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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Áder János: a zsarnokság helyén néhány napig szabadság virágzott 
2016. november 14. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap 

Az 1956-os magyar forradalom idején, néhány napig szabadság virágzott a zsarnokság helyén 

– mondta az államfő hétfőn Új-Zélandon, Aucklandben, ahol a magyarság képviselőivel 

találkozott. Kiemelte: hatvan éve a magyarok nem életkörülményeik javításáért vonultak az 

utcára, hanem emberi méltóságukért, a szabadságért. Azokban a napokban a nép 

megmutatta: nem vált azzá a megfélemlített tömeggé, amellyé a kommunista diktatúra 

próbálta átnevelni. Úgy fogalmazott: hatvan évvel a történtek után Új-Zélandon is illő 

megköszönni mindazok hűségét, akik erre „az anyaországtól oly távoli pontra” magukkal 

hozták a „szabad” szót és a tapasztalatot, hogy milyen a megszenvedett szabadság. Jó látni, 

hogy ragaszkodásuknak vannak örökösei – fűzte hozzá. Megjegyezte: 1956 decemberétől 1958 

februárjáig több mint ezer magyar érkezett Új-Zélandra, közülük sokan igen hosszú és 

kalandos úton. A helyi vöröskereszt gyűjtést rendezett a magyarok megsegítésére, az első 

összeget az ország akkori miniszterelnöke fizette be – idézte fel az államfő.  

 

Konferenciával, bemutatókkal, koncerttel készül a magyar szórvány napjára a 
Magyarság Háza 
2016. november 14. – MTI, Magyar Idők, hirek.sk, Felvidék Ma 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születése napján, november 15-én ünneplik a Kárpát-

medencei magyar szórvány napját. Mint Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója az M1 

aktuális csatorna hétfői műsorában elmondta, a Magyarság Háza szórványnapi rendezvényét 

kedden délelőtt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyitja meg, majd 

kezdetét veszi az a konferencia, amelyen az érdeklődők helyzetképet kaphatnak a szórvány 

mai helyzetéről. A nap folyamán hagyományos magyar ételek bemutatójával, valamint 

kulturális és gyerekprogramokkal ünnepli a magyar szórvány napját a Magyarság Háza. 

 

Magyar Levente Temerinben: A lehetőségekkel élni kell 
2016. november 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Többnapos vajdasági látogatása során hétfő este Temerint is útjába ejtette Magyar Levente, 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkára, aki a Magyar Kormány által támogatott Prosperitati Alapítvány meghívására 

népes közösségi találkozó keretében ismerkedett meg a temerini és környékbeli nyertesekkel, 

valamint potenciális pályázókkal. Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és 

külügyminisztériumának gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára kiemelte: „Az a tény, 

hogy ma itt lehetek, azt az üzenetet hordozza önök felé, hogy Budapest szívén viseli a temerini 

magyar közösség sorsát.” 
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Petíciógyűjtés a kassai magyar iskola nevének megmaradása érdekében 
2016. november 14. – Felvidék Ma, Új Szó 

A felsőbb szervek meg akarják változtatni a kassai Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola 

elnevezését. A 65 éve működő iskola és annak szülői szövetsége, valamint a Csemadok kassai 

városi választmánya elfogadhatatlannak tartja a változtatást, és a nemzetiségi, illetve emberi 

jogok megsértésének tekinti azt a javaslatot, melyet pár nappal ezelőtt nyújtott be az iskola 

igazgatóságához Kassa Megye Önkormányzata oktatásügyi osztályának vezetősége. „Az iskola 

nevének megváltoztatásáról szóló javaslatot a fenntartónktól, a megyei önkormányzattól 

kaptunk, de mi továbbra is kitartunk a hagyományos név használata mellett” – nyilatkozta 

Csurkó Éva, a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola igazgatója. 

 

„Az egyetem házhoz jön” – Előre tervez a Sapientia 
2016. november 14. – Krónika, transindex.ro 

Előre tervez a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE): a felsőoktatási 

intézmény vezetői hétfőn ismertették a 2017/2018-as tanévre vonatkozó, a felvételivel 

kapcsolatos adatokat, ugyanakkor bejelentették, a jövő héttől tájékoztató körútra indulnak az 

erdélyi iskolákban. Dávid László, az egyetem rektora a kolozsvári sajtótájékoztatón kifejtette: 

Az egyetem házhoz jön című kezdeményezés keretében összesen 18 sapientiás diák hat 

csoportba szerveződve népszerűsíti majd a felsőoktatási intézmény kínálatát a 

középiskolákban. Mint mondta, a következő évben is 32 alapképzéses és 12 mesteris szakon 

várják a jelentkezőket. A következő tanév újdonságának a Sepsiszentgyörgyön induló 

erdészmérnöki és a marosvásárhelyi építészmérnöki szak beindítását nevezte. Tonk Márton, a 

kolozsvári kar dékánja ugyanakkor elmondta: az egyetem tájékoztató körútja november 25-én 

ér véget, és fő üzenete az, hogy a Sapientia használható, minőségi oktatást kínál leendő 

diákjaiknak. 

 

Kelemen: sem az autópálya, sem a vasúthálózat nem etnikai ügy 
2016. november 14. – transindex.ro, maszol.ro 

Erdély jövőjéről, infrastruktúráról, vidékfejlesztésről, illetve a kommunizmus idején 

államosított földek visszaszolgáltatásáról beszélt Nagyváradon tartott sajtótájékoztatóján 

Kelemen Hunor szövetségi elnök. Elmondta, sem az autópálya, sem a vasúthálózat, sem pedig 

a megművelhető terület nem etnikai ügy: a román és a magyar embereket ezek a kérdések 

egyformán érintik. Az RMDSZ elnöke hosszasan beszélt arról a törvényről (165/2013), 

amelyet 2015 decemberében fogadott el a Cioloș-kormány sürgősségi kormányrendelettel, és 

amely kimondja: a földvisszaszolgáltatási folyamatnak be kell fejeződnie 2017. január 

elsejéig. Azok a területek, amelyeket nem sikerült visszaszolgáltatni, visszakerülnek az állami 

földalapba.  
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Az ALDE 10 százalék fölött teljesítene és együttműködne az RMDSZ-szel 
2016. november 14. – transidnex.ro 

A Demokraták és Liberálisok Szövetsége (ALDE) kétszámjegyű eredményt szeretne elérni a 

választásokon, és ezzel meg szeretné erősíteni harmadik helyét a pártok versenyében - 

nyilatkozta hétfőn Călin Popescu-Tăriceanu, a párt társelnöke. Azt mondta: az ALDE a 

választások után dönt arról, hogy kivel akar együttműködni, de leszögezte: "nincs olyan 

változat", amelyben a Nemzeti Liberális Párt (PNL) helyet kapna. Az ALDE társelnöke szerint 

az RMDSZ lehetne egyike azoknak a pártoknak, amellyel a parlamenti választások után az 

ALDE együttműködne. "A választások után nyitottak vagyunk az együttműködésre. Többször 

hangsúlyoztam, hogy nagyon jó kapcsolatunk volt az RMDSZ-szel, majd meglátjuk, hogy az 

RMDSZ-nek lesz-e hajlandósága velünk együtt belépni a kormányba" - mondta Popescu-

Tăriceanu.  

 

Szociális és munkaügyekre fókuszálna 
2016. november 14. – Bihari Napló 

Hétfő reggel sajtótájékoztató helyszíne volt az RMDSZ ideiglenes székháza, melynek 

keretében Cseke Attila megyei elnök bemutatta a szenátorjelölt-lista II. helyén álló Derzsi 

Ákost. Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke szerint Derzsi Ákos az 

erdélyi magyar közösség egyik, de az is lehet, hogy a legjobb szociális- és munkaügyi 

szakembere. Azt mondta róla: a Tăriceanu-kormányban már bizonyított, szakmai tekintélyt 

vívott ki magának, majd a 2008-2012 közötti parlamenti ciklusban képviselőként szintén 

ezen a területen tevékenykedett. Ma a Caritas Catolica ügyvezető igazgatója, és a Nagyváradi 

Római Katolikus Püspökség ajánlására került az RMDSZ szenátorjelölti listájának második 

helyére. 

 

A KREK támogatja az RMDSZ-t 
2016. november 14. – Bihari Napló, Krónika 

Hétfőn a KREK nevében Csűry István püspök és Forró László főjegyző tanácskozásra hívta a 

Partium magyar önkormányzati elöljáróit, valamint parlamenti képviselőit a székházba. „A 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület támogatja az RMDSZ-t”- így foglalta össze 

röviden a tanácskozás végén ennek lényegét Forró László főjegyző. Tekintettel ugyanis arra, 

hogy romániai, s ezen belül partiumi magyarságunk a december 11-i parlamenti választás 

kapcsán újabb megmérettetésre készül, a KREK vezetése szükségesnek tartotta nemcsak az 

egyházi és világi vezetők egységes fellépését, de ugyanakkor az egyértelmű érték- és 

irányjelzést is, melynek jegyében ismételten tanácskozásra hívta a Partium magyar 

önkormányzati elöljáróit, illetve törvényhozóit. 

 

Nyelvhasználati gondok a hétköznapokban 
2016. november 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nyelvhasználat időben és térben címmel tartottak előadás-sorozatot hétfőn Csíkszeredában a 

magyar nyelv napja alkalmából a Hargita Megyei Kulturális Központ, a Hargita Megyei 

Tanács, a Sapientia EMTE humántudományok tanszéke és a Spektrum Oktatási Központ 
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szervezésében. A rendezvényen egyetemi tanárok, szakemberek értekeztek a magyar nyelv 

használatának történelmi aspektusairól, az aktuális gyakorlatokról és veszélyekről. Péntek 

János akadémikus, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke A magyar nyelv 

kiteljesedése és felemelkedése. Az 1844. évi II. törvénycikk címmel tartott előadást. A napot 

2011 óta november 13-án ünneplik Kárpát-medence-szerte, ugyanis 1844-ben ezen a napon 

lett hivatalos a magyar nyelv az államigazgatásban és a közoktatásban. 

 

MÚRE-tanácskozás Nagyenyeden 
2016. november 14. – Nyugati Jelen 

Nyelvében él a nemzet, tartja a közmondás. A legveszélyeztetettebb erdélyi magyar 

közösségek, a szórványban élők számára ez fokozottan érvényes. A templom és iskola 

klasszikus párosa mellett az anyanyelvű média – illetve a politikai képviselet és a civil szféra – 

a nemzeti megmaradás egyik kiemelkedően fontos tartópillére. Mégis mi a helyzet a 

szórványban? A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MURE) második alkalommal 

szervezte meg a hétvégén Nagyenyeden, a Magyar Szórvány Napja alkalmából tanácskozását 

a szórvány sajtó helyzetéről. 

 

„Lehessen magyarul is ügyet intézni” – ezért szükséges a nyelvi jogok 
kiszélesítése 
2016. november 14. – maszol.ro 

Legyen a magyar a második hivatalos nyelv ott, ahol a magyarok többségben élnek; 

csökkenjen a felére az anyanyelv-használati küszöb azért, hogy minden olyan településen, 

ahol a lakosság egytizede magyar, lehessen magyarul is ügyet intézni – tűzte ki célul 

választási programjában az RMDSZ. Székelyföldön és Kolozsváron néztek utána, mit 

jelentenének a magyar közösség számára ezek az intézkedések, illetve milyen értékben 

érvényesülnek a jelenlegi törvények. 

 

Kósa Lajos: sikeres RMDSZ nélkül nincs sikeres Románia 
2016. november 14. – maszol.ro 

„Meggyőződésem, hogy sikeres RMDSZ nélkül nincs sikeres Románia, és sikeres Románia 

nélkül nincs sikeres RMDSZ” – jelentette ki Kósa Lajos, Fidesz frakcióvezetője hétfő este 

Nagyváradon a Kelemen Hunor szövetségi elnökkel és az RMDSZ Bihar megyei jelöltjeivel 

közös sajtótájékoztatóján. A magyarországi politikus a szövetség Bihar megyei 

kampányindító rendezvényére érkezett a Körös-parti városba, vele tartott Pajna Zoltán, a 

Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke is. Kelemen Hunor egyházi vezetőkkel, 

pedagógusokkal, partiumi és bánsági polgármesterekkel is találkozott a kampánynyitó előtt. 

 

A szabályzat módosításával „zárná ki a politikát” a képviselő-testület üléseiről 
Bakos Levente 
2016. november 15. – Krónika 
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http://www.maszol.ro/index.php/valasztasi-kampany/72539-kosa-lajos-sikeres-rmdsz-nelkul-nincs-sikeres-romania
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A gyorsabb és hatékonyabb munka érdekében módosítaná a marosvásárhelyi önkormányzat 

szervezeti és működési szabályzatát Bakos Levente RMDSZ-es tanácsos. Az önkormányzati 

képviselő azt szeretné, hogy a tanácsülés ne politikai nyilatkozatok és az egyéni érvényesülés 

helyszíne legyen. A városháza honlapján tanulmányozható határozattervezet összeállítója – 

aki az egyik legrégebbi marosvásárhelyi tanácsos – érdeklődésünkre elmondta: szigorúbb 

működési szabályzatot szeretne. „Tudomásom szerint legutóbb 2010-ben módosították a 

szabályzatot, azóta több törvény és szabály változott, amelyet figyelembe kellett volna venni. 

A szakbizottságokban, de a tanácsüléseken is azt tapasztalom, hogy az új képviselők új 

hozzáállással és értékrenddel érkeztek, így a szabályzatot erre odafigyelve kell átalakítani. 

Hogyha a jegyzővel egyeztetve sikerül a már benyújtott tervezetet megfelelőre gyúrni, és azt a 

szakbizottságokban áttárgyalni és elfogadtatni, akkor mindenki jobban betartja majd a benne 

foglaltakat” – mondta Bakos. 

 

40 millió forint támogatás a Gömöri Református Egyházmegyének 
2016. november 14. – hirek.sk 

A Gömöri Református Egyházmegye a bátkai templomban ünnepi istentiszteleten adott hálát 

a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériuma által folyósított támogatásból 

megvalósult beruházásokért. Az egymilliárd forintos támogatási összegből a Gömöri 

Egyházmegye mintegy 40 millió forintot, azaz közel 130 ezer eurós támogatást kapott 16 

beruházásra, főként parókiák, templomok ill. közösségi házak felújítására. Fazekas László, a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke elárulta, hogy ez eddig a legnagyobb 

támogatás, amit a Gömöri Egyházmegye kapott. 

 

Csütörtökön kezdődik Kassán a harmadik visegrádi nemzetközi ifjúsági 
konferencia 
2016. november 14. – MTI, Magyar Idők 

Csütörtöktől vasárnapig tartják Kassán a harmadik visegrádi nemzetközi ifjúsági 

konferenciát, amelyen a visegrádi országok ifjúsági szervezetei mellett a Kárpát-medencei 

államok hasonló társulásai is részt vesznek - jelentették be az eseményt rendező Fidelitas és 

Via Nova Ifjúsági Csoport vezetői hétfői közös sajtótájékoztatójukon. Böröcz László, a 

Fidelitas elnöke elmondta: nagyon fontosnak tartják a szoros együttműködést a Kárpát-

medencei magyar ifjúsági közösségekkel.  

 

A kormány megvizsgálja a Pro Civis beadványait 
2016. november 14. – Felvidék Ma 

A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala foglalkozik azokkal a beadványokkal, amelyekben a 

Pro Civis Polgári Társulás a kisebbségi nyelvhasználati törvény be nem tartását sérelmezte. A 

Pro Civis Polgári Társulás a Nyugat-Szlovákiai Energetikai Vállalat hozzáállását panaszolta 

be. A vállalat ugyanis nem tartja fontosnak, hogy a berendezésein a kisebbségek anyanyelvén 

is feltüntesse az emberi életre, egészségre és biztonságra veszélyes körülményekre 
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http://www.hirek.sk/hitelet/20161114122224/40-millio-forint-tamogatas-a-Gomori-Reformatus-Egyhazmegyenek.html
http://magyaridok.hu/kulfold/csutortokon-kezdodik-kassan-visegradi-nemzetkozi-ifjusagi-konferencia-1174963/
http://magyaridok.hu/kulfold/csutortokon-kezdodik-kassan-visegradi-nemzetkozi-ifjusagi-konferencia-1174963/
http://felvidek.ma/2016/11/a-kormany-megvizsgalja-a-pro-civis-beadvanyait/
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figyelmeztető táblák szövegeit. Teszi ezt annak ellenére, hogy a kisebbségi nyelvhasználati 

törvény kötelezi erre. A társulás 36 községben 117 hiányosságot talált, ezeket lefotózta, 

dokumentálta és elküldte a kormányhivatalba. 

 

Mélyponton a szlovákiai oktatás 
2016. november 14. – hirek.sk 

Kevés pénz, alacsony pedagógusbérek, kevés óvoda, romló eredmények, roma gyermekek 

kirekesztése, idősödő pedagógusok – az Európai Bizottság nemzetközi értékelése alapján 

ezekkel a tényezőkkel is szembesülni vagyunk kénytelenek, ha a szlovákiai oktatás 

színvonaláról beszélünk. Az értékelés nem fordít külön figyelmet a nemzeti kisebbségek, így a 

magyar oktatásügy helyzetére sem. 

 

Beszéljünk iskoláink jövőjéről! - November 16-án Dunaszerdahelyen 
2016. november 14. – hirek.sk 

A TANDEM nonprofit szervezet, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a Magyariskola.sk 

portál Beszéljünk iskolánk jövőjéről címmel közös projektet indítottak. A kezdeményezés 

célja, hogy nyilvános párbeszéd induljon az iskoláink jövőjéről, s ebbe a párbeszédbe 

bevonják a szülőket is. Az elkövetkező ilyen összejövetelre Dunaszerdahelyen kerül sor 

november 16-án, 17.00 órai kezdettel. 

 

Kupuszinán ünnepelték a Magyar Szórvány Napját 
2016. november 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Országgyűlés tavaly november 3-án a Kárpát-medence szórványmagyarságának 

napjává nyilvánította november 15-ét, Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király 

születésnapját. A kezdeményezés Böjte Csaba ferences atyától eredt és a Kárpát-medencei 

Képviselők Fóruma is felkarolta. Az ünnepnappá nyilvánítást követően a Magyar Nemzeti 

Tanács is beemelte a vajdasági magyarság ünnepnapjai és jeles napjai sorába a magyar 

szórvány napját. A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség idei, első alkalommal 

megrendezett központi ünnepségének egy nappal a jeles dátum előtt a kupuszinai Petőfi 

Sándor Művelődési Otthon szolgált helyszínéül. 

 

Topolya: Az 1944-45-ös ártatlan áldozatokra emlékeztek 
2016. november 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

1944 őszén, majd 1945 első napjaiban nagyon sok olyan ártatlan embert is kivégeztek a 

vajdasági magyarlakta településeken, akik egyetlen bűne az volt, hogy magyarok voltak. 

Topolyán 1944. november 14-e éjszakáján vitték el a legtöbb embert, akik közül sokan nem 

tértek többé vissza. A nyugati temetőben emléktábla és emlékkereszt őrzi az áldozatok 

emlékét. 

 

MNT: Sikeres volt a kisiskolások kirándulássorozata 
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http://www.hirek.sk/itthon/20161112111119/Melyponton-a-szlovakiai-oktatas.html
http://www.hirek.sk/itthon/20161114191118/Beszeljunk-iskolaink-jovojerol-November-16-an-Dunaszerdahelyen.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20831/Kupuszinan-unnepeltek-a-Magyar-Szorvany-Napjat.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20828/Topolya-Az-1944-45-os-artatlan-aldozatokra-emlekeztek.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20827/MNT-Sikeres-volt-a-kisiskolasok-kirandulassorozata.html
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2016. november 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájában kiemelt helyet kapnak az iskolai 

kirándulások, amelyek célja, hogy a vajdasági magyar kisdiákok megismerkedjenek Vajdaság 

történelmével, kultúrájával és építészeti örökségével. Az MNT költségvetéséből kiválasztott 

eszközök segítségével, valamint a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. támogatásával az idén 76 általános iskola 3129 diákja és 225 pedagógusa vett 

részt ezeken a kirándulásokon, amelyek keretében a gyerekek Szabadkára, Újvidékre vagy 

Belgrádba látogattak el – mondta Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó Bizottságának tagja. 

 

A Prosperitati új pályázati kiírásai 
2016. november 14. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Többnapos látogatáson népszerűsíti a Magyar Kormány támogatásával a Prosperitati 

Alapítvány által kiírt gazdaságélénkítő pályázatokat a magyar külgazdasági és 

külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. Magyar Levente és 

küldöttsége hétfő reggel Vajszkán kezdte körútját, majd Bácsra is ellátogattak. Mintegy 

háromezren pályáztak eddig Vajdaságból, és kétezer-ötszáz körül van a nyertes pályázatok 

száma – mondta el a magyar államtitkár. Hozzátette, akik megfeleltek a formai 

követelményeknek, pozitív elbírálásban részesültek, de a program java azonban csak most 

következik. 

 

A Magyar Szórvány Napja Bácskertesen 
2016. november 14. – Magyar Szó 

A Kárpát-medencei magyar közösségekben Idén másodízben rendezték meg a Magyar 

Szórvány Napját, az idei ünnephez a vajdasági magyarság is csatlakozott a Magyar Nemzeti 

Tanács és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség révén. Idén a Vajdasági Magyar 

Művelődési Szövetség az MNT támogatásával első ízben szervezte meg a Magyar Szórvány 

Napját. Az ünnepi rendezvényt hétfőn 17.00 órai kezdettel tartották meg Bácskertesen 

(Kupuszinán), a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület székházában. 

 

Bocskor Andrea: Veszélyben a kisebbségi nyelvhasználat az ukrán oktatásban 
2016. november 15. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Az Európai Parlament Külügyi Bizottságának múlt heti ülésén részt vett Ivanna Klympush-

Tsintsadze, Ukrajna euro-atlanti és európai integrációs ügyekért felelős miniszterelnök-

helyettese. Bocskor Andrea kárpátaljai származású EP-képviselő a nemzeti kisebbségek 

nyelvhasználati jogait sértő oktatásügyi reformok kapcsán kérdezte az ukrán politikust. 

Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP képviselője a vízummentességgel kapcsolatban 

megerősítette, hogy az EP-képviselők nagy többsége – nem csak szimbolikusan – támogatja 

Ukrajna mielőbbi vízummentességét. Továbbá a miniszterelnök-helyettes közbenjárását kérte 

a napirenden lévő nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogait sértő oktatásügyi reformok 

ügyében.  
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http://pannonrtv.com/web2/?p=298059
http://www.magyarszo.rs/hu/3213/kozelet/156077/A-Magyar-Sz%C3%B3rv%C3%A1ny-Napja-B%C3%A1cskertesen.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/bocskor-andrea-veszelyben-a-kisebbsegi-nyelvhasznalat-az-ukran-oktatasban/
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Tisztújító közgyűlés a KMKSZ ISZ Beregszászi Alapszervezetében 
2016. november 15. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének (KMKSZ ISZ) Beregszászi 

Alapszervezete tisztújító közgyűlést tartott november 11-én. Az eseménynek a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Jász-Nagykun-Szolnok megye terme adott 

otthont. A közgyűlésen jelen volt Torzsa István, a Magyarország Beregszászi Konzulátusának 

konzulja, Molnár D. István, a KMKSZ Beregszászi Alapszervezetének elnöke, Dobsa István, a 

KMKSZ ISZ elnöke, Répási István, a Beregszászi Polgármesteri Hivatal külkapcsolati 

referense, Bedő Zita, a II. RF KMF Hallgatói Önkormányzatának alelnöke. 

 

A kárpátaljai oktatás helyzetéről is tárgyaltak a Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala éves konferenciáján 
2016. november 15. – karpatalja.ma 

Érsekújvárott, a Panoráma kultúrház épületében tartotta éves konferenciáját a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztala november 11-én és 12-én. A két napos rendezvény első napján az 

oktatási és forrásteremtési kérdésekről volt szó. Az oktatási panel blokkjainak célja az volt, 

hogy érdekfeszítő előadásokkal és beszélgetésekkel serkentsék a közgondolkodást az 

iskolaügy területén. Orosz Ildikó a kárpátaljai oktatási rendszer múltjáról, valamint a 

jelenlegi nehézségekről tartott előadást – rámutatva a szlovákiai párhuzamokra és 

különbségekre. 

 

Völgyifaluban megválasztották a HK új tanácstagjait 
2016. november 14. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap Völgyifaluban előrehozott választásokat tartottak, amelynek során a választópolgárok 

megválasztották a Helyi Közösség új tanácstagjait. 

 

Magyar Szórvány Napja a Pazmaneumban 
2016. november 14. - Volksgruppen 

Mit jelent az, hogy szórvány? Mi a különbség a szórvány és a diaszpóra között? Mióta 

ünneplünk magyar szórvány napját és miért? Mit üzennek nekünk a szórványvidékek 

hitvalló, vértanú, boldog és szent nagyjai? Ezekre a kérdésekre kaphatnak választ az 

érdeklődők november 16-án, szerdán este a Pázmáneumban. 

 

Őszi-téli évad a Collegium Hungaricumban 
2016. november 14. - Volksgruppen 

Gazdag programot kínál az őszi-téli évadban a Balassi Intézet-Collegium Hungaricum 

Bécsben, erről árulkodik a színes programfüzet is: gyermekszínház, tudományos konferencia, 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tisztujito-kozgyules-a-kmksz-isz-beregszaszi-alapszervezeteben/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/a-karpataljai-oktatas-helyzeterol-is-targyaltak-a-szlovakiai-magyarok-kerekasztala-eves-konferenciajan/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/a-karpataljai-oktatas-helyzeterol-is-targyaltak-a-szlovakiai-magyarok-kerekasztala-eves-konferenciajan/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174437305
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2808836/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2808889/
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modern táncfesztivál, kiállítás és az idén másodszor megrendezésre kerülő „Intonation 

Ungarn” című zenei fesztivál is várják az érdeklődőket. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. november 15. – Kossuth Rádió 

 

Szombat délután tüntetést tartottak Marosvásárhelyen a Római Katolikus 

Teológia Líceumért 

Szombat délután tüntetést tartottak Marosvásárhelyen, a Római Katolikus Teológia 

Líceumért, amelynek létrehozása törvényességét és működése jogszerűségét kérdőjelezte meg 

nemrégiben az Országos Korrupcióellenes Ügyészség. A hatóság bűnvádi eljárást indított a 

felekezeti iskola igazgatója Tamási Zsolt és az iskola működését jóváhagyó Maros megyei 

Főtanfelügyelőség vezetője ellen. A Ne hagyjuk az iskolát demonstrációt a Római katolikus 

Státus Alapítvány szervezte, ez az alapítvány kezdeményezte a felekezeti iskola létrehozását.  

 

Kolozsváron, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben is 

tüntettek szombaton 

Nemcsak Marosvásárhelyen, hanem Kolozsváron, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és 

Szatmárnémetiben is tüntettek szombaton délután a Római Katolikus Gimnázium és a 

magyar nyelvű egyházi iskolák védelmében. Kolozsváron becslések szerint ötszázan voltak a 

Főtéren. A helyszínen volt a Határok nélkül riportere is. 

 

Brenzovics: a magyar-ukrán miniszterelnöki találkozó egyik legfőbb kérdése a 

magyar anyanyelvű oktatás ukrajnai biztosítása 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az ukrán parlamenti 

képviselő szerint a magyar-ukrán miniszterelnöki találkozó főbb kérdései a magyar 

anyanyelvű oktatás ukrajnai biztosítása, és a két ország közötti infrastrukturális fejlesztések 

lesznek. Az új határátkelőhelyek nyitása, és a Beregszászt elkerülő autóút kérdése már 

évtizedes problémák.  

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-14_18:30:00&ch=mr1
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Somorján felavatták Mátyás király szobrát a városháza előtti téren 

Somorján felavatták Mátyás király szobrát a városháza előtti téren. A szoborállítással nem 

minden somorjai értett egyet. A Mátyás-szobrot Bárdos Gábor polgármester és Lebó Ferenc 

győri szobrászművész, a szobor alkotója, közösen leplezték le.  

 

Egyre erősödik az elvándorlás a Délvidékről 

Riasztó adatok érkeznek a délvidéki magyarságról: mintegy 20 %-ra tehető azok száma, akik 

elhagyták szülőföldjüket. A problémát tetézi a magyar-magyar megosztottság.  Lehet-e még 

talpra állás? - kérdezi Bata Jánost, az Aracs közéleti  konzervatív folyóirat főszerkesztőjét a 

Határok nélkül riportere. 

 

Kelemen Hunor: a tömbben és szórványban élő erdélyi magyarok egymásra 

vannak utalva 

Kelemen Hunor szerint a tömbben és szórványban élő erdélyi magyarok egymásra vannak 

utalva, és ez az egymásrautaltság lépésekre kötelezi a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetséget.  Elnöke az erdélyi Besztercén a magyar szórvány napja alkalmából szervezett 

rendezvényen beszélt erről vasárnap. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

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

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

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

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

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

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

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

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

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

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

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

