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Nyomtatott és online sajtó 
 

Áder János ünnepi istentiszteleten vett részt Brisbane-ben 

2016. november 12. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők 

Áder János köztársasági elnök ünnepi istentiszteleten vett részt az Ausztráliai Református 

Egyház fennállásának 65. évfordulója alkalmából Brisbane-ben szombaton. “A szórványban 

élők számára a templom az anyanyelv, a nemzeti érzés vára is, mint az egykori 

erődtemplomok szerte a Kárpát-medencében. Ezt érezhették az Ausztráliába érkező 

magyarok is” – jelentette ki beszédében az államfő. Áder János emlékeztetett: az első 

bevándorló-nemzedékektől kezdve minden felekezet kivette a részét a közösségépítésből. ”A 

Queenslandi Kerület – benne Brisbane és Gold Coast – református gyülekezeteivel a 

megalakulás óta az ausztráliai magyarság erődtemploma” – tette hozzá. 

 

Semjén: kiállunk az ártatlanul üldözött magyar vezetők mellett 
2016. november 11. – Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma, MTI, hirado.hu, transindex.ro, 

maszol.ro 

Magyarország mindig kiáll az ártatlanul üldözött, a magyarság megmaradását, értékeit és 

érdekeit szolgáló magyar közösségi vezetők mellett – hangsúlyozta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes pénteken Csíkszeredában, amikor négy székelyföldi önkormányzati 

vezetőnek átadta a Külhoni Magyarságért Díjakat. Antal Árpádot, Sepsiszentgyörgy 

polgármesterét, Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét, Ráduly Róbertet, 

Csíkszereda polgármesterét és Szőke Domokost, Csíkszereda alpolgármesterét az 

államalapítás ünnepe alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök tüntette ki. A négy székelyföldi 

elöljáró ellen feltételezett közigazgatási vétségekért indított büntetőeljárást a román 

vádhatóság, korrupcióként értelmezve az esetleges ügyintézési szabálytalanságokat. Az 

erdélyi magyar érdekképviselet azt feltételezi, hogy a román hatóságok csak ürügyként 

használják fel az országban zajló korrupcióellenes hadjáratot arra, hogy a legnagyobb 

népszerűségnek örvendő, a magyarság megmaradásáért, nemzeti jelképei szabad 

használatáért síkraszálló közösségi vezetőket is lejárassa és meghátrálásra késztesse. 

 

Utcára vonult a „dühös és csalódott” erdélyi magyarság  
2016. november 12. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro, transindex.ro, MTI, hirado.hu, 

Erdély Ma, Nyugati Jelen, Bihari Napló, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Magyar Nemzet 

Hiába dolgoznak, alkotnak, hiába gazdagítják teremtő munkájukkal és adóikkal az országot, 

most is másodrangú állampolgároknak tekintik a magyarokat Romániában – hangoztatta 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szombaton, a Római Katolikus Gimnázium védelmében 

rendezett marosvásárhelyi tüntetésen. A politikus – aki ezúttal az Erdélyi Római Katolikus 

Státus Alapítvány közgyűlésének tagjaként szólt a Vársétányon összesereglett több ezer 

tüntetőhöz – az MTI szerint rámutatott: sem az egyház, sem a meghurcolt Tamási Zsolt 

iskolaigazgató, sem a katolikus iskola újraindítását támogató tanfelügyelő nem rövidített meg 
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senkit, nem vette el más vagyonát, nem követett el törvénytelenséget. Nemcsak 

Marosvásárhelyen, hanem Kolozsváron, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és 

Szatmárnémetiben is tüntettek szombaton délután a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnázium és a magyar nyelvű egyházi iskolák védelmében.  

 

Jelentős érdeklődést váltott ki a határon túli gazdaságfejlesztési program 
2016. november 11. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Vajdaság Ma, karpatalja.ma 

Jelentős érdeklődést váltott ki a kárpátaljai és a vajdasági gazdaságfejlesztési program, a 

kormány várhatóan jövőre hasonlót indít a Felvidéken, Erdélyben, Szlovéniában, illetve a 

Drávaszögben – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) határ menti 

gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára pénteken az MTI-nek. Kiss-Parciu Péter 

hangsúlyozta: ezek a határ menti területeken elindult vagy tervezés alatt álló, a magyar 

költségvetésből finanszírozott gazdaságélénkítő programok elősegítik, hogy a határon túli 

magyarság a szülőföldjén tudjon boldogulni, egyúttal viszont be is kapcsolják az ottani 

magyar lakosságot az anyaország vérkeringésébe. 

 

Elrajtolt a romániai parlamenti választási kampány 
2016. november 11. – Krónika, transindex.ro 

Elkezdődött pénteken a december 11-én tartandó parlamenti választásokat megelőző 

kampány Romániában. A korteskedés a választások előtt egy nappal, december 10-én reggel 7 

órakor ér véget. A Központi Választási Iroda (BEC) adatai szerint a politikai alakulatok 

összesen 4 251 képviselő- és 2 226 szenátorjelöltet indítanak a parlamenti választásokon. Az 

Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint az Állandó Választási Hatóság (AEP) november 

8-i közlése értelmében 18 906 721 szavazati joggal rendelkező állampolgár járulhat az 

urnákhoz december 11-én. 

 

Megszűnik Beke István és Szőcs Zoltán házi őrizete 
2016. november 11. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro, Krónika, Nyugati Jelen 

Megszűnik a kézdivásárhelyi merényletkísérlettel vádolt Beke István és a felbujtással vádolt 

Szőcs Zoltán házi őrizete. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) nem 

fellebbezett ugyanis az e kényszerintézkedést hatósági felügyeletre enyhítő november 4-ei 

bírósági döntés ellen. A végzést kimondó bukaresti táblabíróság illetékese az MTI-nek 

elmondta, pénteken értesítették a rendőrséget a kényszerintézkedés enyhítéséről.  

 

Alina Gorghiu: a PNL nem köt szövetséget az RMDSZ-szel vagy az USR-vel 
2016. november 11. – transindex.ro 

A PNL nem köt szövetséget az USR-vel vagy az RMDSZ-szel sem a választások előtt, sem 

utána - jelentette ki Alina Gorghiu PNL-elnök az Agerpres hírügynökségnek adott 

interjújában. Gorghiu úgy vélte, az RMDSZ biztosan bejut a parlamentbe, akár az 5 

százalékos, akár az alternatív küszöb által, és mindig pragmatikusan gondolkodik arról, hogy 
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kit támogat, kivel lép esetleg kormányra. De nem akarja sem az RMDSZ-t, sem az USR-t 

meghívni semmire.  

 

Az erdélyi 56 a magyar oktatás felszámolása miatt következett be 
2016. november 11. – transindex.ro 

November 4-én 1956 Erdélyben és Magyarországon címmel nemzetközi konferenciát 

szervezett a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Magyar Történeti Intézete, melynek 

társszervezője volt a Buza László Egyesület és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Az 

egynapos rendezvényen magyarországi és romániai történészek az 56-os forradalom 60. 

évfordulója kapcsán arról beszéltek, hogy miként reagált a magyarországi hatalmi 

berendezkedés az országban egyre nagyobb mértékben fokozódó feszültségre, és miért 

következett be az, hogy október 23-án a Szovjetunió karhatalma fegyveres erővel kezdte meg 

a kommunista rendszer helyreállítását. Az előadásokból kiderült, hogy az erdélyi 56 és a 

magyarországi eseményeket kiváltó okok részben eltérnek egymástól, ugyanis a Romániában 

történt megmozdulások elsősorban nem a kommunista rendszer megdöntésének céljából 

jöttek létre, hanem azért, mert a román kommunista hatalom elkezdte magyar oktatási 

intézmények, azon keresztül pedig a magyar oktatás felszámolását.  

 

Kelemen Hunor az 1918-as ígéretekről: meg kell beszélnünk a közös dolgainkat 
2016. november 11. – maszol.ro 

Az 1918-as egyesülésnek a romániai magyarokat érintő következményeiről, az akkori 

ígéretekről őszintén kell beszélni, de az őszinte román-magyar párbeszéd pillanata még nem 

érkezett el – fejtette ki a Maszolnak adott interjúban az RMDSZ elnöke. „Meg kell beszélnünk 

a közös dolgainkat. E nélkül nem lehet eljutni a magyar közösség helyzetének törvényes 

rendezéséhez” – mondta az 1918-as ígéretek alkotmányba foglalásáról Kelemen Hunor. 

 

Az együttműködés további formáiról tárgyaltak 
2016. november 11. – Bihari Napló 

Csütörtökön  Váradon tanácskozott a Bihar, a Szatmár, a Hajdú-Bihar megyei önkormányzat 

vezetője és Magyarország kolozsvári főkonzulja. Megbeszélték a közelmúltban történt, a 

három megyét érintő történéseket, és az ezután várható folyamatok is szóba kerültek. Mile 

Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja a Románia-Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program pályázatrendszer november 10-i váradi indító eseményére utalva 

megjegyezte: a helyi kezdeményezéseket és együttműködéseket semmi se tudja pótolni. 

 

A Római Katolikus Státus vezetője a tüntetésről: a szabad véleménynyilvánítás 
joga alapvető jog 
2016. november 11. – transindex.ro 

Szombaton Erdély több városában is szimpátiatüntetést szervez a Római Katolikus Státus a 

marosvásárhelyi iskolája megvédése érdekében. A Státus ügyvezető igazgatóját, a Babeș-

Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dékánhelyettesét az 
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iskolaalapítás körülményeiről és az egyháznak a kivizsgálással kapcsolatos álláspontjáról 

kérdezték.  

 

Kelemen: nem létezik fejlődő város fejlődő vidék nélkül 
2016. november 11. – transindex.ro 

„Az RMDSZ azért dolgozik, hogy a vidéken élő embereknek jobb megélhetést biztosítson, a 

vidéki fiatalok jobb lehetőségekkel vágjanak bele az életbe. Számunkra elsődleges cél a kis és 

közepes gazdaságok fejlődése, a vidéki családok létbiztonságának megteremtése. Ezért a 

Szövetség olyan partnerséget ajánl a Romániai Gazdák Egyesületének, ahol egyenlő felekként, 

őszintén beszélünk a problémákról, és együtt keressük a megoldásokat. Az „Összefogás a 

vidékért” megállapodás megalapozza a térségi érdekek érvényre juttatásának lehetőségét, egy 

olyan fejlesztési stratégia keretében, amelynek prioritása a vidék és az egész térség gazdasági-

társadalmi erősítése” – hangsúlyozta ma Kelemen Hunor szövetségi elnök 

Székelyudvarhelyen, ahol a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének közgyűlésén vett részt, 

és írt alá megállapodást Sebestyén Csaba elnökkel.  

 

Vincze Loránt Berlinben: a romániai magyarok feszültek a közösséget érintő 
támadások miatt 
2016. november 11. – transindex.ro 

Potenciális eltérések a kisebbségvédelem terén kitűzött célok és az elért eredmények között 

című panelbeszélgetésen vett részt pénteken, november 11-én Vincze Loránt, az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke Berlinben, A nemzeti kisebbségek 

viszonya az anyaországokkal a 20. és 21. századi Közép- és Kelet-Európában című nemzetközi 

konferencián. Az esemény lehetőséget biztosított a nemzeti kisebbségek helyzetének és az 

állami politikák összehasonlítására, valamint a különféle perspektívák ütköztetésére az 

európai és nemzetközi szervezetek képviselői, többségi és kisebbségi politikusok, illetve 

egyetemi kutatók számára. Vincze Loránt szerint kétfajta diskurzus érhető tetten a 

kisebbségvédelem területén: míg az egyik szerint a status quo-n nem kell változtatni, ugyanis 

az apró hibák ellenére is működőképes a rendszer, addig a másik megközelítés összehasonlító 

kontextusba helyezi a különböző európai megoldásokat. Az első kategóriában Franciaország 

negatív és Dél-Tirol pozitív példájára utalt a FUEN elnöke, a másodikban pedig a romániai 

magyarok helyzetét ecsetelte. 

 

Első és második világháborús emlékművet avattak Csíkszeredában 
2016. november 11. – transindex.ro, Krónika 

A két világégés csíkszeredai hősi halottainak állítottak emléket a csíkszeredai Milleniumi 

templom és a Szent Kereszt templom közötti téren. A több mint négy és fél méter magas gúla 

alakú, kézdiszentkereszti homokkőből készült mű 39 első világháborúban, 66 második 

világháborúban elesett csíkszeredai katona nevét, valamint a haláluknak helyszínét jelöli. 

Korodi Attila parlamenti képviselő a két világégés és a jelenkor hőseire is emlékezett ünnepi 

beszédében. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere a mai Márton Áron 

Gimnázium egykori tanáraira emlékezett, akik szerinte maguk is hősök voltak, illetve 
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sajnálatát fejezte ki, hogy mind a Siculicidium, mind pedig a Nyerges-tetői emlékmű 

állításáig méltánytalanul sokat kellett várni. Zákonyi Botond, Magyarország bukaresti 

nagykövete arra kérte a hallgatóságot, hogy azokra is emlékezzenek, akik a háború alatt 

itthon maradtak, majd annak végeztével megtörve ugyan, de újult erővel építették újjá, tették 

lakhatóvá a szülőföldet.  

 

Erdély-szerte utcára vonul a magyar közösség a katolikus gimnázium 
védelmében 
2016. november 11. – maszol.ro, Bihari Napló 

Az összes történelmi magyar egyház és mindhárom magyar politikai szervezet szolidarizál a 

marosvásárhelyi katolikus gimnáziummal. Szombaton Marosvásárhelyen, Kolozsváron, 

Szatmárnémetiben, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön is tüntetések lesznek a felekezeti 

tanintézmény védelmében. 

 

Az RMDSZ-hez közelít a gazdák egyesülete 
2016. november 12. – szekelyhon.ro, Nyugati Jelen  

Tizenegyedik kongresszusát tartotta a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete (RMGE) 

pénteken a székelyudvarhelyi Művelődési Házban. A kongresszuson együttműködési 

megállapodást írtak alá az RMDSZ-szel – tájékoztatnak közleményben. Jelen kongresszus a 

több névváltoztatáson átesett, de újjászületett egyesületnek fontos eseménye, mely által 172 

éves múltjához kíván hű maradni a szervezet – mondta el Sebestyén Csaba, az RMGE elnöke. 

Az eseményen az RMDSZ vezetői, szenátorai, illetve a helyi és megyei elöljárók mellett jelen 

volt Torda Márta, Magyarország Földművelésügyi Minisztériumának Kárpát-medencei 

együttműködési osztályvezetője is. Gratulált az RMGE-nek, és úgy értékelte, az egyesület a 

jövő bizalmát kellett munkájával megalapozza. A segítségnyújtás mellett fontos, hogy a 

külhoni magyar agrártársadalmat röghöz kössék, mely nehéz feladat, de biztos és kiemelkedő 

jelentőségű a magyarság megtartásában, megmaradásában – hangsúlyozta az osztályvezető. 

A kongresszuson aláírták az RMDSZ és RMGE közötti, Összefogás a vidékért elnevezésű 

megállapodást. 

 

RMDSZ: az Örökségünk őrei-kezdeményezés a szórvány cselekvési terv egyik 
sikere 
2016. november 12. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ 2016-ban konkrét, megvalósítható és számon kérhető alapokra helyezte a 2011-

ben kidolgozott, tavaly novemberben új irányelvekkel kiegészített szórvány cselekvési tervét – 

ismertette november 12-én, szombaton Nagyenyeden Hegedüs Csilla. A kultúráért felelős 

ügyvezető alelnök, Kolozs megye parlamenti képviselőjelöltje részt vett azon a tanácskozáson, 

amelyet második alkalommal szervezett meg a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, s 

amelynek témaköre a szórvány sajtó helyzete köré épült.  
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"Mi lehetünk a következők" - Kolozsváron is tüntettek a marosvásárhelyi 
katolikus iskola mellett 
2016. november 12. – transindex.ro, maszol.ro 

Mintegy ötszázan gyűltek össze Kolozsvár főterén szombat délután, a marosvásárhelyi 

megmozdulással egyidőben szervezett szimpátiatüntetésre a katolikus líceum mellett. A 

résztvevők közül sokan gyertyával és könyvvel érkeztek, a könyvet a marosvásárhelyi iskola 

könyvtárának adományozták. Az eseményen egyházi méltóságok, a Romániai Magyar 

Pedagógus Szövetség képviselője és a Kolozs Megyei Magyar Diáktanács képviselője is 

beszédet mondott, a konferálást is végző Viola Gábor színművész pedig felolvasta az egyházak 

által megfogalmazott petíciót. 

 

Reményik Sándor versével tiltakoztak Szatmárnémetiben 
2016. november 12. – maszol.ro 

Reményik Sándor Templom és iskola című versével tiltakoztak szombaton Szatmárnémetiben 

a marosvásárhelyi katolikus gimnázium ellehetetlenítése ellen. A tüntetést a Kossuth-kertben 

tartották. Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti polgármestere a Maszolnak elmondta, 

Szatmárnémetiben a magyar felekezeti iskolák kérdése már a '90-es évek elején megoldódott, 

viszont a marosvásárhelyi helyzet rengeteg kérdőjelet vethet fel. 

 

Sepsiszentgyörgyön is könyvvel védik meg az iskolát 
2016. november 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgyön szimbolikus helyszínen, a Székely Mikó Kollégium előtt mintegy ezren 

tüntettek könyvvel kezükben szombat délután a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Líceum ellehetetlenítése ellen. A belvárosi katolikus templom harangja már 15 óra előtt 

megszólalt, emlékeztetve a sepsiszentgyörgyieket, hogy a város főterére várják őket.  A 

sepsiszentgyörgyi eseményt a római katolikus egyház kezdeményezte, hozzájuk csatlakoztak a 

többi magyar történelmi egyház, illetve a magyar politikai alakulatok is. 

 

Csíkszeredában diákok mondták el, mi fáj 
2016. november 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszeredában mintegy 250-en vonultak ki tüntetni szombat este hét órától a 

marosvásárhelyi katolikus gimnázium védelmében. A tüntetők a Márton Áron Gimnázium és 

a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium előtti járdaszakaszon gyűltek össze, hogy 

együttérzésüket fejezzék ki a marosvásárhelyi intézmény igazgatójával, diákjaival. 

 

Intézményesítenék a székely–szórvány tengelyt 
2016. november 13. – Krónika, transindex.ro, MTI, Nyugati Jelen 

Hivatalossá tennék a székelyföldi–szórvány kapcsolatokat az RMDSZ képviselői, jelentették 

be vasárnap Besztercén, a magyar szórvány napja alkalmából tartott ünnepségen. A tömbben 

és szórványban élő erdélyi magyarok egymásra vannak utalva, és ez lépésekre kötelezi az 

RMDSZ-t, mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök. Emlékeztetett a székely–szórvány 
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partnerkapcsolatokra, melyeket elmondása szerint most azzal teljesítenek ki, hogy Hargita 

megye képviselői jelöltlistáján befutó helyet biztosít egy szórványbeli számára. Ezzel az 

erdélyi magyarság belső szolidaritását akarják megerősíteni, mondta a szövetségi elnök, aki 

szerint az elmúlt választásokon az RMDSZ több mint 50 ezer szavazatot kapott olyan 

megyékből, melyekből nem jutott be magyar jelölt a parlamentbe. 

 

Zárónyilatkozat a Magyar Szórvány Napján: cselekvő szolidaritás biztosíthatja a 
jövőt Erdélyben 
2016. november 13. – transindex.ro 

Beztercén ünnepelték a Magyar Szórvány Napját, ahol Décsei Attila, az RMDSZ Beszterce-

Naszód Megyei Szervezetének elnöke házigazdaként köszöntötte az egybegyűlteket. 

„Történelmünk többször is bizonyította, hogy amikor népünk egységes, legyőzhetetlen. 

Nekünk erdélyi magyaroknak tanulnunk kell ebből, egységesnek kell lennünk, hiszen ettől az 

egységtől függhet a jövőnk” – fogalmazott Décsei Attila. A megyei szervezet elnöke 

rámutatott: régen külső ellenségtől kellett az erdélyi magyaroknak tartaniuk, most a 

beolvadás, a kivándorlás, széthúzás, közömbösség az ellenség. „A szórványban a 

legértékesebb befektetés a magyar tannyelvű iskola. Mi itt, Besztercén gyermekeinkért 

harcolunk, a minőségi magyar oktatásért. De erre önerőből képtelenek vagyunk. Szükségünk 

van a leendő parlamenti képviselőinkre és szenátorainkra, hogy utat mutassanak a 

bürokrácia rengetegében, mellettünk álljanak” – fogalmazott Décsei Attila.  

 

Útravaló és perspektíva a fiataloknak 
2016. november 13. – Nyugati Jelen 

„A fiatalok helyzetének meghatározó elemei az oktatási és munkaerő-piaci lehetőségek, ezért 

az RMDSZ programja konkrét javaslatokat fogalmaz meg e téren, hogy fiataljaink ne 

külföldön keressék boldogulásukat, hanem itthon képzeljék el jövőjüket” – nyilatkozta 

Molnár Zsolt, az RMDSZ Temes megyei parlamenti képviselője szombaton a Béga-parti 

városban szervezett Fiatalok Csúcstalálkozója című rendezvényen. Mint ismeretes, idén 

Temesvár viseli a Romániai Ifjúsági Főváros címet, így a rendezvényen az ország összes 

szegletéből érkezett fiatalok előtt mutatták be a választásokon induló politikai alakulatok 

választási programjaikat. 

 

Felmérés: a Smer győzne, Kollár megelőzné Bugárt 
2016. november 11. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Ha október 28-a és november 7-e között rendezték volna a parlamenti választásokat, akkor 

azokat 26,9 százalékos eredményével, a törvényhozásban 46 képviselői széket elfoglalva az 

Irány-Szociáldemokrácia nyerte volna meg. Robert Fico miniszterelnök pártja mellett további 

7 párt jutott volna még be a törvényhozásba – derül ki a Focus közvélemény-kutató 

ügynökség felméréséből. A hetedikként befutó Most-Híd vegyespárt 6,7 százalékot és 11 

mandátumot tudhatna magáénak. A Magyar Közösség Pártja (MKP) 3,9%-ot szerzett volna. 
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Őry Péter: Nincs ránk pénz, minek ide jogállam? 
2016. november 11. – hirek.sk, Új Szó 

A Magyar Közösség Pártja levélben fordult Marek Madarič kulturális miniszterhez annak 

érdekében, hogy a kisebbségek megkapják a szlovák közmédiában a törvények szerint járó 

műsoridőt. Mint Őry Péter, az MKP OT elnöke tájékoztatott, megkapták a választ, amely 

szerint „mi, szlovákiai magyarok teher vagyunk és többletkiadás, amit Szlovákia nem 

engedhet meg magának”. 

 

A sikerközpontú iskola létfontosságú a magyarság szempontjából 
2016. november 11. – bumm.sk, Felvidék Ma 

Pénteken megkezdődött a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája. Az 

oktatásügyi panel neves előadói a jó szlovákiai magyar iskola feltételeiről, a kárpátaljai 

iskolák helyzetéről, a Tanuló Szlovákia téziseiről és az extrémizmus megnyilvánulásairól 

beszéltek. A szakmai panelek egy-egy témára fókuszálva információkat szolgáltatnak a 

tagszervezetek és a nyilvánosság számára. Az oktatásügy témájában Setényi János 

oktatáskutató a jó iskola feltételeinek megteremtését elemezte, Orosz Ildikó a kárpátaljai 

iskolák helyzetéről nyilvánult meg, Öllös László a szélsőségesség megnyilvánulásairól, Fodor 

Attila pedig a kisebbségi iskolaügy aktuális problémáiról beszélt. 

 

Idén in memoriam Tóth Károly kapta a Civil-díjat 
2016. november 12. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

Pénteken és szombaton Érsekújvárban zajlott a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala éves 

konferenciája. A civilek ernyőszervezeteként működő Kerekasztal azt tűzte célul, hogy kijelöli 

a jövőre nézve a szervezet feladatait, irányt ad a minél szélesebb társadalmi együttműködés 

lehetőségeinek és meghatározza kisebbségi érdekérvényesítés fő céljait. Átadták a Civil 

Társadalom Fejlesztéséért díjat is, melyet idén in memoriam Tóth Károly, a Fórum Intézet 

korábbi igazgatója, a Kerekasztal egyik szellemi atyja kapta meg, aki szeptemberben hunyt el. 

 

Tokár Géza: Nehéz a magyar érdekérvényesítés 
2016. november 12. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának (SZMK) konferenciája szombaton a tagszervezetek 

ülésével folytatódott. A megnyitón Klein Ottokár, Érsekújvár polgármestere is köszöntötte a 

jelenlévőket. István király intelmeit idézte, melyek szerint az egynyelvű ország esendő. 

Kifejtette, hogy Érsekújvár kétnyelvű város, magyar és szlovák, megtartják a magyar és a 

szlovák rendezvényeket is. A konferencián Tokár Géza, az SZMK szóvivője foglalta össze az 

elmúlt év tevékenységét. Kiemelte, hogy az évet gyakorlatilag kettévágta a parlamenti 

választás. A választások és a gyors kormányalakítás után felmerült a kérdés, hogy a 

magyarság fele mennyire tudja érvényesíteni az érdekeit. Az is felmerült, van-e egyáltalán 

akarat a közös érdekérvényesítésre. 
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Érdekellentétek a kisebbségi kormánybizottságban 
2016. november 12. – Felvidék Ma 

Rigó Konrád kulturális államtitkár a Kerekasztal éves konferenciáján elmondta, a kisebbségi 

kormánytanács pénteki ülésén a bizottság tagjai nem jutottak megegyezésre a létrehozandó 

állami alapba szánt évi nyolcmillió eurós pénzkeret proporcióit illetően, azaz, hogy ez a 

pénzösszeg hogyan kerüljön felosztásra. A nyolcmilliós keretről a kormánykoalíción belül 

már konszenzus alakult ki. Az alap közhasznú, teljesen önálló intézmény lenne, állami vétójog 

nélkül a bizottságok döntéseit és az alap irányítását illetően. Az igazgatóját a kulturális 

minisztérium választja ki pályázat alapján, a kinevezés négy évre szól. 

 

Bugár: óriási lehetőségek állnak a Híd előtt 
2016. november 12. – Új Szó 

Bugár Béla értékelésével kezdődött a Híd kongresszusa Érsekújvárban. A pártelnök szerint 

óriási lehetőségek állnak a Híd előtt. „Büszkén vállalhatjuk azt a döntésünket, hogy beléptünk 

a kormányba. Két okból is: teljesíteni fogjuk a programunkat és védeni fogjuk a számunkra 

fontos értékeket” – szögezte le a pártelnök két nyelven, szlovákul és magyarul is elmondott 

nyitóbeszédében. 

 

Új programdokumentumot fogadott el a Most-Híd 
2016. november 12. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

Három pillérre épülő programdokumentumot fogadtak el és a párt szerveiben megüresedett 

helyeknek - köztük egy alelnöki posztnak - a betöltéséről is döntést hoztak, illetve az elmúlt 

két évet értékelték a Most-Híd párt 9. közgyűlésének résztvevői Érsekújvárban szombaton. Az 

új programdokumentum a Most-Híd Polgári vízió elnevezésű választási programján alapul, 

három pillérre épül, a jogállammal, a fejlett régiókkal, valamint a kisebbségi és nemzetiségi 

jogokkal összefüggő célkitűzésekre összpontosít, illetve ezek terén vázol fel egy középtávú 

tervet. A közgyűlés Tóth Marián és Nagy László személyében két új tagot választott a párt 

legszűkebb döntéshozó szervébe, az elnökségbe, valamint új alelnököt is kineveztek a párt 

tavasszal megüresedett egyik alelnöki posztjára.  

 

Megalakult az MKP Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Tanácsa 
2016. november 13. – hirek.sk 

Megalakult a Varga Péter alelnök vezette szakmai tanácsadó szerv, a Magyar Közösség Pártja 

Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Tanácsa. A tanácson belül három szakbizottság alakult: 

mezőgazdasági, környezetvédelmi, élelmiszeripari és élelmiszerbiztonsági. 

 

Novák Katalin: A befektetett forintok lelki gazdagodáshoz járultak hozzá 
2016. november 13. – MTI, bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma 

A kormánynak fontos, hogy a határon túli, így a szlovákiai magyar közösségek is 

megerősödjenek - nyilatkozta Novák Katalin család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős 

államtitkár vasárnap az MTI-nek, miután látogatást tett a gömöri egyházmegyében. Az 
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Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára elmondta: a gömöri egyházmegye 

mintegy 40 millió forintnyi támogatást kapott, amelyet 16 egyházközség között osztottak szét. 

Ebből a pénzből parókiákat, gyülekezeti központokat újítottak fel és javították több templom 

állapotát is. 

 

Felavatták Mátyás király szobrát Somorján 
2016. november 13. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Somorján felavatták Mátyás király szobrát a városháza előtti téren. A Mátyás-szobrot Bárdos 

Gábor polgármester és Lebó Ferenc győri szobrászművész, a szobor alkotója, közösen 

leplezték le. A történelmi egyházak képviselői megáldották azt. Jelen volt Czimbalmosné 

Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete, a felvidéki magyarság politikai 

érdekképviseletének vezetői, valamint a történelmi egyházak és civil szervezetek képviselői 

is. Az ünnepségen ott volt Menyhárt József, az MKP elnöke és Bugár Béla, a Most-Híd elnöke 

is. 

 

Stratégiával készül a Kerekasztal 
2016. november 14. – Új Szó 

Nem szívja el a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala elől a levegőt az MKP által kezdeményezett 

magyar–magyar párbeszéd, melyen a Híd és a szlovákiai magyar civilek is részt vesznek. Mi 

több, a Kerekasztal és több tagszervezete is részt vesz rajta – jelentette ki Tokár Géza, az 

ernyőszervezet szóvivője. Tokár szerint a konferencia fő tanulsága az, hogy tudatos, konkrét 

működési stratégiát kell kidolgoznia a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának. Emellett pedig 

megfelelően el kell magyarázni és közvetíteni a működését is, mivel kulcsfontosságú 

területeken végez szakmai tevékenységet, és nagy igény van a munkájára. Decemberre 

készülhet el a stratégia, amely a részletes feladatokat tartalmazza, és az ezekhez kapcsolt 

határidőket is. 

 

Vasárnap estétől újabb pályázatok a Prosperitati Alapítvány honlapján 
2016. november 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A jövő hét folyamán a Prosperitati Alapítvány meghívására Magyar Levente, Magyarország 

külgazdasági- és külügyminisztériumának gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára 

többnapos vajdasági körúton vesz részt. Az elsősorban bánáti, nyugat-bácskai valamint 

szórvány- és kistelepüléseken szervezendő találkozók célja Magyarország Kormánya által 

2016 és 2018 között a vajdasági magyar közösségek részére a Prosperitati Alapítvány által 

meghirdetett, szakértői értékelés alapján megvalósult és az elkövetkező időszakban kiírásra 

kerülő pályázatok ismertetése. 
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Deli Andor: A bővítési folyamat lassulása erősíti az euroszkepticizmust 
2016. november 11. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

„Eszmecsere Juncker elnökkel - 100 másodperc Európa jobbá tételéért” címmel szervezett 

találkozót az Európai Néppárt Fiatal Képviselői Hálózata (YMN) csütörtökön. A találkozón 40 

év alatti európai parlamenti képviselők tehették fel kérdéseiket Jean-Claude Juncker 

bizottsági elnöknek, akit Deli Andor vajdasági származású EP-képviselő a bővítéspolitika 

témakörében kérdezett. Deli Andor elmondta: noha a bővítéspolitika az egyik legsikeresebb 

európai politika az Unió magalakulása óta, az utóbbi években lelassult és meggyengült. 

 

Gyermekversmondó versenyt tartottak Udvarnokon 
2016. november 12. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A bánáti Udvarnokon szombaton tartották a VI. Szűcs Imre Gyermekversmondó Versenyt. Ez 

az egyetlen magyar jellegű rendezvény az ezer lakosú faluban. Bemutatták a Forum 

kiadványait is a Könyvet a szórványba! program keretében. Az Udvarnokon élő valamivel 

több mint ezer lakos közül a legutóbbi népszámláláson négyszázan vallották magukat 

magyarnak. Ennek ellenére öt évvel ezelőtt megszűnt a magyar oktatás, mind kevesebb a 

magyar szó a faluban. 

 

Bácskossuthfalva: Lezárult a betelepedés 230. éves évfordulójával kapcsolatos 
rendezvénysorozat 
2016. november 12. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Árpád-fát állítottak, felavatták a 100 éves kötélműhelyt a Sila láncgyárban és könyvbemutatót 

tartottak Bácskossuthfalván a betelepedés 230. éves évfordulójával kapcsolatos 

rendezvénysorozat zárórészeként. Az ünnepség a faállítást követően a Sila láncgyárban 

folytatódott, ahol felavatták a 100 éves kötélműhelyt, majd a Juhász bálteremben alkalmi 

műsor keretében bemutatták Besnyi Károly Itthon vagyunk című zsebkönyvét, amely 

Bácskossuthfalva jellegzetességeit tárja az olvasó elé. 

 

A közösségépítés állt a topolyai képzés középpontjában 
2016. november 12. – Pannon RTV 

A közösségépítés és egymás megismerése a témája a Magyar Ifjúsági Konferencia Egyesület 

képzésének, melyet Topolyán szerveztek meg. A háromnapos nemzetközi rendezvényen 

közösségszervezői gyakorlatokat ismerhetnek meg a résztvevők. Az előadók nem formális 

módszerekkel mutatják be a közösségszervezéshez és a meglévő közösségek működtetéséhez 

szükséges technikákat. A topolyai képzés előkészítője a két hét múlva esedékes Magyar 

Ifjúsági Konferenciának. 

 

Széchenyi István és a reformkor volt a témája az idei Honismereti versenynek 
2016. november 12. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Hagyományos Kárpát-medencei Honismereti versenyt szervezett az Észak-bácskai Magyar 

Pedagógusok Egyesülete, idén már 21-ik alkalommal. A vetélkedőre szombaton délelőtt 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20818/Deli-Andor-A-bovitesi-folyamat-lassulasa-erositi-az-euroszkepticizmust.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=297924
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20823/Bacskossuthfalva-Lezarult-a-betelepedes-230-eves-evfordulojaval-kapcsolatos-rendezvenysorozat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20823/Bacskossuthfalva-Lezarult-a-betelepedes-230-eves-evfordulojaval-kapcsolatos-rendezvenysorozat.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=297874
http://pannonrtv.com/web2/?p=297865
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került sor a szabadkai Széchenyi István Általános Iskolában. Széchenyi István és a reformkor 

– ez volt az idei Honismereti verseny témája. Az idei versenyre 22 csapat nevezett be. 

Vajdasági, felvidéki, romániai és magyarországi diákok csapatai mérték össze tudásukat. 

Mintegy 150 általános és középiskolás. A verseny előtt a Vízióból tettek! Széchenyi István, a 

modern Magyarország megalapítója című kiállítást is megnyitották. 

 

Merj változtatni! 
2016. november 13. – Magyar Szó 

A Példakép Alapítvány olyan civil kezdeményezés, amely azzal a céllal jött létre, hogy 

megismertesse és elismertesse a nyilvánossággal a sikeres fiatal magyar vállalkozókat. Az 

alapítvány minden évben pályázatot ír ki az Év Példaképének megválasztására. A budapesti 

Példakép Alapítvány csatlakozott a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága által meghirdetett „2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve” elnevezésű 

programhoz, ezért 2016-ban a Példakép Pályázatra kizárólag határon túli fiatal vállalkozók 

jelentkezhettek. A pályázók közül neves gazdasági szakemberekből, vállalatvezetőkből, 

vállalkozókból álló szakértő zsűri választotta ki azokat a vállalkozókat, akik bekerültek az Év 

Példaképei közé. Közülük válogatva a zsűri év végén dönti el, hogy ki kapja az Év Példaképe 

címet és a vele járó 5 millió forintot, valamint azt is, hogy kik lesznek a számos különdíj 

gazdái. 2016 Példaképei közé hat vajdasági fiatalt választottak be. Sorozatunkban őket és 

vállalkozásukat mutatja be a Magyar Szó. Elsőként Guzsvány Szilveszter, a zentai Zen Soda 

szódaüzem társtulajdonosát. 

 

Magyarországi középiskolások emlékeztek a kárpátaljai magyarok 1944-es 
elhurcolására Szolyván 
2016. november 11. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Elhallgatott történelem címmel tartottak rendhagyó történelemórát közel 200 magyarországi 

középiskolás részvételével, nemzeti zarándoklat keretében pénteken Szolyván, a sztálini 

terror kárpátaljai magyar és német áldozatainak tiszteletére létesített emlékparkban. A Gulág 

Emlékbizottság szervezésében Magyarország egész területéről érkezett diákoknak Dupka 

György, a Szolyvai Emlékparkbizottság tagja, Gulág-kutató ismertette a kárpátaljai magyar 

férfilakosság szovjet hatóságok által 1944 novemberében végrehajtott deportálásának 

előzményeit, lefolytatásának körülményeit és következményeit. A rendhagyó történelemórát 

záró előadásában Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) 

parlamenti államtitkára, a Gulág Emlékbizottság tagja hangsúlyozta, szimbolikus jelentősége 

van annak, hogy a nemzeti zarándoklat helyszíne a magyar Golgotának is nevezett szolyvai 

emlékpark, ahol a magyarországi iskolások Gulág-túlélőkkel találkozhatnak. 
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http://www.magyarszo.rs/hu/3212/hetvege/156006/Merj-v%C3%A1ltoztatni!.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyarorszagi-kozepiskolasok-emlekeztek-a-karpataljai-magyarok-1944-es-elhurcolasara-szolyvan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyarorszagi-kozepiskolasok-emlekeztek-a-karpataljai-magyarok-1944-es-elhurcolasara-szolyvan/
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Párizsban lép fel a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 
2016. november 12. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

November 28-án a Beregszászi Illyés Gyula Nemzeti Színház Vidnyánszky Attilával az élen 

fellép a párizsi Festival de l’Imaginaire rendezvényen. A színház ezúttal A szarvassá változott 

fiú című darabbal lépnek a nagyközönség elé. Vidnyánszky Attila 2009-ben A szarvassá 

változott fiú, a Halotti pompa mellett a Három nővér megrendezéséért kapta meg 

Moszkvában a Mejerhold-díjat.  

  

Összeurópai gyertyagyújtás az I. világháborús hőseink emlékére  
2016. november 13. – Kárpátalja 

November 11-én szerte Európában több településen gyertyagyújtással emlékeztek 11 óra 11 

perckor az első világháborúban elesett katonákra. Ehhez a kezdeményezéshez csatalakozott a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség is vidékünkön. Beregszászban a KMKSZ helyi 

alapszervezete, valamint a Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet közreműködésével a 

temetőben az elhunyt katonák sírjainál emlékeztek. 

 

Az anyanyelv, mint érték 
2016. november 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

A magyar nyelv napja alkalmából tegnap este Kapcán szervezett rendezvényt a József Attila 

Művelődési Egyesület. A rendezvény meghívott vendégei dr. Antalné Szabó Ágnes, dr. Szende 

Virág budapesti nyelvészek és dr. Zágorec- Csuka Judit magyar nyelvi lektor volt, akik a 

magyar nyelv területéről végzett kutatásaik eredményeit mutatták be a közönségnek. 

 

Magyaros disznótor a Csúcsszervezetnél 
2016. november 13. - Volksgruppen 

November 12-én, szombaton az Ausztriai Független Magyar Kultúregyesületek 

Csúcsszervezete egy régi magyar hagyományt hívott életre Bécsben. Az „alföldi magyaros 

disznótor” című rendezvényen egy alföldi magyar gazda ismertette a magyar szokásokat és a 

disznóvágás menetét. 

 

Linzi segítség egy erdélyi templomnak 
2016. november 13. - Volksgruppen 

Szeptemberben villám csapott az erdélyi Hargita megyei Atyha katolikus templomába. A 

templomból csak a romos falak maradtak. Vencser László, az ausztriai idegen nyelvű 

lelkészségek igazgatója, a Linzi Egyházmegye Osthilfe Segélyalapjának kuratóriumi tagja 

elérte, hogy a segélyalap húszezer euró támogatást rögtön átutaljon. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/parizsban-lep-fel-a-beregszaszi-illyes-gyula-magyar-nemzeti-szinhaz/
http://karpataljalap.net/?q=2016/11/13/osszeuropai-gyertyagyujtas-az-i-vilaghaborus-hoseink-emlekere
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174437107
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2808653/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2808659/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. november 11. – Kossuth Rádió 

Nyílt levél Petro Porosenkónak – Brenzovics László sérelmezi, hogy az ukrán 

oktatási törvényt a kisebbségek kárára módosítják 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, az ukrán parlament 

képviselője nyílt levélben fordult Petro Porosenko ukrán államfőhöz az oktatási 

törvénytervezet módosítástervezetei, valamint Larisza Nyicoj írónő, az ukrán kulturális 

minisztérium koordinációs tanács tagjának a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatára és az 

anyanyelvi oktatás korlátozásra tett megnyilvánulásai miatt. 

A székelyföldi elöljárók pénteken vehették át - több hónapos késéssel és otthon - 

a Külhoni Magyarságért díjakat 

Külhoni Magyarságért Díjakat adott át pénteken Csíkszeredában Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes azoknak a székelyföldi elöljáróknak, akiket mondvacsinált 

korrupciós ügyekben meghurcoltak. A miniszterelnök által adományozott kitüntetést azért 

nem vehették át  augusztus 20-án,  mert van közöttük olyan, aki még mindig nem hagyhatja 

el az országot az ügyészségi eljárás szigorított intézkedése miatt. 

Megjelent Borbély Zsolt Attila Székely kapu a magyar világra című könyve 

Az eltelt húsz év erdélyi magyar nemzeti törekvései, az elért célok és a pillanatnyi politikai 

előnyökért feláldozott ügyek, a székely autonómia-törekvéstől kezdve a napjainkban 

fenyegető bevándorláshullámig - erről olvashat az, aki kézbe veszi Borbély Zsolt Attila - 

Székely kapu a magyar világra című könyvét.  A temesvári születésű, Aradon élő politológus, 

közíró, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács alelnöke az elmúlt két évtizedben a Kapu című 

folyóiratban megjelent nemzetpolitikai írásait szerkesztette kötetté.  

Az iskola és az oktatás lesz a fő témája a felvidéki Kerekasztal konferenciájának 

Az iskola és az oktatás lesz a fő témája a felvidéki Kerekasztal konferenciájának. A szlovákiai 

magyar civil szervezetek éves kétnapos tanácskozását Érsekújvárban tartják. 

 

Elhallgatott történelem címmel tartottak rendhagyó történelemórát közel 200 

magyarországi középiskolásnak Szolyván 

Elhallgatott történelem címmel tartottak rendhagyó történelemórát közel 200 magyarországi 

középiskolásnak Szolyván, a sztálini terror kárpátaljai magyar és német áldozatainak 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-11_18:30:00&ch=mr1
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tiszteletére létesített emlékparkban. A 4. Ukrán Front katonai tanácsa 1944. november 13-án 

kiadott parancsában elrendelte a 18 és 50 év közötti kárpátaljai magyar és német nemzetiségű 

férfiak deportálását. Több mint húszezer magyar férfit hurcoltak el. Nagyobb részüket a 

Munkácshoz közeli Szolyván egy katonai laktanya területén gyűjtötték össze, ahol járványos 

betegségek és éhezés következtében több ezren meghaltak. A szörnyűségek helyszínén 1990-

ben létesítettek emlékparkot. A siratófalra130 kárpátaljai magyarlakta település közel tízezer 

áldozatának nevét vésték fel.  

Kabos Endre születésének 110. évfordulója alkalmából a határon túl először 

Nagyváradon mutatták be a "Kabos Endre, az elegáns bajnok" című könyvet 

Kabos Endre születésének 110. évfordulója alkalmából a határon túl először Nagyváradon 

mutatták be a váradi születésű kardvívó életét és pályafutását gazdag képanyaggal illusztráló 

"Kabos Endre, az elegáns bajnok" című könyvet. Bár a hatszoros Európa- és háromszoros 

olimpiai bajnok gyermekkorát Berettyóújfalun, felnőtt éveit pedig Budapesten töltötte, a 

család mindig is büszke volt a váradi gyökerekre. Kabos középiskolásként  kezdett el vívni. 

Sportkarrierjét a zsidótörvények törték ketté, többé nem versenyezhetett. 1944 

novemberében a Margit-híd felrobbanásakor vesztette életét. 

Kilencedik alkalommal rendezték meg Horgoson a Vajdasági Szólótánc 

Fesztivált 

Kilencedik alkalommal rendezték meg Horgoson a Vajdasági Szólótánc Fesztivált délvidéki és 

magyarországi táncosok részvételével. Takács Józsefet, a házigazda horgosi Bartók Béla 

Magyar Művelődési Egyesület elnökét kérdezte a Határok nélkül munkatársa a 

rendezvényről. 

  

Határok nélkül 

2016. november 12. – Kossuth Rádió 

Felvidéki kórustalálkozó felvidéki szerzők műveivel Pozsonyban  

Ilyen hangverseny még nem volt a Szlovák Rádió pozsonyi koncerttermében: felvidéki 

magyar zeneszerzők műveit mutatták be felvidéki magyar kórusok és muzsikusok az Epoché 

2016 szlovák zenei fesztiválon. A főszervező, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága. A 

hétvégi, nagysikerű hangverseny főpróbáján járt a Határok nélkül munkatársa. 

Kárpát-medencei jótékonysági koncertkörúton a XXI. század csodazongorája, 

Bogányi Gergely alkotása  

Első alkalommal szólaltatta meg négy erdélyi városban a róla elnevezett saját fejlesztésű 

csodazongorát Bogányi Gergely, világhírű, Kossuth díjas zongoraművész. A jótékonysági 

koncertkörúton összegyűlt adományokat a Küküllő-menti falvakban élő magyar gyermekek 

bentlakásos oktatási központjának ajánlották fel. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-12_18:30:00&ch=mr1
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Prímástalálkozó Erdélyben 

19. alkalommal szervezték meg az Erdélyi Prímások találkozóját Csíkszeredában. Bár a 

hagyományőrző muzsikusok igencsak megfogyatkoztak, úgy tűnik a népzene, népdal még 

sincs veszélyben, ha van aki vigyáz az értékekre és következetes a gyűjtőmunkában. Oláh-Gál 

Elvira összeállítása. 

Vasárnapi iskola citerával és kobozzal Érsekkétyen 

Folytatódtak a Vasárnapi Iskola Alapítvány foglalkozásai a felvidéki Érsekkétyen - több 

szempontból is a jövőbe tekintve, learatva az eddigi munka gyümölcseit. Az íjászkodást 

például egy olyan fiatalember tanította a gyermekeknek, aki a korábbi vasárnapi iskolás 

foglalkozásokon ismerkedett meg ennek használatával és kötött vele szoros barátságot ezzel 

az ősi fegyverrel. Lázár Enikő pedig fiatal tanítványait vitte magával, hogy majdan legyen 

kiknek továbbadni a határon túli magyarság ügye iránti elkötelezettséget. 

  

Határok nélkül 

2016. november 13. – Kossuth Rádió 

Beszélgetés Koltó polgármesterével  

Koltót, a Petőfi Sándor és Szendrei Júlia mézesheteiről elhíresült települést egykor teljesen 

magyarok lakták. Ma már félig sem. A nyírmeggyesi kórustalálkozón beszélgetett a koltói 

polgármesterrel, Csendes Lajossal a Határok nélkül riportere, akit a település 

hétköznapjairól, lehetőségeiről, kilátásokról kérdezett. 

Demokrácia és igazságszolgáltatás címmel nemzetközi konferenciát rendeztek 

Marosvásárhelyen 

Demokrácia és igazságszolgáltatás címmel nemzetközi konferenciát rendeztek 

Marosvásárhelyen. A rendezvény meghívottja volt a Miskolci Egyetem rektora, Torma András 

is. Vele beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

A temesvári Szórvány Alapítvány honlapján már olvasható a Régió Világ 

legújabb száma 

A temesvári Szórvány Alapítvány honlapján már olvasható a Régió Világ című regionális 

honismereti szemle legújabb, idei első száma. A folyóirat támogatás hiányában az eredetileg 

tervezettnél nagyobb időközönként jelentik meg, és 2005 óta nincs nyomtatott változata, csak 

interneten érhető el. 

1956 hatvanadik évfordulója jegyében tartották a Hagyományok konferenciáját 

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága a Hagyományok konferenciáját 1956 

hatvanadik évfordulójának jegyében tartotta. A tiszteletbeli elnök, Pomogáts Béla és néhány 

nyugati és Kárpát-medencei tag is felidézte személyes emlékeiket 1956-ról, míg a fiatalabb 

történészek és irodalomtörténészek a témával kapcsolatos kutatásaikat mutatták be. Közülük 

Dupka György kárpátaljai írót kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-13_20:30:00&ch=mr1
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Az 1944-es vérengzés áldozataira emlékeztek Szabadkán 

1990 óta emlékeznek meg Szabadkán az 1944 őszén ártatlanul kivégzett magyarokra. A 

Vergődő madár alakja közel 1000 azonosítatlan áldozat emlékét őrzi, köztük 

magyarországiakat is, akik a délvidéki társaikkal közös sírokban nyugszanak. 

 

Kárpát Expressz 

2016. november 13. – M1 

Látogatás az Újvidéki Európa kollégiumba 

Újvidék nem csak a múltban, hanem ma is a délvidéki magyarság egyik legfőbb bástyája. 

Lakosainak csak kis százaléka magyar, bár az 1900-as évek elején majdnem a város fele 

magyar nemzetiségű volt. 2015 szeptemberében nyitotta meg kapuit az újvidéki Európa 

Kollégium, melynek célja, hogy a magyar diákok szülőföldön maradását segítsék. 

Clevelandben járt a Kárpát Expressz stábja 

Az Egyesült Államokon belül az Ohio állambeli Clevelandben él a legnagyobb számú magyar 

közösség, mintegy 70 ezer magyar. Az első magyarok az 1800-as évek végén telepedtek itt le, 

így nem csoda, ha a város minden zugában magyar emlékekre bukkanunk. A közel 100 éves 

Mihály Ernő bácsi, a Magyar Kultúrkert egyik megálmodója már Amerikában született, mégis 

szinte tökéletesen beszéli anyanyelvét. 

Találkozás két székely emberrel, akiket magyarságuk miatt hurcolt meg a 

diktatúra 

A székelykeresztúri Csézár Lajos azt vallja, ő nem hőse, hanem áldozata az 1956-os 

forradalomnak. Hat évvel a forradalom után, 16 éves korában iskolájából megbilincselve 

vitték el, onnan pedig Marosvásárhelyre. Azzal vádolták, hogy szervezetet hozott létre, 

melynek célja a fegyverbeszerzés volt egy forradalomhoz, a magyarországi mintájára.  

 

Térkép 

2016. november 12. - Duna World 

Az 1,2 milliós romániai magyarság csaknem fele szórványban él. A máramarosszigeti 

Szamosardón, ahol a lakosok csaknem 95% magyar nemzetiségű, négy év szünet után ismét 

megnyílt a szórványkollégium, amely Máramaros megye egyetlen bentlakásos iskolája. A 

településen már az '50-es években is működött az iskola a környékbeli tanulók számára. A 

létszám csökkenése miatt 2012-ben bezárták, az intézmény vezetője azonban úgy gondolta, 

hogy meg kell mentenie az iskolát, hogy anyanyelvükön tanulhassanak a diákok, ezért 

toborzásba kezdett a szórványban. 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-11-13-i-adas-2/
http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-11-12-i-adas/
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A Máramaros megyei Hosszúmezőn két éve alakult meg a cserkészcsapat. A településen a 

cserkészetnek nem volt hagyománya eddig, de egy Magyarországról ideköltözött édesanyának 

köszönhetően most már van jelene. 

Kárpátalján a magyarság egy nagy tömbben az alföldi, sík részén él. A Tisza, a Latorca és a 

Borza felső folyásának vidékén pedig szórvány van. A magyarok által lakott települések száma 

Kárpátalján 114.  

A Kárpátalján, szórványtelepülésen élő magyarokat az asszimiláció egyre nagyobb mértékben 

veszélyezteti. A szláv közösségbe való beolvadás megakadályozása érdekében arra lenne 

szükség, hogy a szórványtelepüléseken is lehessen már kisgyermek kortól magyarul tanulni. 

Természetesen olyan lelkes emberekre is szükség van ehhez, akik a magyarság ügyét szívesen 

viszik. 

A kárpátaljai szórványban található Aknaszlatinán a magyarság a kilenc ezres település 

egynegyedét teszi ki. A község polgármestere, Kocserha János sokat tesz a településért. Az 

elmúlt tíz évben a bányák beomlottak, ezrek munkahelye szűnt meg és ezzel párhuzamosan 

felgyorsult az elvándorlás. A település vezetője a katasztrófa elhárítását és egy új bánya 

megnyitását tartja a legfontosabbnak. 

Magyarul tanulnak Nagybányán a román nemzetiségűek is. Az ingyenes nyelvtanfolyamra 

zömében olyan románok járnak, akik magyar gyökerekkel is rendelkeznek. Az órákat egy 

önkéntes nyugdíjas tartja, aki nagy hangsúlyt fektet a helyes beszédre és a folyamatos 

gyakorlásra. Nagybányán már csak alig több, mint 10%-ban élnek magyarok.  

 

Öt kontinens 

2016. november 12. - Duna World 

Az emlékek, a közös múlt tartja össze az Arizona államban élő Tusson-i maroknyi magyart. 

Nincs egyesület, nincs magyar ház, de a közösség igyekszik évente legalább egyszer találkozni. 

Erre kiváló alkalom már tíz éve az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója. Idén a 

60. évforduló kapcsán csaknem 100-an gyűltek össze, köztük szép számmal amerikaiak is.  

A kanadai Edmontonban nagyszabású rendezvénysorozattal emlékeztek az 1956-os 

forradalom és szabadságharc résztvevői előtt, október 24-29. között. Az ünnepi megnyitón 

Ódor Bálint nagykövet, Szente Anna elnök és Hoppál Péter az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára köszöntötte az egybegyűlteket. A 

rendezvényen fellépett a budapesti Csillagszemű táncegyüttes.  

A Melbourne-i magyarok szintén megemlékeztek az 1956-os eseményekről, a Magyar 

Központban tartott ünnepségen részt vett Áder János köztársasági elnök is. 

Sydneyben a reformáció fél évezredes évfordulójára emlékeztek a helyi református 

templomban. Luther Márton 1517 október 31-én szögezte ki 95 tételét a Wittenbergi vár 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-11-12-i-adas-2/
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kapujára. A protestáns egyházak ezt a dátumot hivatalosan a reformáció kezdetének tartják. A 

Sydney-i Református egyház is ennek állított emléket a közelmúltban. 

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Közmédia ebben az évben a Jónak lenni jó 

kampány a Magyar Református Szeretetszolgálatot támogatja. A jótékonysági műsorfolyamot 

december 18-án láthatják a közmédia csatornáján. 

Németországban egy különleges kiállítással emlékeznek az 1956-os forradalom és 

szabadságharcra, a berlini Collegium Hungaricumban. Pigniczky Réka dokumentum 

filmrendező Németországba menekült magyar forradalmárokkal, magyar szemtanúkkal 

készített interjúkat. 

Prágában és annak környékén a 2011-es népszámlálás alapján mintegy 3000 többségében 

felvidéki származású magyar él. Az utóbbi években azonban egyre többen jönnek 

Magyarországról, Erdélyből és Kárpátaljáról, így becslések szerint több mint 5000 magyar él 

a cseh fővárosban, illetve közvetlen környékén. A családosok száma is jelentős, őket a több 

mint 14 éve működő Iglice Egyesület fogja össze. 

 


