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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: a magyar nemzet csak akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrész 
megmarad 
2016. november 15. – M1, hirado.hu, Magyar Idők, maszol.ro 

Az Országgyűlés 2015. november 3-án a határon túli magyarság iránt viselt, az 

alaptörvényben rögzített felelősségnek megfelelve november 15-ét, Bethlen Gábor (1580-

1629) erdélyi fejedelem születésének és halálának napját a magyar szórvány napjává 

nyilvánította. Ebből az alkalomból adott interjút Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 

közmédia M1 aktuális csatornájának. A magyar nemzet csak akkor tud megmaradni, ha 

minden nemzetrész megmarad. Ehhez szükség van egy erős anyaországra, és meg kell 

erősíteni a Kárpát-medence magyarlakta térségeit, továbbá meg kell tartani a nyugati 

világban való diaszpórát, ami nem egyszerű dolog – vélte a miniszterelnök-helyettes. 

 

A szórványnak ugyanakkora figyelmet kell kapnia, mint a többi nemzetrésznek 
2016. november 15. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirek.sk, 

OrientPress, Főtér.ro, Krónika, Kárpátalja.Ma, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A szórványnak ugyanakkora figyelmet kell kapnia, mint a többi nemzetrésznek – emelte ki 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a szórvány napján a Magyarság Házában, 

Budapesten.  Potápi Árpád János ünnepi beszédében rámutatott: az elmúlt években – többek 

között annak köszönhetően, hogy immáron az egész Kárpát-medencében egy külön napot 

szentelnek a számukra – másként gondolkodnak a szórványról. Túlléptek azon a 

gondolkodásmódon, ami a szórványra veszteségként tekintett – hangzott el. Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szerint a szórványban élők közül nagyon sokan nem 

szórványöntudattal élnek, ami biztató a jövőre nézve. Ugyanakkor probléma, hogy a 

szórványban egyre alacsonyabb arányban vesznek részt a választásokon – jegyezte meg. 

Az elmozdulás iránya a helyi "közösségcentrikus" önszerveződések lehetnek – vélte a 

kutatóintézet igazgatója. 

 

Szijjártó: Romániában szisztematikusan zaklatják a magyarokat 
2016. november 15. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Főtér.ro, 888.hu, Magyar 

Idők, Lokál, Magyar Hírlap 

Bár van olyan ország, amellyel rosszabbak a kapcsolatok, mint korábban, másokkal viszont 

jobbak, így összességében még sosem volt olyan kiegyensúlyozott és jó a kapcsolatrendszer a 

szomszédos országokkal, mint most – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságában tartott éves 

meghallgatásán, kedden. Szijjártó Péter hangsúlyozta: pragmatikus politikára van szükség a 

szomszédos országokkal kapcsolatban. „A jó kapcsolat egy országgal nem jelenti azt, hogy 

minden rendben van, de törekedni kell arra, hogy minél több nyitott kérdést lezárjanak" – 

vélekedett. A külügyminiszter az erdélyi magyarsággal kapcsolatban elmondta: jó 
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együttműködésre törekednek Romániával, amely Magyarország második legnagyobb 

exportpiaca, sok uniós kérdésben azonos állásponton van Budapest és Bukarest. „De a 

magyar kormánynak, Magyarországnak elfogadhatatlan, hogy korrupcióellenes fellépésre 

hivatkozva a román hatóságok szisztematikusan zaklatják a magyar nemzetiségű 

tisztségviselőket, embereket. A nyelvtörvény, a zászló- és szimbólumhasználat, és a restitúció 

olyan ügyek, amelyeket folyamatosan napirenden kell tartani, de várhatóan nem lesz 

előrelépés, mert a közeljövőben választás lesz az országban" – utalt Szijjártó a december 11-i 

parlamenti megmérettetésre. 

 

Érvényben marad Tőkés kitüntetésének visszavonása 
2016. november 15. – Krónika, Főtér.ro, Magyar Idők, Vajdaság Ma 

Elutasította a bukaresti táblabíróság Tőkés László európai parlamenti képviselő keresetét, 

amelyben a román állami kitüntetését visszavonó elnöki rendelet megsemmisítését kérte – 

derült ki kedden az interneten közzétett ítéletből. Az ítélet szerint a bukaresti táblabíróság 

megalapozatlannak találta Tőkés László keresetét, amelyben a kitüntetését visszavonó elnöki 

rendelet eltörlését kérte. Az ítélet nem jogerős, ellene a legfelsőbb bírósághoz lehet 

fellebbezni a felek kiértesítésétől és az indoklás közzétételétől számított 15 napon belül. 

Romániában tucatnyi olyan embernek – köztük a korrupcióért több ízben bebörtönzött 

Adrian Năstase volt miniszterelnöknek – van a birtokában a Románia Csillaga, akiket 

szabadságvesztésre ítéletek, és akiktől a törvény szerint vissza kellett volna vonni a 

kitüntetést. 

 

Cseke: 21. századi infrastruktúrát kell teremteni Erdélyben 
2016. november 15. – transindex.ro 

„Ma Romániában az, aki vonatra száll, nem tudja, mikor fog megérkezni, aki pedig kocsival 

közlekedik, az autópályák hiánya miatt nem halad, leginkább egy helyben áll a dugók, 

útlezárások okán" – mondta Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szenátorjelöltje kedden, 

reflektálva a nagyváradi sajtótájékoztatón Kelemen Hunor szövetségi elnök által hétfőn 

bemutatott tervekre. „Az erdélyi autópálya-építéseket lassan húsz éve tervezik, majd 

újratervezik. Egyre inkább úgy tűnik, ez csak nekünk, magyaroknak, Szövetségünknek fontos. 

Ezért az RMDSZ úgy döntött és választási ajánlatunkban ezt meg is fogalmaztuk, hogy 

bármilyen pártszínű leendő kormány támogatásának egyik sarok-feltétele, hogy befejezi az 

észak-erdélyi és dél-erdélyi autópályákat” – jelentette ki a szenátorjelölt.  

 

Az identitását mindenki próbálja óvni, védeni 
2016. november 15. – Bihari Napló 

Bihar megyében, illetve Nagyváradon járt Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt országos elnöke. 

Exkluzív interjút adott a Bihari Naplónak, melyben többek közt beszélt az RMDSZ-szel való 

együttműködésről, és arra is kitért, miért tartja fontosnak az identitást. 
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Batthyáneum: tovább késlelteti a pert a fordítás 
2016. november 15. – Krónika 

Ismét elhalasztotta az ítélethozatalt a Fehér megyei ítélőtábla a gyulafehérvári Batthyáneum 

ügyében, számolt be az Adevărul napilap online kiadása. A lap szerint a késlekedést az 

okozza, hogy a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye nem fogadja el Batthyány 

Ignác püspök végrendeletének már elkészült román fordítását, az érsekség által megbízott 

fordító pedig nem készült el időre a testamentum szöveghű megfelelőjével. Az épületegyüttes 

visszaszolgáltatása érdekében indított per legutóbb ott akadt el, hogy hiányzott Batthyány 

Ignác 1798-ból származó latin nyelvű végrendeletének a hiteles, az alperes és a felperes által 

is elfogadott fordítása. Október elején a Fehér megyei ítélőtábla jóváhagyta, hogy a fordítást 

az állam részéről dr. Ioan Aurel Pop, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem (BBTE) rektora, az 

érsekség részéről pedig dr. Buzogány Dezső egyháztörténész, a kolozsvári egyetem egyik 

professzora készítse el. Azonban csak előbbi készült el határidőre, az egyház pedig a keddi 

tárgyaláson kifogásokat emelt a fordítás ellen. Az ítélőtábla döntése szerint Buzogány 

Dezsőnek december 6-áig kell elkészülnie saját fordításával, és ekkor tárgyalják a római 

katolikus egyháznak a Ioan Aurel Pop-féle fordítással kapcsolatos fellebbezését is. 

 

A bürokrácia útvesztőiben rekedt a marosvásárhelyi gimnázium tanárainak 
pénze 
2016. november 16. – Krónika 

Nem kaptak fizetést a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium tanárai, mióta az aláírási 

joggal rendelkező Tamási Zsolt igazgatót az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) 

hatósági felügyelet alá helyezte. Hasonló helyzet alakult ki a Maros megyei tanfelügyelőségen 

is: Ştefan Someşan főtanfelügyelő hiányában egyetlen helyettese sem rendelkezik aláírási 

joggal, így a katolikus gimnázium megbízott vezetőjét sem tudják hitelesíteni. Király András 

oktatási államtitkár szerint a problémát a minisztériumi főtitkár kinevezése oldhatja meg. 

 

Nekiment az RMDSZ-nek egy román lap 
2016. november 15. – MTI, MNO 

Etnikai mentelmi jogot követel magának a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ), és ennek érdekében felelőtlen módon radikalizálja az erdélyi magyarságot – írta 

kedden a Hotnews.ro román hírportál a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium 

védelmében rendezett szombati tüntetéseket és a meghurcolt székelyföldi önkormányzati 

vezetők melletti közösségi szolidaritást kommentálva. A korrupcióellenes hadjárat mellett 

következetesen kiálló jobboldali portál publicistája, Dan Tapalaga úgy véli, az RMDSZ 

„túljátszotta a román elnyomókról és etnikai áldozatokról szóló jelenetét”, amelyet szerinte 

mindig eljátszik, amikor „az övéi” ellen kezd vizsgálódni a korrupcióellenes ügyészség (DNA). 
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A választási hatóságnál kopogtatott a DNA 
2016. november 15. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az Állandó Választási Hatóság elnökével, Ana Maria Pătruval kapcsolatban vizsgálódik az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) ploieşti-i kirendeltsége – közölték ügyészségi 

források az Agerpres hírügynökséggel. A feltételezett korrupciós és pénzmosási ügyek 

bizonyos, a decemberben rendezendő parlamenti választásokra beszerzett számítógépes 

programokról szóló szerződésekkel kapcsolatosak. A DNA ügyészei kedden házkutatást 

tartottak az Állandó Választási Hatóság (AEP) bukaresti székhelyén pénzmosás, befolyással 

való üzérkedés és korrupció gyanúja miatt. A vádhatóság az ügyben eddig mindössze annyit 

közölt, hogy munkatársai közintézményben, valamint magánlakásokban tartottak 

házkutatást kedd reggel Bukarestben, valamint Ilfov és Vâlcea megyékben egy 2008-2015 

között elkövetett korrupciós ügy gyanúja miatt. 

 

A romániai magyar oktatás ügyének kopó hamvassága 
2016. november 16.  – Csinta Samu – Magyar Idők 

Ugyanott tartunk, mint huszonhét évvel ezelőtt, mondogatták többen is szombaton, 

miközben tüntetni készültek a marosvásárhelyi Vár sétányra. A korrupcióellenes harc 

világszerte elismert bajnoka, a DNA november elején hatvan napra hatósági felügyelet alá 

vonta Tamási Zsoltot, a Római Katolikus Teológiai Gimnázium igazgatóját, Stefan Somesan 

Maros megyei főtanfelügyelő ellen pedig 30 napos házi őrizetet rendelt el. Hasonló – 

pontosabban a szombati háromezres létszámnál nagyságrendekkel nagyobb – tömeget már 

régóta csak a székely szabadság napján lát a város, lényeges apróság azonban, hogy a 

hagyományosan március 10-én felvonuló tömeg derékhadát más székelyföldi településekről 

érkezők alkotják. Úgy tűnik azonban, az oktatás kérdése – még ha heveny jogsérelem okán is 

– alkalmas arra, hogy akcióra késztesse a közt. 

 

A minisztérium kifogásokat keres 
2016. november 15. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja augusztusban törvénymódosító javaslattal kereste meg a kulturális 

tárcát. A javaslat a rádió és televízió működését szabályozó törvényt és a műsorszórásról és 

műsorsugárzásról szóló jogszabályt kívánta összhangba hozni. A kulturális minisztérium 

válasza ugyan késve, de megérkezett. Őry Pétert, az MKP Országos Tanácsának elnöke ezzel 

kapcsolatban a Felvidék Mának elmondta: „Levelünkre a minisztérium harminc napon túl 

válaszolt, ezzel kapcsolatosan tehát elmondható az is, hogy maga a minisztérium sem tartja 

be a válaszadási határidőt. A válaszlevelet nem a miniszter írta alá, hanem az egyik 

főosztályvezető, válasza elutasító volt, pontosabban azt írták le, miért és hogyan nem lehet 

megoldani a felvetett problémát.  Más kérdés, hogy arról egy szót sem ejtettek, hogy a törvény 

betartását és érvényesítését az állam, így a minisztérium részéről is alapfeladatnak kell 

tekinteni.” 
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Az MKP előterjesztette javaslatait a szociális szolgáltatásokról szóló törvény 
kapcsán 
2016. november 15. – Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Németh Gabriella, az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke találkozott 

Alena Bašistovával, a parlament szociális bizottságának elnökével, aki ígéretet tett, hogy a 

bizottság ülésén előterjeszti az MKP módosító javaslatait a szociális szolgáltatásokról szóló 

törvény kapcsán, illetve azok támogatását kéri koalíciós partnereitől. 

 

Számot adott munkájáról a nemzetiségi kormánybiztos 
2016. november 15. – bumm.sk 

Bukovszky László nemzetiségi kormánybiztos sajtótájékoztatóján számolt be az általa vezetett 

hivatal munkájának eredményeiről. Szó esett az akciótervről, nemzetiségi nyelvhasználati 

jelentésről és az új nemzetiségi kulturális pályázat kiírásáról. Bukovszky a nemzetiségek 

jogállása és helyzete kapcsán tett legfontosabb lépések közül kiemelte  a nemzetiségekhez és 

etnikai csoportokhoz tartozó személyek jogainak védelméről szóló, a 2016-2020 közötti 

időszakra vonatkozó Akciótervet, amelyet a kormány októberben fogadott el. Az akcióterv 

megszavazása szerinte már csak azért is jó hír a nemzetiségek számára, mert ez az első olyan 

anyag, amely koncepcionális módon és a konkrét intézkedések szintjén teremt lehetőséget a 

nemzetiségekhez fűződő kormánypolitika átfogó és széleskörű megvalósítására. 

 

Puss Sándor: Hiszem, hogy a Kárpátaljába fektetett energia sokszorosan 
megtérül 
2016. november 15. – Felvidék Ma 

Több mint egy évtizeddel ezelőtt fogalmazódott meg egy gyermekotthon létrehozásának 

gondolata a kárpátaljai Ráton. A gondolatot tettek követték és november 5-én már fennállása 

tizedik évfordulóját ünnepelte a Szent Mihály Gyermekotthon. A gyermekotthonról, a 

kezdetekről és a tervekről kérdezte a Felvidék Ma portál Puss Sándor felvidéki jezsuita 

szerzetest, aki már a gondolat megszületésekor is jelen volt. 

 

Széchenyi Istvánnak állítottak emlékművet Alsóbodokon 
2016. november 15. – Felvidék Ma 

Paulisz Boldizsár, az alsóbodoki Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola alapítója 

köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a magyar szórvány napján Zoboralja magyarsága gróf 

Széchenyi Istvánra emlékezik és születésének 225. évfordulója alkalmából emlékművet avat. 

 

4,5 millió euró kisebbségi kultúrára 
2016. november 16. – Új Szó 

A kisebbségi kormánybiztos kihirdette a 2017-es pályázatot, január 16-ig várják a 

jelentkezőket. A pályázat mától lesz elérhető a hivatal honlapján. A 4,5 millió euró 50,4%-a – 

2,268 millió – jut a magyar szervezetek tevékenységére. Ez 313 ezer euróval több mint idén. 
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Az összeg 6%-a – 270 ezer euró – fordítható multikulturális és interetnikus programokra, 

erre is pályázhatnak a magyar szervezetek. 

 

Megtarthatja Márai nevét a kassai magyar iskola 
2016. november 16. – Új Szó 

A Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola maga kérvényezte nevének 

megváltoztatását, és amíg a javaslat megjárta a bürokrácia különféle bugyrait, Márai neve is 

eltűnt belőle. Az ügy akkor pattant ki, amikor a kassai Csemadok és az iskola szülői 

szövetsége petíciót indított a Márai név megőrzésére, mert az emberi és kisebbségi jogok 

megsértésének tartja, hogy a felettes szervek azt el akarják venni. A petíció elindítói azt 

állították, két napjuk van arra, hogy minél több aláírást összegyűjtsenek. Ezzel szemben 

csupán adminisztrációs ügyről van szó, egy kérvény kell benyújtani a minisztériumhoz. A 

gondot az jelentette, hogy a gimnáziumot és az alapiskolát hivatalosan is összevonják a 

névváltoztatással, és ennek a ténynek a törvény szerint meg kell jelennie a névben. Kivételt 

azonban lehet kérni, és az iskola meg is kapja. Az iskolafenntartó Kassa megye is támogatja, 

hogy megmaradjon Márai Sándor neve az intézmény elnevezésében. 

 

Deli Andor szervezésében nyílt kiállítás a Duna jegyében az Európai 
Parlamentben 
2016. november 15. – Vajdaság Ma 

Az Európai Parlament brüsszeli épületében ma fotókiállítás nyílt Deli Andor vajdasági EP-

képviselő szervezésében Duna, művész, utazó, szemtanú címmel. A megnyitón jelen volt 

Pásztor István, a Vajdasági Parlament elnöke, Jadranka Joksimović, Szerbia EU-integrációval 

megbízott minisztere, valamint több EP-képviselő. Deli Andor üdvözlő beszédében elmondta: 

a Duna Európa egyik fő jelképe, amely fontos szerepet játszik az emberek összekötésében, 

valamint fontos a turizmus szempontjából is, áll a politikus közleményében. 

 

Kihelyezett konzuli fogadónap volt Nagybecskereken 
2016. november 15. –Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A nagybecskereki CMH iroda szervezésében a mai volt a 21. alkalom, hogy Magyarország 

Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai kihelyezett fogadónapot tartottak, amely során 

átadhatták az érdeklődők a kérelmüket a visszahonosítás, illetve a magyar állampolgárság 

elnyerése céljából. A nagybecskerekieken kívül a környékbeli településekről érkeztek a 

kérelmezők, így voltak Erzsébetlakról, Muzslyáról, Lukácsfalváról, Écskáról, 

Magyarcsernyéről és Tóbáról is. Összesen 112 kérelem került ma átadásra, és mintegy 10 

interjúra volt szükség, hogy leellenőrizzék a kérelmezők magyar nyelvtudását. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/11/16/megtarthatja-marai-nevet-a-kassai-magyar-iskola-fb
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20836/Deli-Andor-szervezeseben-nyilt-kiallitas-a-Duna-jegyeben-az-Europai-Parlamentben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20836/Deli-Andor-szervezeseben-nyilt-kiallitas-a-Duna-jegyeben-az-Europai-Parlamentben.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20835/Kihelyezett-konzuli-fogadonap-volt-Nagybecskereken.html
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MNT: Visszafordítható-e a kivándorlási hullám? 
2016. november 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács keddi, 21. rendes ülésén a tanács tagjai egyhangúlag felszólaltak az 

elvándorlás mértékét és visszafordíthatóságát vizsgáló kutatások szükségessége mellett. Az 

ellenzéki képviselők beadványban kérték a Szerbiában élő magyarság elvándorlását célzó 

kutatás lefolytatását, az ülésen Hajnal Jenő elnök bejelentette: 2015-től folyik ilyen irányú 

kutatás Vajdaságban. Az MNT célja nem az elvándorlás mértékének kutatása, hanem a 

fiatalok szülőföldön való boldogulásának és hazahívásának az ösztönzése – hangsúlyozta 

Hajnal. 

 

A Prosperitati új pályázati kiírását Bácskertesen és Doroszlón is bemutatták 
2016. november 15. – Pannon RTV 

Bácskertesen és Doroszlón is bemutatták kedden délután a Prosperitati Alapítvány új 

pályázati kiírásait. A lakossági fórumokon Magyar Levente gazdaságdiplomációért felelős 

magyar államtitkár ismertette a gazdaságélénkítő csomag új részleteit. A helyiek is választ 

kaphattak kérdéseikre. A politikus elmondta: ez a csomag nem csupán anyagi támogatás, 

hanem a magyarság megmaradásának a záloga. Ezzel azokat a vajdasági magyarokat is 

ösztönözni szeretnék a magyar állampolgárság igénylésére, akik ezt még nem tették meg. 

Emellett a program lehetőséget biztosít a szülőföldön való boldogulásra – fűzte hozzá Magyar 

Levente. 

 

Kúlán és Szivácon is járt Magyar Levente 
2016. november 15. – Pannon RTV 

Nyugat-Bácskában, Kúlán és Szivácon bíztatta pályázásra Magyar Levente, Magyarország 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár a szórványmagyarságot ma délelőtt. Kúla 

Községben mintegy 3000 magyar ajkú lakos él, többségük Kúlán, főleg mezőgazdasággal 

foglalkoznak. Szivácon a 9000 lakosból mindössze 350 magyar. A legnagyobb gondot az 

asszimilálódás, a magyar nyelvismeret elhalványulása okozza. A településen 15 éve nincs 

magyar iskola. A Prosperitati Alapítvány arra bíztatta a lakosságot, hogy igényeljék a magyar 

állampolgárságot és vegyenek részt a pályázatokon. Plusz 5 pontot kapnak az először 

pályázók, valamint a szórvány településeken élők. 

 

Temerinben népszerűsítették a gazdaságélénkítő programot 
2016. november 15. – Pannon RTV 

A vajdasági kistelepüléseket az elnéptelenedés fenyegeti. Rengetegen elvándoroltak, 

külföldön keresnek jobb megélhetést. A magyar állam gazdaságélénkítő programja azt 

hivatott elérni, hogy a kisebbségben élő magyarság a szülőföldéjén boldoguljon és a 

támogatások révén olyan fejlesztéseket érjen el, amellyel konkurens lehet a piacon. A 

programot kedden Temerinben népszerűsítették. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20833/MNT-Visszafordithato-e-a-kivandorlasi-hullam.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=298325
http://pannonrtv.com/web2/?p=298318
http://pannonrtv.com/web2/?p=298264
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A szórványban élők felkarolása 
2016. november 15. – Pannon RTV 

Az idén másodízben hirdette meg a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága a 

Petőfi-programot, azzal a céllal, hogy az anyaország határain kívül rekedt magyar közösségek 

nemzeti identitástudatát erősítse, szorosabbá fűzze a kapcsolatot Magyarország és a 

szomszédos országokban élő magyarok között, de főképp a szórványban élő magyarok 

felkarolása érdekében. A célok megvalósítására ösztöndíjasokat küldött az államtitkárság az 

elcsatolt részek magyar lakta településeire. A fiataloknak az identitás erősítése mellett a 

közösségszervezés, a hálózatépítés, az asszimilálódás csökkentése a feladatuk. 

 

„…az emlékükből építkezve újra és újra meg kell próbálnunk alakítani a 
sorsunkon” 
1956-ra emlékeztek Benében 

2016. november 15. – Kárpátalja 

November 13-án a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Benei Alapszervezete 

emlékműsort rendezett az 1956-os magyar forradalom 60. évfordulója alkalmából a Benei 

Általános Iskola egyik termében, melynek keretében az esemény előtt tisztelgő emlékművet is 

felavattak. A megemlékezést az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. és a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezete támogatta. Dr. Brenzovics 

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

elmondta, az magyar nemzet történelmi mozzanataira emlékezve akaratlanul is felmerülhet 

bennünk az a kérdés, hogy milyen jövő vár ránk a következő századokban 

 

Hogyan váltak az ukrajnai nemzeti kisebbségek az oroszok titkos fegyverévé? 
2016. november 15. – karpatalja.ma 

Furcsa fordulatokkal tarkított időket élünk mostanság a Nyugat kapujában. Miközben 

országunk vezetői két kézzel dörömbölnek bebocsátásért, az őket követő, nemzeti érzelmektől 

túlfűtött hazafiak mintha pont az ellenkezőjéért tennének meg mindent. Túl csábító, mégis 

ijesztő lenne az Európai Unió és annak eszmeisége? Nos, nem tudom, mi áll valójában a 

háttérben, azonban tény, hogy az utóbbi időben egyes ukrán sajtóorgánumok számos 

támadást intéztek legközelebbi EU-s szomszédaink és azok itt élő nemzeti kisebbségei ellen, 

így közvetve az EU által képviselt értékekkel szemben is. 

 

Nacionalista prüszkölések Magyarország állítólagos destabilizációs törekvéseiről 
Ukrajnában 
2016. november 15. – karpatalja.ma 

Magyarország feltételezett ukránellenes tevékenységéről és agresszív revíziós politikájának 

veszélyeiről értekezett a depo.ua hírportálon Olekszandr Nyikonorov újságíró. A fejezetekre 

tagolt orosz nyelvű (!) fejtegetés ukrán fordítását a mostanság a nacionalista írások 

gyűjtőcsatornájává avanzsáló Zakarpattya online is leközölte november 6-án. A szóban forgó 
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http://www.magyarszo.rs/hu/3214/kozelet/156113/A-sz%C3%B3rv%C3%A1nyban-%C3%A9l%C5%91k-felkarol%C3%A1sa.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/11/15/az-emlekukbol-epitkezve-ujra-es-ujra-meg-kell-probalnunk-alakitani-sorsunkon
http://karpataljalap.net/?q=2016/11/15/az-emlekukbol-epitkezve-ujra-es-ujra-meg-kell-probalnunk-alakitani-sorsunkon
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/hogyan-valtak-az-ukrajnai-nemzeti-kisebbsegek-az-oroszok-titkos-fegyvereve/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nacionalista-pruszkolesek-magyarorszag-allitolagos-destabilizacios-torekveseirol-ukrajnaban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/nacionalista-pruszkolesek-magyarorszag-allitolagos-destabilizacios-torekveseirol-ukrajnaban/
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írás célkeresztjében egyértelműen Magyarország és a regnáló vezetése áll. A szerző a magyar 

kormány tevékenységét az ukránellenes politika mintapéldájának nevezi, Orbán Viktort a 

kremli szemléletmód majmolójának, a magyar társadalom nagy részét pedig orosz 

szimpatizánsnak tartja. 

 

„Azokat, akik az életüket adták hazájukért, … hősökként tiszteljük” 
2016. november 15. – Kárpátalja 

Az első világháborúban a katonai és civil áldozatokkal összesen 37 millió ember veszítette 

életét. Ebből „csupán” 8 millióra rúg az elesett katonák száma. Az ő emlékükért gyújtott 

gyertyát november 11-én a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai 

Magyar Cserkészszövetség a munkácsi temetőben, az első világháborús emlékműnél. 

 

Gyertyagyújtás Dercenben 
2016. november 15. – Kárpátalja 

A KMKSZ Derceni Alapszervezete is megemlékezett az I. világháborúban elesett hőseiről 

koszorúzással, illetve gyertya- és mécsesgyújtással a helyi temetőben álló I. világháborús 

emlékműnél. Csatlakozva az anyaországi kezdeményezésű, a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar 

Cserkészszövetség által támogatott gyertyagyújtási akcióhoz, 2016. november 11-én közép-

európai idő szerint 11 óra 11 perckor a helyi KMKSZ-alapszervezet aktivistái, elnökségi tagjai 

is koszorút helyeztek el és gyertyákat gyújtottak a sok viszontagságot megélt, 1939-ben még a 

régi temetőben. 

 

Gyűlésezett a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 
2016. november 15. – Kossuth Rádió 

A hétvégén havi vezetőségi gyűlést tartott a Közép-Burgenlandi Magyar Kultúregyesület 

Kulman Sándor elnökkel az élen. Elsősorban a jövő 2017-es évi programokat tárgyalták meg a 

vezetőségi tagok, hogy a felsőpulyai városi vezetőség nemsokára kiadásra kerülő 

rendezvénynaptárában is szerepeljenek a magyar időpontok és események. 

 

Népcsoportok: új előterjesztések 
2016. november 15. – Kossuth Rádió 

Az elmúlt héten az Osztrák Népcsoport Központ kezdeményezésére másodszorra találkoztak 

az ausztriai népcsoportok egyes képviselői a népcsoportok parlamenti szóvivőivel a 

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

támogatásának előterjesztése, törvénybe iktatása valamint a kisebbségi nyomtatott sajtó 

támogatása volt. A magyar népcsoporttanácsot Hollós József mint a magyar 

népcsoporttanács helyettes elnöke valamint Somogyi Attila és Szemerési Tibor képviselte. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/11/15/azokat-akik-az-eletuket-adtak-hazajukert-hosokkent-tiszteljuk
http://karpataljalap.net/?q=2016/11/15/gyertyagyujtas-dercenben
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2809112/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2809143/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. november 15. – Kossuth Rádió 

Ma van a Magyar Szórvány Napja – Interjú Kövér Lászlóval a Magyar 

Országgyűlés elnökével 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 2011-ben fogadott el határozatott arról, hogy 

november 15-ét - Bethlen Gábor fejedelem születésének és halálának napját a magyar 

szórvány napjává nyilvánítja, 2012-ben a Magyar Állandó Értekezlet az egész Kárpát-

medencére kiterjesztette és az Országgyűlés a 2015-ben törvénybe iktatta. „Ezen a napon 

kitüntetett figyelemmel tekintünk a szórványra, nem azzal a szándékkal, hogy ezen a napon 

megoldjuk a szórvány összes gondját, hanem azt jelezni ezzel a szimbolikus nappal, hogy nem 

felejtjük el őket” - mondta Kövér László az Országgyűlés elnöke műsorunknak adott 

interjújában. Tavaly, az első, immáron törvénybe iktatott szórványnapon, azt mondta a 

Házelnök, hogy "Ami jó Magyarországnak, az egészen bizton jó a külhoni magyaroknak. Csak 

egészben szabad gondolkodni".  

A szerémségi Maradékon a református egyház segíti a magyarság megmaradását 

Tavaly ősszel futótűzként járta be a Kárpát-medence magyar lakta vidékeit, hogy az 500 lelket 

számláló településen - ahol 38  évvel ezelőtt szűnt meg a magyar iskola –  most ismét beindult 

a  magyar nyelvű oktatás.  Halász Dániel maradéki református  lelkészt a további tervekről is 

kérdezte a Határok nélkül riportere.  

Lehangoló a valóság Zoboralján – helyzetjelentés a felvidéki szórványról  

A felvidéki szórványban lehangoló a valóság. Zilizi Zoltán a Nyitra és Vidéke Célalap vezetője 

és az "iskolamentés", illetve racionalizáció fő motorja. Vele beszélgetett a Határok nélkül 

munkatársa a felvidéki szórvány iskolamentési programjáról. 

A Felső-Tisza-vidéken a vasárnapi iskolákat követően a misék, az 

istentiszteletek utáni hittanórákon folytak a magyar nyelvórák, avagy milyen a 

szórványoktatás Kárpátalján? 

Kárpátalján is kevés a magyar gyerek a magyar tannyelvű iskolákban, de annál több az ukrán. 

A szórványban, Rahón már 1988-ban megalakult az első vasárnapi anyanyelvápoló iskola. A 

kezdeményezés követőkre talált a Felső-Tisza-vidéken, ahol a vasárnapi misék, 

istentiszteletek utáni hittanórákon folytak a magyar nyelvórák.  

Felújították a Nagyenyedi Bethlen Kollégiumot 

Felújították a Nagyenyedi Bethlen Kollégiumot, bentlakással bővült a magyarlapádi szórvány 

iskola és átadták a szamosújvári magyar tannyelvű iskolát – jó hírek az erdélyi 

szórványoktatásról. Ezekről szól a Határok nélkül riporterének összeállítása. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-14_18:30:00&ch=mr1

