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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter: Magyarország egyharmadával növeli katonáinak számát a NATO 
misszióiban 
2019. november 20. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Origo, PestiSrácok 

Magyarország 170 további katona telepítéséről döntött, ezzel egyharmadával növeli 

katonáinak számát a NATO misszióiban - közölte Szijjártó Péter Brüsszelben, a NATO-

tagországok külügyminisztereinek egynapos tanácskozását követően szerdán. Idén a védelmi 

költségvetés 23,48 százaléka a fejlesztésekre megy. A védelmi kiadásokra vonatkozó 

kötelezettségvállalást Magyarország legkésőbb 2024-re teljesíteni fogja - hangsúlyozta a 

miniszter. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kárpátaljai magyarok nemzeti közösségére 

nehezedő nyomás az elmúlt időszakban ismét növekedni kezdett." Magyarország 

elfogadhatatlannak tartja, hogy az ukrán titkosszolgálat is beszállt a nyomásgyakorlásba. 

Abban reménykedünk, hogy a kellő társadalmi felhatalmazással és parlamenti többséggel 

rendelkező elnök jó irányba tereli a kárpátaljai magyarsággal összefüggő folyamatokat, és 

véget vet a magyar közösségre irányuló nyomásgyakorlásnak" - mondta. 

 
Felújított óvodákat adott át Potápi Árpád János államtitkár Székelyföldön 
2019. november 20. – MTI, kormany.hu, Magyar Nemzet, Demokrata,  Hír Tv, hirado.hu, 

Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro 

A magyar állam támogatásával felújított óvodákat adott át szerdán Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a székelyföldi Baróton és 

Málnásfürdőn. Az óvodafelújításokban a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ) volt a magyar állam erdélyi partnere. A rendezvények után Potápi Árpád János az 

MTI-nek telefonon elmondta: a baróti Cimbora óvoda tetőszigetelését, nyílászáróinak a 

cseréjét, külső színezését 15 millió forinttal támogatta a magyar állam, de a beruházás összege 

ennél lényegesen magasabb volt, mert a helyi önkormányzat is hozzátette a maga részét, és a 

szülők is önkéntes munkával járultak hozzá az óvodafelújításhoz. Az erdővidéki kisváros 

apraja-nagyja összefogott azért, hogy a hét csoportban tanuló 170 óvodás gyerek vonzó 

környezetben, jó körülmények között töltse a hétköznapjait” – fogalmazott az államtitkár. 

Málnásfürdőn a Tőkés József Általános Iskola tetőterének a beépítésével hoztak létre vonzó 

körülményeket az óvodai csoport számára. Az épület átalakítását, és az udvaron kialakított 

játszótér felszerelését 30 millió forinttal támogatta a magyar állam. 

 

Még több külhoni fiatal keresheti fel nemzeti emlékhelyeinket 
2019. november 20. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, karpatalja.ma, Felvidék.ma 

Stratégiai megállapodást írt alá a Nemzeti Örökség Intézete (Nöri) és a Rákóczi Szövetség 

szerdán, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Sárospatakon. Radnainé Fogarasi Katalin, a Nöri 

igazgatója és Csáky Csongor a szövetség elnöke azt reméli, hogy a jövőben az eddiginél is több 

külhoni fiatal keresheti fel nemzeti emlékhelyeinket. Az együttműködést keretekbe foglaló 
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dokumentumot a II. Rákóczi Ferenc-emlékév keretében megrendezett, A vezérlő fejedelem 

emlékezete című konferencia kezdetén írták alá a felek a Sárospataki Református Kollégium 

imatermében. Az eseményt megnyitó Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és 

stratégiai államtitkára azt mondta: a Rákóczi-szabadságharc egyfajta előképévé vált a modern 

kori, szuverenitásunkat helyreállítani kívánó szabadságküzdelmeknek. A győzelmet egyetlen 

szabadságharcunknak sem sikerült kivívnia, de olyan változásokat eredményeztek, amelyek 

rendre a magyarság javát szolgálták. Hozzátette: az a kor, amelyben élünk teljesen más 

körülményeket teremt számunkra. Magyarország visszanyerte függetlenségét, az európai 

nemzeti közösségek megbecsült tagja. Konfliktusaikat Európában fegyverek helyett 

tárgyalóasztalok mellett, diplomáciai úton, vagy különböző bíróságokon rendezik az 

országok. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az összmagyarságnak ne kellene különböző 

jogsértésekkel szembenéznie - fogalmazott. 

 

Böjte Csaba kapta a Makovecz Imre-díjat 
2019. november 21. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Pannon RTV 

Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója vehette át a 

Makovecz Imre-díjat az építész születésnapján, szerdán a Héttorony Fesztivál zárókoncertjén 

a Budai Vigadóban - közölték a szervezők az MTI-vel. A díjat a Makovecz Imre Alapítvány, a 

Magyar Művészeti Akadémia és a Kós Károly Egyesülés második alkalommal adta át. A közlés 

szerint Böjte Csaba azért kapta az elismerést, mert olyan ember, aki a maga hivatását 

Makovecz Imre szellemiségében következetes kitartással műveli. Missziója során az árva 

gyermekek nevelésével, támogatásával éppen olyan programot hajt végre, amely megfelel a 

makoveczi cselekvő szellemiségnek - áll a közleményben. A Héttorony Fesztivál világ- és 

népzenei koncertjeinek, építészeti kiállításainak, konferenciáinak és egyéb programjainak 

november 8. és 20. között többségében Makovecz Imre által tervezett épületek adtak otthont 

szerte a Kárpát-medencében. A fesztivál célja Makovecz Imre életművét erősíteni, az általa 

megálmodott tereket élettel megtölteni. 

 

Kongresszust tart Zágrábban az EPP – egy RMDSZ-javaslatot már megszavaztak 
2019. november 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Elkezdődött szerda délután az Európai Néppárt (EPP) kongresszusa, amelyen a délután 

folyamán egyetlen jelöltként Donald Tuskot, az Európai Tanács leköszönő elnökét választják 

meg elnöknek. Az RMDSZ népes delegációval van jelen Zágrábban, a Fidesz azonban 

megfigyelőként sem vesz részt az ülésen. A délelőtt folyamán az EPP határozatot fogadott el a 

demográfiai kihívásokról és a vidéki élet támogatásáról. Vincze Loránt EP-képviselő 

beszámolója szerint az RMDSZ javaslatára bekerült a határozatba az, hogy az EPP kiemelten 

támogassa a nyelvi és kulturális örökség megerősítését, hasznosítását a vidéken. „Ez az 

erdélyi magyarság számára kiemelten fontos téma, ez tartja otthon a fiatalokat, és ez erősíti 

meg a magyar vidéket is” – mondta a politikus. Hegedüs Csilla szóvivő tájékoztatása szerint 

az RMDSZ a következő két napra számos találkozót szervez az Európai Unió és az EPP vezető 
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politikusaival azért, hogy az erdélyi magyar közösség terveiről beszámoljanak, és gondjaira 

közösen megoldásokat keressenek.  

 

Napirenden a bíró kizárása Borbolyék perében 
2019. november 20. – szekelyhon.ro 

Noha a bíró kizárására vonatkozó korábbi kérést elutasították, a Borboly Csaba és tizenkét 

másik személy elleni büntetőper szerdai tárgyalásán egy újabbat fogalmaztak meg. Szerdán 

Borboly ügyvédje azt kérte, hogy a bíró forduljon ismét a törvényszék vezetőségéhez és kérjen 

egyértelmű választ, ugyanakkor hasonló kérést küldjön a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához is, 

mivel 2013-ban ott kezdődött a per tárgyalása. A bíró erre azt mondta, a döntéssel megvárja 

az Európai Unió Bíróságának álláspontját, amely két bíróságtól már hasonló 

folyamodványokat kapott. Sergiu Bogdan ekkor közölte, újabb kizárást célzó beadványt nyújt 

be, mert a bíró bizonyíthatóan nem rendelkezett ilyen szakosítással, ugyanakkor fenntartásai 

vannak az objektivitását illetően, mert láthatóan nagy nyomás nehezedik rá, hogy a régi ügy 

befejezését siettesse.  

 

Veszélyben a magyar képviselet az orvosin 
2019. november 21. – Krónika 

Veszélybe kerülhet a magyar képviselet a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány- és Technológiai Egyetemen (MOGYTTE). A kedvezőtlen etnikai arányok alapján 

csekély esély mutatkozik arra, hogy magyar oktató kerüljön a tíz főtanszék valamelyikének 

élére. A szenátusi alelnöki tisztség is képlékeny.   

 

Köztéri szobrot kap a Wesselényi-kollégium egykori híres diákja 
2019. november 21. – Krónika 

Egész alakos köztéri szobrot kap diákévei helyszínén, Zilahon az egyik legnagyobb magyar 

költő, Ady Endre. Bíró Lajos mátészalkai szobrászművész alkotása egy padon ülve ábrázolja a 

költőt, amint egykori iskoláját, a Wesselényi-kollégiumot nézi. Az interaktív szobrot ugyanis a 

régi főtéren, a városháza és a Wesselényi-szobor között állítják fel – mondta el a Krónikának 

Fazakas Miklós zilahi alpolgármester. 

A szoborállítást a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács kezdeményezte, ehhez társult 

partnerként az RMDSZ. A költségeket pályázati pénzből – a magyar kormány és a 

Communitas Alapítvány támogatásából – és magánadományokból fedezik. A szoboravatást 

december 15-ére tervezik, abból az alkalomból, hogy a költő száz éve halt meg. 

 

Menthetők-e a Mentsétek meg Romániát Szövetség magyar szavazói? 
2019. november 21. – Pataky István - Krónika 

Pataky István írása szerint „a Momentum nevű formáció figuráit nem érdekli különösebben, 

hogy a román pártok üzenetei alapján szavazó magyar éppúgy távolodik el a magyarokat 

közösségként érintő közügyektől, mint az idegen nyelven tanuló magyar diák. A politikai 

tábor befolyásoló tényező lehet, ahogyan a baráti közeg is az. Az USR-re szavazó magyarok 

többsége nem beolvadó félben lévő ember, aki már menthetetlenül elindult a nemzetváltás 
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irányába, hanem olyan magyar, akit „fáraszt” az erdélyi magyar tematika, a magyar–román 

szembenállás. Nem is érzékeli a beolvadás felé tett lépéseit, hiszen nem ilyen keretekben 

gondolkozik. Őt nem „románveszéllyel” riogatva vagy székely zászlóba csomagolt jövőképpel 

lehet megnyerni. Hitelesen kell az őt érdeklő témákról is beszélni. Magyar pártként, 

magyarul”. 

 

Kormányzati pénzosztás: óriási különbségek mutatkoznak a Híd és az MKP 
vezette települések anyagi támogatásában 
2019. november 20. – Ma7.sk 

Szerdán a kora délutáni órákban Szlovákia kormánya kihelyezett kormányülést tart a 

Rozsnyói járásban. A Nagyszabos (Slavošovce) település önkormányzati hivatalában 

megtartandó ülés során ismét gyorssegélyek kiosztására kerül majd sor. Ez már megszokott 

velejárója a kormány üléseinek, főképpen a gazdaságilag leszakadó régiók esetében. A 

Rozsnyói járás egyes településeire sajnos ráillik ez a megállapítás, így a támogatás mindenütt 

elkél. A kormány egy nagyon szokatlan módját választotta a magyarlakta települések 

támogatásainak elosztására. A szerdán délután a kormány elé kerülő támogatási listán 

ugyanis óriási különbségek mutatkoznak a Híd és az MKP vezette települések anyagi 

megsegítésében. Pelsőc például egymaga többet kap (lásd alább a táblázatot), mint az összes 

MKP-s polgármester vezette önkormányzat. 

 

Magyar esélylatolgatás a Nézőpontban Tokár Gézával 
2019. november 20. – Ma7.sk 

A hazai magyar politika továbbra is egy veszélyes aknamezőn halad tovább, amelynek a végén 

megtörténhet, hogy nem lesz igazi magyar képviselet a szlovák parlamentben. A nyár elejétől 

zajló egyeztetések, amelyek a teljes magyar politikai spektrumot lefedték volna, úgy tűnik 

végleg zátonyra futottak. A magyar választókat megszólító két legerősebb formáció a jelek 

szerint külön-külön formációkban vág neki a választásoknak. Hogy vajon milyen eséllyel 

indulnak neki a megmérettetésnek, ezt próbáltuk kielemezni a Nézőpont legújabb adásában 

Tokár Géza politikai elemző segítségével. 

 

Bukovszky: Merjük bátran használni az anyanyelvünket a hivatalokban is! 
2019. november 20. – bumm.sk 

Bukovszky László, nemzetiségi kisebbségekért felelős kormánybiztos közzétette a hivatala 

honlapján a magyar-, ruszin-, roma- és ukrán nyelvű szakterminológiai szótárak aktualizált 

változatait. Az eredeti, még 2012-ben készült szótárak 500 új szakkifejezéssel bővültek, 

amelyek a Slov-lex jogi portálon található lefordított törvényekből kerültek átvételre. Ezentúl 

csaknem 6000 szakkifejezést találnak az érdeklődők a nemzetiségi kisebbségek 

szakterminológiai szótárainak egyes nyelvi változataiban. "El kell érnünk, hogy a kisebbségek 

bátran merjék használni az anyanyelvüket a hivatalokban – beszélt, illetve írott formában is, s 

ugyanakkor azt is, hogy szakszerű válaszokat kapjanak a kérdéseikre. Indokolt ez az elvárás, s 
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ezért elengedhetetlen a hozzájuk szükséges feltételek megteremtése. Az aktualizált szótárak 

kiváló eszközt jelenthetnek e cél eléréséhez" – jelentette ki Bukovszky László. 

 

Érsek: nagy kihívás és nagy felelősség listavezetőnek lenni 
2019. november 20. – bumm.sk 

A Híd országos elnöksége tegnap elfogadta Bugár Béla pártelnök javaslatát, miszerint Érsek 

Árpád jelenlegi közlekedés- és építésügyi miniszter legyen a párt listavezetője a parlamenti 

választásokon. A tárcavezető mindezt nagy kihívásnak és nagy felelősségnek tartja. Már az 

elmúlt hónapokban körvonalazódott a lehetősége annak, hogy a Híd listavezetője a jövőre 

esedékes parlamenti választásokon nem a párt elnöke, Bugár Béla, hanem a Híd valamelyik 

másik meghatározó egyénisége lesz. Az MKP-val vagy az Összefogással tartott 

megbeszéléseket követően Bugár Béla több nyilatkozatában is utalt arra, hogy „amennyiben a 

párt érdeke úgy kívánja” vagy ha „lesz rá igény”, akkor az elnök lemond a listavezető 

pozícióról, sőt még azt is felajánlotta, hogy szülessen egy pártelnökök nélküli lista. 

 

A szórvány a nemzet határa 
2019. november 20. – Felvidék Ma 

November 19-én a Civil Összefogás Fórum, a Szövetség a Közös Célokért, a Felvidék.ma, az Új 

Egység Mozgalom és a Köz-Ért Polgári Körök szervezésében, a Civil Akadémia programjaként 

egy rendhagyó előadás valósult meg, melynek témájául a szórványjelenséggel kapcsolatos 

fontos tudnivalók és ismeretek szolgáltak, nem mellőzve a nemzetébresztő gondolatiságot 

sem. Az esemény a Gútai Városi Művelődési Központban zajlott, a meghívott előadók Duray 

Miklós, a SZAKC elnöke és Bodó Barna, Sapienta EMTE docense voltak. Az esemény 

kezdetén Samu István, a rendezvény egyik főszervezője üdvözölte az előadókat és a megjelent 

nézőket. Örömmel állapította meg, hogy egy újabb polgári este szerveződhetett, és hogy egyre 

nagyobb népszerűségnek örvendenek az ilyen és ehhez hasonló események. 

 

Egyeztetett az Új Egység és az Összefogás 
2019. november 20. – Felvidék Ma 

A jelenlegi helyzet alapján az Összefogás PM a Magyar Közösség Pártjával és a Magyar 

Fórummal karöltve indul a parlamenti választásokon. Egyelőre azonban egy negyedik 

szereplő, az Új Egység Mozgalom részvétele még kérdéses. A mozgalom megalakulásakor is 

az egyik legfontosabb célkitűzésként az egységes, erős, hiteles felvidéki magyar 

érdekképviselet összekovácsolását határozta meg, és ezért is vettek részt a mozgalom egyes 

képviselői az egyeztető tárgyalások többségén. Tegnap sem volt ez másképpen, hiszen újból az 

Összefogás PM képviselőivel egyeztettek a 2020-ban esedékes közös parlamenti listán való 

indulás lehetőségeiről Gútán. A tanácskozáson az Összefogás részéről Mózes Szabolcs és 

Orosz Örs, a másik oldalról Samu István, Mikóczy Zoltán, Kurucz József, Beck Károly vett 

részt. A megbeszélésen megvitatták az eddigi politikai történéseket, illetve, hogy milyen 

formában és milyen elvek mentén tudnának egymással összefogni a felvidéki magyar egység 

érdekében. 
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Iskolakezdési ösztöndíj már nemcsak a szórványban, hanem egész Vajdaságban 
2019. november 20. – Vajdaság MA, Pannon RTV, Magyar Szó 

A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség vajdasági partnerszervezetével, a Magyar Nemzeti 

Tanáccsal minden évben az első osztályba iratkozott tanulók részére 10.000 forint értékű 

iskolakezdési ösztöndíjat adományoz. A 2019–2020-as tanévtől kezdve már nemcsak a 

szórványban élő magyar elsősök részesülnek támogatásban, hanem minden vajdasági első 

osztályos tanuló, aki magyar általános iskolában kezdte meg tanulmányait. 

 

12 év után befejeződhet a Szabadkai Népszínház felújítása 
2019. november 20. – Pannon RTV  

Befejeződhet a Szabadkai Népszínház felújítása. Az észak-bácskai város önkormányzata 

pályázatot írt ki a munkálatok nyolcadik szakaszának elvégzésére. A rekonstrukció magába 

foglalja a hűtés és fűtés szabályozásának, és a tűzvédelmi rendszer kialakításának folyamatát. 

A 8. szakaszban felújítják a felvonókat, továbbá a színpadtechnikai eszközök is most kerülnek 

a helyükre. A munkálatok elvégzésére december 17-ig lehet pályázni. A Szabadkai Népszínház 

felújítása egyébként 2007 óta tart. 

 

V. brüsszeli Kárpátalja-nap 
2019. november 20. – karpatalja.ma, Kárpátalja  

2019. november 19-én immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Brüsszeli 

Kárpátalja-nap, mely a régió izgalmas kultúráját hivatott bemutatni. Az esemény 

kezdeményezője és szervezője Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő, kinek 

elmondása szerint elengedhetetlen, hogy minden egyes nemzetközi fórumon – így Brüsszelt 

is beleértve –, beszéljenek Kárpátaljáról, a kárpátaljai magyarokról. „Fontos, hogy hallassuk a 

hangunkat, és elmondjuk a véleményeinket, továbbá, hogy szó essen olyan dolgokról is, 

amelyek talán nem kerülnek be a sajtóba” – mondta a képviselő asszony. 

 

Beregszászi siker a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények helyesírási 
versenyén 
2019. november 20. –  karpatalja.ma 

Huszonhetedik alkalommal rendezték meg a felsőoktatási intézmények Nagy J. Béla Kárpát-

medencei helyesírási versenyét november 15-16-án. Az eseménynek az egri Eszterházy Károly 

Egyetem adott otthont. A hagyományokhoz híven a rendezvény első napján a tudományos 

konferencia keretében a magyar helyesírás aktuális fejezeteiből hangzottak el előadások. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24402/Iskolakezdesi-osztondij-mar-nemcsak-a-szorvanyban-hanem-egesz-Vajdasagban.html
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/12-ev-utan-befejezodhet-szabadkai-nepszinhaz-felujitasa
http://karpataljalap.net/2019/11/20/v-brusszeli-karpatalja-nap
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/beregszaszi-siker-a-karpat-medencei-felsooktatasi-intezmenyek-helyesirasi-versenyen/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/beregszaszi-siker-a-karpat-medencei-felsooktatasi-intezmenyek-helyesirasi-versenyen/
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Fókuszban Kárpátalja: Kárpát-medencei magyarok zenei gálája a Pesti 
Vigadóban 
2019. november 20. –  karpatalja.ma 
A Pesti Vigadóban tartották a Kárpát-medencei Magyarok Zenéje (KmMZ) sorozat gáláját 

november 17-én. A rendezvényen Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektora Illyés Gyula szavait idézve elmondta, hogy „Csak az a nép tudja megbecsülni 

más nép kultúráját, értékelni azt, amely ismeri a sajátját.” Mint mondta: –ebben a magyar 

nemzet élen jár, hisz száz évvel ezelőtt nem csak a magyar népdalokat gyűjtöttük össze, 

hanem más népek zenéjét is. 

 

A MÁÉRT XVIII. üléséről 
2019. november 20. – Népújság  

 Budapesten tartotta XVIII. plenáris ülését a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT), a Kárpát-

medencei magyarság közös fóruma. A magyar–magyar csúcson a muravidéki magyar 

közösséget Horváth Ferenc elnök és Bacsi Zsuzsanna alelnök képviselte. A MÁÉRT-

értekezletet hagyományosan a magyar miniszterelnök nyitóbeszédével vette kezdetét. Orbán 

Viktor kormányfő beszédében a magyar etnikai pártok szükségességéről, a Kárpát-medencei 

magyarlakta területek gazdasági fejlesztéséről és a magyar közösségek önazonosságának 

megvédéséről beszélt. 

 

Kettős ünnep Domonkosfán   
2019. November 20. – Népújság   

Tíz év építkezés után szombaton ünnepélyesen átadták a domonkosfai tájház 

épületegyüttesét. A képen Jakosa Emerik, a Sal községi magyar önkormányzat volt elnöke, 

Marko Drofenik, a szlovén gazdaságfejlesztési tárca képviselője, Orbán Dušan, a domonkosfai 

magyarság jelenlegi vezetője, valamint Horváth Ferenc nemzetiségi képviselő, MMÖNK-

elnök adja át az épületegyüttest. Az átadási ünnepély egybeesett a községi magyar 

önkormányzat megalapításának 20. évfordulójával. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. november 20. – Kossuth Rádió 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/fokuszban-karpatalja-karpat-medencei-magyarok-zenei-galaja-a-pesti-vigadoban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/fokuszban-karpatalja-karpat-medencei-magyarok-zenei-galaja-a-pesti-vigadoban/
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7961-a-m%C3%A1%C3%A9rt-xviii-%C3%BCl%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7901-kett%C5%91s-%C3%BCnnep-domonkosf%C3%A1n%20%20.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-20_18-02-00&enddate=2019-11-20_18-40-00&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 21. 
8 

A Minority Kids az első olyan szlovákiai magyar projekt, mely a kisebbségi 

gyermekjogvédelmet és a gyermekek esélyegyenlőségét helyezi előtérbe.  Egyben kialakított 

egy platformot, amely a szlovákiai magyar gyermek érdekét hivatott védeni az 

információátadás, segítségnyújtás és közösségépítés által.   Ma van a gyermekjogok 

világnapja, s ebből az alkalomból hívta fel telefonon a projekt vezetőjét, Bott Domonkos Lívia 

beszél a felvidéki magyar gyerekek körében végzett felmérés eredményeiről.  

  

A magyar kormány Óvodafejlesztési programjában felújított óvodákat adott át 

Háromszéken  Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Málnásfürdői 

ünnepélyes átadásról készült a beszámoló.  

  

A Romániában magyar nyelven nyolcadik osztályt végző diákok képességvizsga-eredményei 

gyengébbek a románul tanulókénál, elsősorban a román vizsga rosszabb eredményei miatt, 

de matematikából is tapasztalható lemaradás. Az Erdélystat, elemzésében számos, az 

eredményeket befolyásoló tényezőre hívja fel a figyelmet, és az iskolák rangsorát is 

elkészítette a képességvizsga alapján. Az Erdélystat munkatársa, Barna Gergő beszél az 

elemzés eredményeiről. 

  

Az idei Rákóczi emlékév alkalmából II. Rákóczi Ferenc és kora volt a témája a XXIV. Kárpát-

medencei Honismereti versenynek, amit a hétvégén rendezett meg Szabadkán az Észak-

bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete. Elsősorban délvidéki általános- és középiskolás 

csapatok vetélkedtek, de más külhoni régiókból is érkeztek résztvevők..  

  

Értékteremtő tudomány a Bánságban címmel rendezett konferenciát a magyar tudomány 

ünnepe alkalmából a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Bánsági Regionális Munkabizottsága. 

Az Új Ezredév központban megtartott rendezvény előadásainak néhány témájáról készült 

összeállítás.  

  

Ökumenikus Istentisztelettel, fáklyás emlékmenettel és koszorúzásokkal emlékeztek meg 

Beregszászon a Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt beregszászi magyarokról. Több százan 

vonultak végig a városon, egy-egy szál gyertyát a kezükben tartva, hogy megkoszorúzzák az 

egykori beregszászi gyűjtőhely épületén lévő emléktáblát és a sztálini elhurcoltak 

emlékművét. 1944 novemberében Beregszászról több mint 1500 magyar férfit vittek el 

kényszermunkára, több mint 400-an soha nem tértek haza.  

 

 


