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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Potápi: a kormány mindent megtesz azért, hogy erősítse a nemzetrészek 
közötti kapcsolatokat 
2019. november 21. – MTI, kormany.hu, Hír Tv, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Origo, 

Felvidék Ma, Pannon RTV, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A kormány mindent megtesz azért, hogy erősítse a nemzetrészek közötti kapcsolatokat, a 

nemzetpolitikát pedig elsősorban a fiatalokra lehet építeni – mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a csütörtökön első ízben 

megrendezett Határtalanul! – Több mint turizmus címmel szervezett konferencián. 

Hozzátette: száz évvel ezelőtt, az ország feldarabolásakor területének több mint kétharmadát 

elveszítette Magyarország, a nemzet egyharmada került a határokon túlra. Ezért minden 

magyar kormánynak foglalkoznia kell azzal, hogy a határokon belül és kívül élő magyarok 

kapcsolatai erősödjenek, megerősödjenek – hangsúlyozta. A Határtalanul! program 

keretében a 2019/2020-s tanévben csaknem 101 ezer iskolás ismerheti meg a Kárpát-

medencét, akik 450 ezer vendégéjszakát töltenek a határon túli területeken – ismertette az 

államtitkár. Megjegyezte azt is: az évente 6 milliárd forint keretű program valóban több, mint 

turizmus, hiszen amellett, hogy hozzájárul a magyar-magyar kapcsolatok építéséhez, a 

személyes kapcsolatok létrejöttéhez, jelentősen segíti – főleg a turizmus területén – a határon 

túli magyar gazdaságok életben tartását, növekedését is. 

 

Menczer Tamás: a magyar külpolitika középpontjában mindig a magyar érdek 
áll 
2019. november 21. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Híradó, Hír TV 

Menczer Tamás elmondta: a külhoni magyarokra "úgy tekintünk", mint akik két országot 

összekötnek, nem szétválasztanak. "Azt feltételezzük, és abban bízunk, ha vannak közös, 

határokon átívelő, bizalomerősítő sikereink szomszédainkkal, idővel az érzékenyebb 

kérdéseket is meg tudjuk nyitni" - mondta Menczer Tamás. A külhoni magyarok sokkal jobb 

helyzetben vannak most, mint öt évvel ezelőtt, de sok feladat "áll még előttünk" - közölte. 

Kifejtette: Szerbia példaértékűen bánik a határon túli magyar közösségekkel, Szlovákiával 

pedig "minden idők legjobb kapcsolatát ápoljuk", és bizonyos kisebbségi kérdésekben is 

sikerült előre lépni, az ukrán-magyar relációban rendkívül fontos lenne egy legfelsőbb szintű 

találkozó. A magyar kormány nem engedi el a kárpátaljai magyarok kezét, és nem fogja 

geopolitikai játszmák oltárán feláldozni a közösséget - hangsúlyozta az államtitkár. 

 

Román nyertesekre is számítanak a székelyföldi magyar gazdaságfejlesztési 
programban 
2019. november 21. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/a-kormany-mindent-megtesz-azert-hogy-erositse-a-nemzetreszek-kozotti-kapcsolatokat-7516322/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-kormany-mindent-megtesz-azert-hogy-erositse-a-nemzetreszek-kozotti-kapcsolatokat-7516322/
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/menczer-tamas-a-magyar-kulpolitika-kozeppontjaban-mindig-a-magyar-erdek-all-2490670
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/menczer-tamas-a-magyar-kulpolitika-kozeppontjaban-mindig-a-magyar-erdek-all-2490670
https://kronikaonline.ro/gazdasag/roman-nyertesekre-is-szamitanak-a-szekelyfoldi-magyar-gazdasagfejlesztesi-programban
https://kronikaonline.ro/gazdasag/roman-nyertesekre-is-szamitanak-a-szekelyfoldi-magyar-gazdasagfejlesztesi-programban
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Elkezdődött a támogatási szerződések aláírása a magyar állam által finanszírozott 

székelyföldi gazdaságfejlesztő program nyertes pályázóival – tájékoztatta az MTI-t Kozma 

Mónika, a programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány ügyvezetője. Amint az ügyvezető 

elmondta: a Hargita megyei pályázókkal hétfőn Gyergyóditróban indították az aláírási 

alkalmak sorozatát, a Maros megyei szerződéskötések sorozata csütörtökön Dédán, a 

Kovászna megyeieké pedig pénteken Bodokon indul. Hozzátette: összesen harminc helyszínre 

szerveznek aláírási alkalmakat, a nyertes pályázókat elektronikus levélben vagy sms-ben 

értesítették arról, hogy hova várják őket a szerződéskötésre. Kozma Mónika elmondta: 5293 

benyújtott pályázatból 4986 pályázatra ítéltek mezőgazdasági támogatást. A támogatottak 80 

százaléka magánszemély, 20 százaléka cég. Kozma Mónika arra is kitért, a dédai helyszínen 

arra számítanak, hogy viszonylag sok román pályázóval is szerződést köthetnek. Őket a helyi 

román anyanyelvű polgármester is segítette abban, hogy hozzájussanak a magyar állam 

támogatásához. A feltétel csupán annyi volt, hogy magyarul kellett kitöltetniük a pályázati 

íveket. Ehhez általában magyar pályázatírók segítségét igényelték. 

 

Halasztják a Minority SafePack támogatói aláírásainak benyújtását 
2019. november 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Bizottság (EB) arra kérte a kezdeményezőket, hogy halasszák el a Minority 

SafePack támogatói aláírásainak benyújtását, mert késik az új, Ursula von der Leyen által 

elnökölt Európai Bizottság hivatalba lépése. Eddig ugyanis úgy volt, hogy december 3-án, 

közvetlenül a von der Leyen bizottság tervezett megalakulása után nyújtják majd be az 

aláírásokat az EB-nek. Vincze Lóránt RMDSZ-es EP-képviselő elmondta, hogy elfogadták a 

EB halasztással kapcsolatos javaslatát. Az RMDSZ a honlapján jelezte, hogy az EB kérését 

jóhiszeműnek tartják, mert azt jelzi, hogy fajsúlyos ügyként tekintenek a kisebbségvédelmi 

kezdeményezésre.  

 

Lemondott az MPP két alelnöke a belső viszályok és a „Néppárttal való 
összeborulás” miatt  
2019. november 21. – transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt két országos alelnöke döntött úgy, hogy megválik az alakulatban 

hosszú évek óta betöltött tisztségétől: Simon Csaba 11, Fülöp Csaba pedig 8 éve volt tagja a 

szervezet vezetőségének. „Három ok miatt döntöttem a lemondás mellett. Elfoglalt vagyok, 

sok a dolgom, egyesületet is vezetek, ezért úgy éreztem, hogy itt az ideje átadni a fiataloknak a 

párt igazgatását. Nem tetszenek továbbá a zűrzavaros dolgok a párton belül, a sajtóban való 

üzengetés, továbbá nem értek egyet ezzel a nagy összeborulással az Erdélyi Magyar 

Néppárttal” - mondta el a Transindexnek Simon Csaba, aki szerint a mostani Néppártosok 

nagy részével 8 évvel ezelőtt együtt kezdtek, majd „nem túl szépen” különváltak útjaik. Az 

MPP-sek egy része akarja a fúziót a Néppárttal, más része nem, innen erednek „a viták, a 

szurkálódás”. 
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Székelyföldi gazdaságfejlesztés: Maros megyében is elkezdődött a támogatási 
szerződések megkötése 
2019. november 21. – szekelyhon.ro 

A mezőgazdaságból élők hathatós támogatását tűzte ki célul a Pro Economica Egyesület. Azt 

szeretnék, hogy minél több fiatal maradjon szülőföldjén és korszerű eszközökkel biztosítsa a 

megélhetését – nyilatkozta a Kozma Mónika, a Pro Economica Egyesület elnöke a Maros 

megyei Dédán, ahol 78 nyertes pályázóval kötötték meg a támogatási szerződéseket 

csütörtökön. A székelyföldi gazdaságfejlesztő programban Maros megyében 1740-en, a három 

székelyföldi megyében összesen 4986-an részesülnek a magyar állam által finanszírozott 

támogatásban. 

 

Túl kicsi a terület, a tervezettnél kevesebb férőhelyes bölcsőde épülhet 
2019. november 21. – szekelyhon.ro 

Harminc férőhelyesnek szánták, de csak 24 gyerekkel számolhatnak a marosvásárhelyi 

unitárius egyházközség Bolyai utca 23. szám alatti ingatlanjába tervezett bölcsőde építtetői, 

ugyanis a romániai törvények szerint egy gyereknek tíz négyzetméternyi felületre van 

szüksége. Nagy László lelkész elmondta, amikor megpályázták a magyar állam 

óvoda/bölcsődeépítési támogatását, nem gondolta volna, hogy milyen akadályokkal 

találkoznak. Kiderült, hogy túl kicsi a terület, harminc gyermeknek nem elégséges a romániai 

törvények szerint – fogalmazott, hozzátéve, hogy a szomszédok beleegyezésére is szükség van, 

de az sem megy olyan könnyen, hiszen előbb nekik is tisztázniuk kell a telekviszonyokat. A 

Székelyhon érdeklődésére a marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius egyházközség lelkésze 

elmondta, jelenleg a terveken dolgoznak, amelyeket remélhetőleg év végére be is fejeznek. Ha 

minden jól megy, tavasszal, március folyamán elkezdődhet a tényleges építkezés. 

 

Számos, Székelyföldet érintő hokitervet is felvázoltak 
2019. november 21. – szekelyhon.ro 

A hét közepén, szerdán és csütörtökön Erdélybe látogatott a magyar hokis vezérkar, a közös 

munka részleteiről Csíkszeredában, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen tartott 

sajtótájékoztatón számoltak be. Az eseményen az MJSZ részéről jelen volt Such György elnök, 

Sipos Levente főtitkár, Kovács Zoltán szakmai alelnök, Misovitz Tibor és  Zsigmond Barna 

Pál elnökségi tagok, valamint Kovács Csaba, a Magyar Jégkorong Hírességek Csarnokának 

tagja. A Székelyföldi Jégkorong Akadémiát (SZJA) Tánczos Barna, a Mens Sana Alapítvány 

elnöke és Nagy Attila ügyvezető igazgató képviselte. 

 

Az MSPI támogatására kérte az RMDSZ delegációja az EPP vezető politikusait  
2019. november 21. – maszol.ro 

Az Európai Unió több döntéshozójával tárgyalt az RMDSZ küldöttsége Zágrábban, az Európai 

Néppárt csütörtökön véget ért kongresszusán. A Minority SafePack támogatását kérték tőlük. 

Kelemen Hunor szövetségi elnök arról számolt be az RMDSZ Facebook-oldalán, hogy 

kollégáival közösen több miniszterelnökkel és európai uniós biztossal is találkoztak ezekben a 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldi-gazdasagfejlesztes-maros-megyeben-is-elkezdodott-a-tamogatasi-szerzodesek-megkotese
https://szekelyhon.ro/aktualis/szekelyfoldi-gazdasagfejlesztes-maros-megyeben-is-elkezdodott-a-tamogatasi-szerzodesek-megkotese
https://szekelyhon.ro/aktualis/tul-kicsi-a-terulet-a-tervezettnel-kevesebb-ferohelyes-bolcsode-epulhet
https://szekelyhon.ro/sport/szamos-szekelyfoldet-erinto-hokitervet-is-felvazoltak
https://www.maszol.ro/index.php/kulfold/119143-az-mspi-tamogatasara-kerte-az-rmdsz-delegacioja-az-epp-vezet-politikusait
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napokban. „A Minority SafePack kezdeményezést minden egyes alkalommal szóba hoztuk, 

hiszen nemsokára iktatjuk az 1 millió 200 ezer aláírást, és elkezdődik az egyeztetés az Európai 

Bizottsággal. Arra kértük partnereinket, hogy közösen keressünk megoldást az őshonos 

kisebbségek problémáira – de olyat, amely a párbeszéden alapul!” – közölte a politikus.  

 

Markó: a kisebbségi jogok terén elkezdett építkezés megrekedt, sőt, visszájára 
fordult  
2019. november 21. – MTI, transindex.ro, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Románia távolról sem mintaország a kisebbségvédelemben, a 2010-es évek óta pedig 

egyenesen visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok érvényesítése terén - állapították meg 

csütörtökön Bukarestben annak a pódiumbeszélgetésnek az előadói, amelyet a 

rendszerváltozás évfordulója előtt tisztelgő "30 éve szabadon" emlékév keretében rendeztek a 

romániai magyarság helyzetének alakulásáról. A Magyarország bukaresti nagykövetsége és 

kulturális külképviselete által kezdeményezett, a bukaresti Balassi Intézetben román nyelven 

tartott fórumon Markó Béla, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) korábbi 

elnöke felidézte: az 1989-es fordulat után a romániai magyarságnak a teljes jogfosztottság 

állapotából kellett újjáépítenie megmaradásának intézményi feltételeit, kivívnia alapvető 

kulturális, oktatási jogait, megszerveznie a közösség újjáépítését.  

 

Hetvenéves az egészségügyi oktatás Székelyudvarhelyen 
2019. november 21. – szekelyhon.ro 

A városi kórház, az egészségügyiasszisztens-képző, valamint a Dr. Imreh Domokos Alapítvány 

és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet közös szervezésében szombaton nagyszabású 

rendezvényen ünneplik meg a székelyudvarhelyi egészségügyi oktatás létrejöttének 

hetvenedik évfordulóját.  

 

„Kiszúrták a szemünket!” – MKP-s polgármesterek az aránytalan kormányzati 
támogatásokról 
2019. november 21. – Ma7.sk 

Szlovákia kormánya szerdán kihelyezett ülést tartott a Rozsnyói járásban. A kormányülésen 

elosztott gyorssegélyeknél kimagaslóan a kormánypárti Híd polgármesterei részesültek 

előnyben. Az MKP-s polgármesterek vezette falvak csak a támogatás mintegy 2 százalékát 

kapták, azaz 1,8 millióból csak 40 ezret, ezzel szemben a hidas vezetésű önkormányzatoknak 

634 ezer euró jutott. Az MKP-s polgármesterek úgy érzik, politikai hovatartozásuk miatt a 

falujuk lakosságát büntette ilyen módon a kormány. Pellegrini kormányfő viszont a 

felelősséget a kormány helyi embereire hárítja. 

 

Közvélemény: az MKP a küszöb közelében, a Híd támogatottsága bezuhant 
2019. november 21. – Ma7.sk, Felvidék Ma 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57655&marko_a_kisebbsegi_jogok_teren_elkezdett_epitkezes_megrekedt
http://itthon.transindex.ro/?hir=57655&marko_a_kisebbsegi_jogok_teren_elkezdett_epitkezes_megrekedt
https://szekelyhon.ro/aktualis/hetveneves-az-egeszsegugyi-oktatas-szekelyudvarhelyen
https://ma7.sk/tajaink/bez-igazsagtalanr-n-mkp-s-polgarmeseterek-az-aranytalan-kormanyzati-tamogatasokrol
https://ma7.sk/tajaink/bez-igazsagtalanr-n-mkp-s-polgarmeseterek-az-aranytalan-kormanyzati-tamogatasokrol
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/kozvelemeny-az-mkp-a-kuszob-kozeleben-a-hid-tamogatottsaga-bezuhant
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Ha most tartották volna a parlamenti választásokat, a Smer-SD a törvényhozás legerősebb 

pártja maradt volna, igaz mindössze a szavazatok nem egész húsz százalékával. A 

kormánypárt után jócskán lemaradva szoros versenyfutásban követi egymást a PS-Spolu 

koalíció, Kotleba pártja és Andrej Kiska Az emberekért nevű formációja. A parlamenti 

küszöböt a felmérés szerint összesen nyolc párt lépte volna át. Frakciót alakíthatna a 

fentieken kívül az OĽaNO, a KDH, az SNS és a Sme rodina. Az SaS nem jutott volna be a 

szlovák törvényhozásba. Az MKP megközelítette a parlamenti küszöböt: 4,5 százalékot ért el. 

A Most-Híd támogatottsága jócskán három százalék alá esett (2,3 százalék). 

 

Kossuth és Széchenyi nemzetépítő tevékenységéről a Reviczky Házban 
2019. november 21. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért és a Széchenyi Társaság közös szervezésében tartott november 

20-án előadást dr. Velkey Ferenc  történész, egyetemi docens  Kossuth és Széchenyi 

nemzetépítő tevékenysége címmel a lévai Reviczky Házban. A délutánt Wirth Jenő, a 

Reviczky Társulás elnöke nyitotta meg, aki köszöntőjében hangsúlyozta, milyen nagy öröm 

számukra, hogy újra részesei lehetnek a Széchényi Társaság szervezésében egy nemzettudatot 

erősítő előadásnak. Egyben azt is elmondta, hogy a több éves kapcsolat már barátivá alakult, 

melynek során sok közös örömben volt részük.  Köszöntőjében egyben tolmácsolta 

Rubovszky Andrásnak, a Széchenyi Társulás elnökének üdvözletét, aki sajnos nem tudott 

eljönni. 

 

Kilencezer kézfogás a Kárpát-medencében a magyar iskolaválasztásért 
2019. november 21. – Felvidék Ma 

Lassan végéhez ér a Rákóczi Szövetség beiratkozási programja, mely az idei évben is bejárta a 

Kárpát-hazát. A program mögött széleskörű társadalmi összefogás áll, félezer magyarországi 

önkormányzat, magánszemélyek, közéleti személyiségek és alapítványok támogatásával. A 

2019/20-as tanév kezdetét követően 9 ezer külhoni iskolakezdőt köszöntött a Rákóczi 

Szövetség, kifejezve szüleiknek elismerését és köszönetét a magyar iskolaválasztásért. 

Szeptembertől kezdődően 400 helyszínen adták át az iskolakezdőknek az anyaországi 

társadalom összefogását és megbecsülését jelképező ösztöndíjat. A program érintette a teljes 

Felvidék 3 600 iskolakezdőjét, Kárpátalján közel 2 000, a Vajdaságban és Horvátországban 

mintegy 1 400 diákot, Erdélyben és a Partiumban több mint 1 800 iskolakezdőt, valamint 

200 magyar oktatásban részesülő moldvai csángó gyermeket. 

 

2020-ban is meghirdetik az egyetemi előkészítő képzést határon túli magyar 
diákok számára 
2019. november 21. – Felvidék Ma 

November 19-én és 20-án kétnapos felvidéki tájékoztató körúton vettek részt a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium (KKM), valamint a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. képzésvezető 

munkatársai. A magyarországi felsőoktatási felvételi eljárást érintő változásokról, valamint a 

határon túli magyarok részére indított felsőoktatási előkészítő képzésről tartottak tájékoztatót 

a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) szervezésében. A Dunaszerdahelyen, Zselízen és 
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https://felvidek.ma/2019/11/kossuth-es-szechenyi-nemzetepito-tevekenysegerol-a-reviczky-haz/
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https://felvidek.ma/2019/11/2020-ban-is-meghirdetik-az-egyetemi-elokeszito-kepzest-hataron-tuli-magyar-diakok-szamara/
https://felvidek.ma/2019/11/2020-ban-is-meghirdetik-az-egyetemi-elokeszito-kepzest-hataron-tuli-magyar-diakok-szamara/
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Komáromban tartott körút során több mint száz középiskolai diákot tájékoztattak a KKM és a 

háttérintézményeként működő KKM Oktatási és Rekreációs Kft. munkatársai, Bíró Mónika, 

Bori István és Együd Bence Norbert. 

 

„A szülőföld szeretete erősebb annál, mintsem elhagyjam azt..” 
2019. november 21. – Felvidék Ma 

A budapesti Széchenyi Társaság és a Szövetség a Közös Célokért közös szervezésében került 

sor november 21-én a Széchenyi István társadalmi alkotásai című előadásra, melynek 

kiegészítéseként kiállításon voltak láthatók a legnagyobb magyar munkásságának töredékei a 

Csemadok komáromi székházának nagytermében. Széchenyi regényes életútját a budapesti 

társaság az ősz folyamán több városban bemutatta, így Dunaszerdahelyen, Hidaskürtön, 

Ipolyságon és Léván is. Dr. Cserháti László, a Széchenyi Társaság tagja előadásában 

Széchenyi hazafias céljai közül a nyelvművelésre, valamint a társadalom fejlesztésére irányuló 

törekvéseit méltatta. 

 

Új törvény születik a kisebbségekről? 
2019. november 21. – Új Szó 

A kormány kisebbségi bizottsága egy olyan dokumentumot fogadott el, amely egy átfogó 

kisebbségi törvény alapjául szolgálhat. Szlovákia megalakulása óta várat magára egy ilyen 

jogszabály elfogadása. A kisebbségi kormánybiztos, Bukovszky László áttörésről beszél, a 

terület jogi szakértője, Fiala-Butora János szerint azonban szó sincs fordulatról. Novemberi 

ülésén a kormány Nemzeti Kisebbségekért és Etnikai Csoportokért Felelős Bizottsága a 

nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény irányelveiről szóló jogalkotási javaslatot 

fogadott el. Egy olyan dokumentumról van szó, amely alapján elvben a következő kormány 

egy átfogó, a kisebbségi oktatástól, az önkormányzatiságon és a nyelvhasználaton átívelő 

szabályozást hozhat létre. Jelenleg a nemzetiségek számára kiemelten fontos területeket a 

jogrendben szétszórva külön törvények szabályozzák. Az ezeket helyettesítő, egységes törvény 

meghozására azonban már csak a következő kormánynak és parlamentnek lesz lehetősége. 

 

Nem arany, mégis sokat ér 
2019. november 22. – Magyar Szó  

A magyarországi Rákóczi Szövetség beiskolázási programmal, az anyanyelven történő 

iskoláztatás népszerűsítésével és anyagi támogatással igyekszik minél több, az elcsatolt 

országrészekben élő szülőt meggyőzni arról, hogy otthon, a szülőföldön a magyar oktatás 

mellett döntsön! Az újvidéki kicsik is, akárcsak a többi iskolás Vajdaság-szerte az idén már 

kaptak Mátyás királyról szóló könyvet, a tanév vége felé pedig iskolatáskát juttattak el az 

iskolai előkészítő csoportba járó magyar gyermekeknek, a táskákban tanszerek is voltak. 

 

Kishegyesen és Bácsfeketehegyen is átadták a Rákóczi Szövetség ösztöndíját 
2019. november 21. – Vajdaság MA, Pannon RTV 
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https://felvidek.ma/2019/11/a-szulofold-szeretete-erosebb-annal-mintsem-elhagyjam-azt/
https://ujszo.com/kozelet/uj-torveny-szuletik-a-kisebbsegekrol
https://www.magyarszo.rs/hu/4151/vajdasag_ujvidek/211404/Nem-arany-m%C3%A9gis-sokat-%C3%A9r.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24409/Kishegyesen-es-Bacsfeketehegyen-is-atadtak-a-Rakoczi-Szovetseg-osztondijat.html
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Idén először, 15 bácsfeketehegyi és 34 kishegyesi magyar kisdiák kapott ösztöndíjat a Magyar 

Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség közös együttműködése által. Az elsősök tízezer forint 

értékű ösztöndíjban részesültek. A 2019-es tanévben, Vajdaságban több mint 1300 elsős diák 

kapta meg az összeget. 

 

Zenta községbe is megérkeztek az iskolaválasztási ösztöndíjak 
2019. November 22. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Csütörtökön este Zenta községben 156 elsős kisdiáknak osztották ki a Rákóczi Szövetség 

iskolakezdési ösztöndíját. Vajdaság-szerte összesen 1313 ösztöndíjat juttattak el a 

családokhoz a szövetség jóvoltából. Ebben az évben a szórványban élőkön kívül, azokra is 

gondolhattak, ahol a magyarság tömbben él. 

 

Továbbra is terítéken a nyelvtörvény – Orosz Ildikó nyilatkozata a Velencei 
Bizottság vizsgálódása kapcsán 
2019. november 21. – Karpatalja.ma  

Tavaly szeptemberben fogadta el az ukrán parlament az új oktatási törvényt, mely nemcsak 

megnehezíti, de ellehetetleníti a nemzetiségi nyelven oktató iskolák helyzetét. A jogszabály 

értelmében a magyar oktatási intézményeknek az 5. osztálytól kezdve fokozatosan át kell 

térniük az ukrán nyelven történő oktatásra. Mindez ellentmond Ukrajna alkotmányának és 

kötelezettségvállalásainak is. Mint ismeretes, a törvény kapcsán október végén ismét 

Kijevben vizsgálódott a Velencei Bizottság küldöttsége, amely az elfogadott nyelvtörvénnyel 

kapcsolatban várhatóan decemberre készíti el állásfoglalást. Ugyanakkor Vaszil Bodnar ukrán 

külügyminiszter-helyettes a Szevodnya című ukrán lapnak viszont azt nyilatkozta, hogy Kijev 

nem fogja eltörölni sem a 2017-es oktatási törvényt, sem az ukrán mint államnyelv 

működéséről szóló jogszabályt, de kész az egyenrangú párbeszédre és a megállapodásra 

Magyarországgal. A nyilatkozat és a lehetséges változások kapcsán Orosz Ildikó, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

elnöke lapunknak is nyilatkozott. 

 

Véget ért a VIII. Kárpátaljai Vándoregyetem 
2019. november 21. – karpatalja.ma, kiszo.net 

Nyolcadik alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Vándoregyetemet. A november 18–20. 

között tartott előadásoknak idén is három intézmény biztosított helyszínt: a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-

Tudományos Intézete és az Ungvári Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium. 

 

Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Program Kárpátalján 
2019. november 21. – karpatalja.ma  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24413/Zenta-kozsegbe-is-megerkeztek-az-iskolavalasztasi-osztondijak.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/tovabbra-is-teriteken-a-nyelvtorveny-orosz-ildiko-nyilatkozata-a-velencei-bizottsag-vizsgalodasa-kapcsan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/tovabbra-is-teriteken-a-nyelvtorveny-orosz-ildiko-nyilatkozata-a-velencei-bizottsag-vizsgalodasa-kapcsan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/veget-ert-a-viii-karpataljai-vandoregyetem/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/sakkjatszoter-komplex-kepessegfejleszto-program-karpataljan/
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A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság anyagi támogatásával tíz óvoda harminc 

óvodapedagógusa ismerhette meg a Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programot 

november 16-án. Az eseménynek a Kisgejőci Oktatási Nevelési Központ adott otthont. 

 

Megkezdődött a jelöltek regisztrálása az OTH-kban rendezendő helyhatósági 
választásokra 
2019. november 21. – Kárpátalja  

Kárpátalja megye kilenc úgynevezett egyesült területi közösségében (OTH) – a 

mezőkaszonyiban (Koszony), a nagybereznaiban (Velikij Bereznij), az alsókaraszlóiban 

(Zariccsja), a beregkövesdiben (Kamjanszke), a gorondiban (Horonda), a kereckeiben 

(Kerecki), a felsődomonyaiban (Onokivci), a homokiban (Holmok) és a dolhaiban (Dovhe) – 

tart a felkészülés a helyhatósági választásokra – számol be a Zakarpattya Online. 

 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2019. november 20-ai ülésének 
nyilatkozata 
2019. november 21. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget aggasztják az utóbbi hetek ukrajnai magyar 

oktatását érintő események: az ukrajnai magyar tankönyvkiadás megszüntetésével  

kapcsolatban a médiában megjelent hírek, az anyanyelvi  és idegen nyelvi órák drasztikus 

csökkentése az elemi osztályokban, a Kárpátalján működő Petőfi-programosok 

tevékenységének ellehetetlenítése az állami szervek részéről stb. 

 

Szijjártó: A HMDK összekötő kapocs a két ország között 
2019. november 21. – Képes Újság 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter november 14-én átadta a horvát-

magyar tulajdonban álló AMS Biomassza Erőművet Verőcén (Virovitica). Az esemény előtt a 

miniszter exkluzív interjút adott lapunknak és a Drávatáj tévéstúdiónak. Kiemelte, az Európai 

Unió és a NATO tagjaiként szoros szövetségesei vagyunk egymásnak. Két egymással 

szomszédos országnak nyilvánvalóan az az érdeke, hogy a lehető legszorosabb legyen köztük 

az együttműködés, ami egyben a lehető legtöbb hasznot hozza mindkettőjüknek. 

Hangsúlyozta, a történelem miatt olyan ország és nemzet vagyunk, hogy az ország- és 

nemzethatárok nem esnek egybe, és ez az egész Kárpát-medencében meghatározza a 

viszonyokat és a kapcsolatrendszereket. Vannak olyan országok ebben a régióban, amelyek 

hajlandóak, nyitottak és képesek arra, hogy a magyar nemzeti közösséget erőforrásnak, 

összekötő kapocsnak és hídnak tekintsék a két ország együttműködésében, ilyen például 

Szerbia. Szerencsére Horvátország vonatkozásában is inkább pozitívumokról tudunk 

beszámolni.  
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http://karpataljalap.net/2019/11/21/megkezdodott-jeloltek-regisztralasa-az-oth-kban-rendezendo-helyhatosagi-valasztasokra
http://karpataljalap.net/2019/11/21/megkezdodott-jeloltek-regisztralasa-az-oth-kban-rendezendo-helyhatosagi-valasztasokra
http://karpataljalap.net/2019/11/21/karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-2019-november-20-ai-ulesenek-nyilatkozata
http://karpataljalap.net/2019/11/21/karpataljai-magyar-pedagogusszovetseg-2019-november-20-ai-ulesenek-nyilatkozata
https://kepesujsag.com/szijjarto-a-hmdk-osszekoto-kapocs-a-ket-orszag-kozott/
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Horvátországi magyarokkal találkozott Szijjártó Péter 
2019. november 21. – Képes Újság  

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter verőcei programja kezdetén exkluzív 

interjút adott lapunknak és a Drávatáj tévéstúdiónak, majd találkozott a horvátországi 

magyar vállalkozókkal. Az eseményen részt vett Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, 

Prosszer Horvatin Szanella, a HMDK titkára és Palizs-Tóth Hajnalka, az Economica 

Hungarica Alapítvány igazgatója. A miniszter további együttműködéséről és támogatásáról 

biztosította a vállalkozókat. 

 

Jankovics: „Szijjártó miniszter úr egyértelművé tette, hogy a magyar kormány 
támogatására mindig számíthatunk” 
2019. november 21. – Képes Újság  

A verőcei útját megelőzően Szijjártó Péter miniszter a magyar parlament épületében fogadta 

Jankovics Róbertet, a HMDK elnökét. – Egy rendkívül nyitott és közvetlen beszélgetésről 

számolhatok be, amely alatt számos  sokrétű témát vitattunk meg, szűkebb és tágabb 

közösségünket illetőeket egyaránt. Egyértelművé tettük, hogy a horvátországi magyarság 

helyzete kulcsfontosságú szempont a magyar-horvát viszonyban, és hogy a magyar kormány 

támogatására mindig számíthatunk. Novemberben több magas szintű magyar-horvát 

bilaterális találkozó lesz, ezek előkészítéséről, valamint a 2020-ban várható eseményekről is 

szó esett a majd egyórás megbeszélésünk alkalmával – mondta lapunknak Jankovics Róbert, 

a HMDK elnöke. 

 

A HMDK ösztöndíjjal támogatja a magyar iskolába járó gyerekeket 
2019. november 21. – Képes Újság  

A HMDK minden olyan elsős, ötödikes és középiskolás diákot támogat, aki Horvátországban 

magyar iskolába iratkozott. Azok, akik A modell szerint tanulnak, 5000 kúnás támogatásban 

részesülnek, míg a B modellt választók 3000 kúnás támogatást kapnak. Hétfő délután a 

HMDK konferenciatermében írták alá a szerződéseket a sikeresen pályázó diákok szüleivel. 

 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. november 21. – Kossuth Rádió  
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https://kepesujsag.com/horvatorszagi-magyarokkal-talalkozott-szijjarto-peter/
https://kepesujsag.com/jankovics-szijjarto-miniszter-ur-egyertelmuve-tette-hogy-a-magyar-kormany-tamogatasara-mindig-szamithatunk/
https://kepesujsag.com/jankovics-szijjarto-miniszter-ur-egyertelmuve-tette-hogy-a-magyar-kormany-tamogatasara-mindig-szamithatunk/
https://kepesujsag.com/a-hmdk-osztondijjal-tamogatja-a-magyar-iskolaba-jaro-gyerekeket/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-11-21_18-02-00&enddate=2019-11-21_18-40-00&ch=mr1
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A magyar  kormány mindent megtesz azért, hogy erősítse a nemzetrészek közötti 

kapcsolatokat, a nemzetpolitikát pedig elsősorban a fiatalokra lehet építeni – mondta Potápi 

Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Határtalanul! – Több mint turizmus 

címmel szervezett konferencián. A rendezvényen mintegy 320 anyaországi és külhoni, a 

turizmus területén dolgozó szakember, szervező pedagógus és turisztikai szolgáltató vett 

részt. 

 

A szeptembertől Erdély, a Partium és a Bánság kilenc szórványmegyéjében, valamint 

Bukarestben indult el a délutáni oktatás – azaz a napközi -  a magyar elemi osztályokban. A 

kolozsvári székhelyű Iskola Alapítvány által szervezett program összefogja a helyi 

kezdeményezéseket, és levette az anyagi teher nagy részét a szülők válláról, hiszen a 

pedagógusok bérét is az alapítvány fizeti. Az eddigi tapasztalatokat az aradi 

szórványkonferencián ismertették. 

 

A Rákóczi Szövetség minden évben az első osztályba iratkozott tanulók szüleinek 10.000 

forint értékű iskolakezdési ösztöndíjat adományoz. Az idei tanévtől kezdve már nemcsak a 

szórványban élő magyar elsősősök részesülnek támogatásban, hanem minden vajdasági első 

osztályos tanuló, aki magyar általános iskolai tagozaton kezdte meg tanulmányait. Az 

ösztöndíjakat a szabadkai Majsai Úti Általános Iskolában adták át. 

 

A Pro Economica Alapítvány ma a Felső Maros-menti Dédán kezdte meg a szerződések 

aláírását azokkal a székelyföldi gazdálkodókkal, akik sikerrel pályáztak a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési programjának „De minimis” mezőgazdaság-fejlesztési támogatására. A 

három székelyföldi megyében összesen 4985 nyertes  pályázó van, Maros megyében 1740 

gazdálkodó pályázott sikerrel  – mondta Kozma Mónika  a Pro Economica ügyvezető 

igazgatója. 

 

A Magyar Tudomány Napját és alapításának  160.  évfordulóját ünnepli Erdélyi Múzeum-

Egyesület. A fiatal kutatókat helyezik előtérbe, különböző szakterületeket képviselő fiatal 

kutatókat kértek fel a plenáris előadások megtartására. Az erdélyi magyar tudományos élet 

helyzetéről kérdezte Keszeg Vilmost, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnökét Szilágyi Szabolcs. 

 

Család, kézművesség, vállalkozás. Talán ez jelenik meg leghangsúlyosabban az 

Angyalkaravánban, amelyet azok a női vállalkozók szerveznek, akik alkotnak, de mellette a 

több gyereket is nevelnek. Egymást segítik, de mégis hagyományainkat népszerűsítik, 

nemcsak magyaroknak. 

 


