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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi Árpád János szakképzés-fejlesztési eszközöket adott át a kárpátaljai 
Makkosjánosiban 
2017. november 20. – MTI, Magyar Idők, Kormány.hu, Vajdaság Ma, 444.hu, Webrádió, 

hirado.hu 

A szakoktatást szolgáló, korszerű két teherautót adott át Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára közel 20 millió forint értékben 

hétfőn a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program keretében a Beregszász melletti 

Makkosjánosiban a helyi mezőgazdasági líceumnak. Az átadási ünnepségen mondott 

beszédében Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy erősíteni kell a szakképzést Kárpátalján. 

Jó lenne, ha a tanulók fele szakképzésben részesülne olyan szakmákban, amelyekre van 

kereslet, hogy a szülőföldön tudjanak maradni – tette hozzá. Megjegyezte, nagyon fontos, 

hogy a fiatalok Kárpátalján maradjanak, mert a megélhetési nehézségek miatt jelentős a 

régióból az elvándorlás. „A makkosjánosihoz hasonló fejlesztésekkel a vállalkozásokat is 

segítjük, amelyek munkát adnak az embereknek” – mutatott rá. 

 

Megújult a küküllővári református templom 
2017. november 20. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Vasárnap hálaadó istentisztelet keretében áldották meg a Fehér megyei szórványtelepülés 

megújult református templomát. „Mi itt, Erdélyben nem bontjuk le a templomainkat, hanem 

megtöltjük élettel. Ez azt mutatja, hogy lelkiekben sokkal gazdagabb közösség vagyunk, mint 

a nyugat-európai társadalmak. A közösség megtartó erejét tudjuk most példaként felmutatni 

nekik, és közben arra biztatjuk őket, hogy érdemes hinni és örülni Istennek” – mondta 

ünnepi beszédében Sógor Csaba Küküllőváron. A küküllővári református közösség számára 

rendkívüli jelentőséggel bíró ünnepségen az RMDSZ európai parlamenti képviselője 

elmondta: a reformáció 500. évfordulója kapcsán az Európai Parlamentben is igyekeztek 

olyan programokat szervezni, ahol a keresztény értékekre irányíthatták a figyelmet. 

 

Átadták a Junior Prima-díj sajtó kategóriájának elismeréseit 
2017. november 20. – MTI, Magyar Idők, gondola.hu  

Hatan vehették át az idén sajtó kategóriában a Junior Prima-díjat hétfőn Budapesten, idén 

először határon túliakat is lehetett jelölni. Az átadóünnepségen Krizsán László, a díj mecénási 

feladatait 2014 óta ellátó KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója kiemelte: nagy az érdeklődés az 

elismerés iránt. Mint mondta, a 37 jelöltből 28-an jutottak be a második fordulóba, közülük 

választotta ki a széles körből válogatott zsűri a győzteseket.  Megemlítette: idén először 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/potapi-arpad-janos-szakkepzes-fejlesztesi-eszkozoket-adott-at-a-karpataljai-makkosjanosiban
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/potapi-arpad-janos-szakkepzes-fejlesztesi-eszkozoket-adott-at-a-karpataljai-makkosjanosiban
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/88813-megujult-a-kukull-vari-reformatus-templom
http://magyaridok.hu/belfold/atadtak-junior-prima-dij-sajto-kategoriajanak-elismereseit-munkatarsunkat-dijaztak-2476816/
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indulhattak a kétmillió forintos pénzdíjjal is járó versenyben határon túli magyar pályázók, 

akik közül ketten is átvehették az elismerést.  

 

Erdélyi magyar érték lett a vallásszabadság törvénye 
2017. november 20. – Krónika 

Erdélyi magyar értékké nyilvánították a vallásszabadság törvényét. Az 1568-as tordai 

országgyűlés által Európában elsőként kihirdetett vallásszabadságról szóló jogszabály 

hungarikummá is válhat. A Magyar Unitárius Egyház az 1568-as tordai országgyűlésen 

megszavazott vallásszabadság törvényének felvételét kérte az Erdélyi Magyar Értéktárba. A 

bizottság úgy döntött, hogy erdélyi magyar értékké nyilvánítja a vallásszabadság törvényét, 

valamint a felterjesztés kibővítése után benyújtja azt a Hungarikum Bizottsághoz” – 

hangsúlyozta Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke, az RMDSZ 

kultúráért felelős ügyvezető alelnöke. Mint fogalmazott, az 1568-as országgyűlés Európában 

elsőként a tordai katolikus templomban hirdette ki a vallásszabadságot, ez a momentum a 

Kárpát-medencei magyarság közös értéke, ezért remélik, hogy hungarikummá is válhat. 

 

Egyre kevésbé szeretnek minket a románok. Összeraktuk, miért 
2017. november 20. – transindex.ro 

Egyre nagyobb a társadalmi távolság a románok és a magyarok között – ez olvasható ki az 

Elie Wiesel Intézet által rendelt felmérésből, amelynek kisebbségekre vonatkozó adatait a 

Transindexen is ismertették részletesen. A Diszkrimináció-ellenes Tanács (CNCD) elnökével, 

Asztalos Csabával, János Réka pszichológussal és Péter László szociológussal beszélgettek az 

előítéletekről.  

 

A zarándokturisták fogadására készülnek Hargita megyében 
2017. november 20. – maszol.ro 

A Hargita megyei Mária Út fejlesztése és rehabilitációja címmel pályázott nemrégiben az 

Erdélyi Mária Út Egyesület azzal a céllal, hogy 2018 pünkösdjére jól kiépített, biztonsági és 

turisztikai szempontból is megbízható 100 kilométeres zarándokút alakítsanak ki. A pályázati 

program hivatalosan hétfőn indult el, amelynek kapcsán az érintettek bemutatták az eddigi 

megvalósításokat. 

 

A szórvány sokat tehet a nemes cél érdekében 
2017. november 20. – Nyugati Jelen 

A szórvány is támogatja az európai kisebbségvédelmi kezdeményezést és az aláírásgyűjtő 

kampány idején hozzájárul a maga részével a Minority SafePack sikeréhez – fogalmazott 

Winkler Gyula Déván a Hunyad Megyei Képviselők Tanácsának ülésén. „2017 a közösségi 

rendezvények éve volt Hunyad megyében, ezt sikeres kezdeményezésként könyvelhetjük el, 

ugyanis amellett, hogy megtartottuk a hagyományossá vált rendezvényeinket, sikerült olyan 

kulturális ajánlatot összeállítani, amely nemcsak a Magyar Napok idején, hanem egész évben 
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megmozgatta a magyar közösséget” – értékelte Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad megyei 

elnöke, aki elmondta, az év hátralevő részében a szervezet legfontosabb kihívása az európai 

kisebbségjogi kezdeményezést támogató aláírások összegyűjtése.  

 

Felerősödött a magyarellenes kampány Ukrajnában 
2017. november 20. – Bihari Napló 

Az RMDSZ Nőszervezet koordinálásában november 17-18-án Nagyváradon tartották I. 

fórumukat a Kárpát-medencei néppárti magyar politikai nőalakulatok. Dr. Juhász Hajnalka 

nemzetközi jogász is előadást tartott. 

 

Még a versenytárgyalást sem hirdette meg a minisztérium a 
tankönyvfordításokra 
2017. november 21. – Krónika 

Hátrányos helyzetben vannak a magyar iskolába járó ötödikes diákok, ugyanis míg román 

tagozatos kollégáik a napokban végre kézhez kapják a tanév eleje óta késlekedő tankönyveket, 

ők azt sem tudják, meddig kell még várniuk az anyanyelvükre lefordított kiadványokra, 

ugyanis még a versenytárgyalást sem hirdették meg. A kisebbségi államtitkár szerint mindez 

nem a tárcától függ. A krónikus tankönyvhiány ugyanakkor nem új keletű, a harmadik és a 

negyedik osztályban is sok kiadvány hiányzik, de a felsőbb évfolyamokon sem sokkal jobb a 

helyzet. 

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal a magyar megmaradásért 
2017. november 20. – hirek.sk 

Az óvodafejlesztési program első körében a Felvidékre 6,3 milliárd forint jutott, ami egy főre 

vetítve a legmagasabb összeg a külhoni magyar közösségek vonatkozásában. Kiss Beáta, az 

MKP oktatási alelnöke a hirek.sk-nak elmondta, három forrás állt rendelkezésre ahhoz, hogy 

meghatározzák, mely intézmények felújítására, fejlesztésére kerüljöb sor: „Amikor még Pék 

László volt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) az elnöke, készült egy 

anyag, amelyben a Nemzetpolitikai Államtitkársággal együttműködve az egész ország 

területére vonatkozólag feldolgozták a magyar nyelvű oktatási és nevelési intézmények 

helyzetét. A másik szintén nagyon lényeges forrás az, hogy az SZMPSZ a program első 

hulláma előtt egy felmérést készített, amely során megszólította az összes magyar óvodát, 

s azok igazgatóitól arra vonatkozó visszajelzést kért, hogy azok hol milyen állapotban vannak. 

A harmadik forrást pedig az jelentette, hogy a környezetünkben is ilyen jellegű információkat 

gyűjtöttünk. Az SZMPSZ és az MKP együttműködése folytán kialakult egy lista, amelyet 

eljuttattunk a Nemzetpolitikai Államtitkársághoz. 

 

Súlyos területfejlesztési diszkrimináció 
2017. november 20. – Felvidék Ma, hirek.sk 
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Az Európai Unióban a Leader társulások, a helyi akciócsoportok (HACs) jelentik a vidék- és 

területfejlesztés egyik leghatékonyabb formáját. 2016-ban, a parlamenti választás hetében 

döntöttek az akkor még kizárólag Smer irányítású mezőgazdasági minisztériumban arról, 

hogy mely helyi akciócsoportok, kistérségi társulások jutnak a Leader országos hálózatába - 

emlékeztet Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke. 

 

Menyhárt József a Körképnek: Célunk, felkerülni a jobboldali együttműködés 
sakktáblájára 
2017. november 20. – Körkép 

„Azt kell mutatnunk, hogy ránk számíthat a magyarság, valamint azt, hogy van elképzelésünk 

arról, hogyan javíthatnánk az emberek életszínvonalát, hogyan lehet küzdeni a régiók 

leszakadása ellen, hogyan segíthetjük elő jogaink bővítését. Ezt most nem látják az emberek, 

ezért is büntették a kormánypártokat. Nagyon fontos, hogy a nyelvi, oktatási és kulturális 

jogaink megőrzése, bővítése mellé gazdasági, szociális dimenziót is tudjunk építeni. Az előbbi 

már most is az MKP védjegyének számít a felvidéki magyarság körében, ám a választók más 

területeken is megoldásokat várnak a politikusoktól. Dél-Szlovákia a rendszerváltás utáni 

időszak egyik nagy vesztese, ezzel kell kezdeni valamit. Ezért is forszírozzuk a 

gazdaságfejlesztési programokat. Ezekből is látni fogják a megcsömörlött választók, hogy van 

megoldás, tudunk segíteni az embereken. Visszatérve a kérdés első felére: a tömbvidéken a 

külön indulás hozta meg a sikert, hiszen itt mutatkozott meg, hogy jobb jelöltjeink és 

programunk van.” 

 

A balkáni régiók határon átnyúló együttműködéséről tartottak konferenciát 
Újvidéken 
2017. november 20. - Pannon RTV, Vajdaság MA 

A határon átnyúló együttműködés új lehetőségei a Balkánon címmel tartottak ma nemzetközi 

tanácskozást a vajdasági képviselőházban. Pásztor István, a tartományi képviselőház és a 

VMSZ elnöke egyebek között a madridi konvenció fontosságát helyezte előtérbe, amelyet 

Szerbia 36 évvel annak megkötése után, 2016-ban ratifikált. Pásztor István, elnök, tartományi 

képviselőház: „A mi számunkra ez nem egy elméleti jogi kérdés, hanem egy életszerű kérdés, 

mert mi a határok mellett élünk. A mi településeinknek nagyon élő kapcsolataik vannak a 

határ más oldalain levő településekkel. Nemcsak Magyarországra gondolok itt, hanem 

például Romániára is, ezért nekünk elemi érdekünk az, hogy az önkormányzataink, a 

településeink egy ismert jogi keretben szabadon tudjanak mozogni és szabadon tudják építeni 

az együttműködésüket.” 

 

Huszonkét új őrsvezető segíti a VMCSSZ munkáját 
2017. november 20. – Vajdaság MA 

Horgoson a Domus Pacis közösségi és lelkigyakorlatos ház adott otthont a Vajdasági Magyar 

Cserkészszövetség XXI. számú őrsvezetőképzése záró programjának. Az ún. utóhétvégén, 
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http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/11/20/menyhart-jozsef-korkepnek-celunk-felkerulni-jobboldali-egyuttmukodes-sakktablajara-nagyinterju
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összesen 22 őrsvezetőjelölt és 15 kiképző vett részt, ez utóbbiak a vajdaságiak mellett 

Magyarországról és Erdélyből is érkeztek. A kiképzésen az elméleti tudás mellett a 

gyakorlatban is bemutatták cserkésztudásukat a jelöltek. Pihenésképpen különböző cserkész- 

és népi játékokat játszottak a részvevők. 

 

A málenykij robot áldozataira emlékeztek Sárosorosziban 
2017. november 20. – karpatalja.ma 

A sztálini terror 73 éve elhurcolt áldozataira emlékeztek a sárosoroszi emlékparkban 

november 19-én. A hűvös délutánon a templomból hazainduló emberek a történelmi 

egyházak vezetőivel és a település polgármesterével közösen gondoltak a „háromnapos” 

munkatáborba elhurcolt szeretteikre, azokra a családapákra, férfiakra, akik átélték a szörnyű 

időszakot. Az emlékező beszédek előtt a jelenlévők elénekelték nemzeti imádságunkat, a 

himnuszt. 

 

Az elhurcoltakra emlékeztek Jánosiban 
2017. november 20. – Kárpátalja 

„Talán a pokol sincs ennyire kegyetlen, ennyire pusztító, ilyen embertelen” – a málenykij 

robot áldozataira emlékeztek november 19-én a beregszászi járási Jánosiban, a helyi 

emlékműnél. A megemlékezést Jánosi és Balazsér immár sokadik alkalommal közösen 

szervezi meg november harmadik vagy negyedik vasárnapján egy ökumenikus istentisztelet 

keretein belül. Az eseményen jelen voltak a két település lakosai, a helyi iskola diákjai, 

Egressy Miklós jánosi görögkatolikus parochus, Nagy Szabolcs, Balazsér és Gut református 

lelkésze, a községháza munkatársai és a KMKSZ ISZ Jánosi Alapszervezetének tagjai. 

 

Bóbita foglalkozás Felsőőrött 
2017.november 20. – volksgruppen.orf.at 

A legkisebb korosztályt, a három évesnél fiatalabb gyermekeket és szüleiket várja a 

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Felsőőrött a Bóbita baba-mama foglalkozásokra. A 

foglalkozásokra jelenleg 8-10 kisgyermek jár szüleivel, de szívesen látják a további 

érdeklődőket. 

 

Nyelvtudományi konferencia Alsóőrött 
2017. november 20. – volksgruppen.orf.at 

Tíz év, együtt a nyelvvel címmel rendez konferenciát november 24-én pénteken 15 órától az 

alsóőri öreg iskolában az Imre Samu Nyelvi Intézet. A konferencián visszatekintenek az 

elmúlt évtized változásaira. Emellett egy új könyvet is bemutatnak majd az őrvidéki 

házinevekről. 
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 20. – Kossuth Rádió 

 

Az egységes Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tér részeként Szabadkán 

szombaton átadták a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központot 

Az egységes Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tér részeként Szabadkán szombaton 

átadták a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központot. Az intézmény létrejöttét 

a magyar kormány támogatta az épület megvásárlásával és felújításával, - mondta a 

megnyitón Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere.  

 

Hétvégén a Szatmár Megyei Múzeumban tartották a Mindszent nevet elő- vagy 

utótagként viselő Kárpát-medencei települések találkozóját 

Hétvégén a Szatmár Megyei Múzeumban tartották a Mindszent nevet elő- vagy utótagként 

viselő Kárpát-medencei települések találkozóját. A 18. Érdmindszenti zarándoklat részeként 

találkozott a 16 mindszenti polgármester. A rendezvény díszvendégével Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízottal beszélgetett a Határok nélkül riporterével. 

 

A délvidéki Palicsfürdőn tartották meg a magyar közmédia határon túli 

tudósítóinak idei találkozóját 

A délvidéki Palicsfürdőn tartották meg a magyar közmédia határon túli tudósítóinak idei 

találkozóját. A szakmai előadások, és a tapasztalatcsere mellett a személyes találkozás is 

fontos volt, hiszen erre csak ritkán kerül sor. Németh Ernő elsőként a közmédia céljairól 

Vaszily Miklóst, az MTVA vezérigazgatóját kérdezte, aztán Dér Ágnes Csatornaigazgatót,  az 

M5 egy éves tapasztalatairól, majd felvidéki és bánsági munkatársainkat magáról a 

találkozóról. 

 

A hétvégén tartotta meg őszi ülését a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetsége 

A hétvégén tartotta meg őszi ülését a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége. Az 

összejövetelnek a muzslyai Emmausz Fiúkollégium adott otthont. Ezúttal a szövetség mind a 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-20_18:30:00&ch=mr1
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84 tagszervezetének képviselője részt vett, és sok új ötlettel rukkoltak ki, hiszen javában 

készülnek a jövőre kezdődő Család évére.  

 

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a partiumi Érmihályfalva 

református templomának kertjében leleplezték Sass Kálmán mellszobrát 

A reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a partiumi Érmihályfalva református 

templomának kertjében leleplezték Sass Kálmán mellszobrát. A mártír lelkipásztor 20 évig 

szolgálta az érmihályfalvi református közösséget. A kommunista hatalom 1957 februárjában, - 

elsőként az Érmihályfalvi Csoport tagjai közül - kémkedés és hazaárulás hamis vádjával 

letartóztatta. 

 

Sass Kálmán-szobrot avattak Érmihályfalván 

Halálra ítélték és 1958 decemberében kivégezték. Sass Kálmán rehabilitálása mindmáig nem 

történt meg. A bronzból készült alkotást a Lakiteleki Népfőiskola adományozta az 

érmihályfalvi református közösségnek. A szoboravatón készült a Határok nélkül riporternéek 

összeállítása. 

 
 


