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Nyomtatott és online sajtó 
 

KMKF szórvány-diaszpóra munkacsoport: napirenden a moldvai csángó 
keresztszülő-program 
2016. november 29. – MTI, maszol.ro 

A moldvai csángó keresztszülő-program lehetséges fejlesztéséről, a Reconnect program 

erdélyi nyitásáról és a Magyarság Háza tevékenységéről volt szó a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fóruma (KMKF) szórvány-diaszpóra munkacsoportja keddi budapesti ülésén. 

Révész Máriusz (Fidesz), a testület társelnöke az ülés után újságíróknak elmondta: bár a 

szórványmagyarság is nehéz helyzetben van, különösen "szívszorító" a moldvai csángók 

helyzete. Mint kifejtette: ennek oka lehet, hogy nagyobb a távolság Magyarországtól, illetve, 

hogy a többi szórványterületen a magyarság támaszkodhat az egyházakra, azonban a csángó 

magyar területeken az egyház maga is az asszimiliációs törekvések zászlóvivője. Hozzátette: a 

magyar nyelvű oktatás is megoldatlan iskolai keretek között. A Keresztszülők a Moldvai 

Csángómagyarokért Egyesület igen jelentős tevékenységet végez, közel 2000 csángó magyar 

gyermeknek szerveztek keresztszülő programot. Ez azt jelenti, hogy találtak 600 olyan 

családot, akik anyagilag támogatják a kezdeményezést. 

 

Harrach Péter: a nemzetegyesítés újabb lépcsőfokára léphetünk 
2016. november 29. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Magyar Idők 

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) szerint a nemzetegyesítés folyamatának újabb 

lépcsőfoka lehet a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szerdai, 

illetve csütörtöki budapesti ülése. Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője 

keddi budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta: a határon túli magyarok helyzete nehéz, de 

az elmúlt időszak magyar kormányzati intézkedései erősítették a nemzethez tartozás tudatát, 

és elindították azt a folyamatot, amely a szülőföldön maradást és gyarapodást erősíti, illetve 

támogatja. 

 

Kövér bízik a magyar–román államközi viszony javulásában 
2016. november 29. –Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro 

Kövér László szerint a december 11-én tartandó romániai választás után a román–magyar 

államközi viszonyban is pozitív változás állhat be. Az Országgyűlés elnöke az RMDSZ 

kolozsvári székházában Kelemen Hunor szövetségi elnökkel közösen tartott 

sajtótájékoztatóján beszélt erről.Kövér László kijelentette: az államközi kapcsolatok 

előmozdításában számít azokra a magyarokra, akik a decemberi választások nyomán 

mandátumot szereznek a bukaresti parlamentben. Úgy vélte: a személyes szerepvállalása a 

romániai választási kampányban azt a támogatást fejezi ki, amelyet a Fidesz és a KDNP ad az 

RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) közös listaállításában megvalósult magyar 

összefogáshoz.A házelnök szerint a mostani romániai választások sorsdöntő fontosságúak az 

erdélyi magyarság számára. „Ahhoz, hogy a jogaikat érvényesíthessék, megvédhessék azoktól 
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a kísérletektől, amelyek ezek korlátozására irányulnak, vagy, adja Isten, a jogaikat 

bővíthessék a román partnerekkel együttműködve, az szükséges, hogy a bukaresti 

parlamentben minél nagyobb létszámú frakcióval rendelkezzen a magyar közösség” – 

fogalmazott. 

 

Felrótták Kövérnek a „szerecsenmosdatást” az udvarhelyiek 
2016. november 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kövér László szerint az erdélyi magyarságnak félre kell tennie a sérelmeket, esélyt kell adnia 

az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) összefogásával felálló parlamenti képviseletnek. 

Az Országgyűlés elnöke hétfő este a székelyudvarhelyi városháza dísztermében tartott 

fórumon biztatta az erdélyi magyar összefogás támogatására a hallgatóságot, kijelentései 

azonban élénk vitát váltottak ki. A fórum szinte valamennyi hozzászólója bizalmatlanságát, 

fenntartásait hangoztatta az RMDSZ-szel szemben, tekintettel arra, hogy a városban 

júniusban az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ellenzéki koalíciója nyerte meg az 

önkormányzati választásokat. 

 

A pedagógusok is elvándorolnak 
2016. november 29. – Krónika 

Az oktatási rendszerben is komoly problémát okoz a szakemberek elvándorlása, ugyanis 

egyre több pedagógus él azon jogával, hogy meghatározott ideig fizetetlen szabadságot vesz ki 

annak érdekében, hogy jobban fizető külföldi munkát végezzen – hívta fel a figyelmet Kiss 

Imre. A Kovászna megyei főtanfelügyelő kifejtette: a 2016/2017-es tanévben Háromszéken 32 

tanár és tanító kért egyéves fizetés nélküli szabadságot, közülük heten továbbképzésre, 

huszonöten pedig személyes okokra hivatkozva. Egy évvel korábban ugyancsak 

harmincketten hiányoztak ideiglenesen a háromszéki tanügyi rendszerből, akkor viszont 12 

szakember indokolta a szünetet tanulmányai folytatásával, illetve doktorálással. Kiss Imre 

hangsúlyozta: az elvándorlás nemcsak az egészségügyben, hanem az oktatási rendszerben is 

égető probléma. A főtanfelügyelő rámutatott: az egyéves szünet idején a pedagógusok jobban 

fizető állás után néznek vagy külföldön próbálnak szerencsét. 

 

A magyarságot illető kérdésekről is vitáztak a politikai pártok kolozsvári jelöltjei 
2016. november 29. – transindex.ro 

Vitaestet szervezett Kolozsváron a Polgári Kolozsvár, amelyre hat párt jelöltjeit hívták meg a 

szervezők. A rendezvényen aktuális politikai, közéleti és szociális témák kapcsán kellett 

kifejteniük álláspontjukat a jelölteknek, ezek közt szerepelt a mélyszegénységben élő 

patarétiek helyzetének megoldása, a kolozsvári kétnyelvű táblák ügye, a Koalíció a családért 

civil szervezet kezdeményezése az azonos neműek házasságának alkotmányos tiltásáért, az 

Európai Unió és Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmény és Románia jelenlegi 

gazdasági helyzete.  
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Johannis: Románia stratégiai célkitűzésként kezeli Moldova európai 
integrációját 
2016. november 29. – transindex.ro 

Románia stratégiai célkitűzésként kezeli Moldova európai integrációját, Chisinau európai 

orientációjának visszavonhatatlanná tételét, és ennek előmozdításában főszerepet kell 

játszania - hangoztatta Klaus Johannis kedden. Az államfő a legfelső védelmi tanács (CSAT) 

ülése után sajtóértekezleten számolt be arról, hogy a nemzetbiztonsági testület elfogadta a 

Románia és Moldova közötti speciális kapcsolat közép és hosszú távú stratégiáját, amely 

révén Bukarest hatékonyabb, pragmatikusabb, és előreláthatóbb módon akarja segíteni a 

moldovai reformokat, Románia keleti szomszédjának európai közeledését. 

 

Bírálja két román kutató a Székelyföld története című monográfiát 
2016. november 29. – transindex.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro 

Bírálja két román kutató a Székelyföld története című monográfiát, amely idén nyáron jelent 

meg Székelyudvarhelyen. A román szakemberek úgy vélik, a mű kizárólag a magyar 

történetírás álláspontját közvetíti, teljesen figyelmen kívül hagyva a Kovászna és Hargita 

megyei románság térségbeli jelenlétét. A sepsiszentgyörgyi Ioan Lăcătuşu levéltáros, illetve a 

kolozsvári Vasile Lechinţan történész által az Agerpres hírügynökséghez eljuttatott 

közlemény értelmében a háromnyelvű (magyar, román és angol) kötet szerzői szándékosan 

mellőzték a román nyelvű munkák felhasználását, a "gyér forrásanyagra" és "hiányos 

szakirodalomra" hivatkozva. 

 

Apáczai-iskola ügye: japán sztrájkba lépett az egyik oktató 
2016. november 29. – maszol.ro 

Második napja tiltakozik a Kolozs megyei tanfelügyelőség előtt Székely Géza, az Apáczai 

Csere János Elméleti Líceum művészetet oktató tanára a tanév közben megszüntetett ötödik 

osztály miatt. A pedagógus transzparensekkel és petícióval kíván szót emelni a "becstelen 

eljárás" ellen, amellyel a tanfelügyelőség felszámolta a képzőművészeti osztályt. Vörös Alpár 

István igazgató november közepén jelentette be az érintett szülőknek az osztály megszűnését, 

miután előzőleg úgy tűnt, hogy az ügy megoldódott, és a 16 képzőművészetis diák el is kezdte 

a tanévet.  Az igazgató a Maszolnak azzal indokolta a döntést, hogy csak szóbeli ígéretet 

kaptak az oktatási minisztériumtól az osztály jóváhagyására, és nem mertek kockáztatni. 

Csoma Botond Kolozs megyei RMDSZ-elnök szerint az oktatási minisztérium mulasztott az 

ügyben, mert nem küldte el a tanfelügyelőségnek a hivatalos iratot a jóváhagyásról, amely 

felülírta volna a tanfelügyelőség korábbi döntését. 

 

Továbbra sincs igazgatója a római katolikus líceumnak Marosvásárhelyen 
2016. november 29. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Elege lett a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum szülői közösségének a 

bizonytalan helyzetből, és felkérték a Maros megyei prefektúrát, a marosvásárhelyi 

polgármesteri hivatalt, valamint a megyei tanfelügyelőséget, hogy fogalmazzák meg hivatalos 
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álláspontjukat az iskola helyzetével kapcsolatban. A szülői közösség nevében kedden három 

kérvényt is iktattak, amelyben a közérdekű információhoz való jogot biztosító, 2001/544. 

számú törvényre hivatkozva kérik a helyzet tisztázását. György Annamária, a szülők 

képviselője a Maszolnak elmondta, a törvény értelmében tíz napon belül választ kell kapniuk. 

 

Magyar feliratot is tenne a parlamentre az USR képviselőjelöltje 
2016. november 29.- maszol.ro 

Mihai Goţiu, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Kolozs megyei szenátusi 

jelöltlistájának vezetője szerint a parlament épületére táblát kell kitenni a kisebbségek 

nyelvén is.„Nem feszültségoldó szellemesség volt a javaslatom, hogy a parlament épületére a 

kisebbségek nyelvén is helyezzünk el feliratot, nagyon is komolyan gondoltam. Szerintem 

legalább most, 100 évvel az egyesülés után, nem ártana betartani azt, amit 1918. december 1-

jén Gyulafehérváron aláírtak” - írja Mihai Goţiu az USR kampányblogján. 

 

Szövetségbe tömörülnek a szlovákiai magyar fiatal vállalkozók 
2016. november 29. – hirek.sk 

2017-ben néhány fiatal vállalkozó kezdeményezésére megalakul a Szlovákiai Magyar Fiatal 

Vállalkozók Szövetsége. Előtte viszont az alapítók szlovákiai „bemutatkozó roadshow” keretén 

belül ellátogatnak minden nagyobb magyarlakta városba, hogy találkozzanak a helybéli fiatal 

vállalkozókkal. Céljuk, hogy bemutassák elképzeléseiket, terveiket és felmérjék, a vállalkozók 

részéről milyen igények vannak a megalakuló szövetséggel szemben. 

 

Az ENSZ előtt a szlovákiai magyarság helyzete 
2016. november 29. – hirek.sk, bumm.sk 

A november 23-25. között rendezett fórumon több olyan kérdés is szóba került, melyek a 

nemzeti kisebbségek helyzetét érintik, a szlovákiai összefoglaló alapját a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztalának angol nyelven elérhető árnyékjelentése képezte. A határon túli magyar 

kisebbségek fő problémáit egy fehér könyvben (White Book) is összegezték. Sánta Szilárd 

aktivista, a Selye János Egyetem oktatója a felszólalásában külön teret szentelt a hiányzó 

kétnyelvű táblák és a kétnyelvűségi aktivizmus, a hivatali nyelvhasználat, a kettős 

állampolgárság ügyének, valamint a szlovák nyelv oktatásával kapcsolatos gyakorlati 

problémákról is beszámolt a nemzetközi megfigyelőknek. A felszólalásban a Selye János 

Egyetem fontos szerepéről is szó esett az értelmiség képzésében. 

 

Fórum-videósorozat – Szlovákia település-adatbázisa 
2016. november 29. – hirek.sk 

Új résszel jelentkezik a Fórum Kisebbségkutató Intézet Mindennapok Tudománya című 

videósorozata. A sorozat harmadik részében Konkoly László arról beszél, hogyan építették fel 

Szlovákia település-adatbázisát, amelybe 1890-től az összes népszámlálási adat be van építve. 
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Társadalmi kérdések – teológiai reflexiók 
2016. november 29. – hirek.sk 

Nemzetközi konferenciát tartottak Kassán a Selye János Egyetem Református Teológiai 

Karának főszervezésében. A harmadízben megrendezett tanácskozáson olyan kérdésekkel is 

foglalkoztak, mint például a cigányság integrációja, ennek egyházi kihívásai vagy az 

asszimiláció a magyar református közösségekben. 

 

Zenta: A VMSZ visszautasítja az ellenzék vádjait 
2016. november 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A VMSZ visszautasítja az ellenzék vádjait, szögezték le ma délutáni zentai 

sajtótájékoztatójukon a párt zentai községi képviselő-testületbeli frakciójának és községi 

szervezetének illetékesei, Rácz Szabó Márta, a párt frakciójának vezetője, Juhász Attila, a 

frakció tagja és Lőrinc Csongor, a párt községi szervezetének elnöke. A VMSZ tisztségviselői 

kifejtették, visszautasítják azokat az egyes ellenzéki képviselők által megfogalmazott vádakat, 

miszerint nem tartják fontosnak a magyar nyelv használatát, valamint azt is, hogy azzal, hogy 

a községi képviselő-testület legutóbbi ülésén nem támogatták azt az ellenzéki képviselők által 

megfogalmazott javaslatot, amely a magyar nyelv ismeretének kötelezővé tételét irányozta 

volna elő a községi közigazgatási hivatal dolgozói számára, elárulták volna a nemzeti 

érdekeket. 

 

Felsőoktatási intézményeket támogat a tartomány 
2016. november 30. – Vajdaság Ma 

úszmillió dinár értékben 14 felsőoktatási intézmény támogatásáról írt alá szerződést Zoran 

Milošević felsőoktatási és tudományügyi tartományi titkár. Az eszközöket rövidlejáratú 

projektek társfinanszírozására költhetik azok az intézmények, amelyek olyan kutatómunkát 

végeznek, ami a tartomány fenntartható fejlődéséhez járul hozzá. A pénzeszközök a 

tartományi költségvetés módosítása után váltak elérhetővé és 23 rövidtávú kutatási és 

fejlesztési program pénzelését segítik. A pályázati felhívásra több mint 200 jelentkező volt. 

Amennyiben a következő évi költségvetés lehetővé teszi, jövőre a keretet 50 millió dinárra 

bővítik. 

 

Megállapodás született a Keleti Partnerség folytatásáról Kárpátalján 
2016. november 29. – karpatalja.ma 

2017-ben is folytatódik a Keleti Partnerség program Kárpátalján. Az erről szóló 

megállapodást Kovács Ádám Zoltán, Magyarország nemzetközi együttműködésért felelős 

helyettes államtitkára és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány 

(KMF JA) elnöke írta alá november 29-én a beregszászi főiskolán. Az államtitkár-helyettes 

egynapos munkalátogatása során emléktáblát leplezett le a kaszonyi óvodában, valamint a 
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Beregszászi 6. Számú Általános Iskolában. Előbbiben a tetőszerkezet és a villamos hálózat, 

utóbbiban a nyílászárók teljes cseréjét és a tantermek padlófelújítását valósították meg a 

támogatásból. 

 

Átadták a kaszonyi óvoda felújított tetőszerkezetét 
2016. november 29. – karpatalja.ma 

Emléktáblát avattak a Kaszonyi Aranykulcsocska Bölcsőde-Óvodában november 29-én 

délelőtt. Az épület korszerűsítése Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma és a 

Kárpátaljai Megyei Tanács pénzügyi támogatásával a Keleti Partnerség program nemzetközi 

fejlesztési együttműködés keretében valósult meg 2015-16-ban. Az eseményen részt vett 

Kovács Ádám Zoltán, Magyarország nemzetközi együttműködésért felelős helyettes 

államtitkára. 

 

Egán Ede-program: kihirdették a vállalkozásfejlesztési pályázatok eredményeit 
2016. november 29. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Döntés született az „Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági 

Alapítványhoz benyújtott pályázatokról az egyéni vállalkozók, valamint a mikro- és 

kisvállalkozások támogatására  kapacitásbővítési, innovációs támogatására a 

vállalkozásfejlesztés területén. 

 

Párizsban járt Vidnyánszky Attila és társulata 
2016. november 29. – MTI, karpatalja.ma 

A magyarországi premier előtt Párizsban mutatta be hétfő este a Nemzeti Színház társulata A 

szarvassá változott fiú című előadás új változatát a Világ Kultúráinak Háza (Maison des 

cultures du monde) fesztiválján, a Festival de l’Imaginaire-en. Az október 2. és december 16. 

között, 20. alkalommal megrendezett színházi találkozó olyan kísérleti előadásokat hív meg a 

világ minden tájáról, amelyek egy nép és egy társadalom képzeletvilágából táplálkoznak.  Az 

eredeti előadást 2003-ban mutatta be a beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház a 

gyulai Várszínházban, Törőcsik Mari főszereplésével. 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. november 29. – Kossuth Rádió  

Személyes szerepvállalás az RMDSZ kampányában. Kövér László -  erdélyi 

látogatásáról 

A Magyar Országgyűlés elnöke székelyföldi látogatásának hétfői állomása Csíkszeredában a 

Sapientia Egyetemen volt, ahol tájékozódott az erdélyi magyar oktatás helyzetéről. A Határok 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/atadtak-a-kaszonyi-ovoda-felujitott-tetoszerkezetet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/egan-ede-program-kihirdettek-a-vallalkozasfejlesztesi-palyazatok-eredmenyeit/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/parizsban-jart-vidnyanszky-attila-es-tarsulata/
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-18_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-08-18_18:30:00&ch=mr1
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nélkül munkatársának összeállítása Kövér László erdélyi látogatásáról és  személyes 

szerepvállalásáról a romániai választási kampányban. 

Kövér László Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tartott közös sajtótájékoztatót 

Az országgyűlés elnöke Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

elnökével közösen tartott sajtótájékoztatót három napos erdélyi kampánykörútjáról. A 

helyszínen járt a Határok nélkül tudósítója 

Megoldás Európa migrációs válságára - A kisebbségvédelmi keretegyezmény egy 

meglepő értelmezése 

Az Európa Tanács Kisebbségvédelmi keretegyezményének tanácsadó testületée a közelmúlt 

megtartott strasburgi konferenciáján bemutatta a 4. számú kommentárját, miszerint a 

bevándorlókat is azonos jogok illetik, mint az őshonos nemzeti kisebbségeket. Ezt is kifejti a 

következő interjúban Kalmár Ferenc szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos. 

Vállalkozó kedvűek a délvidéki magyar fiatalok – pályázatok a a Prosperitati  

Alapítványnál  

Valóban vállalkozó kedvűek a délvidéki magyar fiatalok. Nemcsak hagyományos 

tevékenységekkel foglalkozó cégek indításával próbálkoznak, vannak, akik az újba is bele 

mernek vágni. Ez derül ki a Prosperitati Alapítvány kezdő vállalkozásokat támogató kiírására 

beérkezett pályázatokból. A szerződéseket a napokban írták alá, ahol a Határok nélkül 

riporter néhány vállalkozó fiatalt is megszólaltatott. 

Esterházy János szlovákiai magyar politikus élete és elítélése, valamint a 

Gulágon eltöltött évei  - konferencia  az MTA Történettudományi Intézete és a 

Gulág Emlékbizottság szervezésében 

Az MTA Történettudományi Intézet és a Gulág Emlékbizottság Esterházy János szlovákiai 

magyar politikus élete és elítélése, valamint a Gulágon eltöltött évei címmel kedden 

konferenciát tartott. Esterházy János a szlovákiai köztudatban mint egy fasiszta magyar párt 

főtitkára szerepel,  akit ezért a demokratikus Csehszlovákiában elítéltek. A magyar 

köztudatban - mint az egyik előadásban elhangzott - két gróf Esterházy János él: a politikus 

és a mártír. A magyar kisebbségekért, sőt általában az üldözöttekért szót emelő politikusról 

még sok kutatnivalójuk lehet a történészeknek. A mártír sorsáról többet tudunk, de talán nem 

minden megdöbbentő állomása ismert. 

Jótékonysági bál  a nagyváradi Csillagocska Református Zeneóvoda javára 

Jótékonysági bált tartottak a nagyváradi Csillagocska Református Zeneóvoda számára. A 

Nagyvárad-réti Református Egyházközség 14 évvel ezelőtt hozta létre az óvodát, amely  azóta 

is egyedi a városban. Az intézmény különlegessége, hogy a megszokott óvodai nevelés mellett 

a gyerekek a magyar hagyományokkal, népzenével és néptánccal is megismerkednek. A 

Csillagocska Zeneóvoda négy csoportjában 90 gyermek tanul. A táncegyüttesnek 110 aktív 

tagja van, a heti két alkalommal megrendezett táncházba pedig több mint 100 gyermek jár 

rendszeresen. 



 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. november 30. 
8 

 


