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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szilágyi Péter szakképzés-fejlesztési eszközöket adott át a kárpátaljai 
Tiszabökényben 
2017. november 30. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, hirado.hu, Kárpátalja, Webrádió, 

KárpátHír, Szabolcs online 

A mezőgazdasági és ipari szakoktatást szolgáló korszerű eszközöket és felújított 

osztálytermeket adott át Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára közel 16 millió forint értékben csütörtökön a 2015 a külhoni magyar 

szakképzés éve program keretében a Nagyszőlőshöz közeli Tiszabökényben az iskolaközi 

tankombinátban. Az átadási ünnepségen mondott beszédében Szilágyi Péter hangsúlyozta, a 

kárpátaljai magyarság ma sok szempontból példát mutat mindenkinek abban, hogy miként 

lehet a kilátástalanságban is megtalálni és megragadni a lehetőséget, hogy a közösség 

felemelkedhessen. A Tiszabökényi Iskolaközi Tankombinát fejlesztéseinek átadásával 

nemcsak új szaktantermeket nyitunk meg, de új lehetőségeket is az itt élő fiataloknak a 

boldoguláshoz – tette hozzá. Délelőtt Szilágyi Péter köszöntőt mondott a 2017 a külhoni 

magyar családi vállalkozások éve program Kárpát-medencei körútjának beregszászi 

állomásán, ahol a program nyertes pályázói számára tartanak továbbképzést. 

 

Nőtt a BGA magyar kultúráért és oktatásért pályázati felhívásának keretösszege 
2017. november 30. – MTI, Magyar Hírlap, Felvidék Ma, hirek.sk, Webrádió 

A tavalyinál korábban hirdették meg a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) magyar 

kultúráért és oktatásért nevű pályázati felhívását, amelynek a keretösszege is nőtt az idén – 

hangzott el a BGA pozsonyi sajtótájékoztatóján csütörtökön. A határidőkre és a pályázati 

összegekre vonatkozó változásokról szóló pozsonyi sajtótájékoztatón Erdélyi Rudolf, a 

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (BGA) vezérigazgatója elmondta, a változtatás célja, hogy 

tervezhetőbbé váljon a pályázó szervezetek működése, a következő üzleti évet minél 

korábban, a döntés ismeretében tudják tervezni. A pályázatok célja azonban a jövőben is az, 

hogy segítse a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulását és nemzeti 

azonosságtudatának megőrzését. 

 

Kárpátaljára várják az ukrán külügyminisztert 
2017. november 30. – Kárpátalja 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter kárpátaljai látogatására december 1-jén, pénteken kerül 

sor – erősítették meg a mukachevo.net hírportál érdeklődésére a Kárpátaljai Megyei Állami 

Adminisztrációban. A tervek szerint Klimkin Ungvár mellett Beregszászba látogat el, 

valamint ukrán–magyar határátkelőhelyeket is felkeres. A mukachevo.net az utóbbi 

programmal kapcsolatban reményének adott hangot, hogy a miniszter saját szemével 

győződhet meg róla, hol tart az asztély–beregsurányi Luzsanka határátkelőhely 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/szilagyi-peter-szakkepzes-fejlesztesi-eszkozoket-adott-at-a-karpataljai-tiszabokenyben
http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/szilagyi-peter-szakkepzes-fejlesztesi-eszkozoket-adott-at-a-karpataljai-tiszabokenyben
http://www.hirek.sk/itthon/20171130165827/Nott-a-BGA-magyar-kulturaert-es-oktatasert-palyazati-felhivasanak-keretosszege.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/11/30/karpataljara-varjak-az-ukran-kulugyminisztert
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rekonstrukciója. Klimkin a tervek szerint találkozik majd megyénkben a helyhatósági szervek 

vezetőivel, oktatási dolgozókkal, a kisebbségek képviselőivel és szakértőkkel is, valamint részt 

vesz a Tisza tévécsatorna műsorában. 

 

Újabb üzemcsarnokkal bővül a bonyhádi Schäfer-Oesterle Kft. 
2017. november 30. – MTI, hir.ma, teol.hu  

 Újabb, 1200 négyzetméteres üzemcsarnokkal bővül a bőrbevonatú autóalkatrészeket gyártó 

bonyhádi Schäfer-Oesterle Kft. üzeme, a létesítmény alapkövét csütörtökön helyezték el a 

bonyhádi ipari parkban. Az esemény előtt tartott sajtótájékoztatón Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a térség országgyűlési képviselője 

elmondta: az üzemcsarnok a Terület- és településfejlesztési operatív program 300 millió 

forintos, százszázalékos intenzitású támogatásával az önkormányzati tulajdonban lévő 

Bonycom Kft. beruházásában épül meg. A politikus emlékeztetett: a kormány azt vállalta, 

hogy a 2014-2020-as európai uniós ciklusban a források 60 százalékát gazdaságfejlesztésre 

fordítja. ngsúlyozta: ma Európa gazdasági motorját a visegrádi országok jelentik, amelynek 

alapvető szereplője Magyarország. 

 

Jobbik: Románia biztosítsa a nemzeti szabadságot a magyarok számára! 
2017. november 30. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu  

A Jobbik nemzetpolitikai kabinetjének vezetője arra szólította fel a román államot, hogy 

tartsák be az 1918-as gyulafehérvári határozatban tett ígéreteket és az ott élő magyarok 

számára biztosítsák a nemzeti szabadságot. Szávay István a budapesti román nagykövetség 

előtt tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, december 1-jén lesz 99 éve, hogy a 

gyulafehérvári nemzetgyűlés döntött Erdély és Románia végleges egyesüléséről. Az akkor 

elfogadott határozat többek között kimondja, hogy az országot alkotó népeknek teljes nemzeti 

szabadság jár, mindenkinek joga van az anyanyelvű közigazgatáshoz, közoktatáshoz és 

igazságszolgáltatáshoz, minden nép arányos képviseletet kap a törvényhozásban és az ország 

kormányzásában - emlékeztetett a képviselő. 

 

Kezdődik a román centenáriumi év 
2017. december 1. – Pataky István – Magyar Idők 

A mai román nemzeti ünneppel kezdődik az a centenáriumi év, amely az Erdély és Románia 

egyesülését kimondó 1918-as gyulafehérvári nagygyűlésnek állít emléket. A történészek, de a 

romániai lakosság többsége is pragmatikusan viszonyul a politika által kardcsörtetésre 

használt eseményhez. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2017. december 1-i számában olvasható) 

 

Ünnepi fények, felemás hangulat az erdélyi városokban 
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http://webradio.hu/hirek/gazdasag/ujabb_uzemcsarnokkal_bovul_a_bonyhadi_schfer-oesterle_kft
https://www.hirado.hu/belfold/belpolitika/cikk/2017/11/30/jobbik-romania-biztositsa-a-nemzeti-szabadsagot-a-magyarok-szamara/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/unnepi-fenyek-felemas-hangulat-az-erdelyi-varosokban
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2017. november 30. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az önkormányzatok idén sem spóroltak a díszkivilágítással, nem maradnak el a karácsonyi 

vásárok sem. Kolozsváron a hét elején még nem üzemelt a sokat vitatott korcsolyapálya, 

Vásárhelyen megfeledkeztek a magyar közösségről.  

 

A hosszú hétvége miatt torlódások alakultak ki a román-magyar határátkelőkön 
2017. november 30. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Anégynapos munkaszünet miatt sokan indultak el Romániából Magyarország felé, és 

torlódások alakultak ki a román-magyar határátkelőkön. A román határrendészet 

forgalomfigyelő online alkalmazása szerint csütörtök délben a legtöbbet, 90 percet a Nagylak-

Csanádpalota autópálya-határátkelőhelyen kellett várakozni, pedig hat kilépő sávon folyt az 

úti okmányok ellenőrzése. A többi Arad megyei határátkelőnél enyhébb volt a forgalom. A 

nagylaki országúti határátkelőnél 50, a Tornya-Battonya határátkelőhelyen átlagosan 45 perc, 

a Gyulavarsánd-Gyula határátkelőhelyen csak tíz perc volt a várakozási idő.  

 

Ebben az erdélyi faluban húzzák fel december elsején Románia legnagyobb 
trikolórját 
2017. november 30. – maszol.ro 

A Szilágy megyei Örökitó település határában egy 450 négyzetméteres román zászlót húznak 

fel december elseje alkalmából. A kezdeményezés a helyi fiatalok ötlete volt. Egyikük, Daniel 

Juca tanár képeket is posztolt a Facebookon a lobogó készítéséről. Mint elmondta, 

hazafiságból és a nemzeti öntudat felébresztéséből akarnak példát mutatni fiataloknak és 

időseknek egyaránt. 

 

Döcögő kétnyelvűsítés a megyei utak mentén 
2017. november 30. – szekelyhon.ro 

Nehézkesen szerez érvényt a Románia által is ratifikált regionális vagy kisebbségi nyelvek 

chartájának a Maros megyei önkormányzat keretében működő útügyi osztály. „A Maros 

megyei tanács odafigyel arra, hogy a megyei utak melletti útjelző táblákat kétnyelvűsítse. 

Ezeket folyamatosan cseréljük ki, a megyei utak javításával párhuzamosan. Az idén rendelt új 

útjelző táblák mindegyike kétnyelvű lesz, így például a megyehatárokra kerülnek hamarosan 

új kétnyelvű felirattal ellátott táblák – olvasható az önkormányzat sajtóosztálya által a 

szekelyhon.ro-nak küldött válaszában. Arra voltak kíváncsiak, a Hargita megyei általános 

gyakorlathoz hasonlóan, Maros megye magyarok által is lakott vidékein mikor kerülnek ki a 

nyelvi charta által előírt kétnyelvű útjelző táblák. 

 

Rákóczi Szövetség: magyar iskolaválasztási kampány indul a Felvidéken 
2017. december 1. – MTI, Magyar Idők, origo.hu,   

A karácsony előtti hetekben indítja Felvidéken a magyar iskolaválasztási kampányát a 

Rákóczi Szövetség - közölte a szervezet az MTI-vel. Mint írták, több mint 14 ezer felvidéki 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=49645
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/89235-ebben-az-erdelyi-faluban-huzzak-fel-december-elsejen-romania-legnagyobb-trikolorjat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/89235-ebben-az-erdelyi-faluban-huzzak-fel-december-elsejen-romania-legnagyobb-trikolorjat
https://szekelyhon.ro/aktualis/docogo-ketnyelvusites-a-megyei-utak-menten
http://magyaridok.hu/kulfold/rakoczi-szovetseg-magyar-iskolavalasztasi-kampany-indul-felvideken-2522791/
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óvodás kapja meg a Rákóczi Szövetség ajándékcsomagját, amely a nagycsoportosok számára 

iskolakezdéshez hasznos tárgyakat, a kisebbek számára egyebek mellett népmesés CD-lemezt 

rejt. Mindannyian megtalálják csomagjukban a magyar iskolaválasztás fontosságát 

hangsúlyozó, szüleik számára írt levelet is. 

 

Ötezer euróval segíti ki Gúta városa a Rákóczi iskolát 
2017. november 30. – bumm.sk 

Ötezer euró célirányos támogatással járul hozzá Gúta önkormányzata a Rákóczi alapiskola 

idei költségvetéséhez, az állami normatív támogatás ugyanis nem elég a kiadások fedezésére. 

Az anyag tárgyalása komoly vitát váltott ki a testületben azon képviselők között, akik 

tavasszal a két városi fenntartású magyar alapiskola összevonását szorgalmazták, illetve akik 

ellenezték. 

 

Folytatódik a vajdasági agrárdigitalizáció 
2017. november 30. - Pannon RTV 

Az újvidéki székhelyű BioSens Intézet új projektje azt irányozza elő, hogy a műholdas 

rendszerek segítségével felülvizsgálják és nyomon kövessék a mezőgazdasági területek 

helyzetét. 10 millió dinár annak a szerződésnek az értéke, amellyel egy átláthatóbb kép 

születik a mezőgazdasági területekről, a szántókról, a vízgazdálkodásról és mindenről, ami az 

ágazattal kapcsolatos. 

 

Pásztor Bálint: Jelentős vajdasági beruházásokra lesz pénz a köztársasági 
költségvetésből 
2017. november 30. - Pannon RTV 

A Szabadkai Népszínház építésére 166,9, a várost elkerülő Y-elágazásra pedig 800 millió 

dinárt irányoz elő a kormány által elfogadott költségvetés-javaslat. Már a jövő héten a 

köztársasági parlament elé kerülhet a javaslat, amelyben a kormány fontos célkitűzésnek 

tartja a nemzeti tanácsok támogatását, valamint a nemzeti kisebbségi alap működtetését, 

amelyben a tervek szerint tízszer több pénz lesz, mint az előző évben. Pásztor Bálint, a VMSZ 

köztársasági parlamenti képvidelője a Pannon RTV-nek elmondta, 2018-ban olyan 

beruházások is várhatóak, mint az újvidéki Žeželj-híd és a Becskerek-Belgrád út kiépítése. 

 

Jogállami kerekasztal Szabadkán 
2017. november 30. - Pannon RTV 

Szakmai tanácskozást tartott a Magyar Polgári Együttműködés Egyesülete Szabadkán a 

Vajdasági Magyar Képző-, Kutató-, és Kulturális Központban. Az új magyar Alaptörvényről is 

beszélnek a résztvevők. A Jogállami kerekasztal házigazdája Babity János, Magyarország 

szabadkai főkonzulja volt, aki az 1996-ban megalakult Magyar Polgári Együttműködés 

Egyesületének céljairól beszélt. 
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https://ujszo.com/online/regio/2017/11/30/otezer-euroval-segiti-ki-guta-varosa-a-rakoczi-iskolat
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/folytatodik-vajdasagi-agrardigitalizacio
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/pasztor-balint-jelentos-vajdasagi-beruhazasokra-lesz-penz-koztarsasagi
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/pasztor-balint-jelentos-vajdasagi-beruhazasokra-lesz-penz-koztarsasagi
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/jogallami-kerekasztal-szabadkan
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Könyv- és filmbemutatót tartottak a Rákóczi-főiskolán 
2017. november 30. – karpatalja.ma 

Könyv- és filmbemutatót tartottak november 28-án az Ortutay Elemér Szakkollégium és a 

GörögKör szervezésében a beregszászi Rákóczi-főiskolán. A kulturális programon Bertók 

László és Szarka Sándor magyarországi újságírók két munkáját, A hit parazsa című könyvet 

és a Legázolt egyház című dokumentumfilmet mutatták be – első alkalommal a nagyközönség 

előtt –, melyek a görögkatolikus egyház kommunizmus alatti megpróbáltatásait és túlélésért 

folytatott küzdelmeit jelenítik meg. 

 

A nemzeti parkokról és a Dunántúlról 
2017. november 29. – nepujsag.net 

Az általános iskolásoknak rendezett idei magyar honismereti vetélkedőnek Magyarország 

nemzeti parkjai és a Dunántúl volt a témája. Házigazdaként ezúttal a Göntérházi Kétnyelvű 

Általános Iskola várta a vetélkedő csapatokat pénteken délelőtt. 

 

December 6-ig fizetik ki a támogatásokat 
2017. november 29. – nepujsag.net 

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) igazgatói megbízottja, Vida Simona 

értesítette lapunkat, hogy megérkezett Lendvára a Szülőföldön magyarul támogatás 

keretösszege. Az összegek kifizetése, folyósítása a tájékoztatás szerint már elkezdődött, 

minden támogatást nyert pályázó december 6-ig várhatja az összeg átutalását a 

bankszámlájára. Idén a támogatás tanulók esetében 71,48, míg az egyetemisták esetében 8,93 

eurót tesz ki. 

 

Először vett részt miniszter szentlászlói megemlékezésen 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

Katonák és civil áldozatok nevét vésték bele a Szentlászló központjában felállított szobor 

középső elemébe, amely előtt minden év november 24-én összegyűlnek a helybéliek. Idén 

először vett részt tárcavezető is a megemlékezésen: Tomo Medved, a horvát honvédők 

minisztere is osztozott a szentlászlóiak fájdalmában, és köszönetet mondott nekik, a szabad 

Horvátországért küzdő magyaroknak a honvédő háborúban tanúsított hősi helytállásukért. 

 

Miniszteri látogatás az eszéki magyar iskolaközpontban 
2017. november 30. – kepesujsag.com 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/konyv-es-filmbemutatot-tartottak-a-rakoczi-foiskolan/
http://nepujsag.net/nemzetiseg/3987-a-nemzeti-parkokr%C3%B3l-%C3%A9s-a-dun%C3%A1nt%C3%BAlr%C3%B3l.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/3985-december-6-ig-fizetik-ki-a-t%C3%A1mogat%C3%A1sokat.html
http://www.kepesujsag.com/eloszor-vett-reszt-miniszter-szentlaszloi-megemlekezesen/
http://www.kepesujsag.com/miniszteri-latogatas-az-eszeki-magyar-iskolakozpontban/
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A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központba (HMOMK) látogatott november 

22-én Blaženka Divjak horvát oktatási miniszter. A hivatalos látogatás apropója a magyar 

diákotthon hamarosan kezdődő építése volt. 

 

Lezárult a horvátországi gazdaságfejlesztési program pályázatainak értékelése 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

A beérkezett pályázatok több mint 90%-a részesült támogatásban. A sikeres pályázók még az 

idén birtokba vehetik a megpályázott eszköz(öke)t. 

 

A téli hagyományokat ápolták Kopácson 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

Az őszi munkák végeztével beköszönt a téli csendesebb időszak, helyet adva sok szép 

ünnepünknek, népi hagyományainknak. Végre jut idő a ház körüli és a belső munkákra, 

összejövetelekre, disznótorokra. A téli hagyományok ápolása volt a célja a hét végén tartott 

kopácsi rendezvénynek is. 

 

Szakmai szeminárium a pályázatokról 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

A nemzeti kisebbségi szervezetek képviselői számára szervezett szemináriumot múlt 

pénteken a zágrábi Kisebbségi Tanács. Az összejövetelen a jövő évi támogatások 

kritériumairól volt szó elsősorban. 

 

Magyar néptáncok és dalok a darázsi kultúrotthonban 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

Drávaszögi, szlavóniai és magyarországi előadók léptek színpadra szombaton a darázsi 

kultúrotthonban, a Darázs-Hercegmárok Magyar Hagyományőrző Egyesület és a HMDK 

magyar estjén. 

 

Kiállítással, kabaré-jelenetekkel és gyermek- táncokkal búcsúztatták az évet 
Csúzán 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

Lassan az év vége felé közeledünk, ami az adventi programokkal együtt az évzáró műsorok 

időszaka is. Múlt szombaton zárta az évet a csúzai Jókai Mór Kultúregyesület is: kiállították a 

Szivárvány rajzszakkör által készített munkákat, a Hajnalcsillag gyermektánccsoport és a 

Pódium Amatőr Színjátszó Társulat pedig kétórás előadással kedveskedett a művelődési ház 

nagytermét megtöltő közönségnek. 

 

Magyar kultúrnap Daruváron 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

A Daruvári Magyarok Közössége hagyományosan ősszel szervezi meg a Magyar Kultúrnap 

elnevezésű rendezvényét. Ez az alkalom arra szolgál, hogy közönség előtt is bemutassák azt, 
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http://www.kepesujsag.com/lezarult-horvatorszagi-gazdasagfejlesztesi-program-palyazatainak-ertekelese/
http://www.kepesujsag.com/teli-hagyomanyokat-apoltak-kopacson/
http://www.kepesujsag.com/szakmai-szeminarium-palyazatokrol/
http://www.kepesujsag.com/magyar-neptancok-es-dalok-darazsi-kulturotthonban/
http://www.kepesujsag.com/kiallitassal-kabare-jelenetekkel-es-gyermek-tancokkal-bucsuztattak-az-evet-csuzan/
http://www.kepesujsag.com/kiallitassal-kabare-jelenetekkel-es-gyermek-tancokkal-bucsuztattak-az-evet-csuzan/
http://www.kepesujsag.com/magyar-kulturnap-daruvaron-2/
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amit egész évben tanultak, valamint vendégül lássák azokat az egyesületeket, amelyekkel jó 

kapcsolatot ápolnak. 

 

Magyar kórusok találkoztak Sepsén 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

A sepsei HMDK-szervezet rendezvényei közül kiemelkedik az őszi kórustalálkozó, amit idén 

november 25-én tartottak meg. Az eseményen a házigazda sepsei kórus az Alfalusi Vegyes 

Karral együtt mutatkozott be, majd a vinkovcei, újbezdáni és a szentlászlói énekkar lépett 

színpadra. 

 

Arany Jánosra emlékeztek az eszéki magyar tanszéken 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

Az eszéki tudományegyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatói rendszeresen 

szerveznek különböző, a magyar nyelvvel és kultúrával kapcsolatos rendezvényeket. 

November 23-án az Arany János-emlékév kapcsán tartottak megemlékezést. 

 

Horvát és magyar diákok adtak koncertet Kodály-művekből 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

Kodály Zoltán születésének 135. és halálának 50. évfordulója alkalmából az eszéki magyar 

főkonzulátus a múlt héten Kodály-estet rendezett, melyen a pécsi és eszéki egyetem 

művészeti karának hallgatói közös hangversenyt adtak, és híres zeneszerzőnk életművéből 

kiállítás is nyílt. 

 

Pécsi kulturális séta a Zrínyi szervezésében 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

Az eszéki Zrínyi Magyar Kultúrkör pécsi kulturális sétára invitálta tagjait. A Csontváry 

Múzeumba és a Zsolnay Kulturális Központba látogattak el a múlt szombaton. 

 

Kárpát-medencei asszonytalálkozó és díjátadó Budapesten 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője és 

Maksay Ágnes rendező, a kolozsvári Video Pontes stúdió vezetője kapta idén az Arany 

Búzaszem Díjat, amelyet minden évben egy olyan magyarországi és egy olyan határon túli 

nőnek ítélnek oda, aki példaadóan áldozatot hozott a közösségért, a nemzetért. A díjátadóra a 

Budapesten rendezett 13. Kárpát-medencei Asszonytalálkozón került sor múlt szombaton. 

 

Horvátországi terepszemlén a Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai 
2017. november 30. – kepesujsag.com 

A Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai folyamatosan járják a Kárpát-medencét, hogy 

személyesen is meggyőződjenek a határon túli magyarság aktuális helyzetéről, illetve hogy 

még inkább megismerjék az adott területeket. 
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. november 30. – Kossuth Rádió 

 

Ukrán nacionalista azt követelik, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács távolítsa el 

Orosz Ildikót az oktatási bizottság éléről 

Ukrán nacionalista azt követelik, hogy a Kárpátaljai Megyei Tanács távolítsa el Orosz Ildikót 

az oktatási bizottság éléről, mert szerintük Orosz Ildikó ukrán ellenes tevékenységet végez. 

Teszi mind ezt azzal, hogy kritizálja a nemzetiségeket hátrányosan érintő új ukrán oktatási 

törvényt. A Határok nélkül tudósítója a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnökét, 

Barta Józsefet kérdezte a mai tanácsülésről. 

 

Három hónappal korábban írta ki a 2018. évi pályázati felhívásokat a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. 

Három hónappal korábban írta ki a 2018. évi pályázati felhívásokat a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt., ami azt jelenti, hogy a konkrét tevékenység és a finanszírozás időpontja 

közelebb kerülhet. Ezenkívül, nőttek a keretösszegek is az egyes kategóriákban. Ez a két 

legfontosabb változás, hangzott el ma, a BGA Zrt. vezérigazgatója, Erdélyi Rudolf pozsonyi 

sajtóértekezletén.  

 

Együttes ülést tartott szerdán Budapesten, az Országházban a vajdasági Magyar 

Nemzeti Tanács és a Magyarországi Szerbek Országos Önkormányzata 

Együttes ülést tartott szerdán Budapesten, az Országházban a vajdasági Magyar Nemzeti 

Tanács és a Magyarországi Szerbek Országos Önkormányzata.  A kapcsolatot tavasszal vették 

fel, és elsősorban a kisebbségi intézmények együttműködését kívánják elmélyíteni. Elsőként 

Hajnal Jenőt, az MNT elnökét kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Kétnapos konferencia kezdődött Brüsszelben az őshonos kisebbségek 

helyzetéről 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-11-30_18:30:00&ch=mr1
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Kétnapos konferencia kezdődött csütörtökön Brüsszelben az őshonos kisebbségek 

helyzetéről. Szervezője az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniója, a FUEN és az 

Európai Unió  régióinak bizottsága.  A megnyitó előtt hívta fel telefonon Vincze Lórándot, a 

FUEN elnökét a Határok nélkül riportere. 

 

Beszélgetés Király Andrással Arad 1918-as szerepéről 

Aradhoz a magyar történelem jeles és tragikus eseményei kapcsolódnak: 1849-ben  Aradon 

végezték ki a 13 honvédtisztet; az 1956-os magyar forradalom egyik legnagyobb, romániai 

koncepciós pere, a Szoboszlay-per is Aradhoz fűződik.1918 sorsfordító volt, de ezt a dátumot 

a románok emlegetik előszeretettel. A Gyulafehérvári Nyilatkozatot itt fogalmazták meg, és 

Aradon döntötték el, hogy Fehérvár legyen a találkozó helyszíne. De Aradnak mégsem volt 

olyan jelentős a szerepe az egyesülésben, mint ahogy azt a helyi román elit igyekszik 

beállítani, inkább csak a végrehajtás hárult rá - mondja Király András az aradi Szabadság-

szobor Egyesület elnöke, az RMDSZ volt tanügyi államtitkára, akivel a Határok nélkül 

riportere beszélgetett a város1918-as szerepéről. 

 

Megnyílt Kolozsváron a Fehér Holló Román-Magyar Küldőkönyvtár 

Megnyílt Kolozsváron a Fehér Holló Román-Magyar Küldőkönyvtár, amelynek azt a célt tűzte 

ki, hogy megismertesse a románokkal a magyar irodalmat. A Fehér Holló Médiaklub 

Egyesület a románra fordított magyar irodalmat olyan olvasóknak küldi ki, akik érdeklődést 

mutatnak a téma iránt. A könyv az olvasónál marad, cserébe a Küldőkönyvtár elvárja, hogy a 

román olvasók egy rövid recenziót küldjenek a portálnak. Szabó Csaba ötletgazdát, a Fehér 

Holló Médiaklub vezetőjét kérdezte a Határok nélkül riportere 

 

 

 


