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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: az ukrán oktatási törvény brutális támadás a nacionalista hatalom 
részéről 
2017. november 15. – MTI, hirado.hu 

Semjén Zsolt a magyar szórvány napja alkalmából a közmédiának adott, az M1 aktuális 

csatornán is sugárzott interjúban azt mondta, míg a korábbi szemlélet az volt, hogy a magyar 

állam minden magyarért felelősséget érez, a jelenlegi alkotmány feketén-fehéren kimondja, 

hogy felelősséget visel. Hangsúlyozta: ez fontos változtatás, sokkal erősebb elkötelezettség. A 

kormány minden szempontból eleget tesz a vállalásnak, például az állampolgárság 

megadásával – jelentette ki. Kárpátalján gyakorlatilag a magyar állam tartja fenn az 

intézményrendszert, kiegészíti például az orvosok, tanárok fizetését, hozzájárul a 

kisgyermekek étkeztetéséhez, oltóanyagokat szállít - sorolta. „Saját nemzettestvéreinken” 

segíteni „természetes alkotmányos kötelességünk”, a struktúrát azonban brutálisan 

megtámadták – hangoztatta. Felidézte, hogy Magyarország mindenben támogatta az 

ukránokat, zászlóvivője volt annak, hogy vízummentességet kapjanak. Ezek után inkorrekten 

cselekedtek, és amíg nem vonják vissza a nyelvtörvényt, a magyar kormány mindent 

megakadályoz, ami fontos nekik – nyomatékosította. 

 

Eredményes a Petőfi Sándor-program 
2017. november 15. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu 

Jelentős eredményeket hozott a szórványmagyarság támogatását, felkarolását célzó Petőfi 

Sándor-program - mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Budapesten. Potápi 

Árpád János a Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében című, a Kisebbségi Jogvédő 

Intézet által szervezett konferencián kiemelte: a program ötven ösztöndíjassal indult, és az 

idén már hatvanöt fiatalt küldtek a szórványközösségekhez. A szórványközösségek 

megerősítését célzó programnak köszönhetően egyes területeken újraindultak a magyar 

iskolák, a magyartanítás, szórványközpontokat hoztak létre, új egyesületek kezdték meg 

működésüket - mondta. Az államtitkár szintén sikeresnek értékelte a diaszpórát segítő Kőrösi 

Csoma Sándor-programot, amely 47 ösztöndíjassal indult, s számuk mostanra 115-re nőtt. 

Rámutatott: a legfontosabb feladat az intézményrendszer megőrzése és továbbfejlesztése és 

ennek sarokköve az oktatás fejlesztése. 

 

Rétvári Bence: százezrek vettek részt eddig a Határtalanul! programban 
2017. november 15. – MTI, Magyar Idők 

Csaknem kétszázezer magyar diák vett részt 2013 óta a Határtalanul! programban – mondta 

Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára 

szerdai, budapesti sajtótájékoztatóján. A programban magyarországi iskolák hetedikes 

tanulói az állam támogatásával vehetnek részt osztálykiránduláson a szomszédos országok 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k
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magyarlakta területein. A program arra is lehetőséget ad, hogy a 9. évfolyamos gimnáziumi, 

szakközépiskolai és szakiskolai osztályok egy közösen megvalósítandó projekt keretében 

együttműködjenek egy hasonló életkorú, határon túli magyar gyerekekből álló osztállyal.  

 

A szórványmagyarság a magyar kultúra védőbástyája 
2017. november 15. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu 

A szórványmagyarsághoz tartozók az utolsó bástyái, hű őrzői a magyar kultúrának, ezért a 

kormányzat számos programmal támogatja megmaradásukat – jelentette ki a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Szilágyi Péter a magyar 

szórvány napján a Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén hangsúlyozta: anyanyelvünk 

megtartása egyet jelent életben maradásunkkal, ezért ez az anyaországban élőknek is elemi 

feladatuk. Az igazi küzdelmet azonban nem az anyaországban élő magyarok vívják a nyelv 

megtartásáért, hanem a határainkon túlra szakított honfitársaink, közülük is elsősorban a 

szórványban élők - tette hozzá a politikus. 

 

Demokrácia 1x1: Vetélkedő középiskolás diákok számára 
2017. november 16. – Vajdaság MA 

A Nemzeti Választási Iroda és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

Demokrácia 1x1 2017 címmel vetélkedőt hirdetett Kárpát-medencei középiskolás diákok 

számára. A verseny célja, hogy a fiatalok átfogó ismereteket szerezzenek a demokratikus 

intézmények működéséről, a választási rendszer alapvető szabályairól, valamint olyan egyéb 

témakörökről, mint az emberi jogok, állampolgárság, választási rendszer, nemzetközi 

intézmények. A vetélkedőn 14-18 éves erdélyi, felvidéki, vajdasági, kárpátaljai, horvátországi 

és muravidéki magyar tanítási nyelvű középiskolába járó diákok, négyfős csapatokkal vettek 

részt, három fordulóban. Az első forduló, helyi szinten a jelentkező diákok középiskolájában 

került megrendezésre, amelyet egy régiós szintű forduló követ, ahonnan a továbbjutó 

csapatok Budapesten mutatkozhatnak be a harmadik és egyben utolsó forduló keretében. 

 

Átadták a Bethlen Gábor Alapítvány idei díjait 
2017. november 15. – MTI, Magyar Idők,   

Átadták szerdán Budapesten a Bethlen Gábor Alapítvány (BGA) idei kitüntetéseit: a Bethlen 

Gábor-díjat, a Márton Áron-emlékérmet, a Tamási Áron-díjat és a Bethlen Gábor kutatói 

ösztöndíjat. A Székelyföld jövőjéért ösztöndíjat 2017-ben nem ítélték oda. Bethlen Gábor-

díjat kapott Csáky Pál író, a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának európai parlamenti 

képviselője. Méltatásában Lezsák Sándor, az Országgyűlés fideszes alelnöke, a BGA 

kuratóriumának elnöke azt mondta, a kitüntetett íróként mindig tematizálta a mai 

Szlovákiában őshonos magyarságot, politikusként pedig fáradhatatlanul küzdött annak 

hátrányos megkülönböztetése ellen, fellépett kisebbségi jogainak érvényesítéséért. 

Munkássága eljutott arra a csúcsra, hogy a magyarság minőségi, eredményes szolgálatáért 

Bethlen Gábor-díjban részesüljön - jelentette ki. 
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A magyar szórvány napja - Ünnepség a Magyarság Házában 
2017. november 15. – MTI  

A magyar szórvány napja alkalmából kulturális fesztivált rendeznek szerdán a Magyarság 

Házában Budapesten - hangzott el az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában. A 

Találkozások napja elnevezésű, egész napos rendezvényre, melynek díszvendége ebben az 

évben Kárpátalja, az összes külhoni magyar régióból érkeznek vendégek, köztük 156 diák, 

őstermelő, helyi gazdálkodó vesz részt a programokon - ismertette Csibi Krisztina főigazgató. 

A Magyarság Háza vendége lesz Felvidék, Kárpátalja, Moldva, Erdély, Vajdaság és Muravidék 

szórványmagyarsága. 

 

Az RMDSZ a marosvásárhelyi katolikus gimnázium újraalapításáról szóló 
törvénytervezetet iktatott  
2017. november 15. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika, hirado.hu, MTI, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi katolikus gimnázium újraalapításáról szóló törvénytervezetet iktatott az 

RMDSZ. „Az a cél, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium már jövő tanévben 

elkezdhesse működését. Ennek érdekében törvénytervezetet dolgoztunk ki, és iktattunk ma a 

képviselőházban, amely lehetővé teszi az iskola újraalapítását” – nyilatkozta Szabó Ödön 

RMDSZ-es képviselő, a Szövetség oktatásügyi szakpolitikusa szerdán. A képviselőház 

oktatásügyi bizottságának alelnöke elmondta: a törvénytervezet lehetővé tenné az új 

osztályokba való beiratkozást, de az áthelyezett osztályokat is visszavenné az újraalapított 

tanintézmény. A jogszabálytervezet a tanárok és az adminisztratív személyzet helyzetét is 

megoldaná, hiszen rendelkezik azok átvételéről – mutatott rá az RMDSZ-es képviselő, majd 

hozzátette: a tervezet a tanintézmény jogi státuszát is rendezné, az iskola állami 

finanszírozását törvényi szintre emelné, és előírná a tanintézmény városi iskolahálózatba való 

integrálását. 

 

Az RMDSZ nem támogatja a kormány elleni bizalmatlansági indítványt 
2017. november 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor úgy nyilatkozott, hogy bár az Adótörvénykönyv módosításait a kormány 

túlságosan radikális módon akarja bevezetni, az RMDSZ-es törvényhozók nem fogják 

támogatni a PNL és az USR által kezdeményezett, kormány elleni bizalmatlansági indítványt, 

számol be a digi24.ro. Kelemen Hunor elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán találkozott 

Raluca Turcannal és Iulian Dumitrescuval, akikkel közölte, hogy először az RMDSZ és a PNL 

közötti kapcsolatokat kell megerősíteni, mivel a két párt között az elmúlt időszakban nagyon 

rosszul alakult a viszony, és hogy a bizalmatlansági indítvány kezdeményezése jelen esetben 

nem kivitelezhető, mivel a PSD és az ALDE stabil többséggel rendelkezik a parlamentben.  
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Az örök Adyt ünneplik: háromnapos megemlékezéssorozat három partiumi 
helyszínen 
2017. november 15. – Krónika 

Ady Endre születésének 140. évfordulóján háromnapos megemlékezéssorozatot tartanak 

három helyszínen. A Szatmárnémetiben, Érmindszenten és Nagykárolyban szervezett, 

csütörtökön kezdődő eseményeken irodalmárok, politikusok, egyházi személyiségek értékelik 

a költő életművét, jelentőségét. 

 

Letették a bölcsőde alapkövét 
2017. november 15. – Bihari Napló 

Szerda délután a Királyhágómelléki Református Egyházkerület székházának udvarán 

lefektették az ott megépülő magyar bölcsőde alapkövét, mely reményeik szerint jövő ősztől 

működhet. Az időkapszulát Grezsa István kormánybiztos, Csűry István püspök, és Pásztor 

Sándor megyei tanácselnök helyezték el, valamint az alapkőletételnél közreműködött még 

Kecskés Edit, a Csillagocska óvoda vezetője, Szabó Ödön, a megyei RMDSZ ügyvezető elnöke, 

Dénes István Lukács esperes és Farkas Zsolt előadótanácsos is. Grezsa István kormánybiztos 

azt nyilatkozta: a Magyar Kormány Kárpát-medencei bölcsőde- és óvoda fejlesztési 

programjának partiumi részéről van szó, mely ha nem számítjuk a gazdaságfejlesztési 

projektek alapjait, akkor a legnagyobb költségvetésű most futó nemzetpolitikai program. 

 

Már csak az államfőn múlik: megfosztják Kelemen Hunort a Románia Csillaga 
érdemrendtől 
2017. november 15. – maszol.ro, transindex.ro 

A Románia Csillaga érdemrend becsületbírósága szerdán úgy döntött: azt javasolja az 

államfőnek, hogy vonja vissza az állami elismerést Kelemen Hunortól, az RMDSZ elnökétől. 

Ezt a testület vezetője, Costin Georgescu jelentette be az Antena3 hírtelevízióban. A 

becsületbíróság hét tagja közül öten szavaztak az érdemrend visszavonása mellett, egy 

tartózkodott, egy pedig nem volt jelen az ülésen. Costin Georgescu indoklása szerint azért 

döntöttek így, mert szerintük Kelemen Hunor nem tartja tiszteletben Románai nemzeti 

ünnepét, december elsejét, és ezáltal megszegte az alkotmányt. 

 

Nem tűzhette ki a címeres magyar lobogót az MPP a sepiszentgyörgyi parkban 
2017. november 16. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Megakadályozta a Kovászna megyei prefektúra és a csendőrség tegnap délután, hogy a 

Magyar Polgári Párt (MPP) képviselői felvonják a címeres magyar lobogót a sepsiszentgyörgyi 

Erzsébet parkban. Az alakulat a magyar országzászló 75 évvel ezelőtti, sepsiszentgyörgyi 

felvonásának emlékére szervezett kültéri történelmi kiállítást a városi parkban, melyen több 

százan vettek részt, a zászlófelvonás azonban elmaradt. Kulcsár-Terza József megyei MPP-

elnök a Krónikának elmondta, Antal Árpád polgármesterrel együtt átiratot kaptak a 

prefektúrától és a csendőrségtől, melyben felszólították őket, fújják le a rendezvényt, 

különben irredentizmussal, terrorizmussal vádolják meg őket. 
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Egynyelvű irányjelző táblákat helyeztek ki a Maros megyei Székelyberén 
2017. november 16. – Krónika 

Újabb visszás állapotra hívta fel a figyelmet a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség 

Mozgalom (Cemo), melynek aktivistái a színmagyar Székelyberében kihelyezett új irányjelző 

táblák egynyelvűségét tették szóvá. A civil aktivisták Maros megye legmagyarabb vidékére 

látogattak el, Székelyberébe és a hozzá tartozó öt településre. A községközpont azon a 

Nyárádszeredát Sóváraddal összekötő megyei úton fekszik, melyet két és fél évvel ezelőtt 

tettek járhatóvá. A földcsuszamlás miatt évtizedekig csak traktorok által használt utat 

leaszfaltozták, és a megyében elsőként mindenütt kétnyelvű irányjelző táblákkal látták el. A 

szalagvágáson részt vevő Ciprian Dobre egykori liberális megyei tanácselnök a normalitás 

jelének nevezte a térségben használt kétnyelvűséget. Ehhez képest huszonhét esztendős 

visszalépést jelent a Székelybere területén nemrég elhelyezett táblák egynyelvűsége. 

 

Iskolaalapító csendestársak felelőssége 
2017. november 16. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az RMDSZ nem verte nagy dobra a körvonalazódó megoldást, 

de az első lépést elősegítő képviselőházi szavazás legalább megerősítette, hogy a szövetség 

„rajta van az ügyön”. No meg az is igazolást nyert, hogy a kormány fő erejét adó 

Szociáldemokrata Párt egyelőre tartja magát – a Budapest ellentmondást nem tűrő 

nyomására – tett ígéretéhez, miszerint rendezi a vásárhelyi iskolaügyet. Az intézkedést övező 

csenddel nyilván azt szeretnék elkerülni, hogy a törvénymódosítás nacionalista hőbörgés 

tárgyává váljon, és újfent meghátrálásra kényszerítse a PSD-t egy „magyar ügyben”.  A taktika 

okos politizálásra vall, ám a titkolózás hátulütője, hogy újabb és újabb kérdéseket vet fel – 

csak remélni tudjuk, hogy a törvénytervezet kidolgozói minden eshetőségre, a veszélyekre is 

gondoltak”. 

 

Tarvágás a Hargitán 
2017. november 16. – Heti Válasz 

Méregzöld mesék című filmjével nyerte meg a közelmúltban a XVII. Lakiteleki Filmszemle 

fődíját. Szabó Attila székelyudvarhelyi rendező az erdélyi erdőmaffia történetét dolgozta fel. 

(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2017. november 17-i számában olvasható) 

 

MKP: elítéljük a kicsinyes politikai tisztogatást 
2017. november 15. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Magyar Közösség Pártja elítéli a közigazgatási intézményekben végzett politikai 

tisztogatásokat, és felszólítja Stubendek László komáromi polgármestert, döntéseinél ne 

gazdasági érdekcsoportok, hanem az őt megválasztó polgárok érdekeit tartsa szem előtt. 

Stubendek László, Komárom város polgármestere kedden  felmentette hivatalából Knirs Imre 

alpolgármestert. A megyei választásokon Knirs Imre a Magyar Közösség Pártja Komáromi 
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Helyi Szervezete vezetésének szisztematikus aknamunkája ellenére nagyon jól teljesített, s 

alpolgármesterként mindössze 19 szavazattal maradt le a regnáló polgármester mögött – 

emlékeztetett portálunkhoz eljuttatott nyilatkozatában a Magyar Közösség Pártja, hozzátéve, 

a kicsinyes, személyeskedő bosszú nem váratott sokáig magára. 

 

Knirs Imre a Felvidék.ma-nak a visszahívásáról: a politika mocsara bugyogott föl 
2017. november 15. – Felvidék Ma 

„...itt nem ellenfél az ellenféllel küzd, szemtől szemben, hanem egyszerűen a politika mocsara 

bugyogott föl. Sok mindenkit zavarok, mert nyílt vagyok, és kimondom, amit gondolok. 

Kimondom, ha tehetetlen valaki, kimondom, ha azt sem tudja valaki, hogy mit is csinál és 

kimondom, ha valaki álnok módon áskálódik. Úgy néz ki, zavartam egyesek köreit, mert 

olyan beruházást akarok hozni Komárom főterére, amire eddig nem voltak képesek, és úgy 

néz ki, hogy egyesek személyes ambíciója minden érdeket felülír.” 

 

Stubendek nyilatkozata Knirs visszahívása kapcsán 
2017. november 15. – bumm.sk 

Stubendek László polgármester december elsejei hatállyal visszahívja az alpolgármesteri 

posztról Knirs Imrét, az önkormányzat irányítását egy helyettessel képzeli el a jövőben. 

Döntésének gazdasági és személyes okai is vannak. „Knirs Imrével ugyan együtt indultunk a 

választásokon, de az elmúlt időszakban más elképzeléseink voltak több témakörben. A 

vezetésnek egységesnek kell lennie, a széthúzás nem a város javát szolgálja. Knirs Imre 

stratégiai kérdésekben sokszor nem támogatta a hivatalt. Megnevezhetném például az új 

vagyongazdálkodási alapelveket, amit nem szavazott meg, és emiatt nem lettek elfogadva. Ő 

volt az egyetlen képviselő, aki a rég nem látott mértékű útfelújítások ellen szavazott” – 

nyilatkozta Stubendek. 

 

Meggyőző volt Menyhárt József első pártelnöki megmérettetése 
2017. november 15. – Felvidék Ma 

A november 4-én tartott megyei választások jelentették a tisztújítás utáni Magyar Közösség 

Pártja választópolgárok általi első megmérettetését. A pártelnök Menyhárt József 

nyékvárkonyi lakosként a Dunaszerdahelyi járásban szállt ringbe a Nagyszombat megyei 

képviselői mandátumért. Tekintsük át a járás településeinek választási eredményeit települési 

lebontásban. 

 

Milyen megyerendszerre lenne szükség Szlovákiában? 
2017. november 15. – hirek.sk 

A nemrég zajlott megyei választások kapcsán több szlovákiai vezető politikus hallatta 

véleményét a jelenlegi megyerendszer hiányosságai, s annak esetleges módosítása kapcsán. 

Akadtak, akik a megyék számán, mások azok hatáskörein változtatnának, sőt, vannak 

nézetek, amelyek szerint a megyei felosztás teljesen fölösleges. Minderről Őry Pétert, a 

Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsának elnökét kérdeztük. 
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Visszautasíthatatan ajánlat? Biztossá válhat az MKP jelenléte a parlamentben 
2017. november 15. – Körkép 

Igor Matovič visszautasíthatatlan ajánlatot tett az MKP számára. A javaslat a Smert elutasító 

Most-Hidas választókat is elgondolkodtathatja. Az OĽaNO elnöke kedden este a DenníkN 

által szervezett ellenzéki fórumon arról beszélt, hogyan lehet leváltani a Smer – SNS – Most-

Híd kormányt. Mint elmondta, a magyar szavazatokra is szükség van ahhoz, hogy a Robert 

Fico vezette kormányt le lehessen cserélni. Igor Matovič szerint segítő kezet kell nyújtani a 

Magyar Közösség Pártjának ahhoz, hogy visszakerüljön a parlamentbe. 

 

Pénzügyekről tárgyalt a Vajdasági Képviselőház 
2017. november 16. - Pannon RTV 

Pénzügyi témák határozták meg a Tartományi Képviselőház mai ülésének napirendjét: 

megvitatták az idei költségvetés háromnegyed évi jelentését és a Tartományi Garanciaalap 

tavalyi üzleti beszámolóját. Idén a tartományi büdzsé bevételi oldalát 62 milliárd dinárra 

méretezték, és az év első kilenc hónapjában 45 milliárdot költöttek el. Úgy tervezték, hogy 67 

milliárd dinárt költ majd el a tartomány, de a kilenc hónap alatt a kiadások mindössze 41 

milliárdot tesznek ki. A mostani helyzet szerint tehát a költségvetésnek négymilliárdos 

többlete van. 

 

Felújították a kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület székházát 
2017. november 15. – Pannon RTV 

A magyarkanizsai önkormányzat és a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság támogatásával 

mintegy 1 740 000 dinár értékű felújítást végeztek el a művelődési otthonon. A támogatásnak 

köszönhetően megújult a színpad, az öltöző, valamint két kísérő helyiség is. Az egyesület 

keretein belül jelenleg egy népdalkör, egy néptánccsoport, egy kézműves műhely és egy 

kézimunka szakosztály tevékenykedik. 

 

Kispiac: Lépésről lépésre újul meg a falu Művelődési Otthona 
2017. november 15. – Pannon RTV 

A külső felújítások után az idei évben a belső felújításokra került sor, olyan termeket sikerült 

felújítani az épületben, amelyekre nagy szüksége volt a Jókai Mór Művelődési Egyesületnek. 

A legsürgősebb a színpad felújítása volt, mert már attól lehetett tartani, hogy leszakad a 

táncosok alatt. A színpad mellett felújításra került az öltöző és két kísérőhelyiség is. 

 

Bemutatták a nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskola tornatermének 
tervét 
2017. november 15. – Vajdaság MA 

A nagybecskereki Sonja Marinković Általános Iskolában bemutatták a leendő tornaterem 

tervrajzát, amelyet a városi ARS Forma projektiroda készített el. Jelena Jenovay 

iskolaigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, akik között volt Madarász Gyula az MNT 
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http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/11/15/visszautasithatatan-ajanlat-biztossa-valhat-az-mkp-jelenlete-parlamentben
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21935/Kispiac-Lepesrol-lepesre-ujul-meg-a-falu-Muvelodesi-Otthona.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21936/Bemutattak-a-nagybecskereki-Sonja-Marinkovic-Altalanos-Iskola-tornatermenek-tervet.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21936/Bemutattak-a-nagybecskereki-Sonja-Marinkovic-Altalanos-Iskola-tornatermenek-tervet.html
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képviseletében, Kovács Elvira parlamenti képviselő, Puskás János, a Vajdasági Pedagógiai 

Intézet igazgatója, msgr. Gyuris László plébános, Željko Popov, a városi Műemlékvédő Intézet 

képviselője, továbbá az iskola dolgozói, az iskolaszék, a szülői tanács, a diákparlament 

képviselői. 

 

Zenta: Nagy az érdeklődés a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium iránt 
2017. november 15. – Vajdaság MA 

Továbbra is nagy az érdeklődés a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium iránt, amelynek 

illetékesei ma délelőtt nyílt napot tartottak annak érdekében, hogy ilyen módon ismertessék 

meg a leendő diákjaikat, illetve azok hozzátartozóit azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az 

intézmény kínál a továbbtanulni vágyó fiatalok számára. 

 

Magyar támogatással újítják fel a megyei gyermekkórház tetőszerkezetét 
2017. november 15. – Kárpátalja 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusán hétfőn, november 13-án került sor annak a 

támogatási megállapodásnak az aláírására, amely lehetővé teszi a Kárpátaljai Megyei 

Gyermekkórház 57 betegágyas fertőző részlege tetőszerkezetének felújítását. Az épület a 

jégverés következtében károsodott, a tető szerkezeti elemei jelentős javításra, a fedőanyag 

pedig sürgős cserére szorul. A munkák mielőbbi elvégzésére az egészségügyi intézmény 

vezetősége támogatást kért a magyar kormánytól. Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztos pozitív döntést hozott a támogatási igénnyel 

kapcsolatosan. 

 

Nyelvvizsgaközpont nyílt Ungváron 
2017. november 15. – Kárpátalja 

Hétfőn, november 13-án az Ungvári Nemzeti Egyetemen (UNE) megnyitották a Pécsi 

Egyetem ECL Nyelvvizsgarendszer Nemzetközi Magyarországi Központjának Ungvári 

Fiókintézményét. A pécsi és az ungvári felsőoktatási intézmény közötti megállapodás alapján 

az Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetben (UMOTI) angol, német, francia, orosz, 

ukrán, cseh, szlovák, román és magyar nyelvekből lehet majd ECL rendszerű nemzetközi 

nyelvvizsgát tenni a jövőben. 

 

Csúfot űztek az ungvári Petőfi-szoborból 
2017. november 15. – Kárpátalja 

Újra vandálok céltáblájává vált az Ungváron lévő Petőfi-szobor. Ezúttal nem 

megcsonkították, hanem egy koszos, szakadt pulóvert húztak rá – tudatja velünk Ivan 

Danatsko Facebook-felhasználó. Magyarország Ungvári Főkonzulátusa levélben 

magyarázatot kér a megyei közigazgatástól az ügy kapcsán. 
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Élő történelemóra a Rákóczi-főiskolán 
2017. november 15. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete diákjainak 

szerveztek élő történelemórát november 14-én. A fegyver- és viselettörténeti bemutatóval 

tarkított élménypedagógiai előadást a magyar hadtörténet egyik kiváló kárpátaljai szakértője, 

Kész Barnabás tartotta. A Rákóczi-főiskola történésze, pedagógusa a huszárság történetét és 

életmódját mutatta be. A rendhagyó történelemórát viselet- és fegyverbemutató színesítette. 

 

A reformáció ünnepe Szentlászlón 
2017. november 15. - Népújság 

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmán hálaadó istentisztelettel, emléktábla-avatással és 

kiállítással ünnepeltek Szentlászlón. A református templomban vasárnap délelőtt hálaadó 

istentiszteletet tartott a helyi gyülekezet, melyet magasrangú egyházi méltóságok celebráltak. 

Először Szakál Péter, az Őrségi Egyházmegye esperese olvasott fel a Bibliából, majd Steinbach 

József püspök a reformáció kapcsán hirdetett igét. 

 

Fiatal magyar írók felolvasóestje 
2017.november 15. - volksgruppen.orf.at 

November 14-én egy kétnyelvű felolvasóestre hívta az irodalom iránt érdeklődő közönséget a 

Fiatal Írók Szövetsége Bécsben. A Bécsi Egyetem Finnugor tanszékének és az Ausztriai 

Magyar Kutatóintézetnek a támogatásával az író-olvasó találkozón a Hof 7-ben Lesi Zoltán és 

Korpa Tamás költők mutatták be legújabb versesköteteiket. 

 

A kultúra jelentősége a turizmusban 
2017. november 15. – volksgruppen.orf.at 

„A művészet és a kultúra jelentősége a turizmusban” címmel rendezett pódiumbeszélgetést a 

Club Pannonia a bécsi Collegium Hungaricumban. A meghívott vendégek között volt Gosztola 

Anita, a Wiener Christmas Salon tulajdonosa, Kovács Balázs, a Magyar Turizmus Zrt. egykori 

bécsi vezetője, a GD Consulting e. U. tulajdonosa és Ortner Christian a Bécsi Hadtörténeti 

Múzeum igazgatója.  

 

Ökumenikus imaóra Németóváron 
2017. november 15. – volksgruppen.orf.at 

forrás: volksgruppen.orf.at 

Az „Europa”-Club bécsi magyar egyesület idén is megemlékezett - magyarországi és 

szlovákiai magyarokkal közösen - Bad Deutsch Altenburgban/Németóvárott az idegenben 

nyugvó szomorú és drámai körülmények közt meghalt magyarokról. 

 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/elo-tortenelemora-a-rakoczi-foiskolan/
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/3896-a-reform%C3%A1ci%C3%B3-%C3%BCnnepe-szentl%C3%A1szl%C3%B3n.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2878390/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2878404/
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Báloztak az erdélyi magyarok 
2017. november 15. – volksgruppen.orf.at 

Immár több, mint három évtizede működik az Erdélyi Magyarok Ausztriai Egyesülete 

(EMAE) távol hazájuktól, Ausztriában. Legfontosabb rendezvényeik közé tartoznak a bálok, a 

farsangi illetve a szüreti bál. Utóbbit az elmúlt szombaton rendezték meg Kópházán. 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 15. – Kossuth Rádió 

 

Délvidéken másodszor szervezték meg a magyar szórvány napját 

Délvidéken másodszor szervezték meg a magyar szórvány napját. A szórványban élők 

művelődési egyesületei mutatkoztak be, majd kerekasztal beszélgetést tartottak. A Határok 

nélkül tudósítójának összeállításában a résztvevők közül elsőként  Bodó Barnát neves erdélyi 

szórványkutatót halljuk. 

 

Beszélgetés Duray Miklóssal 

2009-ben az akkor még Magyar Koalíció Pártja mellett működő Duray Miklós vezette 

szórványműhely véglegesítette a Felvidéki szórványstratégia javaslatot. Az elkészített 

dokumentum a Tömbből szórványba címet kapta, hogy ezzel is felhívja a figyelmet, hogy a 

szórványkérdés elhanyagolása végül a tömbmagyarság szórványosodásához vezethet. De mi a 

helyzet napjainkban? – kérdezte a stratégia megalkotóját, Duray Miklóst a Határok nélkül 

riportere. 

 

25 éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szórvány programja 

25 éves a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség szórvány programja. A szervezet 

közreműködésével az elmúl negyed században sorra nyíltak az iskolák, óvodák, és a vasárnapi 

iskolák. A 25 intézményből álló szórványoktatási hálózatban nagy a tanárhiány. A 

pedagógusszövetség most havi 100 ezer forintos ösztöndíjjal próbálja a szórványba csalogatni 

a magyarul tanító pedagógusokat.  
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A dél-bihari szórványba a magyarországi székhelyű Vasárnapi Iskola Alapítvány 

önkéntesei járnak tanítani 

A dél-bihari szórványba a magyarországi székhelyű Vasárnapi Iskola Alapítvány önkéntesei 

járnak tanítani. A mozgalom 12 évvel ezelőtt indult, jórészt a partiumi szórvány települések -a 

többségében román tannyelvű iskolába járó magyar gyermekeknek tartanak hétvégi 

foglalkozásokat. 

 

Mezőség - A Holt-tenger tükrében, Tóvidék Szórványmagyarság - ezzel a címmel 

jelent meg Váradi Péter Pál fotográfus és Lőwey Lilla író honismereti albuma 

Mezőség - A Holt-tenger tükrében, Tóvidék Szórványmagyarság - ezzel a címmel jelent meg 

Váradi Péter Pál fotográfus és Lőwey Lilla író honismereti albuma, amelyet kedden este 

mutattak be Marosvásárhelyen, a Bernády Házban. A kötet 30 települését mutatja be, 

néprajzi és kultúrtörténeti nevezetességeivel, valamint neves íróival és személyiségeivel 

együtt. Címét Makkai Sándor Holttenger című regénye ihlette - mondja Lőwey Lilla. 

 

Magyar élet a Bánságban –  fotó- és videópályázatot a Bánsági Közösségért 

Egyesület és az RMDSZ Temes megyei szervezete 

Magyar élet a Bánságban címmel hirdetett fotó- és videópályázatot a Bánsági Közösségért 

Egyesület és az RMDSZ Temes megyei szervezete. A beérkezett pályamunkákból a zsűri által 

kiválasztott legjobb 14 fotót a Magyar Szórvány Napja alkalmával mutatták be a temesvári 

Csiky Gergely Színház   előcsarnokában.  

 


