Nem szeretné, ha a magyar politikusok kampánytémává degradálnák a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Gimnázium ügyét a Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo). Szigeti Enikő 

elnök szerint a szövetség is tévedett, amikor nem végzett figyelmesebb és pontosabb munkát 

az iskolaalapítás során. Brassai Zsombor, az RMDSZ Maros megyei vezetője szerint a Cemo 

és Szigeti Enikő kérdései jogosak, ezért a szövetség igyekszik komolyan venni őket. Az elnök 

elmondta, benne is sok minden megfogalmazódott az ügy kapcsán. „Természetesen vállaljuk 

Tamási Zsolt védelmét, egy percig sem hagyjuk magára. Az RMDSZ mindent meg fog tenni az 

ügy mielőbbi tisztázása érdekében, mert senki nem játszadozhat a szülők, gyerekek és 

pedagógusok türelmével és idegeivel” – jelentette ki Brassai Zsombor. 

 

Érsek lehet a Híd új alelnöke 
2016. november 8. – Új Szó 

Érsek Árpád közlekedési miniszter lehet a Híd új alelnöke. A jelölésről a párt a szombati 

kongresszusán dönthetnek Érsekújvárban. Az alelnöki pozíció akkor ürült meg, mikor Simon 

Zsolt elhagyta a Hidat, mert nem értett egyet a Smerrel kötendő koalícióval. Simon távozása 

után a Hídnak három alelnöke maradt: Lucia Žitňanská, Ivan Švejna és Solymos László. 
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„A hiányzó generációkat nem tudjuk pótolni…” 
2016. november 8. – Felvidék Ma 

Felvidéki politizálásunk és közéletünk egyik meghatározó alakja, Bauer Edit nemrég 

ünnepelte hetvenedik születésnapját. A rendszerváltozás óta szolgálja az itteni magyarságot. 

Először parlamenti képviselőként, majd egy időben család-, munka- és szociális ügyi 

államtitkárként, végül pedig európai parlamenti képviselőként. Napjainkban sem csupán jól 

megérdemelt nyugdíjas éveit tölti, hanem van még feladata bőven. A jubileum alkalmával 

adott interjút a Felvidék Mának. 

 

Ülésezett a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata 
2016. november 8. – bumm.sk 

A Rimaszombatban lezajlott tanácskozáson többek között elfogadták az egyház 

gazdálkodásáról szóló törvényt, a Második Helvét Hitvallás új fordítását, valamint 

bemutatták a „Reformáció 500" elnevezésű programtervezetet.  

 

Magyarország belgrádi nagykövete Magyarkanizsán 
2016. november 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A magyar nagykövet kedden délelőtt 11 óra tájban érkezett Magyarkanizsára, ahol mintegy 

egyórás beszélgetést folytatott Fejsztámer Róbert polgármesterrel és munkatársaival. Ezt 

követően vendéglátói kíséretében dr. Pintér Attila meglátogatott két családot, amelyek más-

más vonatkozásban, de a Prosperitati Alapítvány pályázati eszközeiből valósítottak meg 

jelentős beruházásokat, majd megtekintette a fejlesztés alatt álló magyarkanizsai vásárteret, 

amely tavalyi magyarkanizsai látogatása idején még ideiglenes migráns-pihenőközpontként 

működött. A nagykövet és a polgármester a vásártéri látogatás végén tartott helyszíni 

sajtótájékoztatójukon számolt be megbeszéléseikről. 

 

170 éves a Nagybecskereki Gimnázium 
2016. november 8. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Ünnepi díszülést tartottak kedden a Toša Jovanović Népszínházban, ahol a Nagybecskereki 

Gimnázium jubileumi ünnepségét tartották. A tanintézmény 170 éves, és ebből az alkalomból 

egy kiadványt is megjelentettek, amely az elmúlt tíz év tevékenységét, a diákok, tanárok 

sikereit méltatja. A Gimnáziumnak ma mintegy ezerszáz tanulója van, negyven tagozaton 

tanulhatnak a diákok, az oktatás szerb és magyar nyelven folyik. 

 

A zombori középiskolásokat is továbbtanulásra ösztönzi az MNT 
2016. november 8. – Pannon RTV 

Menni vagy maradni? Továbbtanulni vagy középiskola után munkát vállalni? – fontos 

kérdések, amelyekre a diákok és a szüleik is egyaránt keresik a választ. A Magyar Nemzeti 

Tanács komplex ösztöndíjprogrammal segíti a diákok itthon maradását, erről tájékoztattak 

rendhagyó szülői értekezleten a zombori Közgazdasági Középiskolában. 
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http://felvidek.ma/2016/11/a-hianyzo-generaciokat-nem-tudjuk-potolni/
http://www.bumm.sk/regio/2016/11/08/ulesezett-a-szlovakiai-reformatus-keresztyen-egyhaz-zsinata
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20808/Magyarorszag-belgradi-nagykovete-Magyarkanizsan.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20807/170-eves-a-Nagybecskereki-Gimnazium.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=297310
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Új képviselői csoport alakult a Vajdasági Parlamentben 
2016. november 8. – Pannon RTV 

Alternatíva a Vajdaságért – Magyar Mozgalom – VMDK néven új képviselői csoport alakult a 

Vajdasági Parlamentben. Az új frakció keddi újvidéki sajtótájékoztatóján Korhecz Tamás, a 

képviselői csoport elnöke ismertette az általános célkitűzéseket, majd a csoport tagjai 

beszéltek személyes motivációjukról, miért csatlakoztak az új tartományi parlamenti 

csoportosuláshoz. Az alternatíva Vajdaságért – Magyar Mozgalom – VMDK képviselői 

csoport alapvetően ellenzéki állásfoglalást képvisel majd a tartományi parlamentben. Ha a 

vajdasági kormány valamiben jó döntést hoz, azt is elismerik majd – mondta Korhecz Tamás, 

a képviselői csoport vezetője. 

 

Az MNT az adai könyvtár társalapítója lett 
2016. november 8. – Pannon RTV, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

Mától az adai Szarvas Gábor Könyvárnak is társalapítója a Magyar Nemzeti Tanács. Az erről 

szóló szerződést kedden délelőtt írták alá Adán a helyi önkormányzat és a Magyar Nemzeti 

Tanács illetékesei. A Szarvas Gábor Könyvtár a tizenegyedik olyan intézmény, amelynek a 

Magyar Nemzeti Tanács a társalapítója lett. Az adai könyvtár azért különösen fontos az MNT 

számára, mert nemcsak könyvtári tevékenységet lát el, hanem a község művelődési életének 

szervezője is. 

 

A KMKSZ Választmányának Nyilatkozata 
2016. november 8. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Választmánya üdvözli a kelet-ukrajnai válság 

rendezését célzó tárgyalások újabb eredményeit, mely szerint november végéig kidolgozásra 

kerülhet a minszki tűzszüneti megállapodások végrehajtásának terve. A KMKSZ fontosnak 

tartja az ukrán háborús konfliktus mielőbbi békés rendezését, meggyőződésünk, hogy annak 

nincs alternatívája, a fegyverek kivonásán túl meg kell teremteni a teljes békét, és mielőbb 

rendezni kell a területek jogállását. 

 

Tízéves jubileumát ünnepelte a ráti gyermekotthon 
2016. november 8. – Kárpátalja 

Tíz éve alapították meg a kárpátaljai római katolikus Ráti Szent Mihály Családtípusú 

Gyermekotthont. A kerek évforduló alkalmából a hétvégén hálaadó szentmisét tartottak a ráti 

katolikus templomban. Az ünnepségen részt vett Majnek Antal püspök, a gyermekotthon 

létrehozásának ötletgazdája, valamint Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos is, aki 

köszöntőjében elmondta: „Megtiszteltetés, hogy Magyarország támogathatja ezt a lélekből 

építkező gyermekotthont itt, Ráton. A negyedik ház egyelőre félkész állapotban van, ezért azt 

vállaltuk, hogy még ebben az esztendőben folyósítjuk a befejezéshez szükséges összeget”. 
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Mindenkinek helye van a világban – Interjú Milován Sándorral 
2016. november 8. – karpatalja.ma 

A nagyszőlősi srácok – Illés József, Varga János, Kovács Zoltán, Milován Sándor, Dudás 

István – egyikét a napokban különleges elismerés érte Magyarország oldaláról: Milován 

Sándort, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiszteletbeli elnökét és a 

Kárpátaljai Megyei Tanács egykori képviselőjét Áder János, Magyarország köztársasági 

elnöke a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eszméjének elkötelezett ápolásáért, a kárpátaljai magyarság érdekeinek 

képviseletéért, nyelvének megőrzése terén elvégzett meghatározó tevékenységéért, valamint a 

kárpátaljai közéletben betöltött aktív szerepe elismeréseként. Milován Sándor a Magyar 

Érdemrend tisztikeresztje átvétele után a Kárpátalja.ma hírportálnak adott interjút, 

amelyben arra buzdította a fiatalságot, hogy látogassák az Isten házát. 

 

Kárpátaljáért csendült fel a népzene Budapesten 
2016. november 8. – karpatalja.ma 

Kárpátalja javára gyűjtöttek a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje 2016-os koncertsorozatán, 

melynek záróakkordja a november 5-i gálakoncert volt a Pesti Vigadóban. A sorozat még 

2001-ben indult, Határon Túli Magyarok Zenéje néven. Kezdetben csupán a magyar 

fővárosban, 2005-től pedig már határon túli helyszíneken is megszervezték a koncerteket a 

Kárpát-medence magyarságának és nemzetiségeinek kulturális találkozása, továbbá az egy 

területen élő nemzeti közösségek kölcsönös toleranciája fejlesztésének céljából. 

 

Az Év Kutatója díjjal tüntették ki Csernicskó Istvánt 
2016. november 8. – karpatalja.ma 

Ünnepi előadóülést tartott a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottsága 

(MTA VEAB) a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából november 7-én délelőtt. Pósfai Mihály 

akadémikus, az MTA VEAB elnökének köszöntő beszéde után három 45 év alatti tudós 

vehette át az Év Kutatója díjat. A díjazottak között van Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Intézetének igazgatója is. 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának lesz határon túli pártoló tagsága is 
2016. november 8. – Muravidéki Magyar Rádió 

Gyergyószentmiklóson tartotta soros ülését a Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető 

Fóruma. A magyarországi, romániai, szlovákiai, ukrajnai, szerbiai, horvátországi 

agrárszervezetek, egyesületek képviselői sorában az összejövetelen jelen volt Balaskó József, a 

Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke is. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/mindenkinek-helye-van-a-vilagban-interju-milovan-sandorral/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpataljaert-csendult-fel-a-nepzene-budapesten/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/az-ev-kutatoja-dijjal-tuntettek-ki-csernicsko-istvant/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174436167
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Népcsoportok: új előterjesztések 
2016. november 8. - Volksgruppen 

Az elmúlt héten az Osztrák Népcsoport Központ kezdeményezésére találkoztak az ausztriai 

népcsoportok egyes képviselői a népcsoportok parlamenti szóvivőivel (Neos, Zöldek), a 

Parlamentben. A tárgyalás fő célja, az oktatási rendszerben a magániskolák állami 

támogatásának előterjesztése, törvénybe iktatása valamint a kisebbségi nyomtatott sajtó 

támogatása. 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. november 8. – Kossuth Rádió 

Potápi Árpád János: November 30-án ülésezik a Diaszpóra Tanács és december 

1-jén a Máért 

November 30-án ülésezik a Diaszpóra Tanács, december 1-én pedig a Magyar Állandó 

Értekezlet. A nemzetpolitika e két jelentős eseményének napirendjén a készülő diaszpóra 

stratégia, valamint a Máért küldötteknek beszámolnak a 2016-os gazdaságfejlesztési 

támogatásokról és a nemzetpolitikai államtitkárság előterjeszti következő tematikáját, a 

külhoni magyar családi vállalkozások évét. Részleteket Potápi Árpád János államtitkártól 

kérdeztem. 

Az RMDSZ - választási kampányában a 98 évvel ezelőtti ígéreteket kéri számon 

Kényelmetlen a kilencvennyolc éve betartatlan ígéretekről beszélni mind a román 

politikusoknak, mind a román médiának - nyilatkozta Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető 

elnöke, arra reagálva, hogy a román sajtóba csak másodlagos információként ment át az 

RMDSZ kampányindítón megfogalmazott üzenete, amely szerint az 1918-as ígéreteket 

alkotmányba kéne foglalni. Sokkal hangsúlyosabban jelent meg az, hogy 1918 a veszteség éve 

volt a magyar közösség számára.   

Egyházmegyei hálaadó istentiszteletet tartottak a felvidéki Tornagörgőn a 

Református Egyház beruházásaihoz nyújtott magyar kormányzati támogatásért   

Egyházmegyei hálaadó istentiszteletet tartottak a felvidéki Tornagörgőn a Református Egyház 

beruházásaihoz nyújtott magyar kormányzati támogatásért és a 2016- os évben elvégzett 

munkákért. Az Abaúj-Tornai Egyházmegyében 36 millió forintból 13 templomot vagy 

közösségi házat újítottak fel.  

Gyertyánliget magyarságának régi álma teljesült. Elkészült a közösségi ház 

Kárpátalján, a Felső-Tisza vidéki Gyertyánligeten magyar közösségi ház nyílt, amivel a 

gyertyánligeti magyarok több évtizedes álma vált valóra. Az adományokból, civil szervezetek 

gyűjtéséből és a magyar kormány támogatásából megépült intézmény minden korosztály 
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számára nyitva áll, alkalmas különböző hagyományőrző kulturális tevékenységre, 

rendezvények megtartására. 

Magyarkanizsán hét fiatal rendőr lépett szolgálatba november elsején 

Közülük négyen helybeleik, sőt magyar fiatal is van közöttük. Ezzel némi előrelépés történt, 

mert az önkormányzat már évek óta szorgalmazta, hogy helybeli fiatalokkal töltsék fel az 

állományt, akik beszélik vagy értik a magyar nyelvet.  

Hargita és Kovászna megye együttgondolkodásának, közös fejlesztési tervének 

újabb példája a felnőttképzés 

Hargita és Kovászna megye együttgondolkodásának, közös fejlesztési tervének újabb példája 

a felnőttképzés. A turizmus, mint húzó ágazat fontos Székelyföldön, ám a minőség még hagy 

kívánnivalót. Ezt próbálják javítani továbbképző tanfolyamokkal. 

A Rákóczi Szövetség immár négy éve működik együtt a Magyar Nemzeti 

Tanáccsal 

A Rákóczi Szövetség immár négy éve működik együtt a Magyar Nemzeti Tanáccsal, azóta 

támogatják közösen az itteni magyar fiatalok iskoláztatását. Tegnap Muzslyán osztották ki a 

szórványösztöndíjakat a közép-bánáti kisdiákoknak. Elsőként Csáky Csongort, a Rákóczi 

Szövetség főtitkárát halljuk. 


