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Nyomtatott és online sajtó 
 

Vajdasági általános iskolások étkeztetését teszi lehetővé a nemzetpolitikai 
államtitkárság felújítási programja 
2019. november 26. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Hír Tv, Pannon RTV, Magyar 

Szó, Vajdaság MA, karpatalja.ma 

Potápi Árpád János nemzetpolitika államtitkár elmondta, hogy a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága 6,5 millió forinttal támogatta a fejlesztést, amelynek 

köszönhetően a legkisebbek tízóraiját tudták biztosítani. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az 

első-harmadik osztályban kísérleti jelleggel elindult a közétkeztetés, amelynek köszönhetően 

65 meleg ételt tudnak naponta elkészíteni. Mint mondta: ez azért érdekes, mert a 

Vajdaságban, de Szerbiában sem bevett szokás az iskolai melegétkezetés. Kiemelte, hogy több 

iskolában is indult hasonló jellegű kezdeményezés, és reményét fejezte ki, hogy "a következő 

években közösen sikerül elérni, hogy a magyar iskolásoknál az iskolaotthonos ellátás 

megvalósuljon, és mindenhol meg tudjuk valósítani a közétkeztetést". Ennek több előnye is 

lenne - mutatott rá. A programnak köszönhetően a gyerekeknek nem kellene hazavinniük a 

leckét, az iskolában biztonságban lennének, és a délutáni óráikat is könnyebben 

megszervezhetnék, ezekre ugyanis otthon nem mindig van lehetőség. 

 

Nem létező diszkrimináción és rendellenességeken lovagol a román diplomácia 
a magyar gazdaságfejlesztés kapcsán 
2019. november 26. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Bukarest újfent Budapest értésére adta, hogy nem egyezett bele a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési programjának erdélyi végrehajtásába, amit a román hatóságok 

közreműködésével kellene lebonyolítani. A bukaresti G4media hírportál keddi cikke szerint 

minderről Marius Lazurca, Románia budapesti nagykövete beszélt egy hétfői magyarországi 

eseményen, amelyen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is. A portál által idézett 

diplomata a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Magyar-Román Tagozata 

megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Békéscsabán rendezett ünnepségen közölte: 

Románia szerint a két ország kormányainak óvatosságot, diszkriminációmentességet és az 

uniós szabályoknak való megfelelést kell tanúsítaniuk a másik állam területén végrehajtott 

gazdaságfejlesztés terén. 

 

Megtartanák a vezetőhelyettesi tisztségeket a MOGYTTE reménykedő magyar 
oktatói 
2019. november 26. – Krónika 

Részarányuknak megfelelő képviseletben reménykednek a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) magyar oktatói és diákjai. 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/vajdasagi-altalanos-iskolasok-etkezteteset-teszi-lehetove-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-felujitasi-programja-2490948?utm_source=feed&utm_medium=rss
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/vajdasagi-altalanos-iskolasok-etkezteteset-teszi-lehetove-a-nemzetpolitikai-allamtitkarsag-felujitasi-programja-2490948?utm_source=feed&utm_medium=rss
https://kronikaonline.ro/belfold/nem-letezo-diszkriminacion-es-rendellenessegeken-lovagol-a-roman-diplomacia-a-magyar-gazdasagfejlesztes-kapcsan
https://kronikaonline.ro/belfold/nem-letezo-diszkriminacion-es-rendellenessegeken-lovagol-a-roman-diplomacia-a-magyar-gazdasagfejlesztes-kapcsan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vezetohelyettesek-maradnanak-a-magyarok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vezetohelyettesek-maradnanak-a-magyarok
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Az intézményben zajló választásokon egyelőre egyetlen főtanszék élére sem került magyar 

tanár. 

 

Ismét lemázolt helységnévtáblát tisztítottak a váradi RMDSZ-vezetők 
2019. november 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Megtisztították kedden azt a nagyváradi helységnévtáblát, amelyet ismeretlen tettesek 

festettek le ismét a partiumi város Fugyivásárhely felőli bejáratánál. A nagyváradi RMDSZ 

tájékoztatása szerint a hétfőre virradóra lemázolt táblát a helyi szervezet ügyvezető elnöke és 

alelnöke, Szabó József és Pető Dalma tisztította meg. Már azt hittük, ez az év eltelik 

táblafestés nélkül. Tavaly kétszer is megtakarítottuk ezt a helységnévtáblát, miután 

ismeretlenek lefestették. Idén ez első alkalom” – közölte Pető Dalma. 

 

Megalázva érzik magukat a forradalmárok: félreértésre adott okot a 
marosvásárhelyi hősök tiszteletére állított emlékmű javítása 
2019. november 26. – Krónika 

Kellemetlen félreértésre adott okot Marosvásárhely 1989-es forradalmárjai és a városháza 

közti kommunikációhiány. Az önkormányzat nem értesítette az illetékeseket, hogy javítás 

végett leszerelte az áldozatok emlékművének egy részét, a megcsonkított alkotással 

szembesülő December 21. Marosvásárhely Mártír Város Egyesület tagjai pedig a hősi halottak 

emlékének a meggyalázására gyanakodtak. 

 

Johannis erősebb parlamenti képviseletet biztosítana a külföldön élő románok 
számára  
2019. november 26. – transindex.ro, maszol.ro 

A külhoni románokat képviselő törvényhozók számának növeléséről tervez tárgyalni a 

politikai pártok vezetőivel Klaus Johannis. Arra az újságírói kérdésre, hogy a külföldön élő 

román állampolgároknak véleménye szerint nagyobb parlamenti képviseletet kellene-e 

biztosítani, Johannis azt felelte: 'egész biztosan.' Johannis kifejtette, a diaszpóra nagyon 

kellemes meglepetést okozott az urnáknál való magas részvétellel, már az első fordulóban is 

rekord számban mentek el szavazni a külhoni románok, majd a második fordulóban ezt a 

rekordot is megdöntötték.  

 

Kelemen Hunor szavazóinak több mint négyötöde pecsételt Klaus Johannisra – 
már aki másodszor is szavazott  
2019. november 26. – maszol.ro 

Az exit poll felmérésének elkészítésekor az IRES arról is kérdezte az urnáktól távozó 

szavazókat a második elnökválasztási fordulóban, hogy melyik jelöltre pecsételtek az első 

fordulóban. Így tudni lehet, hogy Klaus Johannis, illetve Viorica Dăncilă hogyan osztoztak 

meg most vasárnap a különböző pártok szimpatizánsain. Kelemen Hunor első fordulós 

szavazóinak csak egy része vett részt a második fordulóban, négyötödök pedig Johannisra 

pecsételt.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ismet-lemazolt-helysegnevtablat-tisztitottak-a-varadi-rmdsz-vezetok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megalazva-erzik-magukat-a-forradalmarok
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megalazva-erzik-magukat-a-forradalmarok
http://itthon.transindex.ro/?hir=57726
http://itthon.transindex.ro/?hir=57726
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/119336-kelemen-hunor-szavazoinak-tobb-mint-negyotode-pecsetelt-klaus-johannisra-mar-aki-masodszor-is-szavazott
https://www.maszol.ro/index.php/hatter/119336-kelemen-hunor-szavazoinak-tobb-mint-negyotode-pecsetelt-klaus-johannisra-mar-aki-masodszor-is-szavazott
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Medveprobléma: brüsszeli nyomásgyakorlásban bíznak a székelyföldi megyék 
vezetői 
2019. november 26. – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro 

Brüsszelben keresnek támogatást az egyre súlyosbodó medveproblémára Hargita, Kovászna, 

Maros és Brassó megye vezetői. Úgy vélik, „Bukarestben akkor kapják fel a fejüket, ha 

Brüsszelből kapnak egy intést”. Kedden Sepsiszentgyörgyön Borboly Csaba Hargita megyei, 

Tamás Sándor Kovászna megyei, Péter Ferenc Maros megyei tanácselnökök, valamint 

Alexandru-Adrian Gabor, Brassó Megye Tanácsának alelnöke írták alá az Európai Parlament 

Petíciós Bizottságához benyújtandó folyamodványt. Ebben ismertetik, hogy az elszaporodott 

medveállomány egyre inkább veszélyezteti az emberéleteket, és a mezőgazdasági javak 

sincsenek biztonságban. 

 

Negatívan véleményezte a kétfordulós polgármester-választást a képviselőház 
közigazgatási bizottsága  
2019. november 26. – transindex.ro 

Negatívan bírálta el a képviselőház közigazgatási bizottsága kedden a kétfordulós 

polgármester-választás bevezetésére vonatkozó törvénytervezetet, amelyet a Mentsétek meg 

Romániát Szövetség (USR) terjesztett a parlament elé. A tervezetet a bizottság tagjai közül 9-

en támogatták, 15-en ellene szavaztak. A közigazgatási bizottság véleménye előzetes jellegű, 

az ügyben a képviselőház költségvetési bizottságának is állást kell foglalnia. Ezt követően 

kerül az alsóház elé - magyarázta Florin Roman liberális párti képviselő, a testület elnöke.  

 

Kastélyörökösök: nem a fellebbezésre 
2019. november 27. – Krónika 

„Kizártnak tartom, hogy csak a bizonyítékok alapján született volna ez az ítélet” – nyilatkozta 

Kincses Előd ügyvéd, miután a galaci táblabíróság másodfokon is jóváhagyta a korábbi 

visszaszolgáltatás felülvizsgálatát az árkosi Szentkereszty-kastély ügyében. 

 

Őry Péter: Tartogat még meglepetéseket a 150-es lista 
2019. november 26. – Ma7.sk 

Az MKP Országos Tanácsának elnöke erről a Nézőpont e heti adásában beszélt. A politikus 

elárulta, csütörtökön délben jelenti be a három szövetséges párt a Magyar Közösségi 

Összefogás (MKÖ) 150-es jelöltlistáját. Őry szerint a lista még tartogat meglepetéseket. Az 

MKP politikusát Kolek Zsolt arról is kérdezte, valóban beszélhetünk-e korszakváltásról az 

MKÖ listája kapcsán. A műsorban szó esik arról, visszaszerezhető- e a felvidéki magyar 

politizálás hitelessége. Mivel lehet megszólítani a passzív választókat? 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/medveproblema-brusszeli-nyomasgyakorlasban-biznak-a-szekelyfoldi-megyek-vezetoi
https://szekelyhon.ro/aktualis/medveproblema-brusszeli-nyomasgyakorlasban-biznak-a-szekelyfoldi-megyek-vezetoi
http://itthon.transindex.ro/?hir=57730&negativan_velemenyezte_a_ketfordulos_polgarmestervalasztast_a_kepviselohaz_kozigazgatasi_bizottsaga
http://itthon.transindex.ro/?hir=57730&negativan_velemenyezte_a_ketfordulos_polgarmestervalasztast_a_kepviselohaz_kozigazgatasi_bizottsaga
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/ory-peter-tartogat-meg-meglepeteseket-a-150-es-lista-video
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Az államfő kíváncsi volt arra, hogyan él a magyar kisebbség Szlovákiában 
2019. november 26. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Zuzana Čaputová köztársasági elnök ma délelőtt Dunaszerdahelyre és Kisudvarnokba 

látogatott. Az elnök asszonyt Dunaszerdahelyen a város polgármestere, Hájos Zoltán és 

magyar alapiskolás gyermekek néptánca, az Apró Csallóközi tánccsoport köszöntötte. Ezt egy 

szép gesztus követte, a magyar és szlovák zászló színeit jelképező szalagokkal átkötött 

kenyérrel és sóval kínálták a politikust, aki ezután odalépett az őt köszöntő tömeghez és 

valamennyi nézelődővel kezet fogott és pár szót váltott. A tanácsteremben a polgármester és a 

város delegációja, valamint az államfő és annak delegációja tárgyaltak közel egy órát. A 

köztársasági elnök leszögezte: látogatásának üzenete az, hogy a kisebbségek otthon érezzék 

magukat Szlovákiában. A beszélgetések témája a nemzetiségi oktatás fontossága, a szlovák 

nyelvű oktatás Dél-Szlovákiában, valamint a nemzetiségi kultúra előmozdításának fontossága 

volt. 

 

Csemadokosnak lenni büszkeség – Somorján is 
2019. november 26. – Ma7.sk 

A Csemadok fennállásának 70. évfordulóját november utolsó vasárnapján ünnepelte meg a 

szövetség somorjai helyi szervezete. Az ünnepségen jelen volt a Csemadok országos elnöke, 

Bárdos Gyula is. A somorjai alapszervezet harmadikként alakult meg az országban, 1949 

áprilisában. A Csemadokra hárul napjainkban a legnagyobb feladat, hogy a településeken 

ápolja és éltesse a magyar kultúrát és összetartsa a közösséget. Somorján az énekkart és a 

tánccsoportot a Csemadok hozta életre és máig fenntartója ezeknek a csoportoknak, mondta 

el ünnepi beszédében Kovács Koppány, a Csemadok Somorjai Alapszervezetének elnöke és 

megköszönte a jelenlegi és volt vezetőségi tagoknak a munkát. Azokról is megemlékezett, akik 

már nincsenek az élők sorában, de példaértékű tevékenységük sokáig élteti emléküket a 

fiatalabb generációkban. 

 

Gyermekvédelem, környezettudatosság, lelki élet – ezekről is szólt a cserkészek 
konferenciája 
2019. november 26. – Felvidék Ma 

Két és fél nap, több mint 130 cserkészvezető, 21 téma, több mint 30 előadó és témavezető, jó 

hangulat, eredményes munka – röviden így lehetne összefoglalni a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség 2019-es őszi Cserkészvezetői Konferenciáját. A tudásfejlesztő hétvégét 

ebben az évben a magyarországi Nagybörzsöny településen szervezte meg a cserkészszövetség 

november 22-24. között, amelyre egész Felvidékről érkeztek résztvevők. A Cserkészvezetői 

Konferencia idén a „Fókuszban a vezetés” elnevezést kapta, az előadásokat, műhelymunkákat 

e mottó mentén állította össze a szervezet vezetősége. 
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https://felvidek.ma/2019/11/gyermekvedelem-kornyezettudatossag-lelki-elet-ezekrol-is-szolt-a-cserkeszek-konferenciaja/
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A Baross Alapítvány körútja során a Bodrogközben is tartott tájékoztatást 
2019. november 26. – Felvidék Ma 

A Baross Alapítvány „Párbeszéd a gazdaságról” című fórumsorozatának bodrogközi állomása 

Kisgéresben volt, ahol november 21-én valósult meg a már november 15-én kiírásra került új 

pályázati lehetőségekről szóló tájékoztatás. A rendezvényen sor került a pályázattal 

kapcsolatos gyakorlati tudnivalók, és az eddigi tapasztalatok megbeszélésére is. A fórum 

élénk érdeklődés mellett zajlott, hiszen közel 150 bodrogközi érdeklődő jelent meg. A 

rendezvény házigazdája Furik Csaba, a község polgármestere, az MKP járási elnöke, megyei 

képviselő több szemszögből is ismeri a régió gazdasági problémáit. 

 

A keresztényi magatartás példaként szolgál a felvidéki magyarság számára 
2019. november 26. – Felvidék Ma 

Esterházy János tiszteletére a nevével fémjelzett emléknapon, november 25-én egy 

gyertyánfát ültettek a Vermes-villa kertében Dunaszerdahelyen a Pázmaneum Polgári 

Társulás szervezésében. Első alkalommal került sor egy gyertyánfa elültetésére november 25-

én az Esterházy János emléknapon a dunaszerdahelyi Vermes-villa kertjében a Pázmaneum 

szervezésében. A faültetési program szorosan csatlakozik a Dunaszerdahely város 

önkormányzata által indított „Ültess fát a jövőért!” elnevezésű programhoz. 

 

Az MKP és a Híd is tartósan a küszöb alatt 
2019. november 26. – Új Szó 

A parlamenti választást továbbra is a Smer nyerné. A második és harmadik helyen, fej-fej 

mellett van a Za ľudí és a PS-Spolu. Az MKP és Híd is tartósan a bejutási küszöb alatt van – 

derül ki az AKO felméréséből. Ha novemberben tartották volna a parlamenti választást, azt a 

Smer nyerte volna a szavazatok 18,4 %-ával, ami 32 parlament mandátumot ér. Robert Fico 

pártjának támogatottsága októberi eredményükhöz képest 1,7 százalékpontnyit csökkent. 

 

Csodasarok Kishegyesen, Bányai Emlékház Bácsfeketehegyen 
2019. november 26. – Vajdaság MA 

Magyarország Kormánya és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

támogatásának, valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésének köszönhetően 

sikerül Bácsfeketehegyen a Bányai János Emlékházat kialakítani, Kishegyesen pedig Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár átadta a Csodasarok nyertesének is a 100 

ezer forint értékű nyereményt. Bányai János 2016-ban hunyt el. Az akadémikus 

bácsfeketehegyi szülőházának anyaországi eszközökből történt 2017. évi megvásárlása után, 

2018-ban elkezdődött felújítása és kibővítése, hogy majd emlékházként és közkönyvtárként 

működjön a teljesen felújított és 200 négyzetméterrel kibővített épület. 

 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://felvidek.ma/2019/11/a-baross-alapitvany-korutja-soran-a-bodrogkozben-is-tartott-tajekoztatast/
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24439/Csodasarok-Kishegyesen-Banyai-Emlekhaz-Bacsfeketehegyen.html
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Emléktáblákat koszorúzott Kishegyesen Potápi Árpád János 
2019. november 26. – Pannon RTV 

Vajdaságban tett látogatása alkalmával Potápi Árpád János ellátogatott Kishegyesre is. 

Itt megkoszorúzta az 1956-os magyar forradalom emléktábláját, valamint az első világháború 

emlékére felállított emléktáblát. A helyi színházat és Szövetkezeti Otthont is körbejárta, ahol 

az épület felújításáról előlátott terveket ismertették vele. A tervek szerint a kishegyesi 

Szövetkezeti Otthon a felújítás után a magyar közösségi és kulturális élet egyik legfontosabb 

központja lesz, de helyet kap majd benne a Kishegyesi Könyvtár is. 

 

Díszülésen emlékeztek meg Kishegyes község napjáról 
2019. november 26. – Pannon RTV, Magyar Szó  

Ünnepi díszülést tartott ma Kishegyes Község Önkormányzata a község napja, illetve 

fennállásának 60. évfordulója alkalmából. A helyi vezetők beszámoltak az elmúlt három és fél 

év eredményeiről, valamint előrevetítették a rövid távú terveket. A község három 

településének művelődési egyesületei zenés műsorral készültek az ünnepi alkalomra. 

Kishegyes község vezetői a beruházások ismertetésével kezdték az ünnepi díszülést. Szűgyi 

István, a képviselő-testület elnöke olyan fejlesztéseket emelt ki, mint például az Egészségház 

felújítása, a gázfűtés beindítása, a szennyvíztisztító építésének megkezdése, vagy a temetők 

felvásárlása. 

 

Új Bánk bán-előadást mutatnak be Vidnyánszky Attila rendezésében 
Magyarországon és a határon túl 
2019. november 26. – MTI, karpatalja.ma  

Új Bánk bán-előadást mutatnak be a Coopera és partnerei együttműködésével 2020-ban 

Vidnyánszky Attila rendezésében. Az előadás, amelynek címszerepében Molnár Levente 

erdélyi származású művészt láthatja majd a közönség, egyben tisztelgés a nemzeti 

összetartozás éve előtt – hangzott el sajtótájékoztatón. Vadász Dániel, a Coopera alapító 

producere az esemény keddi budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a 2020-ban induló, 

hazai és nemzetközi turnét is magába foglaló előadássorozat erdélyi díszbemutatója 2020. 

augusztus 9-én lesz a csíksomlyói Nyeregben, ahová mintegy 100 ezer embert várnak a 

szervezők. Az opera anyaországi bemutatójára jövő év augusztus 20-án kerül sor a 

Margitszigeti Szabadtéri Színpadon. A külföldi turné első állomása az opera hazájába repíti a 

magyar nemzeti operát: októberben az olaszországi Genova ad otthont az előadásnak – 

közölte a producer. 

 

Új tetőt kapott a Szürtei Középiskola 
2019. november 26. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Megújult az ungvári járási Szürte középiskolájának tetőszerkezete a magyar kormány és az 

ukrán állam közös erőfeszítésének és támogatásának köszönhetően. Az épület november 26-i 

ünnepélyes átadásán az ungvári magyar külképviselet munkatársai, valamint a megye és az 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/emlektablakat-koszoruzott-kishegyesen-potapi-arpad-janos
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/diszulesen-emlekeztek-meg-kishegyes-kozseg-napjarol
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/uj-bank-ban-eloadast-mutatnak-be-vidnyanszky-attila-rendezeseben-magyarorszagon-es-a-hataron-tul/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/uj-bank-ban-eloadast-mutatnak-be-vidnyanszky-attila-rendezeseben-magyarorszagon-es-a-hataron-tul/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/uj-tetot-kapott-a-szurtei-kozepiskola/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. november 27. 
7 

Ungvári járás vezetői az eredményes együttműködés kapcsán az összefogás fontosságáról 

beszéltek. 

 

Az advent jegyében – Kézműves foglalkozás a Nagyberegi tájházban 
2019. november 26. – karpatalja.ma  

A karácsonyi ünnepek hangulatát idéző foglalkozássorozat kezdődött a Nagyberegi tájházban. 

Asztaldíszeket és különböző dekorációkat készítettek az ügyes kezű gyerekek november 25-

én. A Nagyberegi Tájház szervezői nagy hangsúlyt fektetnek a kultúránkhoz kapcsolódó 

ünnepekre, szokásokra. A programok között kiemelkedő helyet foglalnak el a jeles napokhoz 

fűződő alkalmak. Főként igaz ez a karácsonyra, mely a keresztény egyház egyik 

legkiemelkedőbb ünnepe.  

 
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2019. november 26. – Kossuth Rádió 

 

Készül a Magyar Közösségi Összefogás programja! A három felvidéki magyar párt alkotta  

Magyar Közösségi Összefogás szakemberei világosan értelmezhető, a szülőföldet fejlődési 

pályára állító gazdasági programmal készülnek a 2020-as parlamenti választásra. Az MKP 

részéről Farkas Iván gazdasági és régiófejlesztési alelnök irányítja a munkát.   

 

Magyar--ukrán összefogással elkészült a Szürtei Középiskola új  tetőszerkezetét. Mint 

ismeretes idén júliusban a régióban hatalmas vihar tombolt. Az orkán erejű szél  a 

legnagyobb pusztítást Szürte térségében okozott,   többek között a Középiskola tetőszerkezete 

is súlyosan megrongálódott.  A segítség rekord idő alatt érkezett.   

 

Ez annak az előadássorozatnak a címe, amely szabadkai, újvidéki. szegedi és topolyai 

helyszínen, - a fennmaradt dokumentumok, visszaemlékezések, és a legújabb kutatások 

eredményei segítségével - az 1944-45 jugoszláv partizán vérengzések hiteles történetével 

ismertette meg az érdeklődőket, azzal a nem titkolt szándékkal,  hogy ez a téma ne elfojtott 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/az-advent-jegyeben-kezmuves-foglalkozas-a-nagyberegi-tajhazban/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-11-26_18-02-00&enddate=2019-11-26_18-40-00&ch=mr1
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tragédiaként éljen a nemzedékekben, hanem identitásuk részeként. A szegedi Márton Áron 

Szakkollégium diákjainak rendezett előadás vendége volt Kalmár Ferenc miniszteri biztos, aki 

a hallgatósággal a pár nappal korábbi Szolyvai Emlékparkban tartott megemlékezés élményét 

is megosztotta.  

 

A nemzeti nevelés helye és szerepe az oktatásban címmel tartott előadást Szabadkán Fizel 

Natasa, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, akit Németh Ernő arról kérdezett, hogy milyen 

szerepe volt Trianon után a nemzeti nevelésnek, és milyen hatása volt,  hogy száz évvel az 

ország feldarabolása után is megmaradtak a külhoni magyar közösségek. 

 

A 30 évvel ezelőtti Kelet-európai rendszerváltás eseményeiről emlékeztek meg azon a 

marosvásárhelyi konferencián, amelyet a Maros Megyei Tanács szervezett, partnerségben a 

Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzattal. A tanácskozáson felidézték a romániai 

rendszerváltást megelőző, a kelet-európai változások nyitányaként számon tartott –1989. 

augusztus 19-diki – Páneurópai Piknik történetét, és politikai utóhatásait.  

 

A pozsonyi adventi vásáron, a Fő téren a Pozsonyi Kifli polgári társulás standja a helyi és a 

magyarországi magyarok biztos pontja, ahol a forralt bor, a mákos és a diós pozsonyi kifli 

mellett érdekes, - a város múltját bemutató több nyelvű kiadványok vásárolhatók, ám a 

leginkább keresett portékája a pozsonyi naptár.  

 

 


