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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: félmilliárd a diaszpóra szervezetek és a hétvégi iskolák támogatására 
2017. november 16. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, kormany.hu, beol.hu, teol.hu, baon.hu 

Összesen félmilliárd forintos kerettel hirdet pályázatot a nemzetpolitikai államtitkárság a hétvégi 

iskolák és a diaszpórában működő szervezetek számára – mondta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Mindkét pályázatra 2018. 

január 15-ig lehet jelentkezni. Ismertette: a diaszpórában élő magyarság szervezetei számára 

meghirdetett pályázatra 300 millió forint áll rendelkezésre. A programon keresztül támogatást 

kaphatnak a magyar közösség céljait szolgáló kulturális, családi, egyházi és cserkész programok, 

az írott és elektronikus média, illetve a könyvkiadás. Támogatják az egyes szervezeteket, 

intézményeket, működésüket, a különböző fejlesztéseket, ingatlan-beruházásokat. 

 

Kelemen Hunor: az ember akkor ünnepel, amikor kedve tartja 
2017. november 16. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari 

Napló 

A szólásszabadság korlátozására figyelmeztető rossz üzenetnek tartja Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök, hogy egy állásfoglalása miatt meg akarják fosztani román állami kitüntetésétől. A politikus 

állásfoglalását azt követően tette közzé a szövetség hírlevele csütörtökön, hogy előző nap 

kiderült: a Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága méltatlannak ítélte őt kitüntetésének 

viselésére és annak visszavonását kérte Klaus Johannis államfőtől. „Nekünk akkor is bátran kell 

elmondani a véleményünket, ha már minden állami kitüntetést megvontak tőlünk. Nekünk, 

magyar embereknek csak az lehet a célunk, hogy ezután is szabadon vállaljuk gondolatainkat, 

közösen gondolkodjunk azokkal a román emberekkel, akik nyitottak a párbeszédre” – 

hangsúlyozta Kelemen Hunor. Bár a bizottság arra hivatkozik döntésében, hogy a szövetség 

elnökének kijelentései nem tartották tiszteletben a többség nemzeti ünnepét, a politikus a 

Szabadságnak interjúban világosan fogalmaz: annak ellenére, hogy a magyar embereknek nincs 

okuk a centenárium megünneplésére, tiszteletben tartják december elsejét. 

 

Szili Katalin: Adyban megtestesült a nemzet minden fájdalma és minden 
gondolata 
2017. november 16. – MTI  

Ady Endre olyan magyar költő volt, akiben megtestesült a nemzet minden fájdalma és minden 

gondolata - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a költő születésének 140. 

évfordulója alkalmából rendezett Ady-esten csütörtökön Szatmárnémetiben. A politikus a római 

katolikus püspöki palotában tartott rendezvényen Németh László szavait tolmácsolva arról 

beszélt, hogy Ady volt "ostora" népének, ugyanakkor "imádta és leborult" előtte. Életét és 

költészetét ismertetve, néhány versét idézve Szili Katalin azt mondta, Ady munkássága 

elévülhetetlen, versei mai is aktuálisak 
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A Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával tüntették ki Franz 
Szabad orvosprofesszort 
2017. november 16. – MTI, gondola.hu  

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjének polgári tagozatával tüntették ki Franz Szabad kárpátaljai 

születésű bajor címzetes orvosprofesszort, a rhöni klinika Bad Neustadt körzeti egészségellátó 

központjának ortopéd és baleseti sebészét csütörtökön Budapesten, a Civil Összefogás Fórum 

(CÖF)-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) kétnapos, Civilek a nemzetállamokért - Az 

európai civil együttműködés alapjai című nemzetközi szimpóziumának első napján. Az elismerést 

Áder János köztársasági elnök személyes megbízottjaként Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és Kárpátaljaegyüttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos adta át. 

 
Veszélyeztetheti a Mátyás-szoborcsoportot a köréje tervezett korcsolyapálya 
2017. november 16. – Krónika 

A romániai építészkamara elnöke építkezési engedély hiányában törvénytelennek tartja a 

kolozsvári Mátyás-szoborcsoport körül épülő korcsolyapályát, Oláh Emese alpolgármester 

viszont ugyanarra a törvényre hivatkozva magyarázza meg, miért legális a projekt. 

 

Teljesen átépítik a több mint száz éves iskolát Erdőszentgyörgyön 
2017. november 16. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Több mint ötmillió lejből épül új iskola Erdőszentgyörgyön, a Maros megyei város polgármestere 

a napokban írt alá finanszírozási szerződést a jelenleg is tanintézetként fungáló épület 

felújításáról és bővítéséről. Az erdőszentgyörgyi polgármesteri hivatal csütörtöki tájékoztatása 

szerint Csibi Attila Zoltán polgármester november 14-én írta alá a finanszírozási szerződést 

Bukarestben. A megkötött megállapodás értelmében a Dózsa György út 5. szám alatt található, 

jelenleg is iskolaként működő épületet felújítja az önkormányzat, és hozzáépít egy új szárnyat. Az 

új rész a mostani épületnél jóval nagyobb lesz. 

 

A volt külügyminiszter szerint Románia sokszor abban az illúzióban ringatja 
magát, hogy a nagy európai államokkal ül egy asztalnál  
2017. november 16. – transindex.ro, MTI, hirado.hu 

Romániának mindenkivel együtt kell működnie az EU tagállamai közül, akikkel hasonlóak az 

érdekei - jelentette ki csütörtökön Titus Corlatean volt külügyminiszter. A román kormány fő 

erejét képviselő Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora a francia RFI rádió román 

szerkesztőségének nyilatkozott, arra a kérdésre válaszolva, hogy Bukarestnek Európa 
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nagyhatalmaival vagy a visegrádi országokkal kellene egy asztalnál ülnie. Corlatean válasza 

szerint Románia sokszor abban az illúzióban ringatja magát, hogy a nagy európai államokkal ül 

egy asztalnál. „Bukarest túlságosan konformista a Brüsszellel fenntartott viszonyban. A 

különböző európai témákat nem szűri meg sajátos érdekein keresztül, amelyeknek nem mindig 

kell megegyezniük Brüsszel, Berlin vagy Párizs érdekeivel.”  

 

A regisztrációval kapcsolatban tájékoztattak 
2017. november 16. – Bihari Napló 

A magyarországi országgyűlési választásokról, s a szavazáshoz szükséges regisztráció különböző 

aspektusairól tájékoztattak az EMNT és EMNP helyi vezetői a csütörtöki sajtótájékoztatón. 

Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt Bihar megyei elnöke előrebocsátotta, az EMNT 

kezdetektől fogva partnere volt a magyar kormánynak a kedvezményes honosítás kapcsán, s 

ahogy a tavalyi kvótareferendummal kapcsolatos feladatokat is ellátták, az országgyűlési 

választással kapcsolatban is minden segítséget megadnak az erdélyi és partiumi magyar 

állampolgároknak. 

 

Ezért kopognak be a csíkiakhoz aláírásért az RMDSZ-esek 
2017. november 16. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete szerepet vállal mind a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezéshez szükséges aláírások gyűjtésében, mind a magyarországi választásokra való 

regisztráció segítésében. Csíkszereda lakóit a városi szervezet tagjai, illetve önkéntesek az 

elkövetkező két hétben keresik meg – jelezte sajtóközleményben a szervezet. 

 

Magyar szórvány napja Déván 
2017. november 16. – Nyugati Jelen 

Színvonalas előadásokkal ünnepelte meg szerdán délután a dévai magyarság a szórvány napját. 

Zene, vers, tánc, tudományos előadások: a Teglás iskolában gazdag program várta a szép 

számban összegyűlt magyarokat. 

 

Az RMDSZ az önkormányzatoknak visszaosztott adóhányad növelését javasolja  
2017. november 16. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Tánczos Barna szenátor azt nyilatkozta csütörtökön Csíkszeredában, hogy az RMDSZ javaslata 

szerint növeljék az önkormányzatoknak visszaosztott adóhányadot, hogy pótolják az 

Adótörvénykönyv módosítása miatt bekövetkező bevételkiesést. Tánczos szerint az 

Adótörvénykönyv módosítása miatt 16-ról 10 százalékra csökken a jövedelmi adó, ez pedig a 

hátrányosan érinti a helyi önkormányzatokat. A szenátor elmondta, az RMDSZ törvénytervezetet 

nyújtott be, amelyben azt javasolja, hogy hogy növeljék az önkormányzatoknak visszaosztott 

adóhányadot. Ez szerint a jövedelemadóból az eddigi 41 százalék helyett 67 százalékot kapnának 

az önkormányzatok, ami pótolná a jövedelmi adó csökkenése miatt bekövetkező bevételkiesést.  
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Menyhárt József Matovič kecsegtető ajánlatáról: Megfontoljuk 
2017. november 16. – Körkép 

Az OĽaNO elnöke kedden választási koalíciót ajánlott fel a parlamenti választások előtt az MKP 

számára annak érdekében, hogy ne vesszenek el a Fico-ellenes magyar szavazatok. Matovič úgy 

látja, az MKP-ra is nagy szükség van ahhoz, hogy az ellenzék leválthassa a Fico-kormányt. Az 

OĽaNO ennek érdekében kész választási koalíciót kötni a Magyar Közösség Pártjával még akkor 

is, ha az SaS és a KDH ezt ellenezni fogja. A Körkép.sk Menyhárt Józsefet kérdezte az ajánlatról. 

Az MKP elnöke elmondta, hogy a megyei választások óta jelenleg is zajlanak az egyeztetések az 

MKP és az ellenzéki pártok között, köztük az OĽaNO-val is, mely megyefőnöki posztot szerzett 

Nagyszombat megyében. A magyar párt pedig nem zárkózik el Matovič ajánlatától. 

 

Csáky Pál kapta az idei Bethlen Gábor-díjat 
2017. november 16. – MTI, Felvidék Ma, hirek.sk 

Átadták szerda este Budapesten a Bethlen Gábor Alapítvány idei kitüntetéseit: a Bethlen Gábor-

díjat, a Márton Áron-emlékérmet, a Tamási Áron-díjat és a Bethlen Gábor kutatói ösztöndíjat. Az 

idei Bethlen Gábor-díjat Csáky Pál kapta. A Székelyföld jövőjéért ösztöndíjat 2017-ben nem 

ítélték oda. 

 

Sikerrel szerepeltek a zoboraljiak Budapesten 
2017. november 16. – Felvidék Ma 

Magyarország kormánya összmagyarságban gondolkodik, nem a határon belül, hanem az egész 

nemzetben, ennek köszönhetően a nemzetpolitika olyan útra lépett 2010-ben, amely a határon 

túlra szorult nemzeti közösségeket is felkarolja. Ennek jegyében telt november 15-én a magyar 

szórvány napja is a Magyarság Házában. 

 

MNT: Diákkirándulások zárórendezvénye 
2017. november 16. – Vajdaság MA 
A Magyar Nemzeti Tanács a Magyar Kormány Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai 

Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával az idén második alkalommal 

szervezte meg vajdasági kirándulás-sorozatát kisiskolás diákok számára. Az idei programban 

1682 harmadikos tanuló és 141 osztálytanító vett részt. A kiránduló osztályok lakhelyüktől 

függően Szabadkát és Palicsot, Újvidéket és Péterváradot, Zentát vagy a Nyugat-bácskai régióban 

Zombort, Doroszlót és a bácsi várat látogatták meg. 
  

A kisebbségi médiáról tanácskoznak Karlócán 
2017. november 16. - Pannon RTV 
A kisebbségi média témakörében az első uniós szaktanácskozást tartják Vajdaságban. Az uniós 

kisebbségi média helyzetéről, szerepéről, valamint a digitalizáció hatásáról tartanak 

beszámolókat hazai és külföldi szakemberek a kommunikációs platform hatodik konferenciáján, 

egyben az első európai uniós szaktanácskozáson a vajdasági Karlócán. A gyakorlatorientált 
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műhelymunkákon és a panellbeszélgetéseken azonban szót ejtenek arról is, hogy a vajdasági, 

illetve a szerbiai kisebbségi média miként zárkózhat fel minél jobban a többségi média sorába. 
  

Ifjúsági programsorozat Újvidéken 
2017. november 16. - Pannon RTV 
Újvidéken egyre több a lehetőség, egyre több fiatalt vonz. A város egy éve nyerte el az Európa 

ifjúsági székvárosa címet. A fiatalok az évfordulót négynapos színes rendezvénysorozattal 

ünnepelik. A közlekedésről szólt a szerdai nap. Szerbiában 100 balesetből 50-ben sérülés is lesz, 

2-ben haláleset. Az autósok 20 százaléka áthajt, a gyalogosoknak pedig 30 százaléka megy át a 

piroson. A Biztonságos Közlekedési Ügynökség elkövet mindent, hogy a forgalom minél 

gördülékenyebb legyen. 
  

Magyarkanizsa: Együttműködési szerződést kötött az önkormányzat és a 
szabadkai Körzeti Gazdasági Kamara 
2017. november 16. – Vajdaság MA 
A magyarkanizsai polgármester kabinetjében ma délelőtt aláírásra került az az együttműködési 

megállapodás, ami a jövőben a községi önkormányzat és a szabadkai székhelyű Körzeti 

Gazdasági Kamara kapcsolatát szabályozza. Az aláírást követően a felek sajtótájékoztatót 

tartottak. „Együttműködés természetesen eddig is volt, ebben a szerződésben azonban 

precízebben lettek meghatározva azok a területek, amelyeken együtt tudunk működni. Személy 

szerint két dolgot emelnék ki ebből az együttműködésből. 

  

Kárpátalja a Magyar Szórvány Napján 
2017. november 16. – karpatalja.ma 

 Magyarság Háza szervezésében egy egész napos programsorozatra került sor a Duna Palotában, 

Budapesten november 15-én. A szervezők programösszeállításával különös figyelmet fordítottak 

a szórványban élő magyar közösségek életére. E nemes nap egyben Bethlen Gábor, erdélyi 

fejedelem születésének- és halálának évfordulója is. 

Az idei programra kiemelt vendégként hívták meg a kárpátaljai magyarság kulturális 

hagyományait, életét bemutató csoportot. 

 

A Karpatszka Szics elhatárolódik a beregszászi rendbontástól 
2017. november 16. – karpatalja.ma  

Elhatárolódik a november 12-i beregszászi eseményektől a Karpatszka Szics kárpátaljai 

szélsőjobboldali alakulat. A nacionalista szervezet a Kárpátalja.ma szerkesztőségéhez eljuttatott 

közleményében a szintén nacionalista Szvoboda párt provokációjának titulálta a megmozdulást. 
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Feloszthatatlanul és elválaszthatatlanul – tudományos konferencia a Rákóczi-
főiskolán 
2017. november 16. – karpatalja.ma 

Tudományos konferenciát rendeztek a kiegyezés 150. évfordulójának alkalmából november 16-

án, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A rendezvényt Szamborovszkyné Nagy 

Ibolya történész, a Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék megbízott docense, az Apáczai 

Csere János könyvtár igazgatója nyitotta meg. 

 

Új székház, hatalmas lehetőségek 
2017. november 16. – Képes Újság 

A HMDK pélmonostori alapszervezete és a Magyar Katolikus Nőegylet számára bizonyára sokáig 

az idei lesz a legemlékezetesebb Márton-nap, amit az albérletben eltöltött hosszú évek után végre 

saját, pazarul felújított új székházukban ünnepelhettek meg, rangos hazai és anyaországi 

vendégek jelenlétében. A horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság ajánlásainak fontosságát 

hangsúlyozta Kalmár Ferenc, a Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztos, a horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság magyar társelnöke.  

 

Hetven éve alakult meg a szentlászlói Petőfi Sándor Kultúregyesület 
2017. november 16. – Képes Újság 
Az egyesület megalakulásának jeles jubileuma alkalmából gyűltek össze emlékezni a 

szentlászlóiak és a meghívott vendégek vasárnap. Táncos-énekes alkalmi műsorral idézték fel az 

elmúlt hét évtizedet. Az egyesület névadója, a költőóriás előtt tisztelegve felavatták fából 

faragatott mellszobrát, amely a szépen felújított Petőfi tér egyik ékessége lesz. A térrel együtt az 

egész kultúrotthon is megújult, így méltó helyszíne volt a jubileumnak. 

 

Karancson ülésezett a Kárpát-medencei Gazdák Egyeztető Fóruma  
2017. november 16. – Képes Újság 
A Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma (KEF) magyarországi alapítói – a Magyar 

Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), az 

Orosháza és Térsége Gazdakör, a Földművelésügyi Minisztérium – mellett a szlovéniai, szerbiai, 

romániai, ukrajnai és szlovákiai magyar gazdálkodó szövetségek és egyesületek vezetői vettek 

részt a múlt heti karancsi (Drávaszög) találkozón. 

 

Splitiek a magyar tengerészek nyomában 
2017. november 16. – Képes Újság 
A HMDK Split-Dalmát megyei egyesületének tagjai november 3. és 5. között meglátogatták 

fiumei és pulai magyar szervezeteinket. Körbejárták a két város nevezetességeit, nagy hangsúlyt 

fektetve azokra a helyekre, amelyek magyar tengerészek emlékét őrzik. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/feloszthatatlanul-es-elvalaszthatatlanul-tudomanyos-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/feloszthatatlanul-es-elvalaszthatatlanul-tudomanyos-konferencia-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.kepesujsag.com/uj-szekhaz-hatalmas-lehetosegek/
http://www.kepesujsag.com/hetven-eve-alakult-meg-szentlaszloi-petofi-sandor-kulturegyesulet/
http://www.kepesujsag.com/karancson-ulesezett-karpat-medencei-magyar-gazdak-egyezteto-foruma/
http://www.kepesujsag.com/splitiek-magyar-tengereszek-nyomaban/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. november 16. – Kossuth Rádió 

 

Kiállítás a Balassi Intézetben 

Tudjuk, milyen módon kezeli, pontosabban hárítja el Brüsszel az őshonos kisebbségekkel 

kapcsolatos feladatokat, miközben szorgalmazza az illegális bevándorlók támogatását. Ám nem 

csupán mai gondjainktól igyekeznek távol tartani magukat, de a történelmi események 

következményeit sem ismerik – azt már nem is feltételezzük, hogy nem akarják ismerni. A 

tájékozatlanság csökkentése érdekében döntöttek úgy a délvidéki vérengzéseket bemutató 

vándorkiállítás rendezői, hogy házhoz viszik a történelmet. A Balassi Intézetben kiállított 21 tabló 

megdöbbentő anyaga szolgálja a célt, megismertetni a múlt sötét történéseit.  

 

A Királyhágó melléki Református Egyházkerület székházának udvarán letették a 

megépülő bölcsőde alapkövét 

Bár az anyaországban is gondot jelent, hogy kevés gyermek születik, a határokon kívülre 

szorított, kisebbségben élő magyarság még inkább megsínyli ezt a helyzetet. A magyar kormány 

lépéseinek köszönhetően itthon már valamelyest nőtt a gyermekvállalási kedv, de ugyanezt még 

nem tapasztaljuk az elszakított területek magyarságának körében. Többek között azért sem, mert 

sokhelyütt hiányoznak a gyermekellátás intézményei, s ahol létezik ilyen, ott is gondot jelent 

fenntartásuk, működtetésük. Ennek a helyzetnek a javítását tűzte ki célul a magyar kormány, az 

egész Kárpát-medencét átfogó bölcsőde és óvodaépítési illetve felújítási programjával. A program 

egyik állomásán, a Királyhágó melléki Református Egyházkerület székházának udvarán letették a 

megépülő bölcsőde alapkövét.  

 

Nezsényben négy magyar kisdiák vette át a Rákóczi Szövetség ösztöndíját 

A magyar bölcsödéből és óvodából sajnos nem mindig vezet egyenes út a szintén magyarul oktató 

iskolákba. A szülők egy része úgy gondolja, hogy ha gyermeke a többség nyelvén tanul, nagyobb 

eséllyel találhatja majd meg hivatását, könnyebb lesz elhelyezkedése. Bár kutatások sokasága 

bizonyítja ennek ellenkezőjét, vagyis azt, hogy az anyanyelven megszerzett tudás alaposabb, a 

tanulás könnyebb, mégis meg kell küzdeni ezzel a tévhittel. Annak ösztönzésére, hogy magyar 

nyelvű iskolát válasszanak a magyar szülők, kezdte el ösztöndíj programját a Rákóczi Szövetség. 

Nezsényben tegnap négy magyar kisdiák vette át az ösztöndíjat, mégpedig három helybéli és egy 

ürményházi elsős. Petrovay Lászlót, a Rákóczi Szövetség munkatársa értékelt. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-16_18:30:00&ch=mr1
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4 millió Ft-tal támogatja a magyar kormány a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház 

tetőszerkezetének felújítását 

4 millió Ft-tal támogatja a magyar kormány a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórház 

tetőszerkezetének felújítását. Az 57 betegágyas fertőző részleg épületének tetőszerkezetét a 

jégverés több mint egy éve  tette tönkre, a helyreállítási munkálatok azóta váratnak magukra.  

Ezért kérte a megyei gyermekkórház vezetősége a magyar kormány támogatását, aminek 

köszönhetően a tetőszerkezet felújítását még idén be fogják fejezni. A kijevi központi 

költségvetésből nem jut elegendő pénz a kórházak számára, egy váratlan esemény szinte 

lehetetlen helyzetbe sodorja az egészségügyi intézményeket. Ezért van kiemelt jelentősége a 

Kárpátaljára érkező magyarországi támogatásoknak - mondta az ungvári magyar főkonzul.  

 

20. alkalommal találkoznak az erdélyi prímások 

Az erdélyi prímások immár 20. alkalommal találkoznak, hogy számba vegyék soraikat és átadják 

tudásuk legjavát az őket követő fiataloknak. A szerdán Csíkszeredában kezdődött eseményről 

küldött összeállítást a Határok nélkül riportere. 

 

 

 


