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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: Magyarország támogatja Ukrajna EU-tagságát 
2016. november 24. – MTI, kormany.hu, hirado.hu, index.hu, mno.hu, Magyar Idők, 

origo.hu, InfoRádió, 24.hu, vg.hu, Kárpátalja, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Magyarország támogatja Ukrajna európai uniós tagságát - jelentette ki Orbán Viktor 

miniszterelnök csütörtökön Budapesten, miután tárgyalt Volodimir Hrojszmannal. Az ukrán 

kormányfő szerint fokozni kell a magyar-ukrán együttműködést. Ukrajna célja, hogy a 

nyugati világ része legyen, elfoglalja jól megérdemelt helyét az EU közösségében - mondta a 

közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor, egyértelművé téve az ukrán EU-tagság magyar 

támogatását. Rámutatott ugyanakkor, hogy ma az EU-ban Ukrajna szempontjából két döntő 

ügyet is "blokkolnak" európai országok: az egyik a vízummentesség, a másik a 

szabadkereskedelmi megállapodás.  Ennek "blokkolása" miatt Magyarország úgy döntött, 

azonnali hatállyal bevezeti a nemzeti vízumok díjmentességét az ukrán állampolgároknak - 

közölte a kormányfő. Az ukrán miniszterelnök kiemelte: a nemzeti kisebbségek értéket 

jelentenek Ukrajna számára, és büszkék arra, hogy magyar nemzeti kisebbség is él az 

országban. Azt szeretnék, ha minden állampolgár jól érezné magát Ukrajnában, és a magyar 

kormánnyal tervezett közös erőfeszítések is ezt a célt szolgálják - mutatott rá. 

 

Erdélyi Rudolf Zalán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. új vezérigazgatója 
2016. november 24. – MTI, kormany.hu, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

Erdélyi Rudolf Zalán irányítja vezérigazgatóként a jövőben a külhoni magyar támogatásokat 

kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-t - közölte a Miniszterelnökség csütörtökön az MTI-vel. 

Mint írták, a határon túli magyarság ügye iránt régóta elkötelezett szakember 2002-ben 

kezdte közszolgálati pályáját a Pénzügyminisztériumban, majd 2010-től a Nemzetgazdasági 

Minisztériumban is dolgozott. Pályafutása során a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

támogatások költségvetési szakértőjeként is tevékenykedett, majd a külhoni magyar nyelvű 

oktatás, illetve a Kárpát-medencei interdiszciplináris kutatások finanszírozásának 

koordinálásával is foglalkozott. Lélfai Koppány, a cég korábbi vezérigazgatója a Magyar 

Fejlesztési Banknál folytatja munkáját. 

 

„Románia nem veszi komolyan sem a saját törvényeit, sem a nemzetközi 
vállalásait” 
2016. november 24. – maszol.ro 

Románia nem veszi komolyan sem saját, sem pedig a nemzetközi szerződésekben elfogadott 

vállalásait. Ezt bizonyítja az is, hogy Bukarest két éves késéssel nyújtotta be a 

Kisebbségvédelmi Keretegyezményről szóló jelentését – jelentette ki Kelemen Hunor 

csütörtökön Strasbourgban. A szövetségi elnök az RMDSZ két árnyékjelentését ismertette az 

Európai Parlament Kisebbségi Munkacsoportjának soros ülésén. Emlékeztetett: Románia két 

éves késéssel, 2016 februárjában nyújtotta be a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény 
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alkalmazásáról szóló jelentését az Európa Tanácshoz.  Az RMDSZ úgy találta, hogy a jelentés 

alapvetően hamis képet sugall a kisebbségi jogok, illetve az anyanyelvhasználat romániai 

helyzetéről, ezért árnyékjelentést készítettek erről, illetve a Kisebbségi Nyelvek Európai 

Chartájának romániai alkalmazására vonatkozó jelentésről is. 

 

Trócsányi kriminalisztikai laboratóriumot avatott Kolozsváron 
2016. november 24. – hirado.hu, Krónika, MTI, Magyar Hírlap 

A magyar Igazságügyi Minisztérium európai uniós feladatairól tartott előadást és 

kriminalisztikai laboratóriumot avatott a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

kolozsvári karán csütörtökön Trócsányi László igazságügy-miniszter. Trócsányi László a 

magyar közmédiának elmondta: a minisztérium feladatának érzi a magyarországi és a 

határon kívüli magyar nyelvű jogászképzés támogatását. Emlékeztetett arra, hogy a második 

bécsi döntés után szegedi jogászprofesszorok mentek tanítani Kolozsvárra. ”Ha azt akarjuk, 

hogy Kolozsváron európai színvonalú jogászképzés legyen, ahhoz nekünk hozzá kell 

járulnunk” – fogalmazott a miniszter. 

 

Átadták a szatmárnémeti Hám János óvoda épületét 
2016. november 24. – Krónika, MTI 

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár 

jelenlétében avatták fel csütörtök délután Szatmárnémetiben a római katolikus egyház által 

létrehozott Hám János óvoda felújított épületét. Az óvodaépületet a magyar kormány 105 

millió forintos támogatásával újították fel. Az összeget a Bethlen Gábor Alapkezelő révén 

folyósították a római katolikus egyháznak. Az óvoda udvarán a Magyar Villamos Művek Zrt. 

6,5 millió és a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. szintén 6,5 millió forintos felajánlásából 

építettek játszóteret. Soltész Miklós az avatóünnepségen Böjte Csaba ferences szerzetest 

idézve kijelentette, hogy minden gyermek kincs, és ha a gyermekeket magyar és keresztény 

szellemben sikerül nevelni, ők a magyarság számára is megmaradnak, és Romániának is 

értékes polgárai lesznek. Az ünnepség után az államtitkár az MTI-nek nyilatkozva elmondta, 

hogy Szatmárnémetiben a magyar emberek összefogásával és sok román ember 

támogatásával választottak júniusban magyar polgármestert. Hozzátette, hogy ugyanennek az 

összefogásnak köszönhetően újult meg a Hám János óvoda is. 

 

December 1.: idén nem vonul utcára az MPP 
2016. november 24. – Krónika, szekelyhon.ro 

A kampány miatt idén nem szervez utcai megmozdulást a Magyar Polgári Párt (MPP) a 

tavalyi csíkszeredai és tavalyelőtti sepsiszentgyörgyi megmozdulás mintájára. Korábbi 

rendezvényeiken – mint ismeretes – a polgáriak az 1918. december elsején elfogadott 

gyulafehérvári nyilatkozatban tett ígéretekre akarták felhívni a figyelmet. Biró Zsolt, az 

alakulat elnöke – aki az RMDSZ Maros megyei listáján indul képviselői mandátumért – a 

Krónika érdeklődésére azt mondta, nem szerencsés efféle tüntetéseket szervezni a kampány 
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közepén. „Egyébként tilos nagygyűlést szervezni ebben az időszakban, és hiába is 

próbálkoznánk más úton, a választási hatóság nem hinné el, hogy nem az MPP szervezte a 

megmozdulást” – nyilatkozta a pártelnök. Biró szerint azonban a kampányban minden egyes 

alkalmat megragadnak ahhoz, hogy emlékeztessék a közvéleményt a románság 1918-as 

nyilatkozatára. Szerinte megtalálják a módját majd annak, miként tematizálják a 

gyulafehérvári nyilatkozatba foglaltakat és a mindenkori román hatalom be nem tartott 

ígéreteit. Lehetséges, hogy szakmai konferenciákat is fognak szervezni – tette hozzá. 

 

Kulcsár Terza József feljelentette a prefektúrát 
2016. november 24. – Krónika 

A magyar közösség szimbólumainak, zászlajának és himnuszának folyamatos támadása miatt 

a legfőbb ügyészségen tett feljelentést a Kovászna megyei prefektúra ellen Kulcsár Terza 

József, a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke, aki szerint a tettek kimerítik az 

emberiség elleni bűncselekmény fogalmát. A politikus csütörtöki sajtótájékoztatóján 

kifejtette: az utolsó csepp az volt a pohárban, hogy a bíróság alapfokon a prefektúrának adott 

igazat, és visszavonatta az önkormányzatnak adományként adott székely zászlót elfogadó 

tanácsi határozatot. Az indoklás szerint a székely nép alkotmányosan nem létezik, a székely 

zászló kitűzése pedig etnikai konfliktust gerjeszt. 

 

„Nem az a fontos, ki volt informátor” – Konferencia Kolozsváron 
2016. november 24. – Krónika 

Az emberek azt hiszik, hogy az ügynök olyan, mint James Bond, akinek kalandos, izgalmas az 

élete, a való élet azonban teljesen más – idézte fel az egykori román titkosrendőrség, a 

Szekuritáté egyik informátorával folytatott beszélgetését Könczei Csilla etnográfus, egyetemi 

tanár a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (NKI) által Kolozsváron megszervezett 

konferencián. 

 

Novák Csaba Zoltán: az új Maros megyei tanfelügyelő kezelje prioritásként a 
Római Katolikus iskola ügyét 
2016. november 24. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

„Örvendetes de még nem megnyugtató, hogy az oktatási tárca egy új tanfelügyelőt nevesített 

Maros megyében, azt követően, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség házi őrizetbe 

vette és bírósági felügyelet alá helyezte a korábbi főtanfelügyelőt, ezáltal eltiltva hivatala 

gyakorlásától a Római Katolikus Gimnázium iskolaigazgatóját, Tamási Zsoltot is. Ezúton arra 

kérem Nadia Rațat az újonnan kinevezett tanfelügyelőt, hogy kezelje prioritásként a 

gimnázium ügyét, hiszen megengedhetetlen, hogy a római-katolikus gimnázium 

iskolaigazgató nélkül működik és ezáltal a pedagógusok és a kisegítő-személyzet fizetés nélkül 

végzi feladatát” – mondta csütörtökön Novák Csaba Zoltán, az RMDSZ szenátorjelöltje 

Marosvásárhelyen, a városi tanács ülésén.  
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A sikeresebb adóbegyűjtő megyék szenvednek hátrányt a pénzvisszaosztás 
során 
2016. november 24. – transindex.ro 

Az erdélyi megyék számára nem kedvező az sem, hogy a nagyvállalatok székhelyét 

Bukarestben kell bejegyezni, ezért ott is adóznak. A megyék pedig nem járnak jól, hiszen ők 

fizetik a nagyvállalatok bevonzását szolgáló infrastukturális fejlesztéseket. 

 

A PNL főtitkára az RMDSZ-szel is szövetkezne 
2016. november 24. – Nyugati Jelen, Krónika 

Ilie Bolojan, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) főtitkára azt mondja, hogy a december 11-ei 

parlamenti választások után alakulata a Mentsétek meg Romániát (USR) alakulattal 

alkothatna kormánykoalíciót, de az RMDSZ-nek is van helye egy ilyen „egyenletben”. 

 

RMDSZ-részsikerek a tervezett településátrangsorolásnál 
2016. november 24. – Bihari Napló 

Csütörtöki sajtótájékoztatóján Cseke Attila felidézte, hogy az RMDSZ jelenlegi formájában 

nem tartja elfogadhatónak a romániai települések különböző, szubjektív módon, valószínűleg 

egy irodahelyiségben eldöntött kritériumok alapján történő rangsorolására vonatkozó 

törvénytervezetet, hiszen több érv is szól amellett, hogy a javasolt átszervezés hátrányosan 

érintené Bihar megyét, illetve Váradot. 

 

„Itt nincs kire szavazni december 11-én” 
2016. november 24. – Bihari Napló 

„Óriási lépés volt az EMNP-től, hogy nem indul, ennek ellenére az RMDSZ az elmúlt 26 év 

egyik leghazugabb kampányát folytatja megyeszerte. Ezekre reagálnunk kell, hogy a választók 

tisztán lássanak”, nyilatkozta csütörtöki sajtótájékoztatóján Csomortányi István, az EMNP 

megyei elnöke.  

 

Elemzők szerint 50% alatti lesz a részvétel a parlamenti választásokon 
2016. november 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Politikai elemzők és szociológusok szerint a december 11-i választásokon a szavazati joggal 

rendelkező állampolgárok mintegy 40-50%-a fog az urnákhoz járulni. Radu Magdin, Cristian 

Pîrvulescu, Alfred Bulai, Marius Pieleanu, Bogdan Ficeac és Barbu Mateescu úgy vélekedik: a 

karácsonyi és újévi ünnepek közelsége nem meghatározó tényező, a rossz időjárás viszont 

negatívan befolyásolhatja a jelenléti arányt a parlamenti választásokon. 

 

Nem óvtak a magyar igazgatójelöltek 
2016. november 24. – szekelyhon.ro 

Öt iskolavezetői tisztségre pályázó pedagógus nyújtott be óvást szerda délig a 

marosvásárhelyi tanfelügyelőségen a hetvenegy elvágott jelentkező közül. Az írásbelin 

szerzett eredmények véglegesek, csak a szóbeli értékelést lehetett megóvni.  
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Két dolog már biztos, de ezekkel sem mennek előre ott, ahol nincs 
iskolaigazgató 
2016. november 24. – szekelyhon.ro 

Még mindig nem tudni, mi történik azokkal az iskolákkal, ahol senki nem jelentkezett a 

vezetői tisztség betöltésére, illetve ahol egyetlen vizsgázó sem ment át. A hatályban lévő 

módszertan alapján két dolog biztos: nem lehet kinevezni azt, akinek nem sikerült a vizsgája, 

illetve azt, aki eddig igazgatóként vagy aligazgatóként tevékenykedett az adott tanintézetben, 

de nem jelentkezett a versenyvizsgára – tudta meg a szekelyhon.ro Bartolf Hedwigtől. A 

tanfelügyelő lapunknak elmondta, még azt is homály övezi, hogy az új vezetőket mikortól kell 

kinevezni. „Noha több forrás is a második félév kezdetét jelölte meg, erről írásos határozat 

még nem született” – mondta. 

 

Felszólalna december 1-jén Antal Árpád – jövőben 
2016. november 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

Jövőre részt vesz a december 1-jén Sepsiszentgyörgyön megszervezendő rendezvényeken, ha 

ott fel is szólalhat – jelentette ki csütörtökön sajtótájékoztatón Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy 

polgármestere elmondta, „érik az a pillanat, amikor a háromszéki magyar elöljárók részt 

vesznek Románia nemzeti ünnepén, és ott elmondják véleményüket”. Hozzátette, már idén is 

gondolkodtak, hogy elmennek és felszólalnak, de figyelembe vették, hogy zajlik a választási 

kampány, ezért inkább jövő évre halasztották, hogy elmondják véleményüket. 

 

Magyar Lóránd: a sikeres vállalkozások állíthatják meg az elvándorlást 
2016. november 24. – maszol.ro 

Az államnak támogatnia kell a telekkönyvezést, több támogatást kell juttatni a 

vállalkozóknak, a vidéken pedig bátorítani kell a nem mezőgazdasági vállalkozások indítását 

is – foglalta össze a Maszolnak Magyar Lóránd, az RMDSZ Szatmár megyei képviselőjelöltje. 

A vidékfejlesztéssel foglalkozó ismert szakember szerint a vállalkozói kedv, a fejlesztések és a 

munka becsülete megállíthatja az elvándorlást. 

 

Budapest testvére lett Udvarhely 
2016. november 25. – szekelyhon.ro, Krónika 

Testvérvárosi szerződést kötött csütörtökön Budapest és Székelyudvarhely; a kapcsolatot 

hivatalosító dokumentumot Tarlós István, Budapest főpolgármestere és Gálfi Árpád 

udvarhelyi polgármester látta el kézjegyével Székelyudvarhelyen, a városháza 

gyűléstermében. „A nemzet fővárosa és a Székelyföld fővárosa anyakönyvezte édestestvéri 

viszonyát” – fogalmazott Gálfi. 

 

Szilágyi: anyaországi partnereink tévednek 
2016. november 25. – Krónika, Erdélyi Napló 

Szilágyi Zsolt elnök szerint tévednek az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) magyarországi 

partnerei, amikor nyíltan támogatják az RMDSZ-t az idei parlamenti választások 
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kampányában. A politikus az Erdélyi Naplónak és a Krónikának adott interjúban elmondta, 

bár alakulata nem indul a megmérettetésen, szerinte az erdélyi magyar politika továbbra is 

kétpólusú, pártja híveinek pedig azt ajánlja: lelkiismeretük szerint döntsenek, elmennek-e 

szavazni, illetve kire voksolnak. 

 

Számonkérték a vásárhelyi katolikus iskola rendezését 
2016. november 25. – Krónika 

A Római Katolikus Teológiai Gimnázium sorsának rendezését kérték a csütörtöki 

marosvásárhelyi tanácsülésen megjelent szülők Peti András volt alpolgármestertől és Horaţiu 

Lobonţtól, a polgármesteri hivatal iskolákért felelős igazgatójától. A katolikus gimnázium 

diákjainak szüleit többek között György Anna képviselte, aki arról beszélt: őket sokként érte a 

hír, hogy az iskola vezetőjét hatósági felügyelet alá helyezték, és a gyermekek két éven 

keresztül egy nem létező iskolának voltak a diákjai. „Számunkra az intézmény által képviselt 

szellemiség és értékrend fontos, és az az egyedüli elfogadható alternatíva, hogy a gyermekeink 

továbbra is itt folytassák tanulmányaikat. Kérjük a városi tanácsot, hogy sürgősen rendezzék 

az iskola sorsát” – mondta az édesanya. Peti András RMDSZ-es tanácsos aggodalmát fejezte 

ki, hogy a város lakosságának fele „jogászként viselkedik” és mond véleményt a katolikus 

iskolában kialakult helyzetről, és amiatt is aggódik, hogy a szülők nem létező iskoláról 

beszélnek. 

 

A felekezeti oktatás a DNA célkeresztjében 
2016. november 25. – Krónika 

A Székely Mikó Kollégium pere és a szatmári iskolák ügyében elindított „korrupcióellenes” 

vizsgálódás után a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium esete 

rávilágít a román hatalomnak a restitúciós folyamathoz való viszonyulására: teljes mértékben 

leállítani azt, és visszafordítani ott, ahol erre esély mutatkozik – állapítja meg elemzésében a 

budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet. 

 

Szakképzéssel kapcsolatos szakmai konferencia Komáromban 
2016. november 24. – Felvidék Ma 

„A szakképzés az oktatáspolitika fontos része” – hangzott el azon a konferencián, amelyet a 

Szövetség a Közös Célokért társulás a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége és a 

Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság közreműködésével szervezett Komáromban 

november 24-én az Ipari Szakközépiskolában. A konferencia célja a szlovákiai magyar 

szakképzéssel foglalkozó intézmények és szakemberek hálózatának megerősítése. 

 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programja a párkányi régióban 
2016. november 24. – Felvidék Ma 

A Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának ösztöndíjátadó rendezvényeire került sor a 

párkányi régió iskoláiban november 23-án. A délelőtti órákban a Szalkai Alapiskolában, majd 
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Párkányban az Ady Endre Alapiskolában valósult meg a program. Ezt követően Muzslán, az 

Endrődy János Alapiskolában, majd Köbölkúton a Stampay János Alapiskolában adták át az 

ösztöndíjakat. Végezetül Szőgyénben a Csongrády Lajos Alapiskola fogadta a vendégeket az 

átadó ünnepség keretében. 

 

Női példakép keresése, kortárs galéria, Esterházy-szobor 
2016. november 24. – Felvidék Ma 

Dióhéjban ezek a legközelebbi céljai azoknak az új tagszervezeteknek, amelyek csatlakoztak a 

tizenöt éve működő Szövetség a Közös Célokért társuláshoz. A Szövetség a Közös Célokért 

(SZAKC) a Magyar Igazolványok rendszere mellett úgy került be a köztudatba, mint a 

Felvidék.ma internetes hírportál üzemeltetője. Mára azonban ennél sokkal szélesebb 

tevékenységet fejt ki, időközben sok kihívás érte. A hiánypótló feladatok ellátása mellett a 

tagszervezeteinek a száma is folyamatosan bővül. Az alapító öt országos tagszervezet mellé 

három év alatt újabb tizennyolc civil szervezet csatlakozott. Ebből hármat az Alsóbodokon 

ülésező közgyűlés hagyott jóvá. A SZAKC-hoz legutóbb felvételt nyert a prágai székhelyű 

Esterházy János Társulás az Emberi és Keresztény Értékekért, a Magyar Alkotó Művészek 

Szlovákiai Egyesülete és a Femine Fortis – Erős Nők Polgári Társulás. Mindhárom szervezet 

fiatalnak számít ugyan, ám tagjai már sokat tettek a céljaik érdekében, amit ezentúl 

szervezetten folytatnak. 

 

Az Alternatíva Vajdaságért nem támogatja a hitelfelvételt 
2016. november 24. – Vajdaság Ma 

Az Alternatíva Vajdaságért – Magyar Mozgalom – VMDK frakció tagjai a tartományi 

képviselőház mai ülésén nem támogatták sem a költségvetés-módosítást, sem a hitelfelvételt, 

ugyanis a hitel szerintük a következő ciklusra vonatkozóan is eladósítja a tartományt, mondta 

el a Vajdaság Mának nyilatkozva Csonka Áron, a frakció tagja.  

 

A román nagykövettel tárgyalt Pásztor István 
2016. november 24. – Pannon RTV 

A szerbiai román nagykövettel tárgyalt ma a tartományi parlament elnöke. Oana-Cristina 

Popa a Vajdaság és Románia szoros együttműködésének jegyében találkozott Pásztor 

Istvánnal. Egyeztettek a további lehetséges határátkelőkről és a gazdasági együttműködés 

erősítéséről. Popa és Pásztor egyetértettek abban, hogy a román nemzeti közösség szerves 

része a vajdasági multikulturális társadalomnak és közös cél a kulturális örökségek 

megőrzése. A nagykövet hozzátette, hogy Románia határozottan támogatja Szerbia európai 

integráció felé vezető útját. 
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Leváltások és kinevezések a szabadkai VKT ülésén 
2016. november 24. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Több személyi kérdésről is döntöttek ma a képviselők a szabadkai Városi Képviselő-testület 

ülésén. A Palics-Ludas, a Palics Park, a Gázművek és a Vízművek és Csatornázási Közvállalat 

élére is új megbízott igazgatókat neveztek ki. A városi helyi közösségek kérdése nem került 

napirendre az ülésen. Önálló városi községek kialakítására nyújtott be javaslatot a Mozgalom 

a Polgári Szabadkáért képviselőcsoport. Szerintük ez megoldaná Bajmok, Csantavér és Palics 

lakosainak problémáját. A szabadkai képviselő-testület ülésén a Pannon RTV szerkesztőjét, 

Vadlövő Gabriellát nevezték ki az Európai Filmek Nemzetközi Fesztiválja Tanácsa tagjának. 

 

Nem sérülhetnek a kisebbségek nyelvhasználati jogai! 
2016. november 24. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Csütörtökön a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kártájához benyújtott ukrajnai és 

romániai országjelentések árnyékjelentését ismertették az Európai Parlament Kisebbségi 

Munkacsoportjának ülésén. Az ülésre Bocskor Andrea, a Fidesz-KDNP EP-képviselőjének és 

Sógor Csaba, az RMDSZ EP-képviselőjének meghívására ellátogatott Kelemen Hunor a 

romániai RMDSZ elnöke, Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Hodinka Antal Intézetének igazgatója és Darcsi Karolina a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség kommunikációs és politikai titkára. Csernicskó István kiemelte az ukrán 

nyelvpolitikai hiányosságait, s a kárpátaljai magyarok részére ebből fakadó hátrányokat. 

  

Magyar közszolgálati csatornák ukrajnai sugárzásának hivatalossá tételéről  
2016. november 24. – karpatalja.ma 

Szeretné hivatalossá tenni a magyar közszolgálati televízió csatornáinak kárpátaljai 

sugárzását a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ). Az ennek érdekében megtett 

első lépések biztatóak. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke a Legfelső Tanács képviselőjeként 

levélben fordult Jurij Artemenkóhoz, az Ukrán Nemzeti Televíziózási és Rádiózási Tanács 

(NTRT) elnökéhez, melyben kérte, vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a magyarországi 

közszolgálati televízió M1, M2, M4, M5, Duna TV és Duna World csatornáit felvegyék „A 

tartalmában az Európai Határon Átnyúló Televíziózásról Konvenció szabályainak, valamint 

Ukrajna jogszabályainak megfelelő külföldi műsorok jegyzékébe, melyek sugárzása Ukrajna 

területén nem esik korlátozás alá.” 

  

Szakmai kirándulás a kommunizmus magyar áldozatainak emlékére 
2016. november 24. – karpatalja.ma 

A GULÁG–GUPVI emlékév alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

támogatásával a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar 

Társadalomtudományi Kutatóközpontja és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

nemzetközi tudományos konferenciát szervezett Hadifogság, Gulág, málenkij robot. Kárpát-

medencei magyarok és németek a Szovjetunió hadifogoly- és kényszermunkatáboraiban 
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(1944–1953) címmel. A konferenciát november 17–18-án valósították meg, ahol neves 

magyarországi, felvidéki és kárpátaljai előadók tartottak kitűnő, egyben hiánypótló 

előadásokat. A négynapos nemzetközi rendezvénysorozat része volt az a november 19–20. 

között zajló szakmai kirándulás, amelynek során a jelenlévők a Beregszász–Munkács–

Szolyva–Sztarij Szambor útvonalat bejárva ismerhették meg a kommunizmus áldozatainak 

kárpátaljai és ukrajnai emlékhelyeit. 

 

A komoly témák mellett egy kis „folklór” is a szlovén országgyűlésben 
2016. november 24. – Muravidéki Magyar Rádió 

Több, mint 16 órát foglalkozott a parlament a kormány munkájával, de elvetette az SDS által 

javasolt határozatot, miszerint a kormányt szólítsák fel a koalíciós szerződés tényleges 

megvalósítására. Az országgyűlés novemberi, plenáris ülése az időtartamát nézve 

rendkívülinek mondható. Így vélekedik Göncz László nemzetiségi parlamenti képviselő is, aki 

a történteket, kiemelve a nemzeti közösségre is vonatkozó kérdéseket, ekképp összegezte 

rádiónknak. 

 

Új távlatok a nemzetiségi vállalkozók számára 
2016. november 24. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa elfogadta a PRO FUTURA 

Gazdasági Közintézmény Alapító okiratát, és Horvát József jogászt nevezték ki megbízott 

igazgatójának. Továbbá a tanács elfogadta az MNMI 2017-es költségvetésének egyszerűsített 

változatát és az MMÖNK 2017-es költségvetés tervezetét. 

 

25 év telt el a vukovári ostrom óta 
2016. november 24. – Huncro.hr 

Horvátország minden tájáról az elmúlt napokban ezrek zarándokoltak el a kelet-szlavóniai 

Vukovárra, hogy a város elestének 25. évfordulóján leróják tiszteletüket és kegyeletüket az 

áldozatok előtt. A vukovári magyarok szervezett formában nyolcadik éve tartanak 

megemlékezést. 

 

Az ügyészség elvetette a Jankovics ellen felhozott összes MESZ-es vádat 
2016. november 24. – Huncro.hr 

A szeptember 11-i előrehozott parlamenti választások előtt és után a MESZ képviselőjelöltjei, 

Juhász Sándor és Sója Dénes azzal vádolták meg Jankovics Róbertet, a HMDK jelöltjét, majd 

megválasztott parlamenti képviselőt, hogy szavazatokat vásárolt, és így tudott győzni. Az 

ügyészség a múlt héten minden Jankovics ellen felhozott MESZ-vádat ejtett. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. november 24. – Kossuth Rádió 

Jelentés és árnyékjelentés 

Miközben a Román és az Ukrán állam rózsaszín képet fest az ott élő magyarság, vagy más 

kisebbségi nemzeti közösségek helyzetéről, az Európai Regionális és Kisebbségi Nyelvek 

Európai Kartájához árnyékjelentést küldött a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Az Európa Tanácshoz eljuttatott dokumentumot, 

most egy másik intézményben, az Európai Parlamentben is ismertette az RMDSZ elnöke, és a 

KMKSZ küldöttsége. Az előadásokat a Nemzeti Kisebbségek Frakcióközi Munkacsoportjában, 

az INTERGROOP-ban tartották. 

A székely zászló eltávolítására köteleznék a Kovászna Megyei Tanácsot 

A Kovászna Megyei Tanácsot bírósági úton próbálják kötelezni arra, hogy a gyűlésteremből 

levegyék a székely zászlót. A lobogót a Magyar Polgári Párt megyei szervezetének elnöke, 

Kulcsár Terza József ajándékozta hivatalosan az önkormányzatnak. A megyei prefektus, a 

román kormány  területi képviselője azonban bíróság elé vitte az ügyet, és alapfokon pert 

nyert. A Magyar Polgári Párt elnöke azonban nem hagyja magát: szerdán újabb öt nemzet, 

illetve ország zászlaját adományozta a Kovászna megyei önkormányzatnak. 

Magyar óvodaépítési és -fejlesztési programot indít a Kárpát-medencében a 

kormány 

Magyar óvodaépítési és -fejlesztési programot indít a Kárpát-medencében a kormány, 17 

milliárd forintból. Kárpátalján a meglévő intézmények modernizációjára és új óvodák 

megnyitására egyaránt szükség van. 

160 éves a szabadkai Széchenyi István Általános Iskola 

160 éves Szabadka legnagyobb magyar többségű tanintézménye, a Széchenyi István Általános 

Iskola. Egykor kizárólag magyar diákok jártak ide, ma már csak a tanulók fele magyar. A 

jubileum kapcsán Vesna Weiss igazgatónővel beszélgetett a Határok nélkül munkatársa. 

Megalakult a Vajdasági Magyar Jogász Egylet nevű szakmai szervezet 

Újvidéken 12 délvidéki magyar jogász létrehozta a Vajdasági Magyar Jogász Egylet elnevezésű 

civil, szakmai szervezetet. Az egyesület szándékairól az alapítók közül hárman nyilatkoztak. 

"Fogadj örökbe egy műemléket!" mottóval zajlik Kolozsváron 

középiskolásoknak szóló vetélkedő 

"Fogadj örökbe egy műemléket!" mottóval zajlik Kolozsváron az a középiskolásoknak szóló 

vetélkedő, amelyen a részt vevő csapatok egy-egy - magyar vonatkozású - műemléket vesznek 

úgymond a szárnyaik alá. Bemutatják annak történetét, különböző ismertető anyagokon 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-11-24_18:30:00&ch=mr1
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népszerűsítik értékeit, és felhívják a figyelmet a műemlék védelmének fontosságára. Az 

Örökségünk őrei mozgalomba eddig több mint ezer diák kapcsolódott be Erdély-szerte. A 

magyar épített örökség védelméhez azonban elengedhetetlen a vonatkozó román törvények 

módosítása - véli Hegedűs Csilla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség kulturális 

alelnöke, volt romániai művelődési miniszter, az Örökségünk őrei mozgalom egyik  

kezdeményezője. 

30 év után élesztették újra a “Temesvári sétákat” 

Temesváron a múlt század nyolcvanas éveiben hagyománya volt az ott tanuló magyar 

egyetemisták körében a várossal való ismerkedésnek. A Szekernyés János helytörténész 

vezette "Temesvári séták" célja az volt, hogy a diákok minél többet megtudjanak a város 

magyar múltjáról, értékeiről. Csaknem három évtizedes szünet után élesztették fel ezt a 

hagyományt, és bár az időjárás nem kedvezett a sétának, érdeklődőben nem volt hiány. 

 


