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Nyomtatott és online sajtó 
 

Budapesten találkozik a világ magyarsága 
2019. november 8. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet 

Magyar-magyar kérdésekről, nemzetpolitikai területen elvégzett munkáról és a következő 

évek feladatairól egyeztetnek a határon túli és anyaországi politikusok, szervezetek a Magyar 

Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet jövő heti ülésein. – A külhoni magyarság 

felemeléséhez erős Magyarországra van szükség, amelyre fel lehet nézni – jegyezte meg ennek 

kapcsán Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Idén 110 szervezetet hívtak 

meg az MDT ülésére összesen 34 országból. Az elmúlt éveket értékelve az államtitkár 

elmondta: jelentős lépés történt az anyaország, a magyar kormány és a diaszpóra 

kapcsolatában, amely soha nem volt még ilyen erős. A politikus kiemelte azt is, hogy a XX. 

vesztes évszázad volt a magyarság szempontjából, és azon kell dolgozni, hogy a XXI. évszázad 

győztes időszak legyen. Szavai szerint manapság egyre inkább előny magyarnak lenni a 

Kárpát-medencében, mind Oktatási, mind kulturális és gazdasági téren. 

(Az interjú teljes terjedelemben a Magyar Nemzet 2019. november 8-i számában olvasható.) 

 

Grezsa: a nyelvtanulás támogatásával Kárpátalján a magyar kormány a magyar-
ukrán viszonyt is javítani szeretné 
2019. november 7. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet  

 A magyar kormány azzal, hogy Kárpátalján támogatja az ukránok magyar és a magyarok 

ukrán nyelvtanulását, a két nemzet barátságának, jószomszédi kapcsolatainak erősödését és a 

két ország megromlott államközi viszonyának javulását is szeretné elősegíteni - jelentette ki 

Grezsa István miniszteri biztos az ötödik magyar nyelvkurzust lezáró oklevélátadó 

ünnepségen csütörtökön Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

aulájában tartott rendezvényen mondott köszöntőjében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos örvendetesnek nevezte, 

hogy továbbra is igen nagy az érdeklődés Kárpátalja többségi lakossága körében a magyar 

nyelv iránt. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a 2016-ban a magyar kormány támogatásával 

indult magyar nyelvi kurzusokra összesen több mint 20 ezren jelentkeztek - tette hozzá. 

 

Államfőválasztás: a magyar jelölt támogatására buzdít az MPP, a lelkiismeretre 
bízza az EMNP  
2019. november 7. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Mivel az RMDSZ nem támogatta a Magyar Polgári Párt törvénykezdeményezéseit és a 

kormányalakításkor tett ajánlásait is figyelmen kívül hagyta, nem tudja teljes 

mellszélességgel támogatni Kelemen Hunor államfővé választását Mezei János, de a 

választópolgárokat ennek ellenére arra kéri: „olyan jelöltre voksoljanak vasárnap, aki a 

magyarság érdekeit képviseli”. Az Erdélyi Magyar Néppárt „lelkiismereti részvételre és 
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szavazásra” szólít. A november 10-i elnökválasztáson 14 jelölt indul, köztük az egyetlen 

magyar politikus, Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. Összefoglaltuk, hogy a többi 

erdélyi magyar politikai párt vagy mozgalom mit üzen a választóknak a vasárnapi első forduló 

előtt.  

 

Rákóczi Szövetség: külhoni óvodapedagógusok és tanítók találkozója lesz a 
hétvégén 
2019. november 8.  –MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Webrádió,  

Százötven felvidéki óvodapedagógus és tanító számára tartanak találkozót péntektől 

vasárnapig a Rákóczi Szövetség szervezésében Székesfehérváron. A rendezvényen szakmai és 

kulturális programokkal várják a résztvevőket - közölte a szövetség az MTI-vel Jelezték, ez 

idén a második találkozó a külhoni óvodapedagógusok és tanítók számára, amelyet még két 

alkalom követ novemberben, illetve decemberben. Hajdúszoboszlón 200-200 résztvevőre 

számítanak Kelet-Felvidékről, Kárpátaljáról és Észak-Erdélyből. A Rákóczi Szövetség az idén 

ősszel mintegy 600 külhoni magyar óvónőnek és tanítónak szervez hétvégi találkozókat azzal 

a céllal, hogy kifejezze az óvónők és tanítók iránti megbecsülését, különös tekintettel arra, 

hogy a magyar iskolaválasztás elősegítésében meghatározó szerepet töltenek be - olvasható a 

Rákóczi Szövetség közleményében. 

 

Mezei János és Viorica Dăncilă találkozója: érdekképviselet vagy érdek 
képviselete? 
2019. november 7. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke, Mezei János titkos megállapodást kötött a PSD-vel és ez 

alapján arra akarta kötelezni a polgári párt két parlamenti képviselőjét, hogy szavazzanak a 

Dăncilă-kormány maradása mellett a bizalmatlansági indítvány szavazásán – állítja Kulcsár 

Terza József. Az RMDSZ színeiben képviselői mandátumot szerzett háromszéki MPP-s 

politikus a Maszolnak elmondta: a pártelnök az október 10-i bizalmatlansági indítvány 

szavazása előtt kereste meg őt, és arra akarta kötelezni, hogy a PSD-vel szavazzon. Mezei 

János a portálnak megerősítette, hogy a bizalmatlansági indítvány előtt találkozott Viorica 

Dăncilă kormányfővel, de állítása szerint csak beruházásokról beszélgettek.  

 

Biró Zsoltnak is üzent Mezei János, hogy mentse a Dăncilă-kormányt 
2019. november 7. – Krónika 

Biró Zsolt parlamenti képviselő a Krónikának kijelentette, neki sem lett volna szabad 

támogatnia a Dăncilă-kabinet menesztését. Biró Zsolt, az MPP volt elnöke a Krónikának 

kifejtette, nem kapott semmiféle írásbeli utasítást, azonban azt mondja, hogy Mezei, akivel 

nem igazán vannak beszélőviszonyban, Kulcsár-Terzán keresztül üzent. Október 10-én végül 

nem kettejük szavazatán múlott a szociáldemokrata kormány maradása vagy menesztése. 

Kérdésünkre, hogy szerinte érte-e valamiféle kár a Magyar Polgári Pártot a két képviselő 
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voksa nyomán, Biró Zsolt azt válaszolta: bár nem tudja, hogy utódja pontosan miben egyezett 

meg Viorica Dăncilával, úgy véli, az MPP nem veszített semmit.  

 

Államfőválasztás: a magyar jelölt támogatására buzdít az MPP, a lelkiismeretre 
bízza az EMNP  
2019. november 7. – maszol.ro, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Mivel az RMDSZ nem támogatta a Magyar Polgári Párt törvénykezdeményezéseit és a 

kormányalakításkor tett ajánlásait is figyelmen kívül hagyta, nem tudja teljes 

mellszélességgel támogatni Kelemen Hunor államfővé választását Mezei János, de a 

választópolgárokat ennek ellenére arra kéri: „olyan jelöltre voksoljanak vasárnap, aki a 

magyarság érdekeit képviseli”. Az Erdélyi Magyar Néppárt „lelkiismereti részvételre és 

szavazásra” szólít.  

 

Váta erkölcsi jóvátételt kapott, a Transindex később dönt a fellebbezésről 
2019. november 7. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Másodfokon a felperes Váta Lóránd színművész javára döntött a bíróság a Transindex kiadója 

és volt főszerkesztője ellen indított sajtóperben. A hírportál fellebbezhet az ítélet ellen – erről 

az indoklás függvényében döntenek. A színművész a Krónika kérdésére „erkölcsi 

jóvátételként” értékelte a döntést. 

 

Menjünk el vasárnap szavazni – kérik az erdélyi történelmi egyházak vezetői 
2019. november 7. – maszol.ro 

Szavazásra buzdítják a híveket a romániai államfőválasztás vasárnapi fordulója előtt az 

erdélyi történelmi egyházak vezetői – számolt be csütörtökön az Erdély TV. Az erdélyi magyar 

történelmi egyházak vezetői szerint nem csak állampolgári, hanem keresztény kötelesség is 

élni a szavazati joggal.  

 

Visszavárja volt tanítványait a Kolozsvári Református Kollégium  
2019. november 7. – maszol.ro 

Kórustalálkozóval és a volt kollégisták családi találkozójával veszi kezdetét szombaton az az 

egész éven át tartó eseménysorozat, amellyel újjáalapításának 30. évét ünnepli a Kolozsvári 

Református Kollégium.  Az erdélyi magyar egyházi iskolák közül elsőként újjáalapított 

Kolozsvári Református Kollégiumban 1990. október 1-én 4 kilencedik, 2 tizedik és 2 

tizenegyedik osztállyal indult el a tanév. Az újjáindulás óta több mint ezren érettségiztek a 

Református Kollégiumban és a szombaton kezdődő rendezvénysorozat célja visszakapcsolni 

őket az iskola vérkeringésébe. 

 

Szatmár kimaradt az Északi Autópályából – vagy mégsem?  
2019. november 7. – maszol.ro 

A hivatalos dokumentumok szerint mégsem érintené Szatmárt az eredeti tervek szerint a 

román-magyar határtól Suceaváig tartó Északi Autópálya. A megye vezetése csak találgatja, 
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hogy mi történhetett. A köztudatba csak bő másfél éve került be igazán az Északi Autópálya 

megnevezés, amely az országhatártól Szatmárnémetin – Nagybányán – Désen –  Besztercén 

– Dornavátrán keresztül vezet (majd) Suceaváig, s amely összekapcsolódik a már 

Szatmárnémeti határában kopogtató M49-es gyorsforgalmi úttal, ami a magyarországi M3-as 

autópályára vezet.  

 

Marosvásárhely: az RMDSZ frakció nem vett részt a csütörtöki sürgősségi 
tanácsülésen 
2019. november 7. – transindex.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Nem vettek részt az RMDSZ helyi tanácsosai a Marosvásárhelyi Helyi Tanács csütörtöki, 

november 7-i sürgősségi tanácsülésen, mivel a napirendre tűzött költségvetés-kiegészítés 

tervezete ezúttal sem volt sem előkészítve, sem megfelelően megindokolva, írja 

sajtóközleményében a Maros megyei RMDSZ. A közlemény szerint a helyi tanácsosok későn 

kapták meg a költségvetés-kiegészítés tervezetét, és az ezt alátámasztó dokumentumokat, így 

nem volt idejük áttanulmányozni az irathalmazt. Emellett továbbra is kérdés, hogy a 

városvezetés milyen forrásokból akarja és tudja biztosítani azoknak a költségvetési tételeknek 

a kifizetését, amelyekre a helyi tanács jóváhagyását kéri.  

 

Miért nincs még mindig román tankönyve (sem) a hetedikes magyar 
diákoknak?  
2019. november 7. – transindex.ro 

Az utóbbi években a tankönyvhiány jelentette a romániai magyar oktatás egyik legégetőbb 

problémáját, mivel évről évre azzal szembesülnek a pedagógusok, a szülők és a diákok, hogy 

nem fordították le, későn érkezett meg, vagy elmaradtak a tankönyvek. Az idén a hetedikes 

évfolyamnak változtattak a tantervén, az új, különböző tankönyvek pedig az évkezdés után 

két hónappal még mindig nem érkeztek meg az iskolákhoz. A kialakult helyzetről a kisebbségi 

oktatásért felelős államtitkári hivatal mellett a tanfelügyelőknek, igazgatóknak és 

pedagógusoknak a véleményét is kikérték.  

 

Elnökválasztás: elkezdődött a levélben elküldött szavazatok regisztrálása  
2019. november 7. – maszol.ro, transindex.ro 

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) csütörtökön bejelentette, hogy elkezdte a levélben 

elküldött szavazatok borítékjára nyomtatott vonalkodók ellenőrzését. A prezenta.bec.ro 

honlap szerint eddig több mint 21.600 választó által elküldött levélszavazatot tartalmazó 

borítékot regisztráltak. „Elkezdtük ellenőrizni a vonalkodókat, amelyek a levélszavazatot 

tartalmazó borítékokra vannak nyomtatva” - tájékoztat közleményében az AEP. 

 

Egy lépés előre, kettő hátra Borbolyék perében? 
2019. november 7. – szekelyhon.ro 

A tárgyalást vezető bíró visszahívását kérte csütörtökön Borboly Csaba ügyvédje a Hargita 

Megyei Törvényszéken. A beadvány összefügg azzal a kéréssel, amit legutóbb ő és két másik 
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vádlott jogi képviselője nyújtott be a bíróságnak annak érdekében, hogy az intézmény közölje, 

a per tárgyalását eddig vezető bírák rendelkeznek, vagy sem a korrupciós ügyek tárgyalásához 

szükséges minősítéssel. Mivel a Hargita Megyei Törvényszéktől kapott tájékoztatás szerint az 

intézményben eddig nem rendelkeztek ilyen minősítéssel a bírák, a gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy a per során eddig történtek érvénytelenné válnak – összegzett Sergiu Bogdan, 

Borboly védője. 

 

Tartalom helyett show-műsor jellemezte a választási kampányt 
2019. november 8. – Krónika 

A rendszerváltás óta nyolcadik alkalommal várják az urnák elé vasárnap Romániában a 

választópolgárokat, hogy megválasszák az ország államfőjét. A legesélyesebb jelölt az első 

mandátuma lejártával újabb ötéves elnöki tisztségre pályázó Klaus Johannis, a második 

fordulóba jutást jelentő második hely várományosa ugyanakkor még bizonytalan, erre három 

kihívó is esélyes. A Krónikának nyilatkozó elemző nem tartja lefutott mérkőzésnek az 

elnökválasztást, amelynek kampánya Pászkán Zsolt szerint nem tartalmi kérdésekről, hanem 

médiaeseményekről szólt. A szakértő úgy véli, az RMDSZ jelöltje, Kelemen Hunor elsősorban 

a jövő évi, a mostaninál összehasonlíthatatlanul fontosabb megmérettetésekre készül. 

 

Megtiszteltetés a Prima díj 
2019. november 8. – Krónika 

Meglepetés, megtiszteltetés és további felelősségvállalás – ezt jelenti a Prima díj, illetve a 

Prima Primissima díjra való jelölés – mondták el megkeresésünkre a Téka, valamint a 

Napsugár Alapítvány vezetői. Balázs Bécsi Attila és Zsigmond Emese a múlt héten bejelentett 

elismerést értékelte a Krónikának.   

 

Tőkés: az RMDSZ hallgat a Beke–Szőcs-ügyben 
2019. november 8. – Krónika 

Támogató szolidaritásuk kifejezéseképpen látogatta meg a székelyföldi terrorperben elítélt 

Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke Kulcsár-Terza Józseffel, a Magyar Polgári Párt parlamenti képviselőjével közösen. A 

feketehalmi börtönben szerdán tett látogatást megelőzően a Brassó megyei intézet 

igazgatójával találkoztak, akivel „az igazságtalanul elítélt nemzettársaink gondjait osztották 

meg”, és fogva tartásuk körülményeinek könnyítése céljából folytattak megbeszélést. 

 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a magyar államfőjelölt-állítás fontosságáról, a 
rollerezésről, Dinescu ajánlatáról 
2019. november 8. – Krónika 

Esélyeit illetően két lábbal jár a földön Kelemen Hunor, aki szerint azonban az erdélyi magyar 

emberek számára önbecsülés kérdése, hogy legyen saját jelöltjük a romániai államfő-

választáson. Az RMDSZ elnöke a Krónikának adott interjúban úgy vélte, a román jelöltek 

csak a magyarok szavazatait akarják, a problémáit nem. Megkérdezték a politikust, 
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átértékelte-e a kormányfőnek kinevezett Ludovic Orbanról alkotott véleményét, ugyanakkor 

megtudták, miért köszönte meg Klaus Johannis korábban az RMDSZ-nek, hogy nem 

támogatta őt.  

 

Dilemmák választás előtt 
2019. november 8. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Bár az RMDSZ ezt próbálja sugallni, valójában nem a 

magyarság, csupán a szövetség saját erejét, a saját mozgósítóképességét, hitelességét mutatja 

meg, mennyien szavaznak Kelemen Hunorra vasárnap. Ezért aki úgy érzi, román jelöltre 

semmiképp sem voksolna, de az RMDSZ jelöltjére sem szívesen ütné a pecsétet, az azzal 

szavaz – többek között az RMDSZ teljesítményéről is –, hogy nem szavaz. Az első forduló 

tehát annyiban érdekes, hogy ki jut be a második fordulóba Johannisszal. Bár magyar 

szempontból máris kijelenthető, hogy jelen állás szerint teljesen mindegy, melyik két jelölt 

mérkőzik meg: kisebbségjogi szempontból érdemi javulást egyiktől sem remélhetünk”. 

 

Mályiban tartott lelkésztovábbképzőt a Szlovákiai Református Keresztyén 
Egyház 
2019. november 7. – Ma7.sk 

"Száz éves múlt súlya a jelenben" címmel egyetemes egyházi lelkésztovábbképzőt szervezett a 

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház (SZRKE) a Miskolchoz közeli Mályiban található 

Mécses Központban a gömöri, az abaúj-tornai, a zempléni és az ungi egyházmegyékben 

szolgáló lelkipásztorok számára. A nyitó áhítatot Fazekas László, a SZRKE püspöke végezte. A 

képzésről elmondta, hogy nagy jelentőségűnek tartja, mivel ilyenkor az aktuális problémákról 

is szót ejtenek és így információt tudnak átadni, illetve képet kapnak a gyülekezetek életéről 

is. 

 

Közoktatási fejlesztési memorandum a külhoni magyar 
pedagógusszövetségekkel 
2019. november 7. – Felvidék Ma 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a külhoni magyar pedagógusszövetségek közös 

nyilatkozatot írtak alá a külhoni magyarság lehetséges oktatásfejlesztési irányairól a 

Hajdúszoboszlón tartott XXI. Országos Közoktatási Szakértői Konferencián, melyen a 

Felvidéket Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke képviselte. 

Az ünnepélyes aláírási ceremónia keretében elsőként Szász Jenő, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet elnöke köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy a memorandum alapját az 

elmúlt két évben előállított több ezer oldalnyi kutatási jelentés és adatbázis képezi, amelyet az 

„EFOP-1.12.1-17-2017-00003 – Makroregionális kutatások a Kárpát-medencében a 

közösségfejlesztés és társadalmi felelősségvállalás megerősítése érdekében” és az „EFOP-

3.10.1-17-2017-00002 – Az oktatási struktúrák Kárpát-medencei makroregionális 
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https://ma7.sk/kozelet/hitelet/malyiban-tartott-lelkesztovabbkepzot-a-szlovakiai-reformatus-keresztyen-egyhaz
https://ma7.sk/kozelet/hitelet/malyiban-tartott-lelkesztovabbkepzot-a-szlovakiai-reformatus-keresztyen-egyhaz
https://felvidek.ma/2019/11/kozoktatasi-fejlesztesi-memorandum-a-kulhoni-magyar-pedagogusszovetsegekkel/
https://felvidek.ma/2019/11/kozoktatasi-fejlesztesi-memorandum-a-kulhoni-magyar-pedagogusszovetsegekkel/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 8. 
7 

együttműködését támogató kutatások” című európai uniós finanszírozású projektek kapcsán 

a külhoni magyar pedagógusszövetségekkel végeztek. 

 

A Bata Kft. új műhelyrészét adták át Oromhegyesen 
2019. november 7. – Pannon RTV 

Átadták a Bata Kft. új, 240 négyzetméteres műhelyrészét, egy 2000 négyzetméteres 

raktárrészt és 20 modern szerelvényt.Ezeket az oromhegyesi cég a Prosperitati Alapítvány 

nagyberuházási támogatásának köszönhetően valósíthatta meg. A 400 millió dinár 

összköltségű befektetéshez a magyar állam 140 millióval járult hozzá. Kiss-Parciu Péter, 

Magyarország határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára elmondta, hogy 

a program sikeressége a helyi magyar közösség által megfogalmazott reális igényeken alapul. 

Az elmúlt években nem múlt el vásár, amelyen a Bata Kft. ne mutatkozott volna be, ez pedig 

nem csak a cég, hanem az egész közösség bemutatása - fogalmazott Pásztor István, a VMSZ 

elnöke az átadón: „Azon túlmenően mindannyiunk bemutatása és annak a készségnek, 

képességnek a felmutatása, amire ők, illetve rajtuk keresztül mi képesek vagyunk. 

 

Új, fémmegmunkáló gyárcsarnokot avattak Moholon 
2019. november 7. – Pannon RTV 

A Prosperitati Alapítvány szervezésében egy nagyléptékű gazdasági fejlesztés ünnepélyes 

átadására került sor. Az adai Zupčanik Kft. termelési részlegének jelentős részét, a 

fogaskerékgyártó gépsorok javát Moholra költöztették ki. 11 nap múlva lesz kerek négy éve, 

hogy a Magyar Kormány elindította a vajdasági gazdaságfejlesztési programot - emelte ki az 

ünnepélyes üzemátadáson Pásztor István, a VMSZ elnöke: „Azt gondolom, hogy olyan 

teljesítményt raktunk le az asztalra, a közös asztalunkra olyan teljesítményt raktunk le, amit 

akkor, amikor a döntés meghozatalát javasoltuk, talán nem is mertünk álmodni. Ez részben a 

fölkészültségünkről szól, részben az embereinkről szól, részben az embereinket működtető 

szufláról szól.” 

 

Sikeres az iskolabusz program Törökbecsén 
2019. november 7. – Pannon RTV 

Törökbecsén nyolc éve sikeresen működik a Magyar Nemzeti Tanács iskolabusz programja. 

Idén is 50 kilométert utazik nap mint nap tíz beodrai diák, mivel a községhez tartozó bánáti 

településen csak a négy alsós tagozatban tanulhatnak magyarul. Negyedik éve Törökbecse 

önkormányzata is jelentős összeggel támogatja az utaztatási költségeket. 

 

Tarkedli és szőtt baba – újabb iskoláscsoport a tájházban 
2019. november 7. – karpatalja.ma 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/bata-kft-uj-muhelyreszet-adtak-oromhegyesen
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/uj-femmegmunkalo-gyarcsarnokot-avattak-moholon
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/sikeres-az-iskolabusz-program-torokbecsen
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/tarkedli-es-szott-baba-ujabb-iskolascsoport-a-tajhazban/
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Nem mindennapi élményben volt részük a Beregszászi 6. Számú Horváth Anna Általános 

Iskola második osztályos tanulóinak: a Nagyberegi tájház látta vendégül a kisiskolásokat 

november 6-án. A tájházba érve a gyerekek szobáról szobára járva megtekinthették a 

hitelesen berendezett parasztházat Gál Adél vezetésével. Olyan használati tárgyakat is 

megismerhettek, kézbe vehettek, amelyek dédszüleik korában még a mindennapi élet részei 

voltak, úgy mint a szenes vasaló, a szilke vagy a gereben. 

 

Szépen teljesít a megye turizmusa 
2019. november 7. – Kárpátalja 

A kárpátaljai költségvetéseknek idén eddig 6 millió 369 ezer hrivnya hasznuk származott a 

turisztikai adóból. A megyei turisztikai és üdültetési főosztály tájékoztatása szerint idén 

kilenc hónap alatt szép summát könyvelhettek el helyi költségvetések. A tavalyi év azonos 

időszakához képest ez 109,9 százalékkal magasabb összeg. 

 

Vannak lehetőségek – ideje élni velük 
2019. november 7.- Kárpátalja 

Barta Szabolcs vállalkozó. A céltudatos és szorgalmas fiatalember húsfeldolgozó üzemet 

működtet. A családi vállalkozásból mindenki kiveszi a részét. Feleségével és kisfiával teljes 

életet él. Szívén viseli Kárpátalja, azon belül szülőfaluja és környéke jövőjét. 

 

Folytatódik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program Horvátországban is 
2019. november 7. – Képes Újság  

A Nemzetpolitikai Államtitkárság óvodafejlesztési programja keretében Horvátországban is 

számos beruházásra, pályázatra kerül sor, melyek a magyar óvodai oktatás minőségét javítják 

– tudtuk meg Pálinkás Krisztiántól, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának 

irodavezetőjétől, a program horvátországi koordinátorától. A Nemzetpolitikai Államtitkárság 

2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot, amelynek 

horvátországi szakmai partnere a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). 

 

Folytatódott az 56-os megemlékezés a magyar tanszéken 
2019. november 7. – Képes Újság  

Az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén az 56-os 

megemlékezés-sorozat az október 23-ai alkalmi műsorral kezdődött, majd november 4-én és 

5-én könyvbemutatóval és előadással folytatódott. A forradalom és szabadságharc 

leverésének gyásznapján, november 4-én az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem dísztermében a 

magyar tanszék 56-os megemlékezés-sorozata Debreczeni László Egy medikus barangolásai 

börtönországban című könyve horvát nyelvű kiadásának bemutatójával folytatódott. 

 

Hálaadó istentisztelet a felújított szentlászlói templomban 
2019. november 7. – Képes Újság  
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https://kiszo.net/2019/11/07/szepen-teljesit-a-megye-turizmusa/
https://kiszo.net/2019/11/07/vannak-lehetosegek-ideje-elni-veluk/
https://kepesujsag.com/folytatodik-a-karpat-medencei-ovodafejlesztesi-program-horvatorszagban-is/
https://kepesujsag.com/folytatodott-az-56-os-megemlekezes-a-magyar-tanszeken/
https://kepesujsag.com/halaado-istentisztelet-a-felujitott-szentlaszloi-templomban/
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Október 31-én, a reformáció emléknapja alkalmából hálaadó istentiszteletet tartottak a 

felújított szentlászlói templomban. A falu református temploma 1991-ben szinte teljesen 

megsemmisült, újjáépítése közel 30 évig tartott. A HMDK közbenjárására, a magyar 

kormánynak köszönhetően sikerült végre teljesen újjáépíteni a szentlászlóiak számára fontos 

egyházi épületet. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. november 7. – Kossuth Rádió 

 

Több mint 1700 ukrán vehette ma át magyar nyelv tanfolyam elvégzéséről szóló oklevelét 

Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának 

szervezésében 2016 óta mintegy 21 000-n vettek részt az ingyenes képzésekben. A 

legfiatalabb jelentkező 5, a legidősebb 82 éves volt.  A nyelvtanfolyamok iránt nagy az 

érdeklődés az ukrán lakosság körében,  ezért a program jövőre is folytatódni fog – mondta 

Grezsa István miniszteri biztos az oklevél átadási ünnepségen. Iváncsik Attila 

összeállításában először Grezsa Istvánt halljuk.    

 

Politikai nagyhét előtt a magyar nemzetpolitika. November 14-én tartja tanácskozását a 

Magyar Diaszpóra Tanács, másnap a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) plenáris ülését 

rendezik Budapesten, a Várkert Bazárban. A magyar-magyar kapcsolattartás területén 

kiemelkedő esemény volt a 1999-ben alakult , és  2010-ben újraindított Máért, és 2011 óta 

ülésező Diaszpóratanács.  A jövő hét csütörtöki és pénteki plenáris ülések tervezett 

programjairól kérdeztem Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt.  

 

Az úzvölgyi katonatemetőben történtek és az ügy legújabb fejleményei, is szerepelt a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma társadalmi szervezetek munkacsoportja szerdai 

budapesti ülésén, ahol Táncos Barna RMDSZ-es szenátor adott tájékoztatást. Elmondta, hogy 

az új hadügyminiszter sokkal nyitottabbnak bizonyult, és már vannak eredmények, és reméli, 

hogy vissza tudják állítani a temető sértetlenségét, és a magyar honvédek, hősök is újra 

megkapják azt a tiszteletet, ami kijár nekik. Az utóbbi hetek fejleményeit foglalja 

munkatársunk,  Oláh-Gál Elvira. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-07_18-02-00&enddate=2019-11-07_18-40-00&ch=mr1
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A Királyhágómelléki Református Egyházkerület folytatja a zilahi Református Wesselényi 

Kollégium épületének  visszaszolgáltatásáért vívott harcát. Eközben azonban a magyar 

kormány támogatásával új iskolát is épít. A Szilágyság egyetlen teljesen magyar nyelvű 

tanintézményéről, az új kollégium építésének okairól is kérdezte Csűry István 

Királyhágómelléki református püspököt munkatársunk, Ionescu Nikolett. 

 

A temerini magyarság az 1944-es partizánterror több mint háromszáz áldozatára emlékezett a 

Nyugati temető legnagyobb tömegsírjánál. Az eseményről Ternovácz István küldött 

hangképes összeállítást. 

 

Tizenegy év szünet után  Kolozsváron indul újra az Európai Színházi Unió fesztiválja, az UTE 

Feszt. A tizenkét napos fesztiválon 14 tagszínház, illetve egyéni tag előadása lesz látható. A 

seregszemlén többek között román, olasz, szerb, luxemburgi, portugál, bolgár, cseh és német 

társulatok lépnek színpadra. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

 


