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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megérkezett Nišbe Orbán Viktor 
2016. november 20. – Magyar Szó, Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar 

hírlap, Magyar Idők 

A szerb kormányfő a magyar miniszterelnököt a legmagasabb állami és katonai tiszteletadás 

mellettl fogadta, felcsendült a magyar és a szerb himnusz is. Nišben kétnapos magyar–szerb 

kormányzati csúcstalálkozót tartanak. Orbán Viktorral együtt a magyar kormány csaknem 

minden minisztere részt vesz a megbeszéléseken, amelyek egyrészt az együttes plenáris 

ülésen, másrészt az érintett magyar és szerb miniszterek kétoldalú találkozóin zajlanak majd. 

A Tiszti Klubban tárgyalnak majd négyszemközt a kormányfők, a miniszteri kétoldali 

találkozókat is itt tartják. Az egyezmények ünnepélyes aláírásának ugyancsak a Tiszti Klub 

lesz a helyszíne. A két ország kormányának együttes plenáris ülése után kerül sor a 

tárgyalások eredményeként megszülető egyezmények aláírására és a miniszterelnökök közös 

sajtótájékoztatójára. 

 

Balog: Az új magyar kampusz nem jelent konkurenciát a vajdasági 
felsőoktatásnak 
2016. november 18. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Szabadkán zárta pénteki vajdasági körútját Balog Zoltán, a magyarországi nemzeti 

erőforrások minisztere miután Újvidéken meglátogatta az Apáczai Diákotthont és az Európa 

Kollégiumot. Zártkörű megbeszélést követően a miniszter és Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke közösen nyilatkozott a sajtónak a találkozó eredményeiről. Pásztor 

István, a VMSZ elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak a Vajdaságba juttatott 

támogatásért. Elmondta, ez a segítség nélkül nem lehetett volna befejezni és működtetni az 

Európa Kollégiumot és az ösztöndíjprogram sem jöhetett volna létre, márpedig ez a két elem 

együtt azért fontos, mert így a családok gyakorlatilag ingyen tudják taníttatni gyermekeiket, 

de ugyanígy megemlítette az oktatási-nevelési támogatást és minden egyéb segítséget. Balog 

Zoltán arról beszélt, hogy Vajdaságban egy gyarapodni, erősödni akaró magyar közösséget 

lát, ehhez a fejlődéshez pedig fontos az erőteljes politikai fellépés, amit a VMSZ tud 

biztosítani. Balog leszögezte, hogy semmi olyan kihelyezett képzést nem támogatnak, és nem 

engedélyeznek, amire nincs szükség Vajdaságban, ezért nyitottak a párbeszédre azokkal, akik 

nem értenek egyet a bejelentett törekvésekkel. 

 

A kárpátaljai magyar férfiak 1944-es elhurcolására emlékeztek Szolyván 
2016. november 19. – MTI, Magyar Idők, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Gyászünnepséggel, emléktáblák avatásával és koszorúzással emlékeztek meg Kárpátalja 

magyar férfilakosságának 1944. novemberi, szovjet lágerekbe történt elhurcolásáról 

szombaton Szolyván, a deportáltak egykori gyűjtőtáborának helyén létesített emlékparkban. 

Az emlékünnepségen Megyesy Jenő miniszterelnöki megbízott tolmácsolta Orbán Viktor 
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kormányfő üdvözletét a több mint hetven évvel ezelőtt ezekben a novemberi napokban a 

sztálini terror áldozatául esett hozzátartozóikra emlékező kárpátaljai magyaroknak. 

Fontosnak nevezte, hogy az Országgyűlés 2016-ot Gulág-emlékévvé nyilvánította, mert ezáltal 

– az emlékezés mellett – a fiatal nemzedékek is megérthetik, mi történt a második 

világháború után. Azért is fontos az emlékezés, hogy többé ne ismétlődhessenek meg az 1944-

1945-ben történtek – tette hozzá. 

 

Emlékmúzeumot és székelykaput avattak Nagykaposon 
2016. november 19. – Felvidék Ma 

A nagykaposi Magyar Közösségi Házban Erdélyi János Emlékmúzeumot adtak át, valamint az 

Erdélyi János Alapiskola Összetartozás Székelykapuját is ünnepélyesen felavatták november 

16-án. A rendezvény díszvendége, ünnepi szónoka Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár volt. Ünnepi beszédében Potápi Árpád János kiemelte Ung vármegye 

szerepét, utalva a régióból származó azon személyiségekre, akik formálói voltak az egyetemes 

magyar történelemnek, illetve a helyi közösségi életnek, majd példaként a kaposi születésű 

Erdélyi János polihisztor munkásságának jelentőségére mutatott rá.  

 

Lezsák: pótolhatatlan a nyugati magyar szórvány szerepe 
2016. november 18. - MTI 

A magyarságnak pótolhatatlan szolgálatot tehet a nyugati szórványközösség, akárcsak annak 

élenjáró képviselői - hangoztatta a Bethlen Gábor Alapítvány pénteki budapesti díjátadó 

ünnepségén Lezsák Sándor parlamenti alelnök, az alapítvány kuratóriumának elnöke. 

Hozzátette: a kérdés az, idehaza "mennyire tudunk élni ezzel a lehetőséggel, észrevesszük-e" a 

nyugati magyarság segítőkészségét és az abban rejlő lehetőséget. Nem mindegy, hogy ki és 

miként tájékoztatja Magyarországról a külföldet - hangsúlyozta Lezsák Sándor, az amerikai 

elnökválasztás eredménye kapcsán kijelentve, "remélhetjük az amerikai magyarok 

legjobbjainak térnyerését a külügyi adminisztráció tájékoztatásában". 

 

Iskolaügy: Soltész szerint megfélemlítik a magyarokat 
2016. november 18. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Soltész Miklós szerint Marosvásárhelyen a Római Katolikus Gimnázium létrehozása miatt 

indított korrupcióellenes eljárás révén a magyarság megfélemlítése zajlik. A budapesti 

Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára minderről Sepsiszentgyörgyön beszélt egy péntek délelőtti 

sajtótájékoztatón, amelyet Kulcsár Terza József képviselőjelölttel, a Magyar Polgári Párt 

(MPP) Kovászna megyei szervezete elnökével közösen tartott. Az államtitkár általában 

helyesnek találta a korrupció üldözését, azoknak a leleplezését, akik törvénytelen eszközökkel 

szereznek vagyont, de úgy vélte: „le lehet bénítani egy önkormányzatot, le lehet bénítani egy 
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országot, ha mindenki retteg", és a felelősök nem merik aláírni a közbeszerzési döntéseket. Az 

államtitkár többek között ezért is tartotta rendkívül fontosnak, hogy az RMDSZ és az MPP 

közösen indulnak a választásokon. Megjegyezte: Kárpátalján és a Délvidéken eredményes volt 

az összefogás, és reményei szerint Erdélyben is az lesz. 

 

Pontosította a Központi Választási Iroda az alternatív küszöb feltételeit 
2016. november 18. – transindex.ro, maszol.ro 

A szenátorok és képviselők megválasztásáról szóló törvény bizonyos előírásainak 

alkalmazásával kapcsolatos határozatot fogadott el csütörtöki ülésén a Központi Választási 

Iroda (BEC). A parlamenti választásokat szabályozó 2015/208-as törvény értelmében 

urnazárás és a jegyzőkönyvek kézhezvétele után a Központi Választási Iroda megállapítja, 

hogy mely alakulatok teljesítették a választási küszöböt, azaz szerezték meg a 

mandátumszerzéshez szükséges minimális szavazatszámot. A parlamenti küszöb mind a 

képviselő-, mind a szenátorjelölti listák esetében az országos szinten leadott érvényes voksok 

5%-át jelenti. Emellett létezik egy úgynevezett alternatív választási küszöb, amely azon 

alakulatok számára is lehetővé teszi a mandátumszerzést, amelyek országos szinten nem 

teljesítették ugyan az 5%-ot, de négy választókerületben sikerült megszerezniük a leadott 

érvényes voksok 20%-át.  

 

Hegedüs Csilla szerint december 11-én a biztonság és a félelem között 
választunk 
2016. november 18. – transindex.ro, maszol.ro 

Borbély László A politika színpadán című könyvét mutatták be tegnap, november 17-én, 

Kolozsváron, a Minerva házban. Az est házigazdája, Hegedüs Csilla képviselőjelölt először a 

könyvet ismertette, majd Tibori Szabó Zoltán beszélgetett az íróval. A kötetlen beszélgetésen 

felmerültek mindazok a problémák, amelyekkel az erdélyi magyaroknak a rendszerváltás óta 

folyamatosan szembe kell nézni.  

 

6000 vizsgálatot végeztek egy hét alatt a Székelyföldön a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai 
2016. november 18. – transindex.ro, Krónika 

Véget ért a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) őszi gyógyító körútja Erdélyben. A 

szervezet önkéntes orvosai kórházban, iskolákban, óvodákban szűrték, vizsgálták és 

gyógyították a rászoruló gyermekeket. 2016 októberében 19 szakorvos és egészségügyi 

szakember vett részt a Gyermekmentő erdélyi útján: csecsemő- és gyermekgyógyászok, 

gyermek neurológus, gyermek fül-orr-gégész, gyermek szemész, szülész-nőgyógyászok, 

gyermek urológus, gyermek bőrgyógyász, kézsebész, mentőápolók, medikus- és 

szakorvosjelöltek. Az orvosok Hargita megyében, a következő helyszíneken vizsgáltak és 

szűrtek: Székelyudvarhely, Karcfalva, Madéfalva, Tusnád, Csíkszentmárton és Csíkszereda. 

Munkájukat iskolákban, óvodákban és a Hargita megyei kórházban végezték. Közel 6000 
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vizsgálatot végeztek egy hét alatt, 33 gyermek esetében javasoltak magyarországi kivizsgálást, 

gyógykezelést vagy műtétet.  

 

Állampolgári kezdeményezésként terjesztették fel Bukarestben Székelyföld 
autonómiatervezetét 
2016. november 18. – transindex.ro, MTI, Erdély Ma, Krónika, Magyar Hírlap 

Állampolgári kezdeményezésként a bukaresti törvényhozási tanács elé terjesztette a 

Székelyföld autonómiatervezetét egy, a Gyergyószéki Székely Tanács (GYSZT) által 

megalakított kezdeményező bizottság - erősítette meg az MTI érdeklődésére Árus Zsolt, a 

GYSZT elnöke pénteken. A szakértőkből álló, a törvényszövegek jogharmóniáját vizsgáló 

törvényhozási tanács november 15-én vette nyilvántartásba a tervezetet. A testületnek 30 

napon belül kell véleményeznie a dokumentumot, amelyet ezzel az állásfoglalással együtt 

további 30 napon belül megjelentetnek a hivatalos közlönyben. Ezt követően elkezdődhet a 

parlament elé terjesztéshez szükséges legalább százezer aláírás összegyűjtése - magyarázta 

Árus Zsolt.  

 

Kelemen: a jelenlegi törvények alapján mindenre rá lehet húzni, hogy korrupció 
2016. november 18. – transindex.ro 

„Nem avatkozunk bele az igazságszolgáltatásba, nem hívtam fel sem ügyészt, sem bírót, sem 

rendőrt, sem senki mást. Mindenki végezze a maga dolgát, ebbe nem szólunk bele. De az 

álláspontomat, a véleményemet elmondhatom én is, más is. Nem hiszem, hogy egy 

demokratikus társadalomban létezhetnek tabutémák, amelyekről nem beszélhetnek sem a 

politikusok, sem az egyszerű polgárok. Lehet, hogy tévedek, és az is lehet, hogy igazam van, 

de mindenképpen jogomban áll beszélni a témáról. Engem nem zavar, ha egy ügyész kifejti a 

véleményét egy politikusról, vagy akárki másról. Nem hiszem, hogy csak úgy el kellene 

fogadnunk, hogy vannak témák, amelyekről tilos beszélni” – nyilatkozta Kelemen Hunor az 

Agerpres hírügynökségnek arra a felvetésre, hogy többen azzal vádolták az RMDSZ-t, hogy 

beleavatkozik az igazságszolgáltatás dolgába.  

 

„Fejetlenség” van az erdélyi magyar iskolákban az igazgatói versenyvizsgák után 
2016. november 18. – maszol.ro 

Nagy a bizonytalanság azokban a magyar és vegyes tannyelvű iskolákban is országszerte, ahol 

senki sem jelentkezett az iskolavezetői tisztségekre kiírt versenyvizsgára. Olyan nagymúltú 

magyar intézmények vannak ilyen helyzetben, mint a csíkszeredai Nagy István Művészeti 

Líceum, a székelyudvarhelyi Benedek Elek Pedagógiai Líceum, a gyergyószentmiklósi 

Salamon Ernő Gimnázium, a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum, az aradi Csiky 

Gergely Főgimnázium. A főtanfelügyelők egybehangzóan állítják: a versenyvizsgát nem év 

közben kellett volna lebonyolítani, amikor fennáll a veszélye, hogy vezetők nélkül maradnak 

oktatási intézmények. 
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Băsescu: A Moldova Köztársasággal való egyesülésnek országos célkitűzéssé 
kell válnia 
2016. november 19. – transindex.ro 

A Népi Mozgalom Párt az egyetlen alakulat, amely szerint országos célkitűzés kell hogy legyen 

Románia Moldova Köztársasággal való egyesülése - jelentette ki pénteken Iaşi-ban Traian 

Băsescu. A Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke a párt képviselő- és szenátorjelöltjeinek 

bemutatkozása alkalmával a Helsinki záróokmányra (1975) hivatkozott, amely szerint egy 

állam határai erőszakkal nem, de népszavazás vagy a parlamentek döntése révén 

megváltoztathatók. Traian Băsescu Németország és Csehszlovákia példájával támasztotta alá 

mondandóját.  

 

Szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen 
2016. november 19. – Bihari Napló 

Pénteken az RMDSZ váradi székházában folytatódott a jelöltek bemutatása. Cseke Attila, a 

megyei szervezet elnöke mellett a képviselőjelölt dr. Budaházy István főgyógyszerész foglalt 

helyet. Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke arra hívta fel a figyelmet: 

dr. Budaházy István egy olyan közismert személyiség, aki a szakmájában Váradon, illetve 

Bihar megyében a legnagyobb tekintélynek számít tudásának és felkészültségének 

köszönhetően. 

 

Soltész: a kormány minden segítséget megad a külhoni magyar egyházi 
iskoláknak 
2016. november 20. – Erdély Ma 

A múltban is segített és a jövőben is mindent megtesz a magyar kormány a határon túli 

magyar egyházi iskolák megmaradásáért – ígérte az egyházi kapcsolatokért felelős 

államtitkár. Soltész Miklós erről Gyimesfelsőlokon, az Árpád-házi Szent Erzsébetről 

elnevezett katolikus gimnázium ünnepségén beszélt. Ez az iskola sok moldvai csángó magyar 

gyermeknek az egyetlen lehetőség arra, hogy anyanyelvén tanuljon. 

 

A külügyminisztérium interaktív térképet bocsát a külföldön szavazók 
rendelkezésére 
2016. november 20. – transindex.ro 

A külügyminisztérium egy interaktív térképet dolgozott ki, amely segíti azokat az 

állampolgárokat, akik külföldön szavaznak a december 11-i parlamenti választásokon, hogy 

elérjék a számukra létrehozott 417 határion túli szavazókörzet egyikét. A román 

állampolgároknak 417 szavazókörzetet létesítettek a határokon túl a december 11-i parlamenti 

választásokra, ez 111-gyel több, mint a 2012-es parlamenti választásokon és 123-mal több, 

mint a 2014-es elnökválasztáson volt.  

 

Másodszor tartott szórványkonferenciát a MIÉRT Vajdahunyadon 
2016. november 20. – transindex.ro 
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A szórványközösségekben működő ifjúsági szervezeteknek sajátos kihívásokkal kell 

szembenézniük, együttműködéssel azonban jobb eredményeket tudnak elérni, hangsúlyozta 

Széll Lőrincz, az RMDSZ Hunyad megyei képviselőjelöltje a MIÉRT szórványkonferenciáján, 

amelyet hétvégén tartottak Vajdahunyadon. A Hunyad megyei listavezető jelölt maga is 

ifjúsági és diákszervezetben kezdte közéleti pályafutását, tapasztalataira támaszkodva hívta 

fel a figyelmet, konkrét területeken érdemes az együttműködési szándékot megfogalmazni, 

hogy valóban a fiatalok boldogulását segítsék.  

 

Kelemen: nincs ahová hátrálnunk, meg kell mutatnunk, hogy az erdélyi magyar 
közösség erős 
2016. november 20. – transindex.ro 

A düh és a csalódottság ellenére az erdélyi magyar közösségnek talpon kell maradnia – ezt 

mondta Kelemen Hunor a Gyimesek völgyének különböző településein november 19-én. 

Gyimesfelsőlokon búcsús szentmisén, Gyimesközéplokon vállalkozói fórumon vett részt, 

meglátogatta a Kósteleken működő Magyar Házat, és a Gyimesbükkben állomásozó 

szórványkaraván nézőit is köszöntötte.  

 

Egységes fellépés és véleményformálás mellett állnak ki a székelyföldi magyar 
városok polgármesterei 
2016. november 20. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A székelyudvarhelyi városházán tartották meg pénteken, 2016. november 18-án délután a 

székelyföldi magyar városok polgármestereinek első találkozóját. Gálfi Árpád polgármester 

Tusványoson vetette fel idén a találkozó megszervezésének szükségességét és vállalta a 

házigazda szerepét. A találkozón a tizennégy székelyföldi magyar városi polgármester közül, 

Csíkszereda, Erdőszentgyörgy, Gyergyószentmiklós, Kézdivásárhely, Kovászna, 

Nyárádszereda, Sepsiszentgyörgy, Székelykeresztúr, Székelyudvarhely, Szentegyháza és 

Tusnádfürdő elöljárói, valamint Borszék képviselője voltak jelen. A találkozó céljait a politikai 

hovatartozástól, pártszínezettől független együttgondolkodás, az önkormányzatokat érő 

aktuális kihívásokra, problémákra való közös megoldáskeresés beindítása képezték, adott 

projektek, ügyek mentén történő együttműködések kialakításának, a közös fellépésnek a 

szükségessége.  

 

Összekovácsolnák az erdélyi agráriumot 
2016. november 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Hatékonyságra és versenyképességre kell összpontosítsanak az erdélyi gazdák a következő 

években, fogalmazódott meg szombaton Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Múzeum- Egyesület 

(EME) agrártudományi szakosztályának XII. konferenciáján. A szakosztály a Sapientia EMTE 

Marosvásárhelyi Karának Kertészmérnöki Tanszéke, az illyefalvi LAM Alapítvánnyal karöltve 

Az erdélyi agrárium - kihívások és lehetőségek a III. évezred küszöbén témában szervezte 

meg a rendezvényt, azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a tudományterületen tevékenykedők 

együttműködéséhez, szakmai társaságának összekovácsolódásához. A vándorgyűlést azért 
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vitték Sepsiszentgyörgyre, mert a Sapientia EMTE legújabb fejlesztése eredményeként a 

városban megvalósult a tanulmányi központ, ahol felsőfokú agrármérnök-képzés folyik.  

 

Székelyföldet népszerűsítik Bukarestben 
2016. november 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Interaktív standdal népszerűsítik Székelyföldet a november 17. és 20. között zajló őszi 

bukaresti nemzetközi turisztikai vásáron Hargita és Kovászna megye turisztikai egyesületei. A 

Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás és a Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület mellett 

jelen van Hargitafürdő, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely, valamint a 

csíkszeredai Fenyő szálloda képviselete. A két székely megye elsősorban a téli 

programajánlatokat, a karácsonyi, szilveszteri csomagokat népszerűsíti. A standon regisztráló 

látogatók óránként  nyerhetnek egy kéthetes, a Hargita sírégióban használható ingyenes 

bérletet, az érdeklődők pedig 20 százalékos kedvezményt kapnak – tájékoztatott Mezey Zsolt, 

a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás ügyvezető igazgatója. 

 

A román–magyar viszony újragondolását sürgették az EMNT kolozsvári 
konferenciáján 
2016. november 21. – Krónika, Magyar Hírlap 

Pártokon túlmutató, reprezentatív román és magyar tényezők párbeszéde mentén kell 

rendezni a román–magyar viszonyt, és nem titkos paktumok, politikai alkuk révén – 

jelentette ki Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a Nemzeti 

jelképek versus nemzetbiztonság című pénteki kolozsvári román–magyar konferencián. Az 

EMNT és a Reconstructio Egyesület által szervezett rendezvény meghívott előadói az 

önrendelkezést támogató csoportok összefogását, s a transzszilvanista mozgalom 

megerősítését sürgették. 

 

Vásárhelyi iskolaügy: uniós figyelmet kérnek 
2016. november 21. – Krónika 

Románia Európa tanácsi monitorizálásának kezdeményezésére szólította fel az uniós 

szerveket Frunda György, az RMDSZ volt szenátora a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Teológiai Gimnázium ügye kapcsán. A politikus úgy véli, nem lehet tovább tétlenül nézni azt, 

amit a román hatóságok a magyar közösség tisztségviselői ellen folytatnak. „A 

marosvásárhelyi katolikus iskola, valamint Tamási Zsolt iskolaigazgató ellen indított hadjárat 

miatt eljött az ideje, hogy az RMDSZ is lépjen a kérdésben” – fogalmazott a marosvásárhelyi 

Rádió GaGa hírműsorának meghívottjaként Frunda György. 

 

Apáczai-ügy: rajzkörrel pótolják a megszűnő osztályt 
2016. november 21. – Krónika 

Délutáni foglalkozással pótolja a kolozsvári Apáczai Csere János-gimnázium a megszűnő 

képzőművészeti osztályt, ugyanis mindenképpen lehetőséget akarnak biztosítani az érdeklődő 

gyermekeknek tehetségük fejlesztésére – nyilatkozta a Krónikának Vörös Alpár, a tanintézet 
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igazgatója. Mint rámutatott: egyértelmű, hogy a szükséges engedély hiányában intézményes 

formában nem működhet tovább az osztály, viszont megoldást keresnek, hogy ne kelljen 

teljesen felfüggeszteni a képzőművészeti képzést, amely évtizedekig hiánypótló jelleggel 

zajlott. Vörös Alpár azt is leszögezte: alaptalan az a meglátás, miszerint az osztályra már nem 

volt igény, hiszen jó eredményeket értek el, főleg, ha figyelembe vesszük a hasonló profilú 

román tannyelvű osztályok tevékenységét, amelyek lényegesen több potenciális diákot 

szólítanak meg. „Távol áll az igazságtól, hogy a képzőművészeti csoport elindítását csakis az 

iskola akarta” – vélekedett az igazgató. Az ügy kapcsán nemrég Király András oktatási 

államtitkár a lapnak úgy nyilatkozott: körültekintőbben kellett volna eljárni az 

osztályindítással, például előzőleg fel kellett volna mérni, hogy a szülők, illetve gyermekek 

részéről van-e rá igény, szerinte ugyanis a tanintézet ezzel egyedül maradt. 

 

Iskolák és politikai alkuk 
2016. november 21. – Rostás Szabolcs – Magyar Nemzet 

A marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügye rávilágít a romániai kisebbségi oktatás 

gyermekbetegségeire. De legfőképpen arra, hogy a kisebbségi és felekezeti oktatás sokkal 

gyengébb lábakon áll ma Romániában, mint ahogy azt huszonhét évvel a rendszerváltozást 

követően elvárhatnánk. Az csak a jéghegy csúcsa, hogy még mindig nem sikerült elfogadtatni 

egy kisebbségi alaptantervet és még mindig nem ültették gyakorlatba, hogy a kisebbségi 

diákok speciális tantervek szerint tanulják a román nyelvet. Azt azonban nem lehet 

kijelenteni, hogy mindez a román ügyészség sara. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. november 21-i számában olvasható.) 

 

Csáky Pál: nehéz körülmények között is vállalni kell érdekképviseletünket 
2016. november 18. – hirek.sk 

Üzenet címmel jelent meg Csáky Pál interjúkötete a beneši számkivetettségi időszak utáni 

felvidéki „Nagy generáció” még élő képviselőivel. A könyvben megszólaltatott személyiségek a 

második világháborút követő jogfosztottság évei utáni időszakban újraszervezték a hazai 

magyar szellemi életet. 

 

Menyhárt József: célunk az együttgondolkodás, amely a közös cselekvéshez 
vezethet 
2016. november 19. – hirek.sk 

Széleskörű magyar-magyar párbeszéd kezdődik november 21-én Dunaszerdahelyen, ahol ez 

alkalommal elsősorban a hazai magyar oktatásügy helyzete kerül majd terítékre. A vélhetően 

új jövőkép kialakításával is foglalkozó egyeztetéssel kapcsolatos célokról, elvárásokról 

Menyhárt Józsefet, a tanácskozást kezdeményező Magyar Közösség Pártja elnökét kérdezte a 

hirek.sk. Menyhárt elmondta: „A magyar-magyar párbeszéd célja nem a két párt 

összeboronálása, hanem a felvidéki magyar érdekképviselet hatékonyabbá tétele. Ehhez 
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szüksége van a pártokra, a pártok közti kommunikációra, de nem kevésbé fontos a civil 

szervezetek, érdekképviseleti szövetségek szerepe sem.”  

 

Közösségünk érdekeit kell előtérbe helyezni a magyar-magyar párbeszéd során 
2016. november 19. – hirek.sk 

Széleskörű magyar-magyar párbeszéd indul a Magyar Közösség Pártja kezdeményezésére 

november 21-én a dunaszerdahelyi sportcsarnokban. Az országos szervezettségű 

intézmények, civil és szakmai szervezetek vezetői, illetve a szlovák kormány magyar tagjai, a 

parlament magyar képviselői, valamint a megyei és városi, helyi önkormányzatok vezetői, 

továbbá az egyházak képviselői közösen vitathatják meg a felvidéki magyarság helyzetének 

javítását célzó elképzeléseiket, a közérdekeket előtérbe helyezve munkálkodhatnak egy új 

jövőkép kialakításáért. 

 

Tizenöt éves a Szövetség a Közös Célokért társulás 
2016. november 19. – Felvidék Ma 

Alsóbodokon tartotta éves közgyűlését november 19-én a Duray Miklós vezette Szövetség a 

Közös Célokért társulás. A társulás 2001-ben alakult a Magyar Igazolványok rendszerének a 

kialakítására. Duray Miklós kiemelte, hogy a SZAKC-ot az öt országos szervezet (Csemadok, 

MKP, SZMPSZ, SZMSZSZ, SZMCS)  hozta létre, s örömteli, hogy azóta  huszonháromra 

emelkedett a tagszervezetek száma, s egyre bővül a tevékenységi köre. 

 

Szakmai konferencia a magyar szórvány napja alkalmából Alsóbodokon 
2016. november 19. – Felvidék Ma 

Alsóbodok adott otthont a Szövetség a Közös Célokért és a Zoboralja Közhasznú Társulás által 

közösen rendezett szakmai konferenciának a magyar szórvány napja alkalmából november 

19-én. A konferencián részt vevő civil szervezetek, polgári társulások képviselőit Pogány 

Erzsébet, a SZAKC igazgatója köszöntötte. Majd Ladányi Lajos, a Zoboralja Közhasznú 

Társulás nevében a felvidéki magyarság szórványban élő közösségeiről tartott előadásában 

kiemelte, hogy a SZAKC megalakulása óta kezeli a magyarság megmaradása szempontjából 

igen fontos témát. 

 

Kisebbségi kultúra: új bizottságok értékelhetnek 
2016. november 19. – Új Szó 

Szerdán nyilvánosságra hozta a kisebbségi biztos hivatala a 2017-es pályázati felhívást a 

kisebbségi kultúrák támogatására. A felhívás ugyan még a „régi” értékelő bizottságok 

taglistáit tartalmazza, a pályázatokat azonban már új összetételű bizottságok értékelik. A 

hivatal összesen 15 bizottságba vár tagokat: 13 támogatott kisebbség van, de mivel a magyar 

szervezetek pályázatait két bizottság bírálja el, összesen 14 bizottságot kell felállítani. A 15. 

bizottság pedig a multikulturális és interetnikus tevékenységre érkezett pályázatokat fogja 

értékelni. 
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1572 személy veszítette el eddig a szlovák állampolgárságát az "ellentörvény" 
miatt 
2016. november 20. – bumm.sk, Felvidék Ma 

1572 személy veszítette el szlovák állampolgárságát a 2010-ben elfogadott állampolgárságról 

szóló törvény életbe lépésétől (2010. 7. 17.) 2016. 11. 16-ig. A törvény az akkori parlament 

válasza volt a magyar országgyűlés által elfogadott törvényre, amely megkönnyítette a 

Magyarország határain kívül élő magyarok anyaországi honosítását. Ennek ellenére Szlovákia 

polgárai közül a cseh állampolgárságuk miatt veszítették el eddig legtöbben (426) a szlovák 

útlevelüket. 

 

Kolár Péter kapta az idei Pro Probitate díjat 
2016. november 20. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk 

Kolár Péter, a Csemadok kassai választmányának elnöke, a Thália Színház volt igazgatója 

kapta az idei Pro Probitate - Helytállásért díjat, amelyet a kitüntetett ma Kassán, a Kelet-

szlovákiai Galéria dísztermében rendezett ünnepélyes átadón vett át. Köszöntőjében 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a helytállás szerepének 

fontosságára mutatott rá, hangsúlyozva ennek üzenetét a Felvidéken "nem kisebbségben, 

legfeljebb kevesebbségben" élő magyar közösség számára. Kiemelte: azok, akik képesek erre a 

helytállásra, arra, hogy egyéni önmegvalósításukon túl szolgáljanak egy közösséget, képesek 

egy értékfogyott világban ellenállni az önsors-rontásnak, s így folyamatos küzdelmet 

folytatnak a közöny ellen is. 

 

Hősök, szentek, példaképek Dobóruszkán 
2016. november 20. – Felvidék Ma 

Újabb felvidéki állomására érkezett a Márton Áron-emlékév vándorkiállítása. Ezúttal a keleti 

szélen, az egykori egri várvédő hős kapitány és Erdély vajdája szűkebb pátriájában, 

Dobóruszkán került sor a rendezvényre. A megemlékezés abban a templomban volt, melyet a 

Szent Kereszt Felmagasztalására a Dobó család épített 1500 körül és ma Dobó István sírjának 

is helyet ad. Mai kéthajós változatát a századfordulón nyerte el Pásztor Ferenc plébánossága 

alatt. 

 

Pásztor István: Versenyképes diplomára és tudásra van szükség 
2016. november 18. – Pannon RTV 

Többek között egy szabadkai képző központ létrehozásáról tárgyalt Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Balog Zoltán, a magyar emberi erőforrások minisztere. 

A péntek esti közös szabadkai sajtótájékoztatójukon a VMSZ elnöke kiemelte, hogy az oktatás 

terén Magyarország már eddig is sokat tett a vajdasági magyarokért, mert az anyaországi 

támogatások nélkül nem lenne Európa Kollégium, nem újult volna meg az Apáczai 

Diákotthon és az ösztöndíjprogramot sem lehetett volna megvalósítani. Pásztor István 

kiemelte, a nap folyamán több fontos jövőbeli programról tárgyalt Balog Zoltánnal. 
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Magyarország gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára Bácsföldváron 
2016. november 19. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkára tegnap este érkezett vajdasági körútja utolsó állomáshelyére, Bácsföldvárra, ahol 

a Prosperitati Alapítvány támogatásai iránt érdeklődők a helyi összefogással felújított Újfalusi 

Klubban fogadták a rangos vendéget. Huszonhárom szórványtelepülés meglátogatása után 

Magyar Levente államtitkár elégedetten szólt egyhetes körútjának tapasztalatairól, hiszen az 

is volt az elsődleges cél, hogy szemtől-szemben találkozott a szórványban élő magyarokkal, 

akiket mindenütt az alapítványi támogatás kínálta lehetőségek kihasználására buzdított, ezzel 

együtt pedig sugallatokat kapott tőlük az újabb, elsősorban nekik fontos támogatási vonalak 

bevezetésére. 

 

Konferencia a magyar tudomány napja alkalmából 
2016. november 19. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

November harmadika a magyar tudomány napja. Ebből az alkalomból a Vajdasági Magyar 

Tudományos Társaság kilencedszer rendezett nagyszabású, nemzetközi konferenciát 

Újvidéken, a Tartományi Képviselőházban. Az eseményen több előadást is hallhattak a 

résztvevők a vidékfejlesztés lehetőségeiről. Az egész napos szaktanácskozáson a társadalom, a 

természet és a műszaki tudományok témaköre mellett elhangzott számos olyan beszámoló, 

amely a joggal kapcsolatos. 

 

„Ha nem teszünk semmit, negyven éven belül egyetlen vajdasági fiatal sem 
beszél majd magyarul” 
2016. november 19. – Vajdaság Ma 

Vajdasági magyar újságíróknak és lektoroknak szervezett nyelvi képzést a Kossa János 

Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub. Az előadók között olyan elismert nyelvészek 

szerepeltek, mint dr. Pomozi Péter budapesti egyetemi docens, aki idén nyerte el a Lőrincze-

díjat. Az előadó rámutatott a közszolgálati és kereskedelmi médiában egyaránt előforduló 

nyelvi hibákra, elsősorban a szólások kifacsart használatára és a nyelvszerkesztési 

problémákra. Dr. Pomozi Péter szerint a média nyelvhasználatában elkövetett torzítások 

akkor hatnak ki a nyelvre, ha a tévedések elfogadottá vagy rosszabb esetben normává válnak.  

 

A nagybecskereki székesegyházban is bezárták az Irgalmasság kapuját 
2016. november 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A nagybecskereki egyházmegye minden tájáról érkeztek a zarándokok, a mai, ünnepi 

szentmisére, amely végén msgr. dr. Német László megyéspüspök bezárta az Irgalmasság 

kapuját. A Főpásztor a székesegyház városháza felőli ajtaját nyitotta meg tavaly az 

Irgalmasság szentévének kezdetekor, amely egyébként mindig zárva van, viszont tavaly 

december közepe óta minden vasárnap és ünnepnapon nyitva tartották, és aki azon bement a 

szentmisére, megérinthette, és Isten szeretetében részesülhetett. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20859/Magyarorszag-gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkara-Bacsfoldvaron-.html
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20857/34Ha-nem-teszunk-semmit--negyven-even-belul-egyetlen-vajdasagi-fiatal-sem-beszel-majd-magyarul34.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20857/34Ha-nem-teszunk-semmit--negyven-even-belul-egyetlen-vajdasagi-fiatal-sem-beszel-majd-magyarul34.html
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Nyelvi képzést tartottak a vajdasági sajtó munkatársainak 
2016. november 20. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

Hogy is mondjam? címmel nyelvi képzést szerveztek a vajdasági írott és elektronikus sajtó 

munkatársai számára Szabadkán. Volt szövegértékelés, megbeszélés, kérdések-feleletek. Az 

eseményt a Kossa János Magyar Nyelvművelő Egyesület és Olvasóklub szervezte. A változó 

világban rengeteg új szó jelenik meg. Ezeknek egy része óhatatlanul bekerül a sajtó nyelvébe. 

Ez betudható stílustalanságnak, egyfajta lezserségnek vagy csupán figyelmetlenségnek. Pedig 

egy újságnak, különösen egy politikai napilapnak nyelvi mintaként is kell szolgálnia – véli 

Molnár Csikós László, a nyelvtudományok doktora. 

 

A belgrádi kormány a jó együttműködés folytatását várja a magyar-szerb 
kormányüléstől 
2016. november 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A jó magyar-szerb együttműködés folytatását várják a vasárnap Nišben kezdődött közös 

kormányüléstől a szerb kormány tagjai. Ivica Dačić szerb külügyminiszter a Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott kétoldalú megbeszélése előtt a Pannon RTV 

helyszíni stábjának azt mondta: az ilyen kormányülések a jó és baráti viszony folytatását 

jelzik, és szinte már hagyománnyá váltak a két ország között. A gazdasági és a politikai 

kapcsolatok is kiemelkedően jók - húzta alá a szerb diplomácia vezetője, majd örömének 

adott hangot, hogy a magyar kormányfő és a külügyminiszter is pozitívan nyilatkozik 

Szerbiáról a nemzetközi fórumokon. "Ez számunkra óriási politikai tőke" - szögezte le Ivica 

Dačić. 

 

„Soha sem akartam elmenni itthonról” 
2016. november 20. – Magyar Szó 

Antal Mihály is egyike azoknak, akik a budapesti Példakép Alapítvány pályázatán a 

legsikeresebb 30 jelölt között kaptak helyet. Sikeres villamosmérnökként dolgozott 

Budapesten, majd egy osztrák kutatóközpontban, ahogy ő fogalmaz, élte a mérnökök nyugodt 

mindennapjait, aztán egyik nap mégis belé hasított, hogy ő hazaköltözik. Az Antal-öntödét 

nagyapja, Antal Mihály alapította meg 1930-ban, ugyanazon a helyen, ahol a vállalkozás most 

is található. Nagyapja több év inaskodás után döntött úgy, hogy megnyitja az első magán 

vasöntödét Vajdaságban, ami akkor az egész régió első ilyen önálló vállalkozása volt. Akkor 

csak öntöttvassal foglalkoztak, majd amikor Mihály édesapja átvette az öntödét, bevezette a 

színesfém- és műöntést, majd az acélöntést is. 

 

Kárpátaljai Magyar Házak kialakításáról döntött a kormány 
2016. november 18. – MTI, Kárpátalja, karpatalja.ma, Webradio.hu 

Kárpátaljai Magyar Házak kialakításáról döntött a kormány. A Magyar Közlöny legfrissebb 

számában megjelent határozat szerint a kormány egyetért az ukrajnai szórvány- és 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=298891
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24286/A-belgradi-kormany-a-jo-egyuttmukodes-folytatasat-varja-a-magyar-szerb-kormanyulestol-.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24286/A-belgradi-kormany-a-jo-egyuttmukodes-folytatasat-varja-a-magyar-szerb-kormanyulestol-.html
http://www.magyarszo.rs/hu/3218/hetvege/156403/%E2%80%9ESoha-sem-akartam-elmenni-itthonr%C3%B3l%E2%80%9D.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/11/18/karpataljai-magyar-hazak-kialakitasarol-dontott-kormany
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tömbmagyarság azon igényével, hogy Kárpátalján Magyar Házak létesüljenek a nemzeti 

identitás megőrzése érdekében, továbbá, hogy a kulturális alapokon nyugvó 

közösségformálás méltó kereteket kapjon. A Miniszterelnökséget vezető miniszternek jövő év 

végéig kell végrehajtania a Magyar Házak kárpátaljai kialakításáról szóló programot, melyre a 

jövő évi költségvetésben 3,5 milliárd forintot biztosítanak. 

 

Ingyenes egészségügyi szűrést kezdett a Semmelweis Egyetem Hallgatói 
Önkormányzata Kárpátalján 
2016. november 18. – MTI, Kárpátalja 

Hat kárpátaljai települést érintő, négy napos ingyenes egészségügyi szűrővizsgálat- és 

méréssorozatot kezdett a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) 

Külhoni Programja keretében a Semmelweis Egyetem (SE) Hallgatói Önkormányzata 

pénteken Ungváron. Az SE hallgatói a HÖOK kezdeményezésére reagálva döntöttek úgy, hogy 

elősegítik a Kárpátalján élők egészségügyi állapotának a javítását. A program célja az is, hogy 

minél több magyarországi egyetemi hallgató ismerje meg Kárpátalját és lakóit. 

 

Kárpátaljai szervezetek üdvözlik az ukrán-magyar miniszterelnöki találkozót 
2016. november 19. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Közös nyilatkozatban üdvözölte Volodimir Hrojszman ukrán és Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök 2016. november 26-án tartandó budapesti találkozóját a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), fontos 

előrelépésnek nevezve az eseményt a kétoldalú kapcsolatok erősítése terén. 

„Meggyőződésünk, hogy a két ország közötti gazdasági együttműködés élénkítését elősegítő 

komoly, hivatalos állami látogatás fontos előrelépés, s egyben állomás, amely nagyban 

előmozdíthatja Ukrajna, Kárpátalja, s azon belül a határ menti régió gazdasági, 

infrastrukturális fejlesztését is” – olvasható a dokumentumban. A két magyar szervezet 

reményét fejezi ki, hogy „a kormányfői találkozó eredményeképpen többek között olyan, 

eddig meg nem valósított intézkedések kerülhetnek kivitelezésre, mint a Beregszász városát 

elkerülő autóút megépítése, vagy a tervezett újabb határátkelők megnyitása”. 

 

A KMKSZ és az UMDSZ üdvözli a közelgő ukrán-magyar miniszterelnöki 
találkozót 
2016. november 19. – MTI, karpatalja.ma, Webradio.hu, Kárpátinfo 

Közös nyilatkozatban üdvözölte Volodimir Hrojszman ukrán és Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök 2016. november 26-án tartandó budapesti találkozóját a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ), fontos 

előrelépésnek nevezve az eseményt a kétoldalú kapcsolatok erősítése terén. Az MTI-hez 

szombaton eljuttatott nyilatkozat szerint a KMKSZ és az UMDSZ üdvözli a magyar-ukrán 

kapcsolatok megerősítése és bővítése céljából tett magas szintű kormányzati erőfeszítéseket, 

amelyek sorában szerintük kiemelkedő politikai jelentőséggel bír a 2016. november 26-ra 

kitűzött miniszterelnöki találkozó. 
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„A szovjet rendszer a félelmet beleégette a lelkekbe, a testekbe, egészen a 
csontokig…”  
2016. November 20. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

72 évvel ezelőtt összesen (a 2002-ig föllelt dokumentumok alapján) 130 898 német és magyar 

személyt deportáltak az 1944. december 22-én kiadott 0060-as számú parancs alapján 

különböző lágerekbe, koncentrációs táborokba, ahol kíméletlen és embertelen 

kényszermunkát kellett végezniük. A szovjet hatóságok csak egy „kis munka”/„málenykij 

robot”, történelmi távlatból már eufemizmusnak tűnő szókapcsolattal nyugtatták az érintett 

nőket és férfiakat, mondván, hamar hazatérnek, csak rövid ideig maradnak távol otthonuktól, 

ám voltak, akik sosem tértek már haza. E tragédia évfordulóját méltatta a Rákóczi-főiskola és 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) a november 17. és 20-a között 

megrendezett nemzetközi tudományos konferenciája Hadifogság, gulág, málenykij robot. 

Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és 

kényszermunkatáboraiban (1944-1953) címmel.  

 

Magyar kapta a Stefan László díjat 
2016. november 20. - Volksgruppen 

Szombaton Kismartonban a Találkozások házában (Haus der Begegnung), Kismarton egykori 

püspökének, DDr. Stefan Lászlónak az emlékére, a róla elnevezett társaság tartott 

szimpóziumot. A rendezvény keretében átadták a DDr. Stefan László díjakat is, mellyel a 

legjobban sikerült teológiai kutatásokat honorálják a tagok. 

 

Katalin bál Alsóőrött 
2016. november 20. - Volksgruppen 

Katalin napján régen mulatságot rendeztek az alsóőriek. A régi hagyományokat ma is ápolják, 

a helyi katolikus templom Katalin védőszentjének neve napja alkalmából szombaton bált 

rendezett a helyi önkéntes tűzoltóság, vasárnap délelőtt pedig ünnepélyes szentmisét 

tartottak. 
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2016. november 18. – Kossuth Rádió 

 

Újabb előadóteremmel és szálláshelyekkel bővül a Református Egyház Apáczai 

Diákotthona 

Több lehetőség a délvidéki felsőoktatásban tanuló magyar fiataloknak. Újabb 

előadóteremmel és szálláshelyekkel bővült a Református Egyház Apáczai Diákotthona 

Újvidéken. A magyar állam támogatásával felépült épületszárnyat Balog Zoltán, az emberi 

erőforrások minisztere adta át.  

 

A VAMADISZ tovább folytatja küzdelmét a magyar nyelven történtő felvételizés 

lehetővé tételéért az Újvidéki Egyetemen 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség tovább folytatja küzdelmét azért, hogy az Újvidéki 

Egyetem Jogi kara eleget tegyen törvényes kötelezettségének, és az egyetem többi karához 

hasonlóan megszervezze a magyar nyelven történő felvételizést a jelentkezők számára. A kar 

erre évek óta nem hajlandó a vajdasági tartományi kormány utasítása ellenére sem. A 

VAMADISZ perre vitte az ügyet, melynek legújabb fejleményét a szövetség sajtótájékoztatón 

osztotta meg az újságírókkal.  

 

Az SZMPSZ konkrét kéréssel megy a hétfői magyar-magyar egyeztetésre 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége konkrét kéréssel megy a hétfői magyar-magyar 

egyeztetésre: a pártok és a civilek segítsék magyar óvodák alapítását, mert nélkülük kiürülnek 

a magyar iskolák. Az újak indítása mellett nagyon fontos a jelenleg működő 255 felvidéki 

magyar iskola megmaradása, hogy ne jussanak a tavaly megszűnt dercsikai, a 

csallóköznádasdi és a kajali kisiskola sorsára - mondta a Határok nélkülnek Jókai Tibor, a 

pedagógusszövetség elnöke.  

 

Széchenyi István tiszteletére születésének 225. évfordulója alkalmából, a 

Szórvány napján avattak emlékművet  Alsóbodokon 

Széchenyi István tiszteletére születésének 225. évfordulója alkalmából, a Szórvány napján 

avattak emlékművet  Alsóbodokon. Oláh Szilveszter szobrászművész alkotására a mai kor 

kérdéseire is választ adó híres mondása került: "Hinni s hihetni egymásnak" A helyi közösség 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-18_18:30:00&ch=mr1
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és a meghívottak együtt ünnepeltek a Magyar Tannyelvű Magán-szakközépiskola diákjaival. 

Ladányi Lajossal, a Zoboraljai Kulturális Központ vezetőjével Benkei Ildikó beszélgetett arról, 

hogy Széchenyi ugyan nem kötődött személyesen a Felvidék eme tájához, de szellemisége 

fontos a magyarság megmaradásában. 

 

Négy ország magyar diákjai vettek részt a hagyományos Kárpát-medencei 

Honismereti versenyen 

Négy ország magyar diákjai vettek részt a hagyományos kárpát-medencei Honismereti 

versenyen, amelynek a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola adott otthont. Témája  

Széchenyi István és a reformkor volt. A Határok nélkül munkatársának riportjában elsőként  

DeNegri Ibolyát, a  szervező Észak-bácskai Magyar  Pedagógusok Egyesületének elnökét  

halljuk. 

 

„Lehetőséget teremteni, képességet fejleszteni” 

Lehetőséget teremteni, képességet fejleszteni - ez a jelmondata annak a képzésnek, amelyet a 

Magyar Nemzeti Kereskedő Ház Csíkszeredában szervezett. Oláh Zsanett, a Kereskedő Ház 

vezérigazgatója tájékoztatta a Határok nélkül riporterét az elsőként itt elinduló  

Exportakadémia feladatairól. 

 

A Kárpátaljáról kényszermunkatáborokba hurcolt magyarokra és németekre 

emlékeztek Beregszászon konferenciával és fáklyás felvonulással 

Kárpát-medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és 

kényszermunkatáboraiban címmel rendeztek háromnapos nemzetközi konferenciát a 

beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A kárpátaljai 

elhurcoltak emlékére ökumenikus istentiszteletet és fáklyás felvonulást is tartottak 

Beregszászon. 

  

Határok nélkül 

2016. november 19. – Kossuth Rádió 

  

Nyolcadik alkalommal rendeztek könyvmaratont Nagyváradon 

Ezen a hétvégén nyolcadik alkalommal rendezték meg a könyvmaratont Nagyváradon. Az 

érdeklődők számos partiumi író és költő legújabb kötetével ismerkedhettek meg és részt 

vehettek a szerzőkkel különböző beszélgetéseken is. 

  

A magyar tudomány napját ünnepelték Erdélyben 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-19_18:30:00&ch=mr1
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A magyar tudomány napját számos rendezvény keretében ünneplik Erdélyben. A Magyar 

Tudományos Akadémia kolozsvári bizottsága és az Erdélyi Múzeum Egyesület több 

helyszínen emléküléseken, tudományos tanácskozásokon veszi számba a magyar és az erdélyi 

magyar tudományos élet nagyjait. Csíkszererdából tudósít a Határok nélkül riportere, ahol a 

székelyföldi gyógyítás apostolairól emlékeztek meg. 

  

Szent Márton tiszteletére állítottak szobrot Munkácson magyar kormányzati 

támogatásból 

Magyar kormányzati támogatással a munkácsi egyházmegye védőszentje, Szent Márton 

tiszteletére avattak szobrot Munkácson. A katolikus székesegyház kertjében tartott 

szoboravatón ott járt a Határok nélkül munkatársa is. 

  

Horgoson nyílt kiállítása Dormán Lászlónak 

Habár már régóta Magyarországon él, mindig hazajár. Dormán László újságíró, fotóriproter 

jelen van a délvidéki eseményeken és fényképez. Figyelő szemmel ellenőrzi, mennyi minden 

változott az egykori riportutak helyszínein, megmutatja, milyen volt a múlt, és milyen a jelen. 

A Határok nélkül egykori munkatársának a napokban Horgoson nyílt meg Aszályos 

esztendők című fotókiállítása. 

  

Utolsó útjára kísérték Igó Aladár népi fafaragó- és festőművészt 

Csütörtökön kísérték utolsó útjára Igó Aladár népi fafaragó- és festőművészt , akinek 

munkásságát a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével is elismerték. A 86 éves 

képzőművész egész életét gömöri szülőfalujában, Hamván élte le, ahol most szoborparkot 

alakítottak ki munkáiból. 

  

Határok nélkül 

2016. november 20. – Kossuth Rádió 

 

Hiányos emlékezés a prágai bársonyos forradalomra 

November 17-én volt 27 éve, hogy Prágában kitört a rendszerváltó "bársonyos" forradalom, 

amely vér nélkül és viharos gyorsasággal bontotta le a kommunista rendszert az akkori 

Csehszlovákiában. Csütörtökön országszerte megemlékezéseket tartottak. A pozsonyi 

nagygyűlést a parlamenti ellenzék pártjai hívták össze, de a meghívottak listája korántsem 

volt teljes.  

  

Tüntetések Erdély-szerte a marosvásárhelyi katolikus líceum mellett  

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-20_18:30:00&ch=mr1
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Több tüntetést is szerveztek Erdély-szerte a marosvásárhelyi római katolikus líceumért, 

amely alapításának törvényességét és működésének jogszerűségét megkérdőjelezte a román 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség – folytatva a magyar önkormányzati elöljárók elleni 

hadjáratot. Intézkedése tiltakozást váltott ki: tüntetéseket szerveztek nemcsak helyben. de 

Kolozsváron, Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Szatmárnémetiben is.  

 

Hírcsokor újrainduló, felújuló, bővülő és vadonatúj magyar nyelvű oktatási 

intézményekről a magyar szórvány napja alkalmából 

November 15-ét, Bethlen Gábor fejedelem születésének és halálának napját a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség 2011-ben a szórvány napjává nyilvánította. Döntését a Magyar 

Állandó Értekezlet a Kárpát-medence egészére kiterjesztette, az Országgyűlés pedig 2015-ben 

törvénybe iktatta. Ezen a napon műsorunk több, a magyarság megmaradását segítő 

kezdeményezésről számolt be, így a rahói anyanyelvápoló vasárnapi iskoláról, a maradéki 

lelkész segítségével újrainduló magyar nyelvű oktatásról. Felújították a Nagyenyedi Bethlen 

Gábor Kollégiumot, bentlakással bővült a magyarlapádi szórvány iskola és átadták a 

szamosújvári  magyar tannyelvű iskolát.  

 

Elkészült a Nagydobronyi Kollégium 

Elkészült ugyanis a Nagydobronyi Kollégium. A magyar kormány közel 40 millió forintos 

támogatásával felépült kárpátaljai magyar szakképzést szolgáló épületet Potápi Árpád János 

államtitkár adta át.  

 

Világháborús emlékművet avattak Csíkszeredában  

Régi adósságot törlesztett Csíkszereda, mikor a két világháborúban elesett hőseinek 

emlékművet állított. Az obeliszk, amelyre 105 nevet véstek fel a Makovecz Imre tervezte 

milleniumi templom terén áll.  

  

Kárpát Expressz 

2016. november 20. – M1 

  

Határon túli magyar borászok találkozója 

Szőlő, bor, család és szaktudás. És persze a gyönyörű táj. Ipolynyéken járunk. A felvidéki 

Zsigmond pincészet és szőlőkert birtokán. A család már generációk óta foglalkozik 

szőlészettel és borászattal. Ipolynyék környékén egyre nagyobb népszerűségnek örvend a 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2016-11-20-i-adas-2/
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borászat, így a területről érkezők is részt vettek a határon túli magyar borászok találkozóján a 

Pesti Vigadóban. 

  

A ráti gyermekotthonba látogatott a Kárpát Expressz stábja 

Gabriella 7 éve él a kárpátaljai Ráton működő gyermekotthonban. Vér szerinti édesanyja 

halála után nem volt, aki gondoskodjon róla, így került a gyermekotthonba. Megalapításának 

10 éves jubileumát ünnepli idén a ráti Szent Mihály család típusú gyemrekottohn, ahol 3 

család 24 árva és elhagyott kiskorút nevel, hat saját gyermek mellett.  

  

800. születésnapját ünnepli a vajdasági Zenta 

Idén ünnepli 800. születésnapját a délvidéki Zenta. Az első írásos emlék még 1216-ból, II. 

András király idejéből származik. Zenta 800 éves történelme hihetetlenül színes, egy dolog 

viszont állandó: Zenta magyar. 

  

Újabb erdélyi magyar tanintézményt akar ellehetetleníteni a román hatalom 

Marosvásárhely utcáin tüntettek a magyarok, akik magyar nyelvű könyveket tartottak a 

kezükben, amellyel a helyi katolikus középiskola könyvtárát szeretnék bővíteni. A több 

évszázados múltra visszatekintő intézmény létét most ismét megkérdőjelezte a román 

hatalom. Ez ellen szervezet tüntetést az Erdélyi Római Katolikus Státus. 

 

Térkép 

2016. november 19. - Duna World 

 

Az ünnepek közeledtével sokan válunk adakozóbbá, szociálisan érzékenyebbé, megérint egy 

nehéz sorsú család, ilyenkor talán jobban odafigyelünk és adakozunk azoknak az 

embertársainknak, akik valamilyen hiányt szenvednek. A felvidéki Molnár László az ő 

megsegítésükre tette fel az életét, létrehozott egy civil szervezetet, amely mára Felvidék egyik 

legnagyobb segélyszervezetévé nőtte ki magát.  

 

A vajdasági Újvidék lesz Európa egyik kulturális fővárosa 2021-ben. Először fordul elő, hogy 

nem uniós, hanem tagjelölt ország városa kapja meg az Európai Unió kezdeményezésére 

létrejött címet. Az Újvidék 2021 projekt központi gondolata a hidak köré épül. Itt nemcsak a 

Dunát átszelő hidakra gondoltak, hanem azokra is, amelyek összekötik a nyelvileg, 

kulturálisan és vallásilag is sokszínű lakosságot. 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2016-11-19-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 21. 
20 

 

Facsemetéket ültetett több mint 50 ezer önkéntes Románia szerte a Jó tetteket ültetünk akció 

keretében. A megmozdulás célja, hogy az elkövetkező években több száz hektár 

hasznosítatlan terület erdővé változhasson az országban. A nagyszabású csemeteültetési 

akcióhoz Hargita megyében is csatlakoztak, Homoródalmás határában 5000 őshonos 

facsemetét ültettek el. 

 

November 15-ét, Bethlen Gábor születésének és egyben halálának évfordulóját 2015-től a 

magyar szórvány napjaként ünnepelheti minden magyar, határon innen és túl. Ennek 

megfelelően november 15-én a közmédián a szórvány magyaroké volt a főszerepe. A program 

kapcsán Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adott interjút a Térkép nézőinek. 

 

Kortárs szerzők műveivel szeretné felfrissíteni könyvtárát az aradi Csiky Gergely gimnázium 

egyik osztályának diákjai, ezért úgy döntöttek, hogy támogatásokat gyűjtenek és olyan 

könyveket vásárolnak, amelyekkel felkelthetik diáktársaik figyelmét és olvasásra 

ösztönözhetik őket. 

 

Sok területhez hasonlóan, a vajdasági szórványban élő magyarokat is egyre jobban fenyegeti 

az asszimiláció. A szláv közösségbe való beolvadás megfékezéséhez elsősorban arra lenne 

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

dél-bácskai Temerin iskoláiban évről évre csökken a diákok száma, de már az óvodás is egyre 

kevesebb. 

 

Öt kontinens 

2016. november 19. - Duna World 

 

Magyarországra érkezett a Hungarium Könyvbarátok levéltárgyűjteménye. A több mint 4 és 

fél köbméteres állomány egyrészt számos érdekességet rejt másrészt rendkívül értékes és 

eddig feltáratlan emléket rejt a hazai emigráció kutatók számára. 

 

Kevesen vannak, de erős, összetartó közösséget alkotnak a macedóniai magyarok. 

Rendszeresen találkoznak a Macedóniai Magyarok Teleház szervezetében, mert egyrészt 

nagyon jól érzik magukat együtt, másrészt már rég elhatározták, hogy minden megtesznek 

magyar identitásuk megőrzése érdekében. Rendszeres kulturális rendezvényeket szerveznek, 

nyelvórákat tartanak és együtt ünnepelnek. 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2016-11-19-i-adas/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 21. 
21 

 

Tanár, karmester és a Kodály-módszer ausztráliai nagykövete. Csernyik Réka több mint egy 

évtizede él Ausztráliában, azóta azon dolgozik, hogy a ismertesse a Magyarországról indult 

világhírű zenepedagógiai módszert és elültesse a gyerekek lelkében az éneklés szeretetét. 

Szinte 12 éve csak angolul beszél, de nem felejtett el magyarul, tudja, hogy küldetése van ott, 

de mégis úgy érzi ide tartozik, Magyarországhoz. 

 

 

 


