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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán: bevándorlásellenesek vagyunk, magyart csak magyarral lehet pótolni 
2019. november 14. – MTI, Kormány.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, hirado.hu, 

Krónika, Mandiner, 888.hu, PestiSrácok, Index, Origo, Inforádió, Magyar Szó, Pannon RTV, 

Körkép.sk, Felvidék.ma, karpatalja.ma 

Magyarországnak továbbra is bevándorlásellenes politikára van szüksége, „magyart csak 

magyarral lehet pótolni” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Diaszpóra 

Tanács IX. plenáris ülésén. A kormányfő úgy fogalmazott: egy fogyatkozó népességű ország 

nem ringathatja magát abba az illúzióba, hogy meg tudja oldani a népességfogyást saját 

erőfeszítés nélkül. Közölte: a kormány folytatni fogja a migrációval kapcsolatos küzdelmet, 

mert ez a világjelenség „itt marad”, „Afrika éppen csak mozgolódik”. Orbán Viktor közölte, a 

bevándorláspártiak azzal vádolják a magyarokat, hogy kőből van a szívük, azonban ki kell 

mondani: Magyarország jó ország, a magyarok igenis jó emberek, hajlandók is tenni a jóért, 

de a segítséget kell odavinni, és nem a bajt idehozni. Ezzel kapcsolatban több olyan 

támogatásról is beszámolt, amelyet Magyarország nyújtott migráció sújtotta területeken, 

például Irakban, Szíriában, Jordániában, Libanonban, Nigériában és Etiópiában. 

 

Semjén: 2010 óta a diaszpóra magyarsága azonos súllyal jelenik meg a Kárpát-
medence magyarsága mellett 
2019. november 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

A diaszpóra magyarsága 2010 óta azonos súlyú és azonos méltóságú nemzetrész a Kárpát-

medence magyarsága mellett – hangsúlyozta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács IX. plenáris ülésén. Semjén Zsolt azt 

mondta, a szocializmus időszakában még ellenségként tekintettek az emigrációban élő 

magyarokra, 1990-2010 között pedig „mostohagyerek” volt a diaszpóra magyarsága. 2010 óta 

a diaszpóra magyarsága azonos súlyú és azonos méltóságú nemzetrész a Kárpát-medence 

magyar nemzetrészei mellett - fogalmazott Semjén Zsolt. 1990 után az emigráció véget ért, 

hiszen nemcsak mindenki hazajöhet, hanem 2010 óta mindenkit szeretettel is látnak 

Magyarországnak - mondta. 

 

Semjén: új ösztöndíjjal segítik a diaszpóra magyarságának hazai felsőfokú 
tanulmányait 
2019. november 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Mandiner, Pannon 

RTV, PestiSrácok, Körkép.sk, Magyar Szó,  

Új ösztöndíj-program indul a Stipendium Hungaricum program kiterjesztésével, amelynek 

célja, hogy a diaszpóra magyarságának többedik generációja itthoni egyetemeken folytasson 

tanulmányokat – jelentette be Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra 

Tanács IX. plenáris ülésén tartott sajtótájékoztatón csütörtökön, Budapesten. Semjén Zsolt az 

MTI kérdésére elmondta: a vonatkozó javaslat hamarosan a kormány elé kerül, és annak 
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https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/hirek/bevandorlasellenesek-vagyunk-magyart-csak-magyarral-lehet-potolni
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/14/semjen-2010-ota-a-diaszpora-magyarsaga-azonos-sullyal-jelenik-meg-a-karpat-medence-magyarsaga-mellett?source=hirkereso
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/14/semjen-2010-ota-a-diaszpora-magyarsaga-azonos-sullyal-jelenik-meg-a-karpat-medence-magyarsaga-mellett?source=hirkereso
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/14/uj-osztondij-segiti-a-diaszpora-magyarsaganak-hazai-felsofoku-tanulmanyait?source=hirkereso
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/11/14/uj-osztondij-segiti-a-diaszpora-magyarsaganak-hazai-felsofoku-tanulmanyait?source=hirkereso
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anyagi vonzatát teljes körűen biztosítani fogják. A miniszterelnök-helyettes beszámolt arról 

is: folyamatban van az emigrációs és diaszpóra központ kialakítása, ahol többek között a 

Mikes-program keretében hazahozott értékeket, levéltári anyagokat gyűjtik össze és mutatják 

be az érdeklődőknek. Eddig közel négyszáz ládányi könyvtári és levéltári anyag érkezett 

Magyarországra - jelezte. 

 

Diaszpóratanács - Zárónyilatkozat: aggodalomra ad okot egyes magyar pártok 
szomszédos államokban történő megnyilvánulása 
2019. november 14. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Pannon RTV 

A Magyar Diaszpóra Tanács aggodalommal tekint arra az új keletű jelenségre, amelynek 

révén egyes magyarországi politikai pártok a szomszédos államokban rendre olyan politikai 

erőket támogatnak, amelyek tagadják a nemzetet, a nemzeti kisebbségek jogait – olvasható a 

testület IX. plenáris ülésén elfogadott zárónyilatkozatában. Kiemelték: ez a szűklátókörű 

szemlélet ellentétes az összmagyar nemzeti értékekkel és érdekekkel. A tanács a 

zárónyilatkozat szerint örömének ad hangot amiért az Országgyűlés 2018. decemberi 

döntésével a diaszpórában élő, magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyarság is részt 

vehetett az idei európai parlamenti választásokon, ezáltal pedig Európa és benne nemzetünk 

sorsának alakításában. 

 

Közeleg az egyesülés? Együtt ülésezett az EMNP és az MPP elnöksége 
2019. november 14. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro 

Együttes elnökségi ülést tartott az MPP és az EMNP, és a két alakulat közösen kéri az 

RMDSZ-t az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívására. A két politikai alakulat 

közleménye szerint a Magyar Polgári Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

országos elnökségei november 13-án, szerdán tartották együttes ülésüket Kolozsváron. A 

pártok vezetői áttekintették a szervezeteik működésének összehangolásával kapcsolatos, 

valamint a 2020-ban esedékes (önkormányzati és parlamenti) választásokhoz kapcsolódó 

együttműködések szorosabbra fűzésének lehetőségeit. A tanácskozáson ugyanakkor 

kiértékelték a romániai államelnök-választás első fordulójának eredményeit, és egyetértettek 

abban, hogy mihamarabb ki kell terjeszteni a magyar–magyar párbeszédet Erdély 

valamennyi magyar politikai érdekvédelmi szervezetére. 

 

Kalapács alatt a Hallerek zoltáni birtoka 
2019. november 14. – Krónika 

Kétszobás tömbházlakás árán hirdette meg az Artmark aukciós ház a Haller család zoltáni 

birtokát. A háromhektáros területen egy, a helybéliek által kastélynak nevezett 16. századi 

udvarház fekszik romos, de menthető állapotban. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/diaszporatanacs-zaronyilatkozata-aggodalomra-ad-okot-egyes-magyar-partok
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/diaszporatanacs-zaronyilatkozata-aggodalomra-ad-okot-egyes-magyar-partok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozeleg-az-egyesules-egyutt-ulesezett-az-emnp-es-az-mpp-elnoksege
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kalapacs-alatt-a-hallerek-zoltani-birtoka
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Megszületett az államfőválasztás végeredménye, tizenöt százalékos előny a 
második fordulósok között 
2019. november 14. – MTI, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Klaus Johannis államfő, a múlt héten kormányra került jobbközép Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) jelöltje nyerte az államfőválasztás november 10-ei első fordulóját az érvényes voksok 

37,8 százalékával a végleges eredmények szerint. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke az 

érvényes szavazatok 3,87 százalékát szerezte meg a megmérettetésen, a szövetség 

államfőjelöltjére 357 014-en szavaztak. A legutóbbi, 2014-ben rendezett elnökválasztáson 

Kelemen 329 727 szavazatot kapott, ami az érvényes voksok 3,47 százalékát tette ki. Akkor az 

Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) is volt államfőjelöltje Szilágyi Zsolt személyében, akire 

53 146-an szavaztak (0,56 százalék). A szavazatarányt tekintve Kelemen Hunor mostani 

eredménye 2009-es 3,84 százalékos teljesítményét is felülmúlja, bár számszerűen elmarad az 

akkori 373 764 vokstól, tíz évvel ezelőtt ugyanis jóval magasabb volt a részvétel. 

 

A marosvásárhelyi önkormányzatnak végre sikerült szinkrontolmácsot 
alkalmaznia 
2019. november 14. – transindex.ro 

Román-magyar szinkrontolmácsot alkalmazott a Marosvásárhelyi Önkormányzat, jelentette 

be november 13-án este a Facebook-oldalán Dr. Vass Levente RMDSZ-es parlamenti 

képviselő. A politikus elmondta, hogy ennek azért van különösen nagy jelentősége, mert 

éppen a Magyar Nyelv Napján került sor erre. A politikus elmondta, hogy ezelőtt 2 évvel azt 

vállalták, hogy a fordításokat megoldják, és megpróbálnak egy munkatársat bevinni a 

polgármesteri hivatalba azért, hogy a román szövegeket, román plakátokat magyarul is 

olvashassák a városiak. 

 

Rónai Sándor a Transindexnek: találja ki a Fidesz, hogyan fizetteti ki a határon 
túli szavazóival az EU-s büntetést  
2019. november 14. – transindex.ro 

Nem tudja konkrétan, hogy hogyan lehetne véghezvinni, hogy a Fideszre szavazó határon túli 

magyarok is visszafizessék azt a pénzt, amellyel azért büntetné az Európai Unió 

Magyarországot, mert a Fidesz-kormány jogszerűtlen módon költötte el az EU-s pénzeket, 

azaz az uniós közbeszerzések során kirívóan sok és rendszerszintű pénzügyi szabálytalanságot 

találtak az ország esetében. Rónai Sándor, a Demokratikus Koalíció EP-képviselője azt találta 

ki, hogy a Magyarországot terhelő büntetést ne csak a hazai adófizetők fizessék ki, hanem a 

határon túli magyarok is, akik megszavazták a 2011 óta töretlenül kormányzó pártot. A 

Transindex megkeresésére azonban hamar kiderült, hogy Demokratikus Koalíciónak (DK) 

ennek a megvalósítására semmiféle elképzelése nincs, sőt, Rónai úgy gondolja, hogy nem is 

nekik kell legyen.  
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https://kronikaonline.ro/belfold/megszuletett-az-allamfovalasztas-vegeredmenye
https://kronikaonline.ro/belfold/megszuletett-az-allamfovalasztas-vegeredmenye
http://itthon.transindex.ro/?hir=57573
http://itthon.transindex.ro/?hir=57573
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Az RMDSZ a tanügyminisztériumhoz fordult a nemzeti kisebbségekhez tartozó 
felvételizőket diszrimináló rendelet miatt  
2019. november 14. – transindex.ro 

Az RMDSZ, az ombudsmani hivatal és az Országos Diszkriminációellenes Tanács idén nyáron 

észrevételezte az oktatási minisztériumnak, hogy a romániai egyetemi felvételiket szabályozó, 

6102/2016-os miniszteri rendelet diszkriminálhatja a nemzeti kisebbségekhez tartozó 

diákokat. Az egyetemi, mesteri és doktori képzés felvételijének jelenlegi módszertana ugyanis 

feljogosítja a felsőoktatási intézményeket arra, hogy a román nyelv ismeretéből is 

vizsgáztassák azokat a felvételizőket, akik nem román tannyelvű középiskolában végezték 

tanulmányaikat. Az RMDSZ felhívta az Oktatásügyi Minisztérium figyelmét arra, hogy a 

rendelkezés eredetileg külföldi személyekre vonatkozott, akik román nyelvet korábbi 

iskoláikban nem tanultak, de romániai egyetemekre felvételiznek, de egyes egyetemeken 

romániai magyar fiatalokra is akarják alkalmazni ezt a rendelkezést. Ez sem a felvételizőknek, 

sem az illető egyetemeknek nem jó. „Arra szólítottuk fel a minisztériumot, hogy 

haladéktalanul írják át a jogszabályt, tegyék egyértelművé, hogy ez nem vonatkozhat a román 

oktatási rendszerben érettségizett személyekre” – fogalmazott Magyari Tivadar.  

 

Ismét elszaporodtak Erdélyben a medvetámadások – miben látják a politikusok 
a megoldást?  
2019. november 14. – maszol.ro 

Hiába lépett hatályba a múlt év közepén a romániai medvekérdés megoldására kidolgozott 

akcióterv, az országban – különösen idén ősztől – megsűrűsödtek az emberéleteket is 

követelő medvetámadások, és szinte mindennaposak a vadkárokról szóló hírek, most már 

nem csak Erdélyben, hanem Kárpátokon túli régiókban is. A maszol.ro elsőként politikusokat 

kérdezett arról, hogy miért nem működik az akcióterv, és hogyan lehetne megfékezni a 

riasztó jelenséget.  

 

Modern oktatási eszközöket kapott egy marosvásárhelyi iskola 
2019. november 14. – szekelyhon.ro 

Félmillió forint értékben adományozott oktatási eszközöket a Studium–Prospero Alapítvány 

a marosvásárhelyi Serafim Duicu Általános Iskolának. A Maros megyei tanintézetek 

didaktikai eszközökkel történő fejlesztéséhez 2013 óta járul hozzá az alapítvány. Vass 

Levente, az alapítvány társelnöke a Székelyhonnak elmondta, mindig a Studium–Prospero 

kuratóriuma hozza meg a végső döntést, hogy melyik iskolát támogatják. Az ajánlás a 

megajándékozott iskolára ezúttal Szövérfi Emese tanítónőtől és Varró Hubától, a városi 

RMDSZ meggyesfalvi körzetének elnökétől jött – mutatott rá Vass Levente. A csütörtök 

délelőtt átadott két videoprojektort és két laptopot a magyar tannyelvű elemi osztályok fogják 

használni. Az eszközöket az alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelőtől elnyert támogatásból 

finanszírozta. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57576
http://itthon.transindex.ro/?hir=57576
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/118833-ismet-elszaporodtak-erdelyben-a-medvetamadasok-miben-latjak-a-politikusok-a-megoldast
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https://szekelyhon.ro/aktualis/modern-oktatasi-eszkozoket-kapott-egy-marosvasarhelyi-iskola
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Kiegyenlítődnek az erőviszonyok? Külföldi medveszakértők jönnek 
Csíkszeredába 
2019. november 14. – szekelyhon.ro 

Csíkszeredában ülésezik jövő héten a nagyvadak és az ember együttélésével foglalkozó 

európai uniós platform, a rangos szakmai eseményre tíz-tizenöt európai ország képviselőit 

várják. A találkozó központi témája a medvekérdés lesz – jelentette be csütörtöki 

sajtótájékoztatóján Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. 

 

Ha magyarok vagyunk, miért nem beszélünk magyarul? – vitát nyitnak az 
anyanyelvhasználatról 
2019. november 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az erdélyi magyar közösségen is múlik a magyar nyelv nyilvános használata – mondja ki az 

anyanyelvhasználat tárgyában született vitairat. Az YZ Intézet és az Igen, tessék! Egyesület 

vitát kezdeményez a témában és elköteleződésre szólítja mindazokat a társadalmi 

szereplőket, akiknek morális felelősségük van e téren. Mennyire másként nézne ki Kolozsvár 

belvárosa, ha például a magyar történelmi egyházak megkövetelnék bérlőiktől – hiszen 

megtehetnék –, hogy többnyelvű feliratokat használjanak. Sokszor nem a román többségen, 

hanem a magyar közösségen múlik a magyar nyelv nyilvános használata – hívta fel a 

figyelmet Bethlendi András kisebbségjogász az anyanyelvhasználati vitairat kolozsvári 

bemutatóján. 

 

Antal Árpád kifizeti a zászlóbírságot, de nem mond le a szimbólumhasználatról  
2019. november 14. – maszol.ro 

Tiszteletben tartja a Kovászna Megyei Törvényszék jogerős ítéletét és kifizeti a prefektúra 

által tavaly kirótt kétszer 5000 lejes zászlóbírságot, nyilatkozta Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere leszögezte: „Ennek az országnak az állampolgáraként 

tiszteletben tartom a bíróság döntését, akkor is, ha azzal nem értek egyet. Alapfokon nekem 

adott igazat a bíróság, furcsa, és sokat elmond a romániai igazságszolgáltatásról, hogy egyszer 

azt mondják valamire, hogy fehér, majd ugyanarról, hogy fekete. Lehet valójában szürke, ám 

egyik fél fehérnek, a másik feketének látja. Ha a törvények egyértelműek lennének, akkor 

nem fordulhatna elő, hogy alapfokon megszületik egy döntés, majd a fellebbezés után, annak 

éppen az ellenkezője, alapfokon nekem ad igazat a bíróság, majd óvás után a prefektusnak” – 

részletezte a polgármester. Hozzátette, a büntetés miatt nem mond le arról, hogy március 15-

én továbbra is kitűzze Sepsiszentgyörgyön a magyarság szimbólumát. 

 

Ennyit költött az RMDSZ az elnökválasztási kampányra – a pénzt visszakapják  
2019. november 14. – maszol.ro 

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) csütörtöki közlése szerint az államfőválasztáson induló 

14 jelölt összesen 70,2 millió lejt költött a kampányra. A legtöbbet Viorica Dăncilă (PSD), 18,2 

millió lejt és Klaus Johannis (PNL), 18 millió lejt. Kelemen Hunor kampánya 445 ezer lejbe 

került. Az RMDSZ jelöltjénél csak öt másik jelölt költött kevesebbet korteskedésre. Az állam 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/kiegyenlitodnek-az-eroviszonyok-kulfoldi-medveszakertok-jonnek-csikszeredaba
https://szekelyhon.ro/aktualis/kiegyenlitodnek-az-eroviszonyok-kulfoldi-medveszakertok-jonnek-csikszeredaba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ha-magyarok-vagyunk-miert-nem-beszelunk-magyarul-n-vitat-nyitnak-az-anyanyelvhasznalatrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ha-magyarok-vagyunk-miert-nem-beszelunk-magyarul-n-vitat-nyitnak-az-anyanyelvhasznalatrol
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/118857-antal-arpad-kifizeti-a-zaszlobirsagot-de-nem-mond-le-a-szimbolumhasznalatrol
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/118864-ennyit-koltott-az-rmdsz-az-elnokvalasztasi-kampanyra-a-penzt-visszakapjak
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megtéríti azoknak a jelölteknek a kampányköltségeit, akik az első fordulóban megkapták a 

szavazatok legkevesebb 3 százalékát. Ez 6 jelöltnek sikerült a 14-ből. Kelemen Hunor a 

hivatalos végeredmény szerint a szavazatok 3,87 százalékát szerezte meg, tehát az RMDSZ 

visszakapja a 445 ezer lejt.  

 

Ünnepi konferenciát tartottak a magyar tanszék 60. évfordulója alkalmából 
2019. november 14. – Új Szó 

A pozsonyi Comenius Egyetemen a magyar nyelv és az irodalom iránt érdeklődő diákok már 

csaknem 100 éve tanulhatnak magyarul. Tehették ezt az 1923-ban induló magyar 

szemináriumon, melynek kezdetben mindössze két oktatója volt, nem is működött valódi 

tanszékként. A második világháború után, a jogfosztottság éveiben a magyar oktatást 

felfüggesztették, és csak 1950-ben kezdődhetett újra. Az igazi fordulópont végül 1959-ben 

következett be, az önálló magyar tanszék létrehozásával. A 60. évforduló alkalmából a tanszék 

ünnepi konferenciát rendezett, melyen az intézmény jelenlegi és korábbi oktatói emlékeztek 

meg a magyar nyelvű oktatás történetéről. 

 

Csemadok – a fáklyavivő: a szervezet múltja és jelene 
2019. november 14. -  Felvidék Ma, ma7.sk 

November 13-án Csemadok – a fáklyavivő címmel előadást tartott Görföl Jenő, a Csemadok 

országos titkára, mely során a szervezet megalakulásáról, jeles személyeiről, múltjáról és 

jelenéről tájékoztatta a közönséget. A rendezvényre a Csemadok pozsonyi székházában került 

sor. 

 

Potápi: az identitás megőrzésére nagy igény van 
2019. november 14. – PannonRTV  

A Magyar Diaszpóratanács feladata a magyar szervezetek, közösségek életének egyengetése 

bárhol is éljenek a világban. Az identitás megőrzésére nagy igény van, a magyar nyelv 

szeretete reneszánszát éli, emelte ki Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikai 

államtitkára a Magyar Diaszpóra Tanács IX. plenáris ülését követően Budapesten, a Várkert 

Bazárban. 

 

Farkas Örs: Csökkenhet a vajdasági magyar szavazatok száma, de ez nem lesz 
negatív hatással a magyar érdekképviseletre 
2019. november 14.  – Vajdaság MA 

Az átalakuló magyarországi belpolitikai viszonyokról tartott előadást csütörtök este 

Szabadkán Farkas Örs politikai elemző, politológus, az Oeconomus Gazdaságkutató 

Alapítvány igazgatója. A VM4Köz.Klub vendégeként a magyarországi önkormányzati 
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https://ujszo.com/kozelet/unnepi-konferenciat-tartottak-a-magyar-tanszek-60-evforduloja-alkalmabol
https://ma7.sk/tajaink/csemadok-n-a-faklyavivo-a-szervezet-multja-es-jelene
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/potapi-az-identitas-megorzesere-nagy-igeny-van
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24380/Farkas-Ors-Csokkenhet-a-vajdasagi-magyar-szavazatok-szama-de-ez-nem-lesz-negativ-hatassal-a-magyar-erdekkepviseletre.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24380/Farkas-Ors-Csokkenhet-a-vajdasagi-magyar-szavazatok-szama-de-ez-nem-lesz-negativ-hatassal-a-magyar-erdekkepviseletre.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 15. 
7 

választások eredményeit elemezte bemutatva a változásokat, illetve előre jelezve annak 

esetleges következményei. 

 

Topolya: Az 1944-45-ös ártatlan áldozatokra emlékeztek 
2019. november 14. – Vajdaság MA 

Topolyára 1944. októberében vonult be a Vörös Hadsereg, majd amikor a szovjet katonák 

tovább mentek, a partizánok vették át a város irányítását. Megtorlásképpen 1944. november 

14-e éjszakáján vitték el a legtöbb embert, akik közül sokan nem tértek többé vissza. 1944 

őszén, majd 1945 első napjaiban nagyon sok olyan ártatlan embert is kivégeztek a vajdasági 

magyarlakta településeken, akik egyetlen bűne az volt, hogy magyarok voltak. 

 

A kárpátaljai magyarok jogainak megvédését sürgette Rétvári Bence az UNESCO 
közgyűlésén 
2019. november 14. – Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarokkal szembeni jogsértések és a keresztényüldözés elleni fellépés 

fontosságát hangsúlyozta felszólalásában csütörtökön Párizsban Rétvári Bence, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az UNESCO 40. közgyűlésén. Az 

MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy részletesen ismertette, milyen atrocitások érik 

Ukrajnában a magyarokat az oktatási törvénytől a nyelvtörvényen át a hatóságok elnéző, 

következmények nélküli hozzáállásáig magyar intézmények megtámadása, magyarellenes 

nacionalista felvonulások esetében. Rétvári Bence felszólalásában kérte az UNESCO-t és 

tagállamait, hogy fokozottan lépjenek fel a magyar kisebbség oktatási és kulturális jogainak  

megvédéséért Kárpátalján. 

 

30 éve kapták vissza templomukat a tekeháziak 
2019. november 14. – karpatalja.ma  

A szovjet rendszer egyházellenes politikájának része volt, hogy elhurcolta papjait, úgymond, 

ha nincs pásztor, szétszéled a nyáj. De a nyáj továbbra is látogatta a templomokat, így hát sok 

helyen bezárták azt is, raktárakat, sportcsarnokokat, ateista múzeumokat alakítottak ki 

azokban. Tekeházán ravatalozónak nevezték ki a református templomot. A gyülekezet 

hozzáállását jellemzi: soha senki nem használta annak Isten házát. Viszont akadtak bátor és 

kitartó hívek, akik büntetés fejében is többször leverték a lakatot, s bementek, hogy ott 

imádkozhassanak, énekelhessenek. Harminc évvel ezelőtt végre aztán visszakapták a 

templomot, amiért akkor, és a közelmúltban is hálát adtak. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24379/Topolya-Az-1944-45-os-artatlan-aldozatokra-emlekeztek.html
https://karpataljalap.net/2019/11/14/karpataljai-magyarok-jogainak-megvedeset-surgette-retvari-bence-az-unesco-kozgyulesen
https://karpataljalap.net/2019/11/14/karpataljai-magyarok-jogainak-megvedeset-surgette-retvari-bence-az-unesco-kozgyulesen
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/hitelet/30-eve-kaptak-vissza-templomukat-a-tekehaziak/
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Nina Obuljen Koržinek művelődési miniszter a HMDK-nál 
2019. november 14.  – Képes Újság  

Jankovics Róbert HMDK-elnök meghívására Nina Obuljen Koržinek horvát művelődési 

miniszter a szervezethez látogatott. A HMDK új bellyei médiaházának a megtekintése után a 

művelődési minisztérium által felújítandó várdaróci református templomba és a tájházba is 

ellátogattak. A HMDK konferenciatermében Jankovics Róbert HMDK-elnök tájékoztatta 

Nina Obuljen Koržinek miniszter asszonyt a művelődési minisztérium támogatása által 

megújuló egyházi épületekkel kapcsolatban, és a jövő évi tervekről is egyeztettek. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. november 14.  –Kossuth Rádió 

 

Magyarországnak van elegendő ereje ahhoz, hogy ne csak mondja, hanem tegyen is azért, 

hogy a magyarok szülőföldjükön maradhassanak. Ezért hirdették meg a felelős 

szomszédságpolitikát.  Magyarország ugyanis abban érdekelt, hogy vele azonos ütemben 

fejlődjenek szomszédjai, és ennek érdekében közös gazdaságfejlesztési programokat is 

folytatnak több környező állammal – mondta Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra Tanács 9. 

plenáris ülésének megnyitó beszédében . 

 

Az idei évben a világ 32 országából közel száz szervezet képviselője volt jelen a Magyar 

Diaszpóra Tanács - a  budai Várkért Bazárban  megtartott - plenáris ülésén, ahol a 

miniszterelnök beszélt az ország geopolitikai helyzetéről, szomszédságpolitikájáról, a magyar 

kormány család-, szegénység-, és bevándorlás politikájáról, és nem utolsó sorban részletesen 

összefoglalta a kormánynak a diaszpóra magyarság megtartására és megerősítésére irányuló 

programjait. 

 

Orbán Viktor miniszterelnök  üdvözlőbeszéde után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

munkatársunknak arról beszélt, hogy  a  diaszpóra magyarsága 2010 óta azonos súlyú és 

azonos méltóságú nemzetrész a Kárpát-medence magyarsága mellett.   
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Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 15. 
9 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, a Diaszpóra Tanács elnökét hallottuk. Kell, hogy 

találkozzanak évente legalább egyszer a magyar diaszpóra képviselői, noha rendszeresen 

vannak regionális ülések, és a nemzetpolitikai államtitkársággal is napi szinten.  

 

Idén 98 szervezet küldötte, és 19 meghívott vendég vett részt a Magyar Diaszpóra Tanács 9. 

plenáris ülésén – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a 

rendezvény házigazdája.  

 

Potápi Árpád János államtitkárt hallottuk. Adásunk előtt nem sokkal szavazták meg a régiós 

vezetőket.  

 

 


