Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Szijjártó Péter külügyminiszter az MKP vezetőivel tárgyalt Pozsonyban
2020. október 8. – MTI, Felvidék Ma, Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép
Szijjártó Péter, Magyarország külügyi és külgazdasági minisztere hivatalos pozsonyi
látogatása során felkereste az MKP pozsonyi székházát is, ahol Forró Krisztián pártelnökkel
és az MKP további vezető tisztségviselőivel tárgyalt. A Magyar Közösség Pártja
tárgyalódelegációjának Forró Krisztián elnök mellett a tagja volt még Köpöncei Péter, az MKP
OT elnöke, Berényi József, Cziprusz Zoltán és Farkas Iván alelnökök, illetve Biró László
pártigazgató. A tárgyalás után Forró Krisztián és Szijjártó Péter tájékoztatták a sajtót. Forró
Krisztián örömmel látja, hogy folytatódik az a hagyomány, hogy a magyar kormánytagok
pozsonyi látogatásaik során az MKP-val, mint stratégiai partnerrel is eszmecserét folytatnak.
Tárgyaltak a határok átjárhatósága könnyítésének lehetőségeiről. Köszönetet mondott azért,
hogy szeptember elején a magyar kormány a felvidéki pártelnökök közösen írt levelére
reagálva újabb határátkelőhelyeket nyitott meg.

Potápi: a szakképzés fejlesztése a szülőföldön boldogulást szolgálja
2020. október 8. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Szó, Gondola, kulhonimagyarok.hu,
Ma7.sk, Kárpáthír, karpat.in.ua
A szakképzés fejlesztése azt szolgálja, hogy a fiatalok a szülőföldjükön boldogulhassanakhangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az MTInek telefonon nyilatkozva, miután Kárpátalján átadták a Tiszapéterfalvi Szakképzési Centrum
új oktatási épületét. A kétnapos kárpátaljai látogatáson tartózkodó Potápi Árpád János azt
mondta: „Magyarországon és az egész Kárpát-medencében nagy erőkkel azon dolgozunk,
hogy fejlesszük a szakképzést”, mivel az a gazdaságfejlesztési programok és a vállalkozók
támogatásának alapja. Tájékoztatása szerint Tiszapéterfalván szakképzési bázist hoznak létre
amelynek egyik eleme a csütörtökön átadott oktatási épület, a másik pedig egy most épülő –
mintegy 60 férőhelyes kollégium, ezeket összesen csaknem 340 millió forintos magyar állami
támogatással alakítják ki. A tiszapéterfalvi centrumban 27 autószerelést és villanyszerelést
tanuló diák kezdi meg tanulmányait, az épületben rajtuk kívül a Tulipán-tanoda is helyet
kapott – tette hozzá.

Átadták az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ kollégiumát Beregszászon
2020. október 8. – MTI, Webrádió, Vajdaság Ma
Átadták a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ kollégiumát csütörtökön. Az
épületet Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
avatta fel kétnapos kárpátaljai tartózkodásának záróeseményeként. Az államtitkár az
ünnepségen mondott - az MTI-hez eljuttatott - beszédében kiemelte, hogy a görögkatolikus
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központ "egyszerre ad otthont közös keresztény hitünknek, a tudásnak és magyar kultúránk
iránti elhivatottságnak".

Egy tárgyalási fordulót már letudott az EMSZ és az RMDSZ, jövő héten folytatják

Erdély

2020. október 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma
A decemberben esedékes parlamenti választásra szóló esetleges együttműködésről folytattak
megbeszélést csütörtökön Kolozsváron az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ)
vezetői. Megegyezés még nem született, szerdán következik a második tárgyalási forduló. A
csütörtöki találkozó előzménye, hogy az EMSZ társelnökei, Csomortányi István és Mezei
János a múlt héten együttműködést ajánlott az RMDSZ-nek a közelgő parlamenti
választásokra. Négy évvel korábban a Magyar Polgári Párt (MPP) két politikusa, Biró Zsolt és
Kulcsár-Terza József jutott képviselői mandátumhoz az RMDSZ jelöltlistáján a két politikai
alakulat közti megállapodás alapján. A Krónika értesülései szerint az EMSZ ismét két befutó
helyre tartana igényt a tulipános listán.

Voltak fenntartásaik, de bevált az arculatváltás – a Bukaresti Magyar Kulturális
Intézet igazgatóját kérdezték
2020. október 8. – maszol.ro
Nevet és arculatot váltottak szeptembertől a külföldi magyar kulturális intézetek, így a
bukaresti is. A kulturális rendezvényszervezés mellett magyar nyelvoktatással és könyvtár
működtetésével is foglalkozó Bukaresti Magyar Kulturális Intézet egyúttal dinamikusabb
online jelenlétre, a fiatalabb korosztály megszólítására törekszik, tudta meg a maszol.ro Kósa
András László igazgatótól, aki arról is beszélt, hogy román partnereik egyre inkább
érdeklődnek a magyar rendezvények, kulturális tartalmak iránt, vagy az olyan know-how
iránt is, mint például a magyar olimpiai formaruhák kiválasztási folyamata.

Elhunyt Bogdán Tibor újságíró, publicista
2020. október 8. – Krónika, maszol.ro
Elhunyt 74 éves korában szerdán Magyarországon Bogdán Tibor újságíró, publicista, a
Bukaresti Rádió egykori főmunkatársa, a Maszol.ro portál publicistája – olvasható a
Bukaresti Rádió magyaradásának honlapján.

Úzvölgyi temető: a Dormánfalva ellen megnyert perre építkezni lehet
2020. október 8. – maszol.ro
Kedvezően befolyásolja az úzvölgyi temető ügyében indult tucatnyi per kimenetelét, hogy a
Marosvásárhelyi Ítélőtábla jogerős ítélettel megerősítette Csíkszentmárton tulajdonjogát a
temető és a magyar hadsereg által a második világháború idején épített egykori kaszárnyák
fölött – jelentette ki a Maszolnak Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A
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politikust az ítélet jogi következményeiről kérdezték. „A temető ügyében zajló perek közül a
legfontosabb a tulajdonjog tisztázásáról szólt. Ezt megnyertük. Erre pedig már építkezni lehet
akár az építkezési engedéllyel, akár a dormánfalvi bekebelezéssel, akár a megyehatárral
kapcsolatos perben is” – fogalmazott Borboly Csaba.

Elemzés: Erdélyben több mint százezer magyar nyelvű roma él
2020. október 8. – maszol.ro, transindex.ro
Egy csütörtökön közzétett elemzés szerint Erdélyben több mint százezer magyarul beszélő
roma él, akik a magyar anyanyelvű népesség 8,4 százalékát teszik ki. Az elemzést az
Erdélystat készítette a kolozsvári a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet 2016-os SocioRoMap
vizsgálata alapján. Megállapították: Romániában az önkormányzatok mintegy 1,23 millió
romát tartanak számon, kétszer annyit, mint amennyien a legutóbbi népszámláláson is roma
nemzetiségűnek vallották magukat. A romák 37,7 százaléka, azaz 474 ezer személy Erdély
területén lakik, ahol a népesség hét százalékát teszik ki. A magyarul beszélő romák száma
mintegy 105 ezer főre tehető, ami a magyar anyanyelvű népesség 8,4 százalékát jelenti.
Erdélyben két kiterjedt magyarul beszélő roma tömb van: az egyik Székelyföldön helyezkedik
el és magába foglalja Marosvásárhely vonzáskörzetét, a másik a partiumi magyar tömb nagy
részére terjed ki.

Titkolt közigazgatási átszervezés a láthatáron?
2020. október 8. – Bihari Napló
Veszélyes közigazgatási átszervezést helyez kilátásba az a sürgősségi kormányrendelet,
amelyet hallgatólagosan fogadott el a hét elején a szenátus. Az RMDSZ támogatja a fejlesztési
programokat, de a bújtatott közigazgatási átszervezés ellen szót emelnek- hangsúlyozta
tegnapi váradi sajtótájékoztatóján Cseke Attila szenátusi frakcióvezető.

A cél akkor is, most is megegyezik: „egységes magyar nemzet”
2020. október 8. – Bihari Napló
A korábbi évek hagyományaihoz híven az RMDSZ Bihar megyei szervezete a történelmi
magyar egyházakkal és a nagyváradi magyar civil szervezetekkel közösen az idén is
megemlékezett október 6-án a tizenhárom aradi vértanúról. Este megemlékezés és
koszorúzás zajlott Szacsvay Imre szobránál, közreműködtek a Nagyváradi Művészeti Líceum
diákjai.

Együttműködést ígér Antal más pártok tisztségviselőinek is
2020. október 8. – szekelyhon.ro
A terelőutak kérdésére, valamint a villany- és gázhálózatok modernizálására, illetve
bővítésére koncentrálna Antal Lóránt (RMDSZ), ha újabb szenátori mandátumot biztosítanak
számára a szavazók. Más politikai színekben megválasztott tisztségviselőkkel is
együttműködne – ígérte.
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Orvos helyett állatorvost küld a parlamentbe az RMDSZ Maros megyéből
2020. október 8. – transindex.ro
Kolcsár Károlyt, aki a legtöbb szavazatot kapta az induláshoz, kevesen ismerik a megyén
kívül, de azt mondja, belül sokan. Érdekes forgatókönyvek jöhetnek még.

Tőkés László: az erdélyi magyar pártok összefogására van szükség a választási
küszöb átlépéséhez
2020. október 8. – MTI, Krónika, Erdély Ma
Tőkés László szerint az erdélyi magyar pártok megegyezésére és összefogására van szükség az
öt százalékos küszöb átlépéséhez a december elején tartandó romániai parlamenti
választásokon. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke az MTI-hez eljuttatott
csütörtöki nyilatkozatában értékelte a szeptember végi önkormányzati választások
eredményét és fogalmazta meg álláspontját a közelgő parlamenti választásokkal
kapcsolatban. Kijelentette: az összefogás egyedül a Romániai Magyar Demokrata Szövetségen
(RMDSZ) múlik, és a „magyarországi szövetségesek” közvetítését és támogatását kérte az
összefogás megvalósításához.

Az RMDSZ helyére tör Ponta és Tăriceanu új pártja
2020. október 8. – maszol.ro
A Pro Románia párt és Liberálisok és Demokraták Szövetségnek (ALDE) összeolvadása révén
létrejött Szociálliberális Pro Románia párt (PRSL) átveheti az RMDSZ helyét a hazai politikai
színtéren – jelentette ki csütörtök este Victor Ponta az Antena3 hírtelevízióban. A Pro
Románia párt elnöke szerint az új politikai alakulattal máris szövetkezni akar a Nemzeti
Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) is különböző megyékben
önkormányzati többség létrehozása érdekében. Ez Ponta szerint azt jelenti, hogy a koalíciós
potenciáljával a PRSL átveheti az RMDSZ helyét a honi politikában.

A gyergyóiakat is megszólítják a Székelyföld Napok programsorozaton
2020. október 8. – szekelyhon.ro
„Sajátos módon zajlik idén a Székelyföld Napok” – mondta a programismertető
sajtótájékoztatón Kolcsár Béla, a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ
igazgatója. A gyergyói vonatkozású eseményeket a szárhegyi intézmény koordinálja. Ezek egy
része fizikai részvétellel zajlik, a többi pedig online lesz megtartva.

Alfalunál módosítottak a sztrádaterveken, Nyárádszereda reménykedik
2020. október 9. – Krónika
Kérésekkel érkezett a Marosvásárhely–Târgu Neamț közötti majdani autópályaszakasz
kapcsán szervezett bukaresti találkozóra a gyergyóalfalvi és a nyárádszeredai polgármester:
előbbi sikerrel is járt, utóbbi kérését egyelőre nem fogadták el. A szerdai találkozón részt vett
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Lucian Bode közlekedésügyi miniszter, valamint a közúti infrastruktúrát kezelő országos
társaság (CNAIR) képviselői. Lucian Bode nem rejtette véka alá, hogy nem elégedett a
nagyberuházás tervének ütemével, a helyszíni terepszemlék számával, és kilátásba helyezte,
hogy amennyiben a kivitelező nem gyorsítja fel a tervezést, bírságra számíthat. A miniszter
azt szeretné, hogy már 2021 második felében lehessen meghirdetni a versenytárgyalást a
kivitelező kiválasztására. A polgármesterek kérései kapcsán Bode elmondta, ahol lehetséges,
a terv előkészítője megtalálja a megoldásokat,

Románia, a jogállamiság nagy barátja
2020. október 9. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „átható, hogy Románia ennek a farvizén haladva, a témáról
szóló viták kapcsán is gondosan ügyel arra, hogy Magyarországgal ellentétes oldalra kerüljön,
ezzel is megpróbálva ellensúlyozni a magyar érdekek érvényesülését. Ne legyen kétségünk:
amíg Magyarország a V4-ek többi tagországával együtt arra törekszik, hogy szava legyen a
térségben és az EU-ban, addig Románia ellenségnek tekinti az országot és a magyarokat is.
Ha esetleg egyszer olyan kormány alakulna Budapesten, amely még ahhoz is engedélyt kérne
az aktuális hatalmaktól és természetesen Romániától, hogy meghunyászkodhasson – és erre
még esély is lehet, lásd a román pártnak kampányoló Momentum-elnököt –, akkor máris
enyhébb és barátibb lenne a hozzáállás. Nem mintha az asszimilációs törekvések attól
csillapodnának”.

Felvidék

Az aradi vértanúkra emlékeztek Kassán
2020. október 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma
Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából a Henszlmann Imre Történelmi Társaság és a
Rovás közösen emlékezett október 7-én a kassai Szent Rozália-temetőben, ahol elhelyezték a
megemlékezés virágait az itt nyugvó honvédek sírján. Az aradi vértanúk emléknapja
alkalmából tartott megemlékezés első állomása egy sor katonasír volt. Ezek nagy részére új
sírokat építettek rá, a régi kövek egyre inkább tönkre mennek. Halász György, a Henszlmann
Imre Történelmi Társaság elnöke, aki könyvben dolgozta fel a Szent Rozália-temető sírjait,
elmondta, itt található mások mellett Johann Haintz honvédszázados sírja.

A három magyar párt tallósi fóruma: Nem szabad traumatizálni a közvéleményt
2020. október 8. – Ma7.sk, bumm.sk
Három magyar pártvezető tagjai találkoztak a mátyusföldi és csallóközi polgármesterekkel a
Galántai járásbeli Tallóson. Berényi József, Sólymos László és Mózes Szabolcs megvitatták a
tervezett fúzióról felmerülő kérdéseket. Választ adtak arra a kérdésre is, mikor kerülhet sor az
egységes magyar párt megalakulására. Tallós polgármestere, a Most-Híd párt galántai járási
elnöke, Horváth Zoltán az új együttműködési lehetőségek és a közeledés jegyében hívott össze
találkozót a tallósi kultúrházba október hetedikére. A vitafórumon a Magyar Közösség Pártját
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annak alelnöke, Berényi József, a Most-Híd pártot Sólymos László pártelnök, az Összefogást
pedig Mózes Szabolcs, a párt első embere képviselte.

Várhelyi Olivér: A nyugat-balkáni régió országainak együtt kell működniük
2020. október 8. – Vajdaság Ma
A nyugat-balkáni régió akkor fejlődhet a leginkább, ha a térség országai egységesek és közös a
céljuk - hangsúlyozta Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és
szomszédságpolitikáért felelős tagja csütörtökön Belgrádban. A bővítési biztos nyugatbalkáni körútjának negyedik állomásán, a szerb fővárosban is ismertette azt a 9 milliárd euró
összértékű befektetési tervet, amelyet az Európai Unió a térség gazdasági felzárkóztatására
szánt. Emellett bemutatta és elemezte az Európai Bizottság Szerbiára vonatkozó
országjelentését, és ismertette mindazokat a területeket, amelyeken Belgrádnak előrelépést
kell elérnie annak érdekében, hogy folytatódhasson vagy felgyorsulhasson európai
integrációja.

Topolya: Gyermekhét a Bambi óvodában

Kárpátalja

2020. október 8. – Vajdaság Ma
Nem maradt el idén sem a gyermekhét megünneplése Topolyán, de az előző évektől eltérő
formában történik minden a Bambi óvodában. Ezen a héten, azaz október 5-től 9-ig ünneplik
a gyermekhetet. A topolyai Bambi Iskoláskor Előtti Intézményben idén is színvonalas és
gazdag programmal, valamint meglepetéssel készülnek a gyerekek számára. Topolya község
önkormányzata már hagyományosan minden évben ajándékokat ad át ilyenkor az
intézménynek, általában taneszközökkel és játékokkal bővítik az óvoda összes községbeli
objektumának felszerelését. Emellett – szintén már hagyományosan - finomságokkal is
kedveskednek.

Újabb létesítménnyel gazdagodott a beregszászi főiskola
2020. október 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja, karpatalja.ma
Potápi Árpád Jánosnak, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkárának
jelenlétében adták át hivatalosan az ezentúl a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
bázisán működő Buczkó István Magashegyi Kutatóbázist és Terepgyakorlati Helyszínt a
perecsenyi járási Hárs (Lipovec) településen. Az egyszerre 40 hallgató elszállásolására
alkalmas modern létesítmény megnyitóünnepségén Orosz Ildikó, a főiskola elnöke elmondta:
„Néhány évvel ezelőtt Buczkó István professzor, főiskolánk biológia-kémia tanszékének a
vezetője felajánlotta, hogy intézményünknek ajándékozza itteni nyaralóját, telkét. Mi ezt
örömmel elfogadtuk. Később nyílt arra a lehetőség, hogy pályázhattunk a Nemzetpolitikai
Államtitkárságnál egy terepgyakorlati bázis kialakítására.”
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Felújítás előtt a Beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskola épülete
2020. október 8. – karpat.in.ua, Kárpátalja
Kárpátaljára látogatott Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős
államtitkára, amely látogatás alkalmával megtekintették a Beregszászi 4. Számú Kossuth
Lajos Középiskola épületét, valamint együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a
Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány és Beregszász városa, mint az iskola
fenntartója és üzemeltetője között, miszerint az intézmény egyik épületrésze teljes körű
felújításon fog átesni a magyar kormány támogatásából. Ez alkalomra október 8-án került
sor. Az eseményt többek között megtisztelte jelenlétével Potápi Árpád János, a magyar
kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi
főkonzulja, dr. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai
Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elnöke.

20 elsős kisdiák kapott tanszercsomagot Aknaszlatinán

Horvátország

2020. október 8. – karpat.in.ua
Aknaszlatinára is eljutott a KMKSZ és a KMPSZ közreműködésével a magyar kormány
támogatásából elkészített beiskolázási tanszercsomag az elsősök számára. A Bolyai János
Középiskolában húsz elsős kisdiák vehette át az ajándékcsomagokat. A KMKSZ helyi
alapszervezetének elnöke szerint nagy segítséget jelent az iskolakezdési csomag a helyi
közösség számára.

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár horvátországi körúton
2020. október 8. – Képes Újság
Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a
múlt héten részt vett az új kopácsi óvoda átadóünnepségén, majd ellátogatott azokra a
magyarságunk számára meghatározó fontosságú helyszínekre, ahol a magyar állam
támogatásával infrastrukturális fejlesztések folynak. Múlt hét pénteken Horvátországba
látogatott Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára és Pirityiné Szabó Judit főosztályvezető, hogy személyesen is betekintést
nyerjenek a drávaszögi magyarság megmaradása szempontjából fontos infrastrukturális
fejlesztések jelenlegi folyamatába.

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtünk
2020. október 8. – Képes Újság
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) az aradi vértanúk
tiszteletére szervezett központi megemlékezésére idén is Bellyén került sor. A székház
udvarán pár éve ültették el az emlékezet fáját, melynek tövében emléktáblát helyeztek el a 13
hős tiszteletére, és azóta mi, horvátországi magyarok itt tisztelgünk a mártírok emléke előtt.
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ÚJABB TELJESÍTETT ÍGÉRET: fölavatták az új óvodát Kopácson
2020. október 8. – Képes Újság
Múlt pénteken ünnepélyes keretek között került sor az új kopácsi óvoda átadására. A horvát
kormány által finanszírozott korszerű létesítmény kétségkívül a szülőföldön való
megmaradást segíti „a víz melletti faluban”. Nagyszerű ajándékot kaptak a kopácsiak 2018
karácsonyára, ekkor döntött ugyanis a horvát kormány arról, hogy új óvodát építtet a falu
gyermekei számára. A megépítéséhez szükséges 4,4 millió kúnának a 98%-át a zágrábi
kabinet állta, a Bellyei járás feladata csupán az új épület környezetének rendezése és az
odavezető utak kialakítása volt, ami további 400 ezer kúnába került.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2020. október 8. – Kossuth Rádió

A Globsec biztonságpolitikai fórum vendégeként Pozsonyban tartózkodó külgazdasági és
külügyminiszter a hagyományoknak megfelelően találkozott a Magyar Közösség Pártja
vezetőivel. Szijjártó Péter megerősítette, hogy Magyarország kormánya a jövőben is folytatja a
határon túli magyar közösségek gazdaságfejlesztési programjainak támogatását.
A Kárpát-medencében nincs olyan magyar szakképzési intézmény, amelyet a magyar
kormány az elmúlt öt évben ne támogatott volna valamilyen formában - mondta Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Kárpátalján, a Tiszapéterfalvai Szakképzési
Centrum épületének avatásán.
Kárpátalján a magyar kormány támogatásával minden régiót lefedve három helyszínen,
Nagydobronyban, Beregszászon és Tiszapéterfalván indult be az anyanyelvű szakképzés. A
fiatalok olyan hiányszakmákat tanulhatnak ezeken a helyeken, mint az autószerelő, a
hegesztő, vagy a villanyszerelő. A szakmai hátteret a beregszászi főiskola, illetve
magyarországi szakképzési intézmények biztosítják.

A nemzeti régiókért indított uniós polgári kezdeményezés támogatására egy hónapig lehet
még aláírásokat gyűjteni. A szükséges egy millió aláírás már megvan, de még további négy
uniós tagországban kell teljesíteni a támogatói kvótát, azaz a megszabott minimális aláírás
számot ahhoz, hogy a kezdeményezésről érdemben tárgyaljanak Brüsszelben. Szili Katalin, a
Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott
Marosvásárhelyen úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy megfelelő mozgósítással teljesülhet a
területi követelmény is.
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Tárgyaltak, de azon kívül, hogy még fognak, semmire sem jutottak. Az RMDSZ és Erdélyi
Magyar Szövetség küldöttsége ült tárgyalóasztalhoz ma délben Kolozsváron.

Közúti turisztikai táblákat tettek ki Bihar megye-szerte. Ahol a törvény megengedte, ott
magyar nyelven is kiírták a nevezetesség nevét.A kezdeményezők szerint ez hiánypótló. tudjuk meg a beszélgetésből.

Várhelyi Olivér európai bővítési biztos kedden Brüsszelben bemutatta az Európai Bizottság új
éves jelentését, amely a Nyugat-Balkán országaira, köztük Szerbiára vonatkozik.. Kisebbségi,
vajdasági magyar szempontból mit tartalmaz a jelentés? – kérdeztük Deli Andor vajdasági
származású fideszes európai parlamenti képviselőtől.

Száz évvel a haza szétszabdalását követően, a Nemzeti Összetartozás Évében, turul-szobrot
avattak Nyugat-Bácskában, Bácskertesen-Kupuszinán..
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