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Nyomtatott és online sajtó 
 

KMKF: napirenden a Kárpát-medencei magyar nyelvhasználat 
2016. november 23. – MTI, Magyar Idők, hirek.sk 

Bár történtek előrelépések, de még van tennivaló a magyar nyelvhasználat területén a Kárpát-

medence szomszédos államaiban - mondta Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

szakpolitikai munkacsoport ülése után Vitányi István társelnök. Összegzése szerint van előre 

lépés a magyar nyelv használatának előtérbe helyezése érdekében, de még sok a tennivaló. Ez 

nem csupán az anyaország feladata, hanem az ottélőké is. Minél több önkéntes, civil 

kezdeményezésre, alulról jövő nyomásra van szükség, ezzel nagyobb eredményt lehet elérni - 

vélte. Ikotity István, (LMP) másik társelnök arról számolt be, hogy levélben fordultak az OTP-

hez, a CBA-hoz, és a Mol-hoz, amelyben azt firtatták, hogyan segítik a magyar nyelv 

használatát a külhoni területeken üzleteikben, illetve a magyar nyelvű alkalmazottakat 

tudják-e pozitív diszkriminációban részesíti. Mint elmondta, a válaszok nem maradéktalanul 

kielégítőek, bár történtek lépések. 

 

Adó-adok-kapok: Románia középmezőnyében a magyar többségű megyék 
2016. november 23. – Krónika, MTI, transindex.ro 

A befizetett adó és a költségvetésből visszakapott összegek aránya alapján Románia 

középmezőnyébe tartoznak a magyar többségű megyék – derült ki abból az összeállításból, 

amelyet a Transindex portál tett közzé kedden a 2016-os év első kilenc hónapjának pénzügyi 

adatai alapján. A portál közérdekű adatigényléssel kapta meg a román 

pénzügyminisztériumtól a társasági adó, jövedelemadó, áfa, illetve jövedéki adó formájában 

befizetett összegek megyei bontását, és a megyéknek visszautalt összegek statisztikáját. Az 

adatok szerint az egész országban beszedett adó több mint kétharmadát (67,5 százalék) 

Bukarestben összesítették. Ez annak tulajdonítható, hogy a román törvények szerint a 

nagyvállalatok a fővárosban adóznak. Bukarest az általa begyűjtött adónak csupán a 13 

százalékát kapta vissza, de ez is öt és félszer több, mint a székelyföldi Kovászna, Hargita és 

Maros megyének visszaosztott összegek együttvéve. 

 

Kárpát-medencei Fiatal Vállalkozók Kereskedelmi és Iparkamarájának 
létrehozását kezdeményezik 
2016. november 23. – MTI, Magyar Hírlap, Webrádió, karpatalja.ma 

Kárpát-medencei Fiatal Vállalkozók Kereskedelmi és Iparkamarájának létrehozását 

kezdeményezi az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) és a Magyar Ifjúsági 

Értekezlet (Miért). Nacsa Lőrinc, az IKSZ elnöke erről szerdán tájékoztatta az MTI-t. A 

tájékoztatás szerint a szervezetek Budapesten rendezték meg a Vállalkozz rá! elnevezésű 

konferenciát a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (Fivosz) és a Jövő Uniója Alapítvány 
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http://magyaridok.hu/belfold/napirenden-karpat-medencei-magyar-nyelvhasznalat-1199338/
http://www.kronika.ro/gazdasag/ado-adok-kapok-romania-kozepmezonyeben-a-magyar-tobbsegu-megyek
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/karpat-medencei-fiatal-vallalkozok-kereskedelmi-es-iparkamarajanak-letrehozasat-kezdemenyezik/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/karpat-medencei-fiatal-vallalkozok-kereskedelmi-es-iparkamarajanak-letrehozasat-kezdemenyezik/
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szakmai partnerségével. A találkozón 40 magyarországi és 40 erdélyi fiatal vállalkozó vett 

részt.  

 

Hálaszavazatok 
2016. november 24. – Barát József – 168 óra 

Mit jelent a határon túli magyarok szá mára a magyar állampolgárság és a szavazati jog 

kiterjesztése? Pogonyi Szabolcs, a Közép-európai Egyeztem docense folytatott erről 

kutatásokat a közelmúltban, több mint ötven mélyinterjút készített Erdélyben, a 

Vajdaságban, az Egyesült Államokban és Izraelben. Ezek tanulságait 880 válaszadót 

mozgósító online kutatással is ellenőrizte, következtetései hamarosan a Palgrave Macmillan 

kiadónál jelennek meg angolul. A 168 Órának azt mondja: tapasztalatai szerint a 2004-es 

népszavazás sokak számára egy második Trianonnal felérő trauma volt, hosszú ideig 

igazodási pont marad, s a baloldalnak ebből a béklyóból nagyon nehéz lesz kitörnie. 

(A cikk teljes terjedelmében a 168 Óra 2016. november 24-i számában olvasható)  

 

Az utolsó magyar reneszánsz művész emléke 
2016. november 23. – Krónika 

„A nagyszebeni magyar kulturális fesztivál hidat teremt kultúrák és emberek, valamint a múlt 

és jövő között. Az Ars Hungarica a sokoldalú előadóművészet fesztiválja, amely november 10. 

és 16. között több mint 30 programot kínált a közönségnek” – közölte a tizenegyedik 

alkalommal rendezett programsorozat szervezője, a HÍD Egyesület. Az Ars Hungarica, amely 

könyvbemutatókkal, kiállításmegnyitókkal, koncertekkel, színházi előadással, filmvetítéssel 

várta az érdeklődőket, a 110 évvel ezelőtt Nagyszebenben született Borsos Miklós Kossuth-, 

Munkácsy- és Magyar Örökség díjas, nemzetközileg ismert szobrászművész emléke előtt 

tisztelgett. 

 

Kelemen az M1-en: az RMDSZ a transzilvanizmusra épít a kampányban 
2016. november 23. – transindex.ro, MTI 

A transzilvanizmusra épít az RMDSZ a jelenlegi parlamenti választási kampányban, azokra az 

erdélyi értékekre, amelyek a magyar közösséget 1918 óta "talpon tartották" - mondta Kelemen 

Hunor szövetségi elnök az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. Kelemen azt 

mondta: ezekre az értékekre lehet jövőt építeni, ennek azonban az egyik feltétele az őszinte és 

tisztességes párbeszéd a román féllel. A román társadalomnak el kell fogadnia, hogy az 

erdélyi magyarság elégedetlenségének egyik jelentős forrása az, hogy az 1918-as 

gyulafehérvári ígéreteket - anyanyelvű oktatás, kultúra, közigazgatás, igazságszolgáltatás 

biztosítása a magyarságnak - nem tartották be - jelentette ki, hozzátéve: ezek betartása az az 

alap, amelyre építeni lehet.  

 

Csíkszeredában járt Budapest főpolgármestere 
2016. november 23. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

E
rd

é
ly

 
M

a
g

ya
ro

rs
zá

g
 

http://www.kronika.ro/kultura/az-utolso-magyar-reneszansz-muvesz-emleke
http://itthon.transindex.ro/?hir=44659
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/72978-csikszeredaban-jart-budapest-f-polgarmestere
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Vállalkozói fórumot tartottak szerda délelőtt Csíkszeredában a városházán, amelynek 

vendége Tarlós István, Budapest főpolgármestere volt. A városvezető főként arról 

tájékozódott, Budapest miként segíthet a székelyföldi gazdasági szereplőknek, hogy a magyar 

főváros vonzáskörében tevékenykedő vállalatokkal gyümölcsöző kapcsolatot alakítsanak ki. A 

fórumot követően Tarlós István és Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere 

tájékoztatta a sajtót a vállalkozókkal folytatott beszélgetésen elhangzottakról. Budapest 

főpolgármestere azt a következtetést vonta le a fórum után, hogy a főváros 

önkormányzatának minden lehetőséget meg kell teremtenie ahhoz, hogy a székelyföldi 

vállalkozók jó kapcsolatot alakíthassanak ki magyarországi kollégáikkal. 

 

Szórványkonferencia a dévai Dávid Ferenc központban 
2016. november 23. – Nyugati Jelen 

Szatmárnémetitől Nagyszebenig és Nagyváradtól Brassóig Erdély minden csücskéből, sőt 

Bukarestből is képviseltették magukat a helyi unitárius közösségek a dévai Dávid Ferenc 

zarándok- és szórványközpontban megtartott egyházszintű szórványkonferencián. A Magyar 

Unitárius Egyházban a szórványkérdést illetően jelentős szemléletváltás történt az utóbbi 

időben. Az egyházi vezetőség felismerte: a szórványok megfelelő gondozása, a végvárak 

megerősítése kulcskérdése a megmaradásnak. A dévai konferencián elhangzó megállapítás, 

miszerint „egy felér a százzal” – azaz az elszórtan élő egy-két unitárius hívőre is éppúgy oda 

kell figyelni, mint a százlelkes gyülekezetekre – tulajdonképpen vezérfonala lett az egyházon 

belül kiépülő szórványstratégiának. 

 

Kellő hittel a cigányság is felzárkóztatható 
2016. november 23. – Bihari Napló 

Szerdán az RMDSZ-nél folytatódott a parlamenti választásokon indulók bemutatása. Cseke 

Attila, a Bihar megyei szervezet elnöke mellett ezúttal Veress Efraim baptista lelkipásztor, 

szenátorjelölt foglalt helyet. Cseke Attila, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének elnöke arra 

hívta fel a figyelmet: a szenátusi listán megtalálható Veress Efraim lelkipásztor a Magyar 

Baptista Egyház jelöltje. 

 

Öt adományzászló a kitiltott székely helyett 
2016. november 23. – szekelyhon.ro, maszol.ro, Krónika 

Ezúttal öt zászlót adományozott Kovászna Megye Tanácsának Kulcsár-Terza József. Az MPP 

háromszéki elnöke, megyei tanácstag a szerdai rendes havi tanácsülés előtti felszólalásában 

emlékeztetett, hogy a bíróság alapfokon a prefektusnak adott igazat, törvénytelennek 

minősítve az általa adományozott székely zászlót, és elrendelte annak eltávolítását a 

díszteremből. A politikus szerdán arról tájékoztatta a testületet, hogy megfellebbezte a 

döntést, majd válaszként öt zászlóval vonult be, és a már előkészített tartókba betűzte az 

amerikai, a német, az izraeli, a magyar és a székely zászlót. Elmondta – illetve 

adománylevelében is megfogalmazta –, hogy az etnikai sokszínűség olyan érték, amit óvni és 

tisztelni kell. 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/jo_unitariusnak_lenni_a_szorvanyban.php
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Bemutatkozott az új Maros megyei főtanfelügyelő 
2016. november 23. – szekelyhon.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A marosvásárhelyi Művészetek és mesterségek vásárán mutatkozott be a frissen kinevezett 

Maros megyei főtanfelügyelő. Nadia Rață, aki eddig a Mihai Eminescu Pedagógiai 

Gimnázium tanára volt, illetve megyei tanácsosként is ismerhettük, kifejtette, köszöni a 

szaktárca bizalmát „különösen ebben a nehéz időszakban, amelyben a tanfelügyelőség most 

van”. A szekelyhon.ro kérdésére, hogy mikor várható előrelépés a Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium ügyében, mikor nevezik ki az új igazgatót, annyit válaszolt, hogy „konzultálnia 

kell a kollégákkal erről, de vannak ügyek, amelyeket prioritásként kezel a tanfelügyelőség, és 

valamikor a közeljövőben egy sajtótájékoztató keretében beszél majd erről is”. 

Nem vesznek részt a december 1-jei ünnepségeken az RMDSZ és az MPP 
Kovászna megyei vezetői 
2016. november 23. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) Kovászna megyei vezetői elutasították a román 

nemzeti ünnep alkalmából tartandó rendezvényeken való részvételt. A meghívás a Kovászna 

Megyei Tanács szerdai rendkívüli ülése keretében érkezett helyi román tanácsosok részéről. 

Az RMDSZ Kovászna megyei szervezete és a Kovászna Megyei Tanács elnöke, Tamás Sándor 

azt mondta, nem tud úgy részt venni az ünnepségeken, hogy ne beszéljen arról, mit jelent 

1918. december 1-je a romániai magyarság számára, illetve hogy ne emlegesse fel a 

gyulafehérvári nyilatkozatba foglalt ígéreteket.  

 

Kovács Péter: a külföldön élők akkor térnek haza, ha Erdélyt fejlesztjük 
2016. november 23. – transindex.ro, maszol.ro 

„Ami jó Erdélynek, az jó az egész országnak és jó a kényszerűségből kitelepült, ideiglenesen 

külföldön élő állampolgároknak is. Olyan Erdélyt akarunk építeni, ahol jó élni, ahol 

biztonságban tudjuk családjaink, ahol nincsenek veszélyben jogaink és javaink, ahová a jobb 

megélhetésért külföldre települtek is visszatérhetnek és megtalálhatják számításaikat" – 

hangsúlyozta Kovács Péter ügyvezető elnök külföldi szavazókörzetében induló szenátorjelölti 

minőségében szerdán egy rádiós vitaműsorban. Szerinte legtöbben a munkahelyek hiánya, a 

nem megfelelő oktatási rendszer, az alulfizetettség miatt választják a külföldön való 

boldogulást, éppen ezért az RMDSZ választási programjában konkrét tervekkel ezeknek a 

problémáknak a megoldását sürgeti.  

 

Kovászna megye meghirdette a Turizmus Évét 2017-ben 
2016. november 23. – transindex.ro 

„2017 a Turizmus Éve lesz Háromszéken" – jelentette be Tamás Sándor, Kovászna Megye 

Tanácsának elnöke. A megyei tanács soros ülésén, november 23-án, erre külön határozatot is 

hozott a testület. "Eddig is szerveztünk tematikus éveket. Ezt folytatjuk, azáltal, hogy a 

Turizmus Évét meghirdetjük. Mindehhez rengeteg előmunkálatra volt szükség, amelyek 

elsősorban az idén zajlottak A Romexpón Székelyföldként voltunk jelen, a nemzetközi Off to 

Spas projekt keretében pedig magyarországi és skandináv országokkal működtünk együtt. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/bemutatkozott-az-uj-maros-megyei-fotanfelugyelo
http://itthon.transindex.ro/?hir=44673
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Turizmusban nyitottunk a világ felé. Statisztikák szerint a turisták 90 százaléka belföldi 

Kovászna megyében. Eddig az volt a percepciónk, hogy magyarországiaknak kell turizmust 

szervezni, ma már tudjuk, hogy nem csak. Az elmúlt 5 hónap munkájának gyümölcse, hogy 

Bukarestben desztinációs díjat nyertünk. A célunk az, hogy kiteljesítsük azokat a turisztikai 

csomagokat, amelyek a romániaiakat célozzák, de növelni akarjuk a magyarországiak 

jelenlétét is, amely jelen pillanatban a forgalom 5-7 százalékát teszi ki" - mondta Tamás. 

 

Nagyszalontán befejeződött az idei Magyarok Kenyere-program 
2016. november 23. – Krónika 

Az utolsó lisztadományozással Nagyszalontán befejeződött az idei Magyarok Kenyere-

program. Az egész Kárpát-medencét átfogó kezdeményezés során mintegy 3000 magyar 

gazda több mint 510 tonna búzát gyűjtött össze, így az őrlés után 350 tonna liszt áll 

rendelkezésre karitatív célokra. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) közleménye szerint 

a helyben gyűjtött búzából készült 10 tonna liszten felül további 65 tonnát adott át Herczegh 

Anita, Áder János köztársasági elnök felesége és Győrffy Balázs, a NAK elnöke erdélyi magyar 

szervezeteknek. Az adomány első szállítmánya, 20 tonna szerdán érkezett meg. 

 

Tizennyolc éves a MÜTF 
2016. november 23. – szekelyhon.ro 

Tizennyolc éve indult a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája (MÜTF). A szellemi műhely 

eddigi tevékenységéről, a pénteki szülinapi programról számolt be a szerdai 

székelyudvarhelyi sajtótájékoztatón Ilyés Ferenc ügyvezető igazgató, Kandikó József rektor, 

valamint Szabó Attila, a főiskola marketing- és kommunikációs vezetője. A sajtótájékoztató 

elején elhangzott, hogy 1998-as indulásakor a MÜTF Erdély első olyan kihelyezett főiskolája 

volt, ahol nappali tagozaton magyar nyelvű gazdasági képzés folyt. Idén 118 hallgatója van az 

intézménynek, legtöbben, 224-en 2011-ben iratkoztak be. Tizenhét aktív projektjük van, de 

folyamatban van a tizennyolcadik is. 

 

Még mindig nem tudni, mi történik az igazgató nélkül maradt tanintézetekkel 
2016. november 24. – Krónika 

Továbbra is fejetlenség jellemzi az iskolaigazgatói versenyvizsgát. Miközben tegnap kezdődött 

az óvások elbírálása, az oktatási minisztérium máris lehetséges visszaélésekről számolt be: 

úgy tűnik, a vizsgabizottságok nem egységesen értékelték az önéletrajzokat. Az óvásokat 

egyébként más megyében bírálják el, az interjúról készült felvételeket a tanfelügyelőségeknek 

kell elküldeniük. Bartolf Hedvig Hargita megyei tanfelügyelő eközben a Krónikának 

elmondta: továbbra sem tudni, mi történik a vezető nélkül maradó iskolákkal. 

 

Megyeinfót tartott Tamás Sándor 
2016. november 24. – Krónika, maszol.ro 

Első alkalommal tartott tegnap úgynevezett megyeinfót Tamás Sándor, a Kovászna megyei 

önkormányzat elnöke – a tájékoztató esemény Lázár Jánosnak, a budapesti 

miniszterelnökséget vezető miniszter heti kormányinfójára emlékeztetett. Tamás rámutatott: 
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ezentúl minden hónapban, a rendes tanácsülés után várja az újságírókat a megyeinfóra, 

amely eltér a szokványos sajtótájékoztatóktól, hiszen egy hosszabb időszak áttekintésére, 

elemzésekre, háttérinformációk, tervek részletezésére ad lehetőséget. 

 

Mi jön a magyar–magyar után? 
2016. november 23. – Új Szó 

A magyar–magyar párbeszéd legfőbb üzenete, le tud-e ülni egy asztalhoz feszültség nélkül a 

Híd és az MKP. Most nem volt nyoma a hidegháborús hangulatnak. A két párt politikusai 

nem vonultak el sértődötten egymás mellett. A két pártelnök, Menyhárt József és Bugár Béla 

a terem közepén beszélgetett hosszasan, és ennek egyértelmű üzenete volt: ez most nem arról 

szól, hogy egymásnak eresztjük a két tábort. A találkozót kezdeményező MKP patikamérlegen 

adagolva, rendkívül óvatosan kommunikált a rendezvény előtt: maga Menyhárt vette el 

például Bugár azon kijelentésének élét, mikor a Híd elnöke egy interjújában arról beszélt, 

„gittegyletekben” nem vesznek részt. Emellett ráadásul az elmúlt hónapokban többször is 

mutatkozott együtt a két pártelnök, például Somorján, Mátyás szobrának avatóján és a DAC 

stadionavatóján. Háttér-információink azt erősítik meg, hogy az MKP több 

kompromisszumra is hajlandó volt. Úgy tudjuk, végül a Híd kifogására lett a 

tárgyalás(sorozat) neve magyar–magyar párbeszéd, és nem az eredetileg az MKP Országos 

Tanácsának őszi ülése után beharangozott Magyar Érdekképviseleti és Egyeztető Tanács. 

 

Megkérdeztük: hogyan látják közéletünk szereplői a magyar-magyar 
párbeszédet? 
2016. november 23. – Felvidék Ma 

Mintegy tucatnyi, a Magyar-Magyar Párbeszéden részt vett közéleti szereplőt kérdezett meg a 

Felvidék Ma portál arról, hogy hogyan látják a kerekasztal-beszélgetést, annak eredményeit. 

Duray Miklós szerint a zárónyilatkozatban fel lehet fedezni „a közös ügy szolgálatának a 

szándékát, de mintha gondolkodásban teljesen eltérő csoportok gondolati egyvelege jelenne 

meg.” Majd így folytatja: „A Szlovákiában élő magyarokat önszántunkból miért kell peremre 

szorított, legyőzött csoportnak tekinteni, akik csaknem esdekelnek valamilyen jó szóért a 

hatalom részéről? Nem sugároz öntudatot és meggyőződést a szöveg, mintha össze nem illő 

gondolkodásmódokat akart volna egybekényszeríteni a szöveg szerkesztője.” 

 

Felvidéki és kárpátaljai lisztosztással folytatódik a Magyarok Kenyere program 
2016. november 23. – hirek.sk 

A nemzeti összefogás sajátos megnyilvánulása a Magyarok Kenyere program, amely 

keretében 2011 óta a Kárpát-medence magyarlakta térségeiben búzát gyűjtenek össze az 

adományozó gazdáktól. A felajánlott búza egy részét liszt, a másik részét pedig kenyér 

formájában osztják szét a rászorulók között. A határtalanul magyar jótékonysági esemény 

november 25-én a Gazda polgári társulás, a Magyar Közösség Pártja és további 

közreműködők bevonásával Gútán folytatódik. 
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Felvidék gazdasági helyzete – Hogy állunk? 
2016. november 23. – Felvidék Ma 

Szlovákia magyarlakta területein az életszínvonal az utóbbi évtizedekben alaposan 

megváltozott. A déli járások a ’90-es években az ország fejlett térségei közé tartoztak, 

azonban az utóbbi 20-25 évben – Szlovákia létrejötte óta – helyzetük radikálisan átalakult. 

Napjainkban Szlovákia fejlett régiói Pozsonytól a Magas-Tátráig húzódnak, a Csallóköztől 

keletre fekvő magyarlakta régió háttérbe szorult – „leszakadó térséggé vált”. Ennek oka a 

hátrányos gazdaságpolitika, amelyet a mindenkori kormány irányít. Az Európai Unió 

tagállamai közül Szlovákiában figyelhető meg leginkább az uniós támogatások központosítása 

– amelynek eredménye a magyarlakta területek fejlesztésének elmaradása 

 

Kisgéresen avatták fel a málenkij robot központi emlékművét 
2016. november 23. – Felvidék Ma 

A kisgéresi községi önkormányzat és a Fórum Kisebbségkutató Intézet közösen szervezte meg 

a Felvidékről a szovjet munkatáborokba elhurcoltak központi emlékművének a felavatását és 

a témával kapcsolatos emlékkonferenciát Kisgéresen november 23-án. 

 

Kerülték a kényes kérdéseket 
2016. november 24. – Új Szó 

Az MKP, a Híd és a civil szféra első találkozóját, a magyar–magyar párbeszédet az oktatásügy 

köré szervezte az MKP. Az egyeztetést követően a résztvevők kiadtak egy közös nyilatkozatot, 

melyben hét olyan területet neveznek meg, melyeket kulcsfontosságúnak tartanak a 

szlovákiai magyar iskolák megmaradásának és fejlődésének szempontjából. Az Új Szó által 

megszólított pedagógusok szerint a dokumentum sokszor homályosan vagy túl általánosan 

fogalmaz. Többen a racionalizáció kérdését és az önkormányzatiság konkrétumait hiányolják 

a dokumentumból. 

 

Megkezdődött a Magyar Nemzeti Kereskedőház határon túli képzéssorozata 
2016. november 23. – Vajdaság Ma 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház Szabadkán kezdte meg a határon túli Exportakadémia 

képzési sorozatát, amelynek célja a gazdasági együttműködés dinamizálása és a magyar-

magyar gazdasági kapcsolatok erősítése. A szabadkai Galleria Hotel Szabadka termében 

megrendezett konferenciát Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Oláh 

Zsanett, a Magyar Nemzeti Kereskedőház vezérigazgatója nyitotta meg. A Magyar Nemzeti 

Kereskedőház (MNKH) egy éve nyitotta meg szabadkai irodáját azzal a céllal, hogy az MNKH 

eszközeit és programjait vajdasági magyar vállalkozók számára is elérhetővé tegyék. Az eddig 

elért eredményekben nagy szerepet játszottak Pásztor István személyes erőfeszítései és a 

magyar kormány támogatása – hangsúlyozta Oláh Zsanett, az MNKH vezérigazgatója. 
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Zenta: Az MPSZ ellenzi a menekültek megsegítésére irányuló akciótervet 
2016. november 23. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Magyar Polgári Szövetség ellenzi a zentai községi képviselő-testület legutóbbi ülésén 

elfogadott, a menekültek, belsőleg széttelepített személyek és a visszatértek helyzetének 

előmozdítására irányuló helyi akciótervet, és harcolni fog a betelepítések ellen, hangsúlyozta 

szerda délelőtti sajtótájékoztatóján Rácz Szabó László, a párt elnöke. Rácz Szabó László már 

magukat az akciótervben szereplő kategóriákat is aggályosnak nevezte, különös tekintettel a 

visszatelepítettekre, ugyanis – ahogyan már korábban is elmondta –, szerinte elsősorban a 

koszovói roma származású személyekre vonatkozik a visszatelepítés. Nehezményezte, hogy az 

akcióterv által előirányzott összeget az illetékesek nem az itt élő rászorulókra költik, majd 

leszögezte, ellene voltak az akcióterv elfogadásának, ellenzik a benne foglaltakat, és ezután is 

minden rendelkezésükre álló eszközzel harcolni fognak a betelepítések ellen. 

 

A Vajdaság Erdői közvállalat igazgatója feljelentést tett: nemzeti alapon 
provokálták 
2016. november 23. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Takács Márta, a Vajdaság Erdői közvállalat igazgatója bűnvádi feljelentést tett Jeca Ilić volt 

tanácsosa ellen, aki azért provokálta őt, mert magyar. Sajtóértesülések szerint Takács 

ügyvédje azt állítja, hogy a volt tanácsos megpróbálta nemzeti alapon provokálni a Vajdaság 

Erdői közvállalat igazgatóját, mert az igazgatónő rámutatott azokra a visszaélésekre, 

amelyeket a férfi követett el a közbeszerzések körül. Az ügyvéd szerint Ilićnek 646.500 dinárt 

kellett befizetnie a közvállalat számlájára, hiszen elvesztette a munkaügyi pert, amelyet azért 

indított, mert felmondást kapott. A férfi ezt meg is tette, azonban a befizetőlapon a Vajdasági 

Magyar Szövetséget jelölte meg címzettként, amelynek Takács is tagja. Takács Márta tegnap 

bűnvádi feljelentést tett nemzeti gyűlölet szítása miatt Jeca Ilić ellen. 

 

Továbbtanulási tájékoztató az MNT szervezésében 
2016. november 23. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Az Óbecsei Gimnázium és a Műszaki Iskola után tegnap este a Közgazdasági-kereskedelmi 

Iskolában szervezett a Magyar Nemzeti Tanács találkozót a továbbtanulni szándékozó diákok 

szüleivel Óbecsén. Arra hívták fel a szülők és a diákok figyelmét, hogy az MNT felsőoktatási 

programjának köszönhetően érdemes itthon továbbtanulni. Hamarosan a Vajdasági Magyar 

Diákszövetség is bekapcsolódik a Szerbiában való továbbtanulás népszerűsítésébe, a 

közeljövőben a Felsőoktatási Tájékoztató Füzet minden végzős középiskoláshoz eljut. 

 

Nagymértékű infrastrukturális fejlesztéseket terveznek Kárpátalján 
2016. november 23. – Kárpátalja, Kárpátinfo 

November 18-án munkalátogatást tett Kárpátalján Volodimir Omeljan, Ukrajna 

infrastrukturális minisztere. A magas rangú tisztviselőt Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai 

Megyei Közigazgatási Hivatal elnöke és Barta József, a megyei tanács első elnökhelyettese, 
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ügyvezető elnöke fogadták. A minisztert útján elkísérte Valerij Luncsenko parlamenti 

képviselő is. A látogatás során az ungvári repülőtér felújításáról és beüzemeltetéséről, a 

határátkelők további bővítéséről, elkerülő utak megépítéséről, valamint az M3-as autópálya 

Kijev–Csap autóúttal való összekötéséről esett szó.  

 

Új kisantantról vizionálnak az ukrán nacionalisták 
2016. november 23. – Kárpátalja 

A Zakarpattya Online ukrán nacionalista beállítottságú portál előszeretettel közöl olyan 

írásokat, amelyek a kárpátaljai magyarokat Ukrajna árulóiként, a mindenkori budapesti 

kormányzatot pedig irredenta, a szomszédos országok területi egységére törő társaságként 

ábrázolják. Legutóbb a Depo Donbász (dn.depo.ua), egy ugyancsak nacionalista – talán – 

kelet-ukrajnai weboldal irományán akadt meg a kárpátaljai portál szerkesztőinek a szeme. A 

cikk az országban nagy számban tenyésző összeesküvés-elméletek vezérfonalát követve hord 

össze minden fellelhető tévinformációt és rágalmat velünk, magyarokkal kapcsolatban. 

 

Lendván járt az emberjogi biztos 
2016. november 23. - Népújság 

Kedden délelőtt Vlasta Nussdorfer, az SZK emberjogi biztosa, illetve csapatának képviselői 

Lendván jártak. A látogatás célja kifejezetten a magyar nemzeti közösség tagjaival való 

beszélgetés volt, így az ombudsman találkozott a nemzetiségi politika és az intézmények 

vezetőivel is. 

 

Eredményes volt a vegyesbizottság ülése 
2016. november 23. - Népújság 

A múlt héten Budapesten tartotta 16. ülését a Szlovén–Magyar Kisebbségi Vegyesbizottság. A 

muravidéki magyar közösség, valamint a rábavidéki szlovén kisebbség által tett javaslatok 

megvitatása és egyeztetése után Kalmár Ferenc miniszteri biztos, a bizottság magyar 

társelnöke, valamint Gorazd Žmavc miniszter, a bizottság szlovén társelnöke aláírta a az ülés 

jegyzőkönyvét. 

 

Brüsszeli látogatáson a magyar gazdák 
2016. november 23. - Népújság 

A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumának (KEF) tagjai brüsszeli szakmai 

úton vettek részt a Nemzeti Agrárkamara (NAK) szervezésében 2016. november 17–18-án. 

Köztük volt Balaskó József, a Muravidéki Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének 

(MMGVE) elnöke is. 

 

Szavalóverseny a BMKE rendezésében 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://karpataljalap.net/?q=2016/11/23/uj-kisantantrol-vizionalnak-az-ukran-nacionalistak
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/1914-lendv%C3%A1n-j%C3%A1rt-az-emberjogi-biztos.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/1913-eredm%C3%A9nyes-volt-a-vegyesbizotts%C3%A1g-%C3%BCl%C3%A9se.html
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/1915-br%C3%BCsszelben-j%C3%A1rtak-a-magyar-gazd%C3%A1k.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2810509/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 24. 
10 

2016. november 23. - Volksgruppen 

Kedden délelőtt került megrendezésre a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében 

a magyar szavalóverseny Felsőőrött. Az egyesület 12 éve hirdet mese- vagy 

versmondóversenyt magyarul tanuló diákok számára. Az idén csaknem 120 diák szavalt 

magyar verset, összesen 23 burgenlandi és grazi oktatási intézményből. 

 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. november 23. – Kossuth Rádió 

Budapest támogatását ajánlotta fel Csíkszeredának Tarlós István 

Budapest támogatását ajánlotta fel a székelyföldi városoknak Tarlós István. A főpolgármester 

vezette küldöttség Csíkszeredában találkozott a székelyföldi vállalkozói szféra képviselőivel, 

és a gazdasági kapcsolatok mellett a közigazgatási és kulturális együttműködés erősítéséről is 

beszéltek. 

A Visegrádi Alap ügyvezető igazgatóhelyettese is részt vett a Kerekasztal éves 

konferenciáján 

A szlovákiai magyar civil szervezetek sikeresen vesznek részt szlovákiai, a magyarországi és az 

európai uniós pályázatokon, ugyanakkor a Visegrádi Alapnál nem. Sőt gyakorlatilag nem is 

ismerik az alap nyújtotta lehetőségeket, miközben ennek a központja Pozsonyban van. Ezért a 

civilek ernyőszervezete, a Kerekasztal meghívta éves konferenciájára a Visegrádi Alap 

ügyvezető igazgatóhelyettesét, Varga Györgyöt, hogy tájékoztasson a pályázati lehetőségekről. 

Gyermekmosolyra és magyar szóra váltható liszt 

Gyermekmosolyra és magyar szóra váltható liszt. A Magyarok Kenyeréhez idén is a Kárpát-

medence minden szegletéből küldtek búzát. Az ebből őrölt lisztből 60 tonnát adtak át a Böjte 

Csaba által vezetett dévai Szent Ferenc Alapítványnak. 

Tavaly a magyarkanizsai nagycsaládosok is kaptak lisztet a Magyarok Kenyere 

programban 

Tavaly a magyarkanizsai nagycsaládosok is kaptak lisztet a Magyarok Kenyere programban. A 

Tisza-parti kisváros önkormányzata saját költségvetéséből igyekszik segíteni azokat, akik 

legalább három gyereket nevelnek, de ennél többre lenne szükség - mondják a 

nagycsaládosok Kuckó nevű egyesületének tagjai, akik leginkább egymásra számíthatnak. 

Igazfalva 123 éve alapított telepes falu a Felső-Bega völgyében 

Igazfalva 123 éve alapított telepes falu a Felső-Bega völgyében. Az eredetileg színtiszta 

református település lakosságának ma már kevesebb, mint a fele magyar. Ezt az arányt 

tükrözi a helybeli iskola tanulóinak összetétele is: a magyar tagozat létszáma egy átlagos 

osztálynyi. Sok magyar szülő - mivel nyolcadik osztály után a gyermeke csak a 85 kilométerre 
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levő Temesváron tanulhatna tovább magyarul - már korábban román osztályba íratja 

csemetéjét 

Ingyenes egészségügyi szűrést tartottak a Semmelweis Egyetem hallgatói hat 

kárpátaljai településen 

Ingyenes egészségügyi szűrést tartottak a Semmelweis Egyetem hallgatói hat kárpátaljai 

településen, négy napon keresztül. A diákok a Hallgatói Önkormányzat kezdeményezésére 

döntöttek úgy, hogy ezzel is segítik a Kárpátalján élő magyarokat, egyúttal megismerkednek 

Kárpátaljával és lakóival. Az első állmás Ungvár volt, ahol Iváncsik Attila szólaltatta meg az 

egyetemistákat és az ingyenes szűrésre érkezőket. A Semmelweis Egyetem diákjai ingyenes 

egészségügyi felmérést és teszteket végeztek hat kárpátaljai településen. 

Arisztokraták honfoglalása címmel mutatták be Csinta Samu erdélyi újságíró 

kötetét 

Arisztokraták honfoglalása címmel mutatták be Csinta Samu erdélyi újságíró kötetét a 

közelmúltban Kolozsváron. A könyv az Erdély újranemesítői című tavaly megjelent könyv 

folytatása, és négy erdélyi magyar arisztokrata család 21. századi magára találását dolgozza 

fel. 


