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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: az elmúlt hat év legnagyobb sikere a nemzetegyesítés 
2016. december 1. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Idők, hirado.hu, Felvidék Ma, hirek.sk, 

Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Nemzet 

Az elmúlt hat év legnagyobb sikere a nemzetegyesítés, amit a külhoni magyarsággal közösen 

valósítottak meg - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet XV. 

ülésén csütörtökön Budapesten. Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország ma már 

"egy győztes csapathoz tartozik", mert míg korábban megbélyegzett, kiszorított, kritizált 

ország volt, addig mára "hirtelen" a magyar politika "a győztesek politikája lett". Orbán Viktor 

köszönetet mondott a határon túli magyarok vezetőinek, hogy az elmúlt években “az ellenszél 

ellenére” is “bátran és tiszta szívvel” kiálltak az anyaország kormányának politikája mellett. 

 

Máért – Zárónyilatkozat: 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve lesz 
2016. december 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők 

2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve lesz. Egyebek között ebben állapodtak a 

Magyar Állandó Értekezlet (Máért) résztvevői a testület XV. plenáris ülésén csütörtökön 

Budapesten. A dokumentumban a december 11-i romániai parlamenti választásokon való 

minél nagyobb részvételre és az RMDSZ magyar összefogás listájának támogatására biztatják 

az erdélyi magyarokat. A dokumentumban egyúttal sikeresnek minősítették a 2016 a külhoni 

magyar fiatal vállalkozók éve programot, amely folytatta a gazdaságpolitikai szemléletmód 

megerősítését a magyar nemzetpolitikában. Kitértek arra is, hogy örvendetesnek tartják az 

egyszerűsített honosítással és az állampolgárság megállapításával élő külhoni magyarok 

számának növekedését, és támogatásukról biztosítják a Kárpát-medencei magyar közösségek 

– kiemelten Székelyföld – autonómiatörekvéseit. Határozottan kiállnak továbbá a külhoni 

magyarságot megillető jogok és szabadságjogok biztosítása mellett. 

 

Soha nem látott összegű gazdasági támogatás a külhoni fejlesztésekre 
2016. december 1. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők 

Soha nem látott összegű gazdasági támogatást biztosít a magyar kormány külhoni gazdasági 

fejlesztésekre, ahogy jelentősen bővültek más nemzetpolitikai támogatások is - közölte a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XV. 

plenáris ülése után sajtótájékoztatón, csütörtökön Budapesten. Semjén Zsolt kifejtette: míg 

2009-ben 9 milliárd forintot fordítottak nemzetpolitikai támogatásra, most ez az összeg eléri 

a 30 milliárdot. Emellé jönnek a gazdaságfejlesztési támogatások - jelezte. 2015 és 2018 

között a Vajdaságban 50 milliárdot, Kárpátalján 32 milliárdot fordítanak ilyen célokra, és 

ennek fele vissza nem térítendő támogatás, a másik része kamatmentes hitel. Hasonló 

támogatásokat biztosítanak a horvátországi és szlovéniai fejlesztésekre is - jelezte. 
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http://www.hirado.hu/2016/12/01/orban-magyarorszag-ma-mar-egy-gyoztes-csapathoz-tartozik/
http://magyaridok.hu/belfold/maert-zaronyilatkozat-2017-kulhoni-magyar-csaladi-vallalkozasok-eve-lesz-1222852/
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/hirek/soha-nem-latott-osszegu-gazdasagi-tamogatas-a-kulhoni-fejlesztesekre
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Haragszanak a Prodan érdemeit lekicsinylő RMDSZ-es tanácsosra 
2016. december 1. – Krónika 

„Megalázták a megboldogult Daniel Prodant" – fogalmazott felháborodva a romániai sajtó, 

miután a Kereskényi Sándor RMDSZ-es Szatmár megyei tanácsos megkérdőjelezte Daniel 

Prodan labdarúgó-képességeit azon a tanácsülésen, amelyen felvetődött, hogy a 44 évesen 

nemrég szívrohamban elhunyt válogatott hátvédről nevezzék el az Olimpia stadiont.„Távolról 

sem volt olyan jó, mint amilyennek mondják. Játszott, ahogyan tudott. Ami az erkölcsi és 

értelmi képességeit illeti, arról sokat beszélhetnénk. Nem hiszem, hogy abba a nevetséges, ha 

nem megbocsáthatatlan hibába kellene esnünk, hogy alkalmatlan személynek teremtsünk 

kultuszt" – fogalmazott a stadionátnevezés javaslatának ellenzőjeként az RMDSZ-es politikus 

a hazai aranygenerációnak tartott válogatott, illetve a Steaua és az Atlético Madrid 

hátvédjéről. 

 

Johannis: az ünnepnek arra kell ösztönöznie, hogy virágzó, büszke és egységes 
országot építsünk 
2016. december 1. – transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma 

A nemzeti ünnepnek arra kell ösztönöznie, hogy egy virágzó, büszke és egységes országot 

építsünk - jelentette ki Klaus Johannis államfő. "December 1-je a mi napunk, 

mindannyiunké, akik románul érzünk és gondolkodunk. Ezen a napon a múltat ünnepeljük és 

bizalommal nézünk a jövőbe" - mondta az államfő a Facebook oldalára csütörtökön feltöltött 

videó üzenetében.  

 

Dacian Ciolos: a modern Romániát egy országprojekttel lehet kiteljesíteni 
2016. december 1. – transindex.ro 

Románia jövője attól függ, hogyan választanak a román állampolgárok - mondta december 

elsejei üzenetében Dacian Cioloş miniszterelnök. "Azt mondják, hogy December 1-je a 

történelemnek egy csodája volt. És valóban az volt (...), egy olyan momentum, amikor olyan 

emberek éltek, akik nagyot mertek álmodni és meg is valósították álmaikat. (...) Nekik 

köszönhető, hogy létrejöhetett a modern Románia, a teljes Románia. Ma, két évvel a 

centenárium éve előtt, lehetőségünk van, hogy kiteljesítsük ezt a modern Romániát azáltal, 

hogy minden különbözőség dacára, félretéve a mindennapi súrlódásokat, együtt elfogadunk 

egy országprojektet" - mondja Cioloş miniszterelnök a kormány és a saját Facebook oldalára 

feltöltött videóüzenetben.  

 

Nem lett a világörökség része a csíksomlyói búcsú 
2016. december 1. – transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Nem lett a világörökség része a csíksomlyói búcsú az UNESCO Etiópiában ülésező 

közgyűlésének csütörtöki döntése értelmében - tájékoztat az RMDSZ közleményében. „Az 

UNESCO mai döntése számunkra egyszerre lesújtó és felháborító” – nyilatkozta Kelemen 
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http://www.kronika.ro/sport/haragszanak-a-prodan-erdemeit-lekicsinylo-rmdsz-es-tanacsosra
http://itthon.transindex.ro/?hir=44771
http://itthon.transindex.ro/?hir=44771
http://itthon.transindex.ro/?hir=44774
http://itthon.transindex.ro/?hir=44775
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Hunor, az RMDSZ elnöke. Hozzátette, a zarándoklat egyike azon vallási, kulturális 

ünnepeinknek, amelyek meghatározóak a Kárpát-medencei magyarság életében, ezért 

terjesztette fel miniszterként 2012-ben a búcsút az UNESCO szellemi világörökségi listájára.  

 

Kelemen Hunor december elsejéről: „Szimbolikus gesztusoktól még nem 
nyitnék pezsgőt” 
2016. december 1. – maszol.ro 

Kelemen Hunor annak függvényében vesz részt jövőre a december elsejei állami 

rendezvényeken, hogy milyen lesz a román állam viszonyulása a centenárium 

perspektívájában a nemzeti kisebbségekhez. Az RMDSZ elnökét a román nemzeti ünnepről 

kérdezték. 

 

Bukarestet „meglepte” a magyar külügy döntése 
2016. december 1. – maszol.ro, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro 

Meglepetéssel és értetlenséggel vette tudomásul a román külügy a budapesti 

külügyminisztériumnak azon döntését, amellyel letiltották a magyar diplomatákat a román 

ünnepi fogadásokról.Bukarest szerint azért is nehéz elfogadni egy ilyen döntést, mert egy 

ország nemzeti szimbólumai és értékei iránti tisztelet annak a vitathatatlan része az Európai 

Unió alapvető értékeinek. „Románia elkötelezett volt és marad ezen értékek iránt” – közölte a 

digi24.ro kérdésére a román külügy. 

 

December 1-jei ünnepség Udvarhelyen: a gyűlölet és az uszítás nem visz 
előbbre 
2016. december 1. – szekelyhon.ro 

Ortodox egyházi szertartással, illetve a kerekerdői katonai alakulat felvonulásával ünnepelte 

december 1-jét az udvarhelyi román közösség. A rendezvényt a Kuvar-tetőn tartották.„Úgy 

gondolom, itt Udvarhelyen csak a béke, a barátság és a tolerancia tud elvezetni egy olyan 

világba, ahol a nemzeti ünnepek nemcsak a rendezvényekre szorítkoznak, hanem ezt úgy 

tudjuk megélni, ahogyan IuliuHossu püspök Gyulafehérváron vagy Szent István 

Esztergomban hirdette” – fogalmazott a Kuvar-tetői román hősök sírjánál tartott 

rendezvényen Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármester. 

 

Rövidebb lett, mint tervezték a december 1-jei ünnepség Csíkszeredában 
2016. december 1. – szekelyhon.ro 

Az előre bejelentett programhoz képest jóval hamarabb lezajlott a december 1-jei ünnepség és 

felvonulás Csíkszereda központjában csütörtökön.A Románia nemzeti ünnepe alkalmából 

szervezett csíkszeredai esemény az Ismeretlen Katona szobránál kezdődött, ahol a katonai 

tiszteletadást, az egyházi szertartást és az emlékmű megkoszorúzását követően a jelenlévők 

elénekelték a román himnuszt. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/73315-kelemen-hunor-december-elsejer-l-szimbolikus-gesztusoktol-meg-nem-nyitnek-pezsg-t
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/73315-kelemen-hunor-december-elsejer-l-szimbolikus-gesztusoktol-meg-nem-nyitnek-pezsg-t
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/73322-bukarestet-meglepte-a-magyar-kulugy-dontese
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/december-1-jei-unnepseg-udvarhelyen-a-gyulolet-es-az-uszitas-nem-visz-elobbre
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/december-1-jei-unnepseg-udvarhelyen-a-gyulolet-es-az-uszitas-nem-visz-elobbre
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/rovidebb-lett-mint-terveztek-a-december-1-jei-unnepseg-csikszeredaban


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. december 1. 
4 

Hogyan is ünnepelhetnénk? 
2016. december 1. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Nehéz lenne jobban illusztrálni, milyen a viszony Magyarország 

és Románia, illetve az Erdélyben élő magyar közösség és a román állam hivatalos szervei 

között annál, hogy a magyar Külügyminisztérium kategorikusan megtiltotta a magyar 

diplomáciai testület tagjainak, hogy bármilyen, a románok által nemzeti ünnepnek kinevezett 

december elseje alkalmából megtartott hivatalos román rendezvényen részt vegyenek. Nem 

kell ahhoz a nemzetközi kapcsolatok szakértőjének lenni, hogy ebből levonhassuk a 

következtetést: a két ország között enyhén szólva is fagyos a diplomáciai viszony. Két, 

ugyanazon katonai és államközi szövetséghez, azaz a NATO-hoz és az EU-hoz tartozó ország 

között szokatlanok az ilyen, barátságosnak a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető lépések”.  

 

December elseje: Marosvásárhelyen megadták a módját az ünneplésnek 
2016. december 1. – maszol.ro 

Hatalmas román zászlóval érkezett csütörtökön a Marosvásárhely központjában a nemzeti 

ünnepre összegyűlt tömeg elé Gabriel Pop sokszoros ejtőernyős országos bajnok, a Mihai 

Viteazul különleges dandár tagja.Gabriel Pop, aki túl van a kétezredik ugrásán, a rossz 

időjárási viszonyok ellenére, csütörtöki ugrása alatt egy hatalmas román zászlót bontott ki, és 

azzal igen precízen, pontosan az ünneplők által közrezárt körbe érkezett meg. 

 

Helységnévtáblák magyar feliratait festették le 
2016. december 1. – szekelyhon.ro 

Ismeretlen tettesek feketére mázolták a búzásbesenyői helységnévtábla magyar feliratát, a 

Nyárádszeredához tartozó Székelymoson helységnévtábláját pedig piros festékkel kenték le.A 

Vásárhelyi Hírlap érdeklődésére Kerelőszentpál község polgármestere, Simon István, aki 

maga is búzásbesenyői lakos az esetről még nem tudott, mert nem tartózkodik 

otthon.„Évente legalább kétszer lefestik a magyar feliratokat a búzásbesenyői, kerelőszentpáli 

és marosugrai helységnévtáblákon, szokás szerint egy éjszaka alatt mennek végig ezen a 

távon. Mi a hozzánk tartozókat mindig kicseréljük, most is így lesz” – mondta a községvezető. 

 

Első fokon felmentették Szigetit 
2016. december 1. – bumm.sk, hirek.sk, Új Szó 

A Pozsonyi III. Járásbíróság csütörtökön felmentette Szigeti László volt oktatási minisztert 

szubvenciós csalás bűncselekményének vádja alól. Az ítélet nem jogerős, mert az ügyész 

fellebbezett és a Pozsonyi Kerületi Bírósághoz kerülhet az ügy. A bíróság véleménye szerint 

nem sikerült bizonyítani, hogy a miniszternek tudomása volt arról, hogy a nemesócsai iskolai 

tornateremre nyújtott támogatást más módon használták fel, mint ahogy az eredetileg jóvá 

lett hagyva. 
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http://www.kronika.ro/velemeny/hogyan-is-unnepelhetnenk
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/73331-december-elseje-marosvasarhelyen-megadtak-a-modjat-az-unneplesnek
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/helysegnevtablak-magyar-feliratait-festettek-le
http://www.bumm.sk/belfold/2016/12/01/elso-fokon-felmentettek-szigetit
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November végi erősorrend: Ficoék az élen, erősödik az MKP 
2016. december 1. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A jelenlegi kormánykoalíció nem szerezné meg a többséget a parlamentben – derült ki a 

Focus közvélemény-kutató ügynökség felméréséből, amelynek eredményei szerint erőteljesen 

csökken a legerősebb kormánypárt, a Robert Fico vezette Smer támogatottsága. A felmérés 

szerint a Híd 6,8%-ot, az MKP 4,4 százalékot szerzett volna. 

 

Czimbalmosné: Nemzeteink egymásrautaltságának a szimbólumát avatták fel 
Rimaszombatban 
2016. december 1. – Felvidék Ma 

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban november 30-án újra felavatták Holló 

Barnabásnak a Magyar Tudományos Akadémia megalapítását ábrázoló restaurált 

gipszmodelljét, melynek bronzformája a budapesti MTA épületének ékessége. Czimbalmosné 

Molnár Éva nagykövet beszédében hangsúlyozta, hogy a múzeum a leleplezett domborművel 

„hozzájárult Közép-Európa kulturális sokszínűségének a bemutatásához”. „Legyen ez a 

dombormű a kulturális hagyományaink és tárgyi emlékeink bemutatása érdekében végzett 

közös erőfeszítéseink mellett a nemzeteink egymásrautaltságának a szimbóluma” – mondta 

Czimbalmosné Molnár Éva. 

 

Nem bővül a nemzeti kiemeltek listája 
2016. december 1. – Új Szó 

A nemzeti jelentőségű intézmények kérdése nem kerül napirendre a Magyar Állandó 

Értekezlet mai plenáris ülésén. Az MKP, mely a MÁÉRT hazai tagszervezete, egyelőre nem 

tervezi a szélesebb nyilvánosság bevonását a jelölés folyamatába. „Ha megkapjuk a felhívást a 

jelölésre, Menyhárt József pártelnök a párt Oktatási és Kulturális Tanácsával fog egyeztetni, a 

jelöléseket az Országos Elnökség erősíti meg” – közölte az MKP. Arra a kérdésre, tervezik-e 

bővíteni azok körét, akikkel konzultálják a jelölést, a párt azt válaszolta, idén erre már nem 

kerülhet sor, de a jövőben nem zárják ki ennek lehetőségét. 

 

Máért – határon túli, Fidesz-közeli politikusok jelképes fóruma 
2016. december 2. – Új Szó 

Szokás szerint Orbán Viktor beszédével kezdődött, utána zárt ajtók mögött folyt tegnap a 

Máért ülése, amely tegnap, lapzártánk után ért véget. A magyar–magyar egyeztetést most is 

alaposan befolyásolta az aktuálpolitika. Orbán Viktor szokása szerint nyugati szövetségeseit 

bírálta egyrészt a menekültpolitkájuk, másrészt az unió bővítésének lelassítására irányuló 

szándékuk miatt – írja a pozsonyi Új Szó. A lap szerint a MÁÉRT egy „kijáró” fórum is, ahol 

egyes határon túli politikusok kapcsolatba kerülhetnek magyar kormányzati politikusokkal, 

magyar ellenzékieket egyre kevésbé hívnak. A konferencia egyben jó alkalom a 

Magyarországról érkező támogatások informális elosztására is. 
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http://felvidek.ma/2016/12/november-vegi-erosorrend-ficoek-az-elen-erosodik-az-mkp/
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http://felvidek.ma/2016/12/czimbalmosne-nemzeteink-egymasrautaltsaganak-a-szimbolumat-avattak-fel-rimaszombatban/
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/12/01/nem-bovul-a-nemzeti-kiemeltek-listaja
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/12/02/maert-hataron-tuli-fidesz-kozeli-politikusok-jelkepes-foruma
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Máért – A Prosperitati Alapítvány pályázati sikereiről is szó volt 
2016. december 1. – Pannon RTV 

A vajdasági magyar közösséget Budapesten, a MÁÉRT-on Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke képviselte. A tárgyalásokon részt 

vett idén Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője is, aki a magyar kormány 

támogatásából megvalósult pályázati sikerekről számolt be. Három kiírás, 17 különböző 

pályázat, mintegy 3000 résztvevő – ez az eredmény született csaknem egy év alatt a 

Prosperitati Alapítványnál. Juhász Bálint, ügyvezető, Prosperitati Alapítvány: „A különböző 

pályázatok keretein belül 600 mikro-, kis- és középvállalkozás, egyéni vállalkozó kapott 

támogatást a két pályázati kör alatt.” 

 

Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte a VMSZ belgrádi helyi szervezete 
2016. december 1. – Pannon RTV 

Fennállásának ötödik évfordulóját ünnepelte szerdán Belgrádban a Vajdasági Magyar 

Szövetség helyi szervezete. Az ünnepségen emlékplaketteket adtak át a szervezet 

legjelentősebb támogatóinak. A VMSZ-nek a szerb fővárosban több mint 250 tagja van. Öt év 

alatt mintegy 60 lakossági fórumot szerveztek, és már három helyi szervezetük van 

Belgrádban. A tervek szerint jövőre további két helyi szervezet jön létre. A belgrádi VMSZ 

2014-ben vált a párt negyedik városi szervezetévé, de 2011-es megalapítása óta ez az egyetlen 

Vajdaságon kívüli tömörülés. 

 

December 1-étől megszűnik a Temerini Rádió 
2016. december 1. – Pannon RTV 

December 1-étől megszűnik a Temerini Rádió, amely 45 évig tájékoztatta a község polgárait 

magyar és szerb nyelven. A községi képviselő-testület szerdai ülésén hozta meg a likvidációról 

szóló döntést. A temerini polgárok, köztük a 2011-es népszámlálási adatok szerint a mintegy 

8 ezres lélekszámú temerini magyarság helyi szintű tájékoztatás nélkül maradt. A törvény 

tiszteletben tartása azt eredményezte, hogy megszűnt a rádió. 

 
EP-képviselők levélben tiltakoztak a tervezett ukrán oktatási reformok ellen 
2016. december 1. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja 

Levélben fordult több európai parlamenti (EP-) képviselő, köztük a kárpátaljai fideszes 

Bocskor Andrea csütörtökön az ukrán oktatásügyi miniszterhez a tervezett kijevi reformok 

ellen, amelyek a bírálók szerint a nemzeti kisebbségek rovására módosítanák az oktatási 

törvényt. A Bocskor Andrea, valamint Svetoszlav Malinov bolgár és Traian Ungureanu román 

EP-képviselő által aláírt levélben hangsúlyozták: a törvénytervezet sérti Ukrajna nem ukrán 

nemzetiségű lakosainak alkotmányos- és szabadságjogait, súlyos visszalépést jelent a hatályos 

jogszabályokhoz képest. Mint írták, a tervezett módosítás "diszkriminatív, mivel a kisebbségi 

nemzethez tartozó tanulók nem alkalmazhatnák az oktatás minden szintjén az 

anyanyelvüket", valamint ellentmond számos nemzetközi egyezménynek. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=300905
http://pannonrtv.com/web2/?p=300813
http://pannonrtv.com/web2/?p=300756
http://karpataljalap.net/?q=2016/12/01/kozos-fellepes-az-ukrajnai-kisebbsegi-jogokat-korlatozo-reform-ellen
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A KMKSZ elítéli a holokauszt-emlékmű megrongálását 
2016. december 1. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) mélységesen elítéli az ungvári 

holokauszt-emlékmű megrongálását. A 2016. november 26-án elkövetett vandalizmus nem az 

első eset a nemzetiségek ellen irányuló provokatív cselekedetek sorában. Rendkívül 

sajnálatos, hogy vidékünkön ez megtörténhet. Úgy véljük ukrán belügyi- és a megyei 

rendvédelmi szervek feladata lenne mielőbb előállítani az elkövetőket és a törvényeknek 

megfelelően megbüntetni, egyben felhívjuk az illetékesek figyelmét arra is, hogy a jelenlegi 

helyzetben az ügy kivizsgálása és az operatív fellépés abból a szempontból is fontos, mivel az 

eset veszélyeztetheti a nemzetiségi békét vidékünkön. 

 
Új csapat Völgyifaluért 
2016. december 1. - Muravidéki Magyar Rádió 

November 13-án tartottak helyhatósági választásokat Völgyifaluban. A zárt listás szavazás 

eredményeképpen az öt jelölt alkotja a helyi közösség új csapatát. Szerda este a helyi közösség 

alakuló ülésén a tagok elnököt is választottak maguk közül. 

 

Magyar futball Ausztriában 
2016. december 1. - Volksgruppen 

Péntek este nagy eseményre készül az ausztriai magyar futballtársadalom. A magyar 

fociznivágyók találkozóját, a Facebookon a „Bécsi Magyarok“ csoportban meghirdetett 

„Premier Egyes Pálya“ programot, a 10.kerületi Gutheil Schoder Gassében rendezik péntek 

este 8-órakor. 

 

Meghosszabbították a bécsi 56-os kiállítást 
2016. december 1. - Volksgruppen 

A bécsi 7. kerületi WestLicht fotómúzeumban megrendezett „Ungarn 56. Bilder einer 

Revolution“ című kiállítást a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbították 2017. 

január 29-ig. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-kmksz-eliteli-a-holokauszt-emlekmu-megrongalasat/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174440773
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2812260/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2812293/
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. december 1. – Kossuth Rádió 

XV. ülését tartotta a Magyar Állandó Értekezlet 

A Kárpát-medencei magyarság megerősítése csak egy stabil, prosperáló anyaországra építve 

képzelhető el. A magyar gazdaságpolitikai modell, amely a munkát helyezi a fejlődés 

középpontjába, ma biztos támaszt jelent a külhoni magyaroknak. A következő időszakban a 

szereplők egymás közötti, generációkon és határokon átívelő összefogását kell támogatnunk. 

Csak a hagyomány és az innováció összekapcsolásával hozhatunk létre olyan működő 

gazdasági térséget, amely hozzájárulhat az egységes magyar nemzet gyarapodásához. 

Ez olvasható a XV. Magyar állandó Értekezlet, a MÁÉRT zárónyilatkozatának első 

bekezdésében. 

Orbán Viktor nyitotta meg a MÁÉRT plenáris ülését 

A MÁÉRT tagjai – a parlamenti vagy önkormányzati képviselettel rendelkező határon túli 

magyar szervezetek vezetői – 15. alkalommal tanácskoztak Budapesten, a magyar 

miniszterelnökkel és a kormány szakpolitikusaival, valamint az Országgyűlés pártjainak 

tisztségviselőivel. Orbán Viktor beszédében felidézte a MÁÉRT 2010-es újraindítását, és az 

elmúlt 6 év legnagyszerűbb sikerét, amire leginkább büszkék lehetünk, a nemzetegyesítést, 

amit együtt vittünk végbe - mondta a kormányfő. Kitért az Európai Unió és a nemzeti 

kisebbségek viszonyára. Orbán Viktor ezután világpolitikai és európai folyamatokról, 

valamint a szomszédságpolitikáról beszélt, végezetül a december 11-i romániai parlamenti 

választásról is szó esett. 

Interjú Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel, Potápi Árpád János 

államtitkárral és a külhoni magyar pártok vezetőivel 

A XV. Magyar Állandó Értekezleten Orbán Viktor felszólalását követően a határon túli 

szervezetek vezetői kaptak szót a zárt ajtók mögött zajló tárgyaláson. A tárgyalást követően 

nyilatkozott a Határok nélkül munkatársainak Kelemen Hunor, Tőkés László, Pásztor István, 

Horváth Ferenc, Menyhárt József, Brenzovics László, Potápi Árpád János és Semjén Zsolt. 

 

 


