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Nyomtatott és online sajtó 
 

Kárpátaljai festőművészek festményeiből nyílt csoportos kiállítás Nyíregyházán 

2016. november 10. – MTI, kormany.hu 

Ötvennégy kárpátaljai festőművész műalkotásait bemutató kiállítás nyílt csütörtökön 

Nyíregyházán. A tárlat képeit a Kárpátaljáért Felelős Kormánybiztosság vásárolta meg 50 

ezer euró értékben a művészektől. Az ünnepélyes megnyitón Grezsa István, a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa elmondta, az Évszázados múltú, 

magyar gyökerű kárpátaljai festőművészet című csoportos tárlat Nyíregyházán látható 

először, majd Budapesten, a Magyarság Házában állítják ki, ezután magyarországi 

közintézményekben helyezik el a műveket. 

 

Johannis: egyhamar nem lesz egyesülés Moldovával 
2016. november 10. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, Nyugati Jelen, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

A Moldovai Köztársasággal való egyesülés lehetséges, de nem a közeljövőben – nyilatkozta 

szerdán este Klaus Johannis államfő a Bukaresti Egyetemen szervezett, A politika, az 

elmélettől a gyakorlatig című vitaesten. Az elnök szerint a Moldovával való egyesítésnek 

három feltétele van. „Hogy akarják a románok, hogy akarják a moldovai emberek, és hogy 

egyik országnak a területén se legyenek nemzetközi joghatóság alá tartozó viták” – közölte 

Johannis. Johannis szerint Moldova és Románia között nagyon különleges viszony alakult ki, 

de Románia sok esetben csak személyeken segített. „Arra jutottunk, hogy változtatni kell a 

dolgokon. Hibás módszer az, hogy személyeket segítsünk, ehelyett intézményeket és 

egyesületeket kell támogatnunk" – jelentette ki a vitaesten az államfő. 

 

„Reális cél a nyelvi jogok bővítése” 
2016. november 11. – Krónika 

Reális célkitűzés a nyelvi jogok bővítése, mint ahogy az is, hogy regionális hivatalos nyelvvé 

váljon Romániában a magyar – jelentette ki újságírói kérdésre Antal Árpád. A 

sepsiszentgyörgyi politikus leszögezte, Romániára az jellemző, hogy amit tíz év alatt nem 

lehetett megoldani, kedvező konjunktúrában egy nap alatt megoldódik. „Ha Szlovéniában 

lehet regionális hivatalos nyelv a magyar, ha Szerbiában négy nyelven, magyarul is kiállítják 

az anyakönyvi dokumentumokat, akkor Romániában is lehet a törvényeket, az alkotmányt a 

valósághoz igazítani” – mondta Antal, emlékeztetve, végre sikerült kiharcolni, hogy a diákok 

ellenőrzőjébe magyarul írják be a minősítéseket. Meglátása szerint a magyar nyelv hivatalos 

státusa pontot tenne az értelmetlen hercehurca végére, perek tucatjait lehetne megspórolni, 

melyek most azért zajlanak, hogy a különböző feliratokon a román előtt, felett vagy mellett 

van a magyar, vagy mert azt írja a polgármesteri hivatal homlokzatán, hogy Községháza.  
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/karpataljai-festomuveszek-festmenyeibol-nyilt-csoportos-kiallitas-nyiregyhazan
http://www.kronika.ro/belfold/johannis-a-kozeljovoben-nem-lesz-egyesules-moldovaval
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Megmaradásért, szórványban – A közmédia tematikus napja november 15-én 
2016. november 10. – Pannon RTV 

A közmédia november 15-én a Magyar Szórvány Napján emlékezik meg a kisebbségben élő 

honfitársairól. A tematikus összeállításban televíziós és rádiós műsorok hívják fel a figyelmet 

a szórvány magyarság sorsára. November 15-éről, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem 

születésének és egyben halálának napjáról 2015-től – a magyar parlament döntése 

értelmében – a Magyar Szórvány Napjaként emlékezünk meg. A közmédia méltó módon 

foglalkozik a magyarságukat híven őrzőkről. 

 

Kormányzati támogatás a kárpátaljaiaknak 
2016. november 11. – Borsodi Attila – Magyar Idők 

Ha a kelet-ukrajnai konfliktus súlyosbodna vagy télen tartósan rendkívül hidegre fordulna az 

időjárás, akkor a kormány, az önkormányzatok, a civil szervezetek, az egyházak és a lakosság 

is minden támogatást megadnak Kárpátaljának, ahogy tették ezt tavaly is – jelentette ki a 

Magyar Időknek Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Jelezte, hogy 

jelenleg is több program fut, és közben elindult az Egán Ede-terv, a kárpátaljai magyarság 

gazdaságfejlesztési stratégiai terve. Az első nyertes pályázókkal már megkötötték a 

szerződést. Az államtitkár a napokban beszélt a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar 

Állandó Értekezlet idei üléseinek napirendjéről is.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. november 11-i számában olvasható) 

 

Civil kampány a háromszéki cégekért, termékekért 
2016. november 10. – Krónika 

A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) kampányprogramot indít a háromszéki termékek, 

cégek közösségi megerősítéséért. Az egyéves közösségi program célja, hogy tudatosítsa az 

emberekben a helyi értékeket, és ösztönözze az együttműködést a helyi cégek, a termelők és a 

vásárlók között. 

 

Kolozsváron is lesz tüntetés a marosvásárhelyi katolikus iskola mellett 
2016. november 10. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

A Római Katolikus Státus Alapítvány Kolozsvár főterére hívja szombaton, 2016. november 11-

én, 15 órától mindazokat a kolozsváriakat, akik szolidaritásukat kívánják kifejezni a 

marosvásárhelyi katolikus iskola igazgatójával és tanulóival. A tiltakozó nagygyűlésen a 

történelmi magyar egyházak képviselőinek beszédei, közös ima és ének hangzanak el, majd a 

résztvevők együtt olvassák fel Reményik Sándor Templom és iskola c. versét. A Kolozs Megyei 

RMDSZ támogatásával sorra kerülő utcára vonulás szervezői arra kérik a résztvevőket, hogy 

ne hozzanak magukkal zászlót vagy pártpolitikai szimbólumot, csupán, ha tehetik egy szál 
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http://www.erdon.ro/megmaradasert-szorvanyban-a-kozmedia-tematikus-napja-november-15-en/3261757
http://www.kronika.ro/gazdasag/civil-kampany-a-haromszeki-cegekert-termekekert
http://itthon.transindex.ro/?hir=44472
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gyertyát és egy könyvet, amivel a római katolikus gimnázium könyvtárának megalapítását 

segítik elő.  

 

Csíkszeredában is tüntetnek a marosvásárhelyi katolikus gimnázium mellett 
2016. november 10. – transindex.ro, Erdély Ma 

Csíkszeredában is szolidaritási tüntetést szerveznek a marosvásárhelyi katolikus líceummal, 

szombaton, november 12-én 19 órától a Márton Áron Gimnázium előtt. A tiltakozók a járdán 

sorfalat állnak és imádság kíséretében mécseseket helyeznek el. "A marosvásárhelyi II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnáziumot egykor a kommunisták kobozták el, most 

pedig az ügyészek akarják elvenni, koholt korrupciós vádakkal. Ha most egy vásárhelyi iskolát 

megszüntetnek, holnap egy másikat is elvehetnek, bárhol Erdélyben! Ha most hallgatunk, 

nekik lesz igazuk! Ha most otthon maradunk, mi veszítünk, és ők győznek. Ne hagyjuk, hogy 

több mint 400 magyar gyerek jövőjét egy tollvonással áthúzzák!" - áll a Facebook-esemény 

leírásában.  

 

Gyászlobogóra cserélték a székely zászlót a csíkszeredai tanácsteremben 
2016. november 10. – transindex.ro, MTI, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro, Krónika, 

Erdély Ma 

A csíkszeredai városháza tanácsterméből - egy jogerős bírósági ítéletnek megfelelően - a sajtó 

jelenlétében eltávolították csütörtök délelőtt a magyar, a székely és a városzászlót, amelyek 

helyébe azonban az ítélet elleni tiltakozásul egy fekete zászlót tettek - derült ki a csíkszeredai 

polgármesteri hivatal honlapján megjelent közleményből. "Levesszük a zászlókat, de helyette 

teszünk egy fekete zászlót, jelezve, hogy Csíkszereda Önkormányzata gyászolja a demokráciát, 

az emberi jogokat" - fogalmazott Ráduly Róbert Kálmán polgármester a sajtótájékoztatón. Az 

elöljáró ugyanakkor arra is rámutatott, hogy a közösségeken egyre inkább eluralkodó 

beletörődő magatartás helyett Csíkszereda azt próbálja jelezni, hogy ez így nem mehet 

tovább.  

 

Háromszék: az erdélyi magyar pártok is csatlakoznak a vásárhelyi katolikus 
líceumért tüntetőkhöz 
2016. november 10. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

Erdélyszerte tiltakozó megmozdulásokra kerül sor szombaton, november 12-én, a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum ellehetetlenítése miatt. 

Sepsiszentgyörgyön a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Polgári Párt, illetve 

az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői közösen jelentették be, hogy csatlakoznak a szombaton, 

15 órától, a megyeszék főterén zajló tüntetéshez. Az eseményt a római katolikus egyház 

kezdeményezte, hozzájuk csatlakoztak a többi magyar történelmi egyházak, illetve a magyar 

politikai alakulatok.  
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Harc a Bákó megyében lévő területekért 
2016. november 10. – szekelyhon.ro 

Három volt közbirtokossági elnök hívja fel ismételten a csíki közösségek figyelmét: az egykor 

a közbirtokosságok tulajdonába tartozó erdőket és legelőket még mindig nem kapták vissza 

teljes mértékben. Főként azokról van szó, amelyek Bákó megyében találhatók. 

 

A védelmi minisztérium segítségét kérik a románok 
2016. november 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az önkormányzatot megkerülve a védelmi minisztériumhoz fordultak a sepsiszentgyörgyi 

képviselő-testület román tagjai a városközpont részleges területrendezési tervének ügyében. 

Erre a csütörtöki rendkívüli ülésen derült fény, amikor Rodica Pârvan szociáldemokrata 

tanácstag számon kérte, amiért hétfőre a városházára hívták, hogy a sárkánydombról 

egyeztessenek, de nem bocsátottak rendelkezésére semmilyen tájékoztató anyagot. 

 

László Attila: ne az ügyészség döntsön a magyar oktatás kérdéseiről 
2016. november 10. – transindex.ro 

„Törvényeink értelmében egy intézmény létrehozásáról a helyi tanács dönt, ezután következik 

a tanfelügyelőség, tanügyminisztérium szerepe a folyamatban. Nagyon hosszas procedúráról 

van szó, előfordulhatnak különböző adminisztratív bakik” – jelentette ki László Attila, az 

RMDSZ Kolozs megyei szenátorjelöltje csütörtökön, november 10-én a marosvásárhelyi 

katolikus líceum esetét elemezve. Hozzáfűzte: az egykori prefektus tanácsi határozatot 

támadott meg, így a tanács vagy a polgármesteri hivatal kötelessége lett volna korrigálni, 

valamint értesíteni az érintetteket a határozat módosításáról.  

 

A továbbtanulást választaná a Hargita megyei végzős diákok közel kétharmada 
2016. november 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Mit tennének a Hargita megyei végzős fiatalok az érettségi után, illetve hol látják magukat tíz 

év múlva – erről készített felmérést a Hargita Megye Tanácsa alintézményeként működő 

Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség. Az eredményeket november 10-én a csíkszeredai 

megyeházán tartott sajtótájékoztatón ismertette Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 

elnöke, Barabás Csaba, a fejlesztési ügynökség igazgatója és Rátz István megyei tanácsos, 

Hargita Megye Tanácsa ifjúsági és sportbizottságának elnöke. A fejlesztési ügynökség 

munkatársai megkérdeztek minden Hargita megyei végzőst, több mint 2500 diákot, és arra 

voltak kíváncsiak, hogy az iskola után a kivándorlást, az itthon maradást, esetleg a 

vállalkozást tervezik, ismertette Barabás Csaba.  

 

„Tüntetéshalmozó” marosvásárhelyi iskolaügy 
2016. november 10. – Krónika 

Ellentüntetést szervez a római katolikus egyház által szombaton 15 órára tervezett könyves 

tiltakozással egy időben a Demokratikus Marosvásárhelyért Egyesület. Míg a római 

katolikusok a korrupcióellenes ügyészség (DNA) által vizsgált felekezeti iskoláért vonulnának 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/harc-a-bako-megyeben-levo-teruletekert
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/a-vedelmi-miniszterium-segitseget-kerik-a-romanok
http://itthon.transindex.ro/?hir=44483
http://itthon.transindex.ro/?hir=44484
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/atunteteshalmozoa-marosvasarhelyi-iskolaugy
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utcára, a Kovács István Dávid által alapított szervezet azok ellen szólna, akik kampánytémát 

próbálnak faragni az ügyből. Az egyház könyvvel hívja a résztvevőket, a civil szervezet 

gyertyával várja híveit. Kovácsék a Facebook közösségi portálon, egy helyesírási hibáktól 

hemzsegő bejegyzésben hirdetik az eseményüket. 

 

Kövesi: a DNA soha nem indít vizsgálatot politikai alapon 
2016. november 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) soha nem indít vizsgálatokat politikai alapon 

- hangsúlyozta Laura Codruţa Kövesi főügyész csütörtökön Kisinyovban egy, az 

igazságszolgáltatás témájáról szervezett moldovai-román fórumon. A főügyész azt mondta, a 

DNA nem politikusok, hanem köztisztviselők által elkövetett esetleges korrupciós ügyleteket 

vizsgál. "Minket nem érdekel, hogy az illető tagja-e valamelyik pártnak vagy sem. Egyébként 

szinte minden pártnak van képviselője azok között a személyek között, akiket bíróság elé 

állítottunk az évek során" - tette hozzá a főügyész.  

 

Nem mindegy, hogy milyen formában használják fel az eurómilliókat 
2016. november 10. – szekelyhon.ro 

Olyan beruházásokba fektessenek, amelyek által munkahelyek teremtődnek, ne pedig 

olyanokba, amelyeknek elenyésző a gyakorlati hasznuk – hangzott el a székelyföldi LEADER 

egyesületek csütörtöki találkozóján. Idén is megszervezte a Székelyföldi LEADER Egyesületek 

Találkozóját Hargita Megye Tanácsa a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusával együttműködve. A csütörtöki találkozón részt vettek Hargita, 

Kovászna és Maros megye LEADER akciócsoportjainak képviselői, illetve a magyar agrár- és 

vidékfejlesztési államtitkár is jelen volt. 

 

Négyszáz magyar diák sorsával játszadoznak az ügyészek Marosvásárhelyen 
2016. november 10. – maszol.ro 

Megmozgatta az erdélyi magyar közösséget a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium 

ügye: szombaton több városban is tüntetések lesznek a tanintézmény védelmében. A 

felháborodás oka, hogy a korrupcióellenes ügyészség „lefejezte” az iskolát, és akár az utcára is 

kerülhet négyszáz magyar diák. Közben pedig senki nem érti, hol van itt a korrupció? 

 

Üzleti fórum a kapcsolatépítésért 
2016. november 11. – Krónika 

November 11-én immár negyedik alkalommal szervez Magyar–Román Üzleti Fórumot 

Magyarország kolozsvári főkonzulátusa a kolozsvári polgármesteri hivatallal, a Kolozs Megyei 

Tanáccsal, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. kolozsvári irodájával, a Kolozs Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- 

és Gazdálkodástudományi Karával közösen. A rendezvény célja, hogy kapcsolatépítésre 

alkalmas fórumot biztosítson a részt vevő magyarországi és romániai kis- és közepes 

vállalkozások képviselői számára – tájékoztattak a szervezők. 
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Szlovákiai magyar pártok reakciói Trump győzelme kapcsán 
2016. november 10. – bumm.sk 

A Híd tisztségviselői arra kíváncsiak, mihez kezd az új amerikai elnök a kampánya során tett 

populista kijelentéseivel, az MKP tisztában van vele, hogy az elnökválasztás eredményének 

fogadtatása szerte a világban ellentmondásos, az MKDSZ szerint a világ a változás küszöbén 

áll. Az MKP honlapján arról ír, hogy az USA történelmének talán leginkább kiélezett 

elnökválasztási kampányát követően az amerikai választópolgárok a demokratikus választási 

szabályok betartásával, magas részvételi arány mellett, egyértelmű felhatalmazást adtak a 

republikánus jelöltnek az ország vezetésére. „Az eredményt még inkább egyértelművé teszi, 

hogy – jelen állás szerint – az amerikai törvényhozás mindkét házában republikánus többség 

alakul ki. A Magyar Közösség Pártja gratulál a választási győzelemhez.” – állapítja meg az 

MKP. 

 

Gömörben is keresik az üzleti partnereket 
2016. november 10. – Felvidék Ma 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. és a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. által szervezett konferenciára november 10-én került sor a gömöri 

városban, a Tátra Szállóban. A következő állomások Érsekújvárott és Dunaszerdahelyen 

lesznek. Olyan magyar cégek technológiáival és tapasztalataival ismerkedhetnek meg a 

résztvevők, amelyek komplex megoldásokat nyújthatnak akár a helyi hulladékgazdálkodási 

vagy szennyvízkezelési igényekre, problémákra is. 

 

160 éves a szabadkai Széchenyi iskola 
2016. november 10. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Pannon RTV 

160 diáknemzedék tanúja a mai Széchenyi István Általános Iskola, éppen emiatt hatalmas a 

felelőssége a jelenkori iskola munkatársainak és vezetőinek, hogy a hagyományőrzésen túl az 

elődökhöz méltó sikeres és újító pedagógiai munkát folytassa az intézményben – mondta 

Weiss Vesna iskolaigazgató a szabadkai Városházán megtartott jubileumi ünnepségen. 

Jelenleg 1154 tanuló jár a Széchenyi István Általános Iskolába, két tannyelven folyik az 

oktatás, a diákok 49 százaléka magyar nyelven tanul – nyilatkozta Weiss Vesna 

iskolaigazgató. 

 

Regionális konferencia Újvidéken: A kisebbségi média szerepe az Európai 
Unióban 
2016. november 10. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Új idők közösségei címmel tartottak regionális konferenciát a kisebbségi nyelveken megjelenő 

tájékoztatási eszközök képviselői ma az az újvidéki Egység épületének nagytermében. Az 
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http://www.bumm.sk/belfold/2016/11/10/szlovakiai-magyar-partok-reakcioi-trump-gyozelme-kapcsan
http://felvidek.ma/2016/11/gomorben-is-keresik-az-uzleti-partnereket/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20815/160-eves-a-szabadkai-Szechenyi-iskola.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20814/Regionalis-konferencia-Ujvideken-A-kisebbsegi-media-szerepe-az-Europai-Unioban.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20814/Regionalis-konferencia-Ujvideken-A-kisebbsegi-media-szerepe-az-Europai-Unioban.html
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eseményen többek között az Európai Unió és a kisebbségi média kapcsolatának kérdésére 

keresték a választ. A konferencián jelen volt Bojan Brezigar, a MIDAS igazgatótanácsának 

tagja aki elmondta, a 90-es évek végén úgy látták, hogy a kisebbségi napilapoknak össze kell 

fogniuk és együttes erővel kell megoldaniuk néhány problémát, legyen az technikai, illetve 

politikai kérdés. Emellett a bizottság úgy gondolta, hogy a kisebbségi médiaszervek nem 

szabadpiaci termékek. 

 

Nyílt levél Petro Porosenkónak, Ukrajna elnökének 
2016. november 10. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, ukrán 

parlamenti képviselő nyílt levélben fordult Ptero Porosenko ukrán államfőhöz Larisza Nyicoj, 

írónő, az ukrán kulturális minisztérium koordinációs tanács tagjának a nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználatára és az anyanyelvi oktatás korlátozásra tett megnyilvánulásai, illetve az 

oktatási törvénytervezet módosítástervezetei miatt.  A képviselő felhívja az elnök figyelmét az 

író nő által terjesztett ferdítésekre, azok valótlanságaira és hiányosságaira. Brenzovics László 

a nyílt levelében hangsúlyozza, egyetért azzal, hogy a kárpátaljai magyar tannyelvű 

iskolákban sürgősen javítani kell az ukrán nyelv oktatásának színvonalát. A KMKSZ elnöke 

viszont úgy véli, hogy az ukrán nyelv oktatásának hatékonyságát nem a magyar nyelven folyó 

oktatás korlátozásával és megszüntetésével kell elérni, hanem meg kell teremteni a 

feltételeket a sikeres és eredményes nyelvtanuláshoz. 

 

 

Eltávolították Munkácsy mellszobrát Munkács főteréről 
A műemléket november 8-án távolították el a helyéről. A város központi terét 1994 óta 

díszítette Munkácsy Mihály mellszobra. A bronzból, gránitból és andezitből készült alkotást a 

művész születésének 150. évfordulója alkalmából avatták fel annak az utcának a végén, 

amelyben a festő szülőháza állt. Irina Kalij, a városi kulturális osztály vezetője 

sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a mellszobor helyére Szent Márton-szobor kerül, 

melynek alapkövét november 11-én teszik le ünnepélyes keretek között. A Munkácsy-szobor a 

művészeti iskola udvarában kap helyet. 

 

Az ország miért nem működik az elvárások szerint? 
2016. november 10. – Muravidéki Magyar Rádió 

Laj Ferenc és dr. Bojan Dobovšek független parlamenti képviselők tegnap este Lendván 

találkoztak a választópolgárokkal. A fórumon azt a kérdést taglalták, hogy Szlovénia miért 

nem úgy funkcionál, ahogy azt mi, állampolgárok szeretnénk. 
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http://www.karpataljalap.net/?q=node%2F32144
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/eltavolitottak-munkacsy-mellszobrat-munkacs-fotererol/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174436592
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A magyar kultúrát népszerűsítik Daruváron 
2016. november 10. – Huncro.hr 

A hétvégén tartotta hagyományos, Magyar Kultúrnap elnevezésű rendezvényét a Daruvári 

Magyarok Közössége. A műsorban a házigazdák Hungarica énekkara mellett többek között 

fellépett a nagypiszanicai Magyarok Közösségének vegyes kara és a Kiskőszegi Kisasszonyok 

és Legények tánccsoport. 

 

Bejutottak a középdöntőbe az újbezdániak 
2016 november 10. – Huncro.hr 

Az újbezdáni Szivárvány Népdalkör és Kubikos Zenekar benevezett a Népek Tánca – Népek 

Zenéje rendezvénysorozatra. A pécsi Vasutas Művelődési Házban nemrég megtartott 

elődöntő zsűrijének a véleménye alapján meghívást kaptak a középdöntőbe, amelyet 

november folyamán tartanak Kaposváron. 

 

Értékelik a vinkovcei magyarok munkáját 
2016. november 10. – Huncro.hr 

Harmadik éve szervezik meg az amatőr színjátszók nemzetközi találkozóját Vinkovciban, 

amelynek a nyitóünnepségén a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület énekkara is fellépett. Négy 

éve igyekeznek a városban élő maroknyi magyarságot összetartani a Vinkovcei Magyar 

Kultúregyesület vezetői, akik a rendszeresen tartott összejöveteleken nemzeti ünnepeinkről is 

megemlékeznek. A megalakulásával egy időben jött létre vegyes karuk, amelynek számos 

bemutatkozási lehetősége volt az elmúlt időszakban. Tevékenységükre, programjaikra a város 

vezetősége és más szervezetek is felfigyeltek, így gyakran szerepelnek különböző városi 

rendezvényeken. 

 

56-os megemlékezés a Központi Szövetségnél 
2016. november 10. - Volksgruppen 

A Bécs első kerületi Altes Rathaus dísztermében tartotta meg szerdán este 56-os 

megemlékezését az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége. 

Tudományos előadások valamint a Bécsi Magyar Iskola diákjainak előadása tették 

színvonalassá a rendezvényt. 

 

Adj’Isten magyarok november 13-án 
2016. november 10. - Volksgruppen 

„Adj’Isten magyarok“ televíziós magazin-műsorunk következő számát az 1956-os magyar 

forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának szenteljük és több ausztriai magyar 

megemlékezésről számolunk be. Adásunkban az 56-os menekülés ma már szimbólummá vált 

helyszínéről, az Andau-i hídról jelentkezünk. 
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http://www.kepesujsag.com/magyar-kulturat-nepszerusitik-daruvaron/
http://www.kepesujsag.com/bejutottak-kozepdontobe-az-ujbezdaniak/
http://www.kepesujsag.com/bejutottak-kozepdontobe-az-ujbezdaniak/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2808100/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2808148/
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. november 10. – Kossuth Rádió 

Gyászlobogó került a székely zászló helyére Csíkszeredában 

Az Európai Emberjogi Bírósághoz fordult székely zászló ügyben Füleki Zoltán csíkszeredai 

alpolgármester. A mai sajtótájékoztatóján készült a Határok nélkül munkatársának 

összeállítása. Interjú Ráduly Róbert Kálmánnal, Csíkszereda polgármesterével és Füleki 

Zoltán alpolgármesterrel. 

Angela Merkellel folytatott megbeszélést Vincze Lóránt 

Az európai nemzeti kisebbségek problémaköre nagyon tág, de valamennyien az Európai Unió 

védelmére szorulnak - mondta Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a 

FUEN elnöke az Angela Merkel német kancellárral folytatott berlini megbeszélésen. A FUEN 

német munkacsoportja , az Európában élő német közösségek képviselői Berlinben tartják 

éves találkozójukat. Több megbeszélésre került sor a különböző német kormányhivatalokban 

és a Bundestagban. Angela Merkelt is egy ilyen találkozó keretében tájékoztatta az európai 

nemzeti kisebbségek helyzetéről Vincze Lóránt.  

Öt kamionnyi segélyszállítmány érkezett Kárpátaljára 

Megérkezett Kárpátaljára az az öt kamionnyi humanitárius segélyszállítmány, amelyet a 

Karitatív Tanács szervezésében a legnagyobb hazai segélyszervezetek gyűjtöttek össze. 

Kórházi ágyak, gyógyászati segédeszközök, tartós élelmiszer, ruhanemű - 32 millió forint 

értékben. Az adomány egy részét Kárpátalján, egy másik részét pedig Ukrajna Kárpátokon 

túli területein élő rászorulóknak, családoknak osztják szét. Az adományt a Záhony-Csap 

határátkelő ukrán oldalán Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkár adta át.  

Újvidéken a kisebbségek nyelvén megjelenő nyomtatott sajtó helyzetéről 

tartottak regionális tanácskozást 

Újvidéken a kisebbségek nyelvén megjelenő nyomtatott sajtó helyzetéről tartottak ma 

regionális tanácskozást. A rendezvényen az egyetlen délvidéki magyar nyelvű napilap, a 

Magyar Szó társszervezőként képviselte a magyar sajtót.  

Duray Miklós könyvbemutatója a Magyarság Házában 

A legtekintélyesebb felvidéki politikus, a losonci születésű Duray Miklós geológus kutatóból 

lett kisebbségi jogvédő, tevékenységéért kétszer került börtönbe, volt vendégtanár 

Pennsylvaniában, 1990-től parlamenti képviselő Prágában majd Pozsonyban. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-10_18:30:00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 11. 
10 

Eddig megjelent tizenöt könyve után most tanulmányai jelentek meg két kötetben -  a 

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum kiadásában  Címe: Rendszerváltozás, 

rendszerváltoztatás, rendszerváltás a Kárpát-medencében 1963. A Magyarság Házában 

tartott bemutató után a Határok nélkül munkatársa kérdezte a szerzőt először is a címről. 

Testvértelepülési programok Nyírmeggyesen 

A települési testvérkapcsolatok sok-sok lehetőséget rejtenek a közös programok 

megvalósításában. Ezek közé tartozik többek között a zene, az ének. Nyírmeggyesen ezt 

valósították meg - Ének határok nélkül címmel - pártiumi és erdélyi együttesek, énekkarok 

részvételével. 

 


