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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Lehetőséget kell adni a külhoni magyarságnak a megkapaszkodásra 
2017. november 22. – MTI, Kormany.hu, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Lokál, 

Maszol, Vírek.sk, Vajdaság MA,  

Lehetőséget kell adni a külhoni magyarságnak a megkapaszkodásra, az egész Kárpát-

medencei magyarságot segíteni kell abban, hogy ha a szülőföldjén akar maradni és 

boldogulni, akkor arra legyen lehetősége - hangsúlyozta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár szerdán Hajdújáráson, ahol megnyitotta az államtitkárság által 

meghirdetett, 2017 - a külhoni magyar családi vállalkozások éve elnevezésű program Kárpát-

medencei őszi körútjának vajdasági állomását. Emlékeztetett arra, hogy a nemzetpolitikai 

államtitkárság 2010-ben indította el tematikus éveit, kezdetben az oktatási és a kulturális 

témák voltak a középpontban, 2014 óta pedig a gazdasági támogatásra helyezik a hangsúlyt. 

A magyar kormány azt szerette volna elérni, hogy "ne határokban, hanem nemzetben 

gondolkozzunk" - szögezte le. Szilágyi Péter úgy fogalmazott: "hálót kell adni a Kárpát-

medencében élőknek, hogy halat tudjanak fogni, ezért is indítottuk el a gazdaságfejlesztési 

programjainkat, tavaly a fiatal vállalkozók évét, idén pedig a családi vállalkozók évét". 

 

Indul a legnagyobb, magyar tőkéjű romániai mezőgazdasági beruházás 
2017. november 22. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro 

Szerdán rakták le az alapkövét 15 millió eurós befektetéssel épülő kerelőszentpáli 

takarmányüzemnek. Szerdán elhelyezték Kerelőszentpálon a takarmánykeverő üzem 

alapkövét. Az eseményt Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára, és Marcel Floricel Dima, a romániai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Minisztérium államtitkára is köszöntötte. Magyar Levente fontosnak tartotta, hogy a magyar 

befektetők a romániai agráriumot is felfedezték. Megjegyezte: Románia Magyarország 

második legjelentősebb kereskedelmi partnere, és a magyarországi tőkekihelyezés egyik 

legfontosabb területe. Azért tartotta fontosnak az agrárium terén történő beruházást, mert a 

magyar tőke eddig elsősorban a pénzügyi szektorban, gyógyszeriparban, logisztikában, 

szolgáltató iparban volt jelen Romániában. Az államtitkár elmondta: az üzem 30 embernek 

ad munkát, de a környékbeli gazdák százainak nyújt majd megélhetést azáltal, hogy több 

százezer tonnás mennyiségben vásárolja majd fel a mezőgazdasági terményeket. Hozzátette, 

az üzem beszállítói lehetnek többek között azok a mezőségi gazdák, akik az erdélyi 

gazdaságfejlesztési program keretében jutnak támogatáshoz.  
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http://magyaridok.hu/kulfold/szilagyi-peter-lehetoseget-kell-adni-kulhoni-magyarsagnak-2486464/
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/88916-frissitve-indul-a-legnagyobb-magyar-t-kej-romaniai-mez-gazdasagi-beruhazas
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Négynyelvű táblán köszöntik a Szilágyságba érkezőket 
2017. november 22. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Négynyelvű üdvözlőtáblát helyezett ki a Szilágy Megyei Tanács kedden a Szatmár és 

Máramaros megyébe vezető megyei utakon, közölte Szilágyi Róbert István alelnök. Az 

RMDSZ Szilágy megyei szervezetének ügyvezető elnöke kifejtette, régi tervük, hogy négy 

nyelven − románul, magyarul, angolul és franciául − üdvözöljék a Szilágy megyébe 

látogatókat, ez teljesült. „A döntésünk meghozatalakor szem előtt tartottuk Szilágy megye 

kulturális sokszínűségét, a multikulturalitás és a fejlődés elengedhetetlen tényezőjeként 

tekintünk a táblák kihelyezésére” - idézte az RMDSZ hírlevele a megye alelnökét. A politikus 

szerint a többnyelvű megyetáblák még idén kikerülnek a többi megyehatárra is, illetve 

további céljuk, hogy a megyén áthaladó országutakra is négynyelvű táblák kerüljenek. 

 

Legfelsőbb bíróság: nem diszkrimináció a kétnyelvűség hiánya 
2017. november 22. – maszol.ro, MTI, transindex.ro 

A legfelsőbb bíróság jogerős ítéletben érvénytelenítette az Országos Diszkriminációellenes 

Tanács (CNCD) 2014 júliusában hozott határozatát, amelyben a testület diszkriminációnak 

ítélte a marosvásárhelyi kétnyelvű utcanévtáblák hiányát, és azt javasolta a város 

polgármesteri hivatalának, hogy fél éven belül helyezzen ki kétnyelvű utcanévtáblákat. A 

polgármesteri hivatalt a nyelvi jogokért küzdő Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) 

panaszolta be a diszkriminációellenes tanácsnál. A polgármesteri hivatal mind a Cemót, mind 

a CNCD-t perbe hívta az elmarasztaló határozat megsemmisítését kérvén. Az első fokon eljáró 

marosvásárhelyi táblabíróság 2015 februárjában a polgármesteri hivatal javára döntött, a 

másodfokon eljáró legfelsőbb bíróság pedig megerősítette az alapfokon hozott határozatot. A 

kedden kimondott jogerős ítélet kivonatát szerdán tette közzé honlapján a legfelsőbb bíróság. 

 

Ösztöndíjak a magyar államtól 
2017. november 22. – Bihari Napló, hirado.hu 

Ünnepélyes keretek között kapták meg szerdán délelőtt a Földművelésügyi Minisztériumtól 

ösztöndíjukat a Kárpát-medencei agrárszakos hallgatók, a Partiumi Keresztény Egyetem 

dísztermében.  

 

Bayer Zsolt Kolozsváron: egy csőcselékünk van 
2017. november 22. – Krónika, transindex.ro 

A külhoni magyarok szavazati joga, a bevándorlás, az iszlám mint kulturális fenyegetés és a 

kortárs liberalizmus vétkei voltak terítéken azon a kolozsvári kerekasztal-beszélgetésen, 

amelyen ismert erdélyi, magyarországi és délvidéki közéleti személyiségek vettek részt. Az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által szervezett eseményen Borbély Zsolt Attila politológus-

közíró töltötte be az est házigazdája szerepet. Rámutatott: Trianonkor nemcsak területeket 

csatoltak el Magyarországtól, hanem elválaszthatóvá tették a nemzetérdeket az államérdektől. 

Borbély – bár szándékosan nem mondta ki a politikus nevét – Gyurcsány Ferenc, a 

Demokratikus Koalíció elnöke által a határon túli magyarok szavazati jogának eltörléséért 

kezdeményezett aláírásgyűjtését hozta fel kortárs példaként. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/negynyelvu-megyetablan-koszontik-a-szilagysagba-erkezoket
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/88944-legfels-bb-birosag-nem-diszkriminacio-a-ketnyelv-seg-hianya
http://www.erdon.ro/osztondijak-a-magyar-allamtol/3688519
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bayer-zsolt-kolozsvaron-egy-csocselekunk-van
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A nyelvi Charta hatékonyabb alkalmazását és módosítását kéri a FUEN 
2017. november 22. – maszol.ro 

A FUEN 18 pontból álló, az Európai Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Chartájára 

vonatkozó javaslatcsomagját mutatta be kedden Vincze Loránt, a FUEN elnöke 

Strasbourgban, az ET Tanácsadó Testületének ülésén. A civil szervezetek, szakpolitikusok 

bevonásával készített javaslatcsomag szerint kötelezővé kell tenni, hogy a tagállamok hozzák 

összhangba a Charta előírásait a nemzeti törvénykezéssel. 

 

Panaszt nyújtott be a kétnyelvű utcanévtáblák ügyében a románok fóruma 
2017. november 22. – szekelyhon.ro 

Törvényességi aggályokat fogalmaztak meg a Maros megyei prefektúra jogászai a 

marosvásárhelyi tanácsosok által elfogadott kétnyelvű utcanévtáblákkal kapcsolatban, de 

ilyen jellegű értesítést Lucian Goga prefektus még nem írt alá. Közben a Kovászna, Hargita és 

Maros megyei románok fóruma előzetes panaszt nyújtott be a határozatok ellen. 

 

Támogatja a kormány az Ukrajnában románul tanuló diákokat  
2017. november 22. – transindex.ro 

A kormány egy sor intézkedést fogadott el szerdai ülésén az ukrajnai román tannyelvű 

iskolákba beiratkozott román nemzetiségű személyek közvetlen megsegítésére. A kabinet 

arról tájékoztatta közleményében az Agerpres hírügynökséget, hogy a külhoni románokért 

felelős minisztérium javaslatára sürgősségi kormányrendelettel módosították az ország 

határain kívül élő románok megsegítését szabályozó, 2007/299-es törvényt oly módon, hogy 

az Ukrajnában élő románok oktatási támogatásban részesüljenek. A jogszabály értelmében 

egyrészt az Ukrajnában románul tanuló diákokat, másrészt a román nyelven oktató tanárokat 

is támogatni fogja a román állam. A tanulók számára ösztöndíjakat utalnak ki, míg a tanárok 

számára továbbképzést nyújtanak majd a tanügyminisztérium révén. A közlemény hozzáteszi, 

hogy a román állam folytatja a tárgyalásokat az ukrán féllel az ukrajnai román kisebbség 

nyelvi jogainak tiszteletben tartása érdekében.  

 

Sepsiszentgyörgyön masírozna ismét az Új Jobboldal – ennek a prefektus sem 
örül 
2017. november 22. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Idén is Sepsiszentgyörgyön készül felvonulni a szélsőséges Noua Dreaptă (Új Jobboldal). A 

legutóbbi háromszéki látogatása óta párttá alakult nacionalista szervezet a közösségi oldalon 

és honlapján toborozza híveit, akiktől azt kéri, hogy 2017. december 1-én mindannyian 

legyenek az ország szívében, Romániában. Felhívásukra mintegy 1900-an jelezték, hogy részt 

vesznek, és több mint 9000-en érdeklődtek az esemény iránt. A román szélsőséges alakulat 

bejelentésére reagált a román nemzeti ünnepet szervező prefektúra, és az eseményt 

finanszírozó Kovászna megyei önkormányzat vezetősége is. Sebastian Cucu prefektus 

közleményben leszögezte: nem tűrik el a szélsőséges megnyilvánulásokat december 1-én, 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/88948-a-nyelvi-charta-hatekonyabb-alkalmazasat-es-modositasat-keri-a-fuen
https://szekelyhon.ro/aktualis/panaszt-nyujtott-be-a-ketnyelvu-utcanevtablak-ugyeben-a-romanok-foruma
http://itthon.transindex.ro/?hir=49555
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/88953-sepsiszentgyorgyon-masirozna-ismet-az-uj-jobboldal-ennek-a-prefektus-sem-orul
http://www.maszol.ro/index.php/kulfold/88953-sepsiszentgyorgyon-masirozna-ismet-az-uj-jobboldal-ennek-a-prefektus-sem-orul
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Románia nemzeti ünnepén, és a rendfenntartó hatóságok fogják kezelni a nacionalista 

kilengéseket. 

 

RMDSZ: nem elég a kisebbségi ünnep 
2017. november 23. – Krónika 

Az RMDSZ támogatta, hogy december 18-át nyilvánítsák a Romániában élő nemzeti 

kisebbségek ünnepévé, ez azonban nem váltja ki azt, hogy március 15-e legyen a romániai 

magyar közösség hivatalos ünnepe – jelentette ki a Krónikának Korodi Attila, az RMDSZ 

képviselőházi frakcióvezetője. Egyelőre azonban a magyarellenes hangulat miatt jegelik a 

tervezetet. 

 

Önerőből kezdett útépítésbe a széki közbirtokosság 
2017. november 23. – Krónika 

Hiába várták az állami támogatást, így a széki közbirtokosság finanszírozásával kövezik le a 

Kolozs megyei Bonchida és Szék közötti hat kilométeres útszakaszt. A helyszínen megtudtuk, 

az útszakasz járhatóvá tétele rendkívül fontos a környék lakóinak: amennyiben elkészülnek a 

munkálatokkal, a Szék és Kolozsvár közötti távolság 60 kilométerről 30-ra csökken, nem 

beszélve a gazdasági előnyökről. Keizer Róbert, a Magyar Polgári Párt (MPP) megyei 

tanácsosa a terepszemle alkalmával érdeklődésünkre elmondta, a székiek „teljes 

egyetértésben, pártállástól függetlenül támogatták a kezdeményezést”. 

 

Újkori története legnagyobb hibájára készül az MKP Nyitra megyében. Bővülhet 
a Smer – SNS – Most-Híd koalíció? 
2017. november 22. – Körkép 

November 23-án 14.00 órától ülésezik az MKP Nyitra megyei Kerületi Tanácsa Zsigárdon. 

Téma a Milan Belica mögötti lehetséges többség biztosítása a megyei testületben. A 

Körkép.sk információi szerint az MKP-s arány jelenleg 10:1 a Smerrel való kollaboráció 

javára. „A választópolgárok nem kollaborálásra adtak mandátumot, hanem arra, hogy hiteles 

alternatívát kínáljanak a magyarságnak. Ezt felejti el mindenki, aki Zsigárdon, vagy később a 

Smeresekkel való megegyezésre kíván szavazni. Bugár pedig köszöni szépen, fellélegezhet. El 

fog tűnni az egyik markáns különbség a Most és az MKP között, amit a hidas pártsajtó majd 

kíméletlenül kihasznál. Azaz, hogy a nyitrai MKP a hatalom érdekében ugyanúgy kiegyezne 

azzal, akivel szemben a választásokon indultak.” 

 

Orbán a Híd-szavazók körében is nyerő 
2017. november 22. – Új Szó 

A Fidesz a legnépszerűbb magyarországi párt a szlovákiai magyarok körében, jó részük 

szimpatizál a magyar kormánnyal, sőt Orbánék támogatottsága közel azonos az MKP és a Híd 

választói körében. Megkérdeztük, mit gondolnak a magyarországi politikáról a hazai 

magyarok, és érdekes válaszokat kaptunk. Kifejezetten érdekes, hogy bár az Orbán-kormány 
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http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/11/22/ujkori-tortenete-legnagyobb-hibajara-keszul-az-mkp-nyitra-megyeben-bovulhet-smer-sns-hid-koalicio
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/11/22/ujkori-tortenete-legnagyobb-hibajara-keszul-az-mkp-nyitra-megyeben-bovulhet-smer-sns-hid-koalicio
https://ujszo.com/online/kozelet/2017/11/22/orban-a-hid-szavazok-koreben-is-nyero
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rendszeresen negatívan nyilvánul meg a Híddal kapcsolatban, a Híd pedig az Orbán-

kormánnyal kapcsolatban, míg az MKP a Fidesz stratégiai partnere, a választók körében ez 

egyáltalán nem hangsúlyos választóvonal: a két párt szimpatizánsai közel egyformán 

viszonyulnak a magyar kormányhoz – sőt, a Híd-szimpatizánsok néhol kicsit pozitívabban is. 

A Híd szimpatizánsainak 62 százaléka, míg az MKP-szavazók 57 százaléka szerint pozitív 

Orbánék tevékenysége, a szlovákiai magyarságért végzett munkával kapcsolatban pedig a 

hidasok 57, míg az MKP-szavazók 49 százaléka nyilatkozott pozitívan.” 

 

Káosz a komáromi MKP-ban, késnek a magyarországi pénzek 
2017. november 22. – bumm.sk 

Knirs Imre MKP-s alpolgármester menesztése sokkal nagyobb érvágás a komáromi MKP-

nak, mint elsőre gondolnánk. A pártnak rajta kívül jelenleg nincs olyan politikusa, aki eséllyel 

pályázhat a komáromi képviselő-testületbe. Három éve feloszlatták a helyi szervezetet a 

Híddal való összefogás miatt, most egy bizalmi szavazáson megerősítették a helyi szervezet 

elnökét, pedig a megyei választáson gyengébben szerepeltek, mint négy éve.  

 

Több mint kétezer igény a felvidéki földekre 
2017. november 23. – Tóth László Levente – Figyelő 

Újabb állomásához érkezett a felvidéki földekkel kapcsolatos kárpótlási ügy azzal, hogy a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet az Európai Unió ombudsmani rendszeréhez fordulhat a magyar 

érdekek védelméért. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2017. november 23-i számában olvasható) 

 

Lerakták a Vajdasági Rádió és Televízió új székházának alapkövét 
2017. november 22. – Vajdaság MA 

18 évvel azután, hogy a NATO-bombázásokban megsemmisült a Vajdasági Rádió és Televízió 

(VRTV) székháza, ma végre lerakták az új épület alapkövét. A korábbi székház 

maradványainak lebontását augusztus elején kezdték meg. „A NATO téves politikája miatt, 18 

évvel ezelőtt bombáival és rakétáival a földdel tette egyenlővé az itt álló épületet, ma pedig 

letesszük az új épület alapkövét, ami sokkal többet jelent, mint egy újabb építkezés kezdete. 

Ez azt jelenti, hogy szembenéztünk a múltunkkal, változtattunk az akkori mentalitásunkon, 

és a harag helyett építkezni kezdtünk ott, ahol mások csak rombolni tudtak‟, jelentette ki 

Aleksandar Vučić szerb államfő. 

 

Vučić: Vajdaság Szerbiához való csatolásának a napja a legfontosabb dátum 
Szerbia számára 
2017. november 22. – Vajdaság MA 

Nincs fontosabb és jelentősebb nap annál, mint Vajdaság Szerbiához való csatolásának a 

dátuma, jelentette ki Újvidéken Aleksandar Vučić szerb államfő. Vučić a tartományi 

vezetőkkel folytatott megbeszélésen elmondta, hogy jövőre ennek az eseménynek a századik 
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http://www.bumm.sk/regio/2017/11/22/kaosz-a-komaromi-mkp-ban-kesnek-a-magyarorszagi-penzek
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21955/Leraktak-a-Vajdasagi-Radio-es-Televizio-uj-szekhazanak-alapkovet.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21952/Vucic-Vajdasag-Szerbiahoz-valo-csatolasanak-a-napja-a-legfontosabb-datum-Szerbia-szamara.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21952/Vucic-Vajdasag-Szerbiahoz-valo-csatolasanak-a-napja-a-legfontosabb-datum-Szerbia-szamara.html
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évfordulóját méltóképpen fogják megünnepelni, a központi ünnepség pedig Belgrádban lesz. 

„Ily módon mutatjuk meg azt, hogy Szerbia számára nincs fontosabb dátum annál, mint 

amikor a Nagy Nemzetgyűlés úgy döntött, hogy Vajdaságot csatolják Szerbiához”, nyilatkozta 

Vučić. 

 

Továbbképzést szerveztek Hajdújáráson a magyar állam által támogatott 
vállalkozóknak 
2017. november 22. - Pannon RTV 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett „2017 a 

külhoni magyar vállalkozások éve” program Kárpát-medencei őszi körútjának vajdasági 

szakaszát nyitották ma meg. A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 

által meghirdetett „2017 a külhoni magyar vállalkozások éve” program Kárpát-medencei őszi 

körútjának vajdasági szakaszát nyitotta meg ünnepélyesen ma délelőtt Szilágyi Péter magyar 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Az eseményre Hajdújáráson került sor. A nap 

folyamán a vajdasági vállalkozókat anyaországi szakemberek segítettek felkészíteni nyertes 

projektjük megvalósítására. 

 

Közös pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Szekeres László 
Alapítvány 
2017. november 22. - Pannon RTV 

A pályázat célja a Szerbiában élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának segítése, a 

magyar közösség céljait szolgáló hitéleti tárgyú támogatások, illetve egyház által fenntartott 

oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények programjainak támogatása, 

valamint regionális vagy helyi jelentőségű civil szervezetek működésének rezsi jellegű 

fenntartási költségeinek támogatása. 

 

Újabb intenzív kurzus Zentán 
2017. november 23. – Magyar Szó 

A Semmelweis Egyetem Pető András Kara és a Magyar Nemzeti Tanács a Magyar Kormány és 

a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatásával, valamint a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével újabb háromhetes intenzív kurzust indít Zentán a 

központi idegrendszeri sérülésekkel küzdő gyermekek számára, tudtuk meg Perpauer 

Attilától, a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnökétől, aki elmondta, a kurzus 

november 27-én, hétfőn 9 órai kezdettel indul a zentai Alkotóházban. 

 

Csak anyanyelvemen lehetek igazán én – felújított óvodákat adtak át 
Kárpátalján 
2017. november 22. – karpatalja.ma 
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http://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/tovabbkepzest-szerveztek-hajdujarason-magyar-allam-altal-tamogatott-vallalkozoknak
http://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/tovabbkepzest-szerveztek-hajdujarason-magyar-allam-altal-tamogatott-vallalkozoknak
http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozos-palyazatot-hirdet-bethlen-gabor-alapkezelo-zrt-es-szekeres-laszlo
http://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/kozos-palyazatot-hirdet-bethlen-gabor-alapkezelo-zrt-es-szekeres-laszlo
https://www.magyarszo.rs/hu/3534/vajdasag_zenta/174663/%C3%9Ajabb-intenz%C3%ADv-kurzus-Zent%C3%A1n.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/csak-anyanyelvemen-lehetek-igazan-en-felujitott-ovodakat-adtak-at-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/csak-anyanyelvemen-lehetek-igazan-en-felujitott-ovodakat-adtak-at-karpataljan/
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A magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében 

újabb óvodákat adtak át november 21–22-én. A programsorozat november 21-én 

sajtótájékoztatóval kezdődött, melynek az Ungvári 6. Száma Óvoda adott otthont. Az 

eseményen egyben átadták a felújított épületet. Ugyanezen a napon sor került a 

palágykomoróci és a tiszaásványi óvodák átadására is. November 22-én a felújított 

Beregszászi 5. Számú Szanatórium-Óvodát adták át, ahol Fodor Éva, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség módszertani központjának programfelelőse köszöntötte a jelenlévőket, 

vendégeket. Grezsa István kormánybiztos beszédében kiemelte, hogy november végéig 36 

óvodát fognak átadni. 

 

Újabb nemzetközi képzésen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági 
Szervezet 
2017. november 22. – karpatalja.ma 

Az Európai Néppárt, az Európai Parlament egyik legrégebbi és legnagyobb 

képviselőcsoportja. Budapesten, a Robert Schuman Intézet 1990-ben kezdte meg működését 

az Európai Néppárt családjának egyetlen, nem brüsszeli intézményeként. A szervezet célja, 

hogy a kilencvenes években történt politikai, társadalmi változásokhoz oktatást biztosítson. 

 

Budapesti orvostanhallgatók Kárpátalján 
2017. november 22. – Kárpátalja 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), a magyarországi felsőoktatási 

intézmények hallgatói önkormányzatainak közös érdekképviseleti szervezete már sokadik 

alkalommal szervezi meg, hogy a budapesti Semmelweis Egyetem orvostanhallgatói 

Kárpátaljára utazzanak és egészségügyi szűrést végezzenek magyar falvainkban. A hallgatók 

úgy tapasztalják, hogy nagyon nagy szükség van a segítségükre, és nagyon hálásak nekik a 

kárpátaljai magyar betegek, ennek köszönhetően most a budapesti orvostudományi egyetem 

hetven hallgatója vállalta a négynapos ingyenes munkát. Az elmúlt hét végén Bótrágyon, 

Hetyenben, Mezőkaszonyban és Beregszászban végeztek egészségügyi szűrővizsgálatokat.  

 

Eredményes volt a vegyesbizottság ülése 
2017. november 22. – nepujsag.net 

Kedden a Kranj melletti Brdón tartotta meg 17. ülését a Szlovén–Magyar Kisebbségi 

Vegyesbizottság. A muravidéki magyar közösség, valamint a rábavidéki szlovén kisebbség 

által tett javaslatok megvitatása és egyeztetése után Kalmár Ferenc miniszteri biztos, a 

bizottság magyar társelnöke, valamint Gorazd Žmavc miniszter, a bizottság szlovén 

társelnöke aláírta a bizottsági ülés jegyzőkönyvét. 

 

Szabad az út a közvetlen finanszírozás előtt 
2017. november 22. – nepujsag.net 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ujabb-nemzetkozi-kepzesen-a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-ifjusagi-szervezet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/ujabb-nemzetkozi-kepzesen-a-karpataljai-magyar-kulturalis-szovetseg-ifjusagi-szervezet/
http://karpataljalap.net/?q=2017/11/22/budapesti-orvostanhallgatok-karpataljan
http://nepujsag.net/nemzetiseg/3939-eredm%C3%A9nyes-volt-a-vegyesbizotts%C3%A1g-%C3%BCl%C3%A9se-2.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/3940-szabad-az-%C3%BAt-a-k%C3%B6zvetlen-finansz%C3%ADroz%C3%A1s-el%C5%91tt.html
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November 16-án a nemzetiségek szempontjából is fontos döntéseket hozott a Szlovén 

Országgyűlés, többek között 2019-től lehetővé tette a községi magyar önkormányzatok 

közvetlen finanszírozását. Göncz László nemzetiségi képviselő lapunknak kifejtette, az 

említett döntések többéves közös munka eredményeként jöttek létre. Hangsúlyozta, bár az 

Államtanács még vétózhat az említett törvények esetében – ez lapzártánkkor meg is történt –, 

de minden jel arra mutat, hogy a parlament ennek ellenére a következő ülésen megerősíti a 

törvényeket. 

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztés: retró-óvoda Radamosban 
2017. november 22. – nepujsag.net 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) Tanácsa november 16-i 

rendkívüli ülésén, melyet Dobronakra hívott össze Horváth Ferenc tanácselnök, a 

leghosszabb vitát a kulturális programok pályázatának esetleges új feltételei és a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program muravidéki része váltotta ki. 

 

A nyelvet használni kell! 
2017. november 22. –nepujsag.net 

A magyar nyelv napja tiszteletére a múlt héten a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete és a 

Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet a lendvai Bánffy Központban beszélgetést szervezett 

dr. Kolláth Anna és dr. Bernjak Elizabeta nyelvészekkel. 

 

Magyarország fő gazdasági céljairól is folytatott megbeszéléseket Kovács Zoltán 
kormányszóvivő Kanadában 
2017. november 23. - MTI 

Kovács Zoltán kormányszóvivő háromnapos látogatást tett Kanadában, ahol Magyarország fő 

gazdasági céljairól és az Európai Unió előtt álló feladatokról is folytatott megbeszéléseket. 

Szerda este zárult programjáról Torontóból telefonon tájékoztatta az MTI-t. Elmondta: a 

kanadai fővárosban, Ottawában és a kanadai üzleti élet központjában, Torontóban 

parlamenti képviselőkkel, a gazdasági élet befolyásos szereplőivel, kutatóintézetek vezetőivel 

és véleményformálókkal találkozott. A szóvivő fontosnak nevezte találkozóját a torontói 

magyar közösség tagjaival, köztük Frank Hasenfratz milliárdossal, a híres Linamar vállalat 

alapítójával, Kókai Tiborral, a neves építésszel, vagy Ayklerné Papp Zsuzsával, a Rákóczi 

Alapítvány elnökével. 
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http://nepujsag.net/nemzetiseg/3941-k%C3%A1rp%C3%A1t-medencei-%C3%B3vodafejleszt%C3%A9s-retr%C3%B3-%C3%B3voda-radamosban.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/3944-a-nyelvet-haszn%C3%A1lni-kell.html
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. november 22. – Kossuth Rádió 

 

Vajdaságban megkezdődött a 2017 a külhoni magyar családi vállalkozások őszi 

körútja 

A külhoni fiatal magyar vállalkozók éve után a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ra 

külhoni családi vállalkozások évét hirdette meg. Szabadka mellett, Hajdújáráson ma 

megkezdődött a program Kárpát-medencei őszi körútjának vajdasági szakasz. 

A  Nemzetpolitikai Államtitkárság célja a külhoni magyar fiatal vállalkozók és családi 

vállalkozások szakmai és anyagi támogatása. A körút során mentorok segítik a vállalkozókat 

nyertes projektjeik sikeres megvalósításában. Elsőként Szilágyi Péter helyettes államtitkárt 

kérdezi a Határok nélkül riportere. 

 

A mai Kárpátalja történetét a VIII. századtól 1920-ig bemutató állandó kiállítás 

nyílt meg az ungvári várban 

A mai Kárpátalja történetét a VIII. századtól 1920-ig bemutató állandó kiállítás nyílt meg 

Kárpátalja megyeközpontjában, az ungvári várban. Az elmúlt két hónapban sikerült felújítani 

500 négyzetméter alapterületű négy romos helyiséget, ahol olyan tárgyakat is ki tudtak 

állítani, ami eddig az Ungvári vár raktárában porosodott. Az állandó kiállítás ismertető táblái 

három nyelven, ukránul, magyarul és angolul vannak feliratozva, a cél ugyanis minél nagyobb 

közönséget elérni, fogalmazott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

 

Átadták a felújított Ungvári 6. sz. Óvodát 

Nemcsak az Ungvári vár felújított, kibővített állandó kiállítását adta át az államtitkár és a 

kormánybiztos, hanem a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében közel 12 millió 

forintnyi magyar kormánytámogatással felújított ungvári bázis óvodát.  

 

Szélmalomharcot folytatnak Romániában a sportolók és menedzsereik, hogy 

megszüntessék a lelátókon megnyilvánuló, és egyre fokozódó 

magyarellenességet  

Szélmalomharcot folytatnak Romániában a sportolók és menedzsereik, hogy megszüntessék a 

lelátókon megnyilvánuló, és egyre fokozódó magyarellenességet. Az utánpótlás csapatok 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-22_18:30:00&ch=mr1
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tapasztalatiról beszélgetett a Határok nélkül riprotere a Székelyföldi Labdarugó Akadémia 

elnökével. 

 

Nem dúskál a felvidéki magyarság a magyar nyelvű médiában 

Nem dúskál a felvidéki magyarság a magyar nyelvű médiában. Nemcsak a magyar nyelvű tv, 

és rádió műsor sem sok, de az írott sajtóorgánum kimondottan kevés. A hirek.sk szlovákiai 

internetes hírportál Magyar világ címmel állandó rovatban számol be az erdélyi és Kárpát-

medencei eseményekről, közéleti és kulturális hírekről- mondja a főszerkesztő Molnár Judit, 

már azért is, mert a szlovákiai magyar közösségek számára példaértékű lehet az erdélyi, 

illetve a Kárpát-medencei magyarság jogküzdelme.  

 

Hétvégén volt a 18. Érmindszenti zarándoklat 

Ma van Ady Endre születésének 140. évfordulója. 1877-ben Érmindszenten látta meg a 

napvilágot. Ennek a partiumi kicsi falunak ma alig több mind 100 lakosa van. Hétvégén volt a 

18. Érmindszenti zarándoklat, valamint Szatmárnémetiben Ady konferencia, de itt jöttek 

össze és kötöttek szerződést a kárpát-medencei Mindszent elő-, vagy utónevű települések 

képviselői is. 

 
 


