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Nyomtatott és online sajtó 
 
Szijjártó Péter: Sikertörténetekkel építeni a szlovák-magyar kapcsolatokat 
2018. október 17. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere a Magyar Közösség Pártjának 

pozsonyi székházában tartott szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, a két ország közötti 

sikertörténetekre építve szeretnék tovább javítani a szlovák-magyar viszonyokat. Menyhárt 

József, az MKP elnöke köszöntötte Szijjártó Pétert, egyben elmondta, Magyarország 

külügyminisztere nem vendégként érkezik Pozsonyba, mert náluk mindig otthon van. A 

pártelnök egyben örömét fejezte ki, hogy akárhányszor a szlovák fővárosban jár Szijjártó 

Péter, mindig tiszteletét teszi a Magyar Közösség Pártjának székházában. Menyhárt kiemelte, 

mint a magyar kormány stratégiai partnere, számos olyan ügyet vettek át, amelyek már 

korábban elkezdődtek, ez részint a Baross Gábor Tervhez, másrészt a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Programhoz, de mindenképpen a felvidéki magyarság továbbgondolásához, 

eredményességéhez kapcsolódott. 

 
Potápi: a Vajdaság a legjobban felkészült külhoni régió  
2018. október 17. – MTI, Híradó, Webrádió, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Pannon RTV, 

Vajdaság MA, Echo TV, Lokál 

A magyar kormány külhoni programjainak megvalósítása szempontjából a Vajdaság a 

legjobban felkészült és a legprecízebben dolgozó régió, ahol nem kell attól tartani, hogy olyan 

célokat határoznak meg, amelyeket nem lehet teljesíteni, illetve a támogatott célok ne 

működnének - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára szerdán Zentán. Az államtitkár a "Külhoni magyar szakképzés éve 2015-

2018" eredményeit bemutató rendezvényen összegezte az utóbbi nyolc év nemzetpolitikai 

sikereit. Kiemelte, hogy a 2010 és 2014 között megalkotott nemzetpolitikai keretrendszerre 

alapozva az utóbbi négy évben kezdődhetett meg az a politika, amelynek az eredményei most 

már láthatóak. Az utóbbi nyolc évben a legfőbb cél az identitáserősítés, a családok támogatása 

és a szülőföldön való boldogulás elősegítése volt - magyarázta Potápi Árpád János. Mint 

mondta, ezek érdekében határozta meg a nemzetpolitikai államtitkárság a tematikus éveket 

is. 2015 volt a szakképzés éve, ám a program nem állt le akkor, hanem tovább folytatódott, és 

három év alatt 145 tanműhelyt, illetve tangazdaságot hoztak létre és támogattak több mint 1 

milliárd forinttal Kárpát-medence-szerte.  

 

Grezsa: grandiózus a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
2018. október 17. – MTI, Origo, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Hírek.sk, 

karpatalja.ma 

Grandiózus nemzetpolitikai programnak nevezte a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programot a feladattal megbízott Grezsa István miniszteri biztos szerdán Budapesten. Grezsa 

István szerint fontos, hogy a képzési rendszerbe olyan szakterületeket emeljenek be, amelyek 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://ma7.sk/kozelet/aktualis/szijjarto-peter-magyarorszag-es-szlovakia-kozott-soha-nem-volt-olyan-jo-a-kapcsolat-mint-most
https://magyaridok.hu/kulfold/potapi-arpad-janos-a-vajdasag-a-legjobban-felkeszult-kulhoni-regio-3585416/
http://www.origo.hu/itthon/20181017-gresza.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 18. 
2 

javítják a külhoni magyar óvodák szakmai világát. A miniszteri biztos a program keretében 

zajló külhoni gyermekpszichológusok képzésén köszöntőjében úgy fogalmazott,a felépített 

falakon túl sokkal fontosabb, hogy mi történik a falakon belül,hiszen a határon túli magyar 

gyerekek az óvodában találkoznak először intézményesített formában az anyanyelvvel, a 

magyar kultúrával. Kiemelte, hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program ezért nem 

csak szakmapolitikai, de nemzetstratégiai kérdés is. A program során szerzett tapasztalatairól 

Grezsa István példaként elmondta, a  Magyarországon magától értetődő bölcsődei rendszer a 

környező országokban nehezen elérhető, de ugyanilyen "hézagosan" lehet hozzáférni az 

óvodapedagógiát segítő egyéb szakmákhoz - mint a logopédia, gyermekpszichológia - is. 

 

A kárpátaljai magyar nyelvű oktatók kiegészítő támogatásáról döntött a 
kormány 
2018. október 17. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Idők  

A kárpátaljai magyar nyelvű oktatók kiegészítő támogatásáról döntött a kormány. A Magyar 

Közlöny csütörtöki számában megjelent kormányhatározatban kiemelték: a kormány egyetért 

a kárpátaljai közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat 

ellátó emberek, illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítők 

kiegészítő támogatásával. A Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú 

programok jövő évi támogatásához szükséges forrás biztosításáról szóló kormányhatározat 

értelmében 2019-ben egyszeri mintegy 1,4 milliárd, továbbá 2019-től beépülő jelleggel 

ugyancsak mintegy 1,4 milliárd forintos támogatásról döntött a kormány. 

 

Kisebbségi oktatás: megszavazta a képviselőház a csökkentett létszámú 
osztályok létrehozását lehetővé tevő törvénytervezetet 
2018. október 17. – Krónika, transindex.ro 

Első házként elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amelynek értelmében a 

megszabott minimális létszámnál kevesebb tanulóval is lehet kisebbségi tannyelvű 

osztályokat létrehozni azokon a településeken, ahol erre igény van – jelenti az Agerpres. Az 

indítványt 175 képviselő támogatta szavazatával, 14-en ellene voksoltak és 82-en 

tartózkodtak. A tervezetet azt követően szövegezték meg, hogy Klaus Johannis államfő kérte a 

tanügyi törvényt módosító egyik jogszabály újbóli megfontolását, arra hivatkozva, hogy az 

bevezet egy új fogalmat, a „nyelvi kisebbség” terminust, ennek jelentését azonban sem az 

eredeti törvény, sem a kihirdetésre küldött jogszabály nem határozta meg. Az államfő ezért 

javasolta a nyelvi kisebbség fogalmának pontos definícióját. 

 

Szász lehet, magyar nem? Átkeresztelték a Kolozs megyei Magyarlónát 
2018. október 17. – Krónika 

Lónáról Szászlónára cserélték le a magyar feliratot a hivatalosan és a köztudatban – helyesen 

– egyaránt Magyarlónaként ismert Kolozs megyei település helységnévtábláján. A E
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községközpontnak számító Szászfenes egyik RMDSZ-es tanácsosa nevetségesnek és butának 

tartja az intézkedést.  

 

Hivatalos: diszkriminálja az oktatási minisztérium a magyar tanítókat  
2018. október 17. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Hátrányosan megkülönbözteti a tanügyminisztérium a magyar tanítókat a román 

kollégáikkal szemben, mert nem fizeti ki nekik a román órák oktatásáért járó plusz összeget - 

állapította meg szerdán az Országos Diszkriminációellenes Tanács. A tárcának 30 napja van 

rendezni ezt a kérdést. A testület Valentin Popa volt oktatási miniszternek azt a júliusi 

rendeletét vizsgálta meg hivatalból, amely miatt a magyar tanítók októberre már nem kapják 

meg a román órákért eddig járó plusz pénzt. A többletösszeget eddig azért kapták, mert az 

óraszámuk meghaladta a román kollégáikét. 

 
Tovább késhet az észak-erdélyi autópálya megépítése Bihar megyében  
2018. október 17. – maszol.ro 

Megóvta az egyik pályázó, a bécsi székhelyű Strabag az észak-erdélyi autópálya Bihar-

Bisztraterebes szakaszának befejezésére kiírt tender eredményét. A Bihar megyei prefektusi 

hivatal október elején közölte, hogy román-szlovák konzorcium fejezheti be az A3-as, észak-

erdélyi autópálya román-magyar határig érő 33,9 kilométeres szakaszát. A Bihar megyei 

prefektusi hivatal közölte, a konzorciummal akkor lehet megkötni a kivitelezési szerződést, ha 

a versenyben alulmaradt cégek nem óvják meg az elkövetkező tíz napban az eljárást. Ezt 

történt meg most. Az óvás elbírálásáig nem lehet aláírni a szerződést.   

 

A kulturális sokszínűségre fókuszál a 9. Bölcs Diákok vetélkedő  
2018. október 17. – maszol.ro 

Kulturális sokszínűség címmel indul a 9. Bölcs Diákok országos szintű vetélkedő – jelentették 

be szerdai kolozsvári sajtótájékoztatójukon a szervezők. Sólyom Réka, a Communitas 

Alapítvány munkatársa elmondta, idén a kulturális sokszínűség témájában szervezik meg a 

vetélkedőt. A cél, hogy interaktívan fedezzék fel a diákok a tudományágak közötti 

kapcsolatokat, bővíthessék a tudásukat. A vetélkedőre 4-5 fős csoportokat várnak, 

amelyekben 3-4 diák vesz részt egy vezető tanárral.  

 
Hegedüs Csilla: a Nőszervezet is támogatja a bejegyzett élettársi kapcsolat 
elfogadását  
2018. október 17. – transindex.ro 

Várhatóan a héten kerülne a parlament elé a bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozó 

törvénytervezet, amely hosszú évek vitás kérdéseinek rendezését tenné lehetővé. Korábban 

Porcsalmi Bálintot, az RMDSZ ügyvezető elnökét is kérdezték erről a kérdésről, aki elmondta, 

hogy ma az RMDSZ-en belül többen támogatják a bejegyzett élettársi kapcsolat elfogadását, 

mint egy éve. Hegedüs Csilla, az RMDSZ Nőszervezet ügyvezető alelnöke a Transindexnek 

elmondta, a törvény elfogadására szükség van, mert sok olyan pár él élettársi kapcsolatban, 
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akik nem akarnak vagy nem tudnak összeházasodni. Ennek a helyzetnek a rendezésére pedig 

törvényes úton is lehetőséget kell biztosítani, amelyen keresztül az élettársi kapcsolatban élők 

családi helyzete is rendezettebb lehet.  

 

Újból megszavazták: nem szüntethetnek meg kisebbségi osztályokat jóváhagyás 
nélkül 
2018. október 17. – maszol.ro, Krónika 

Újból megszavazta a parlament alsóháza az RMDSZ törvénytervezetét, amelynek értelmében 

ezen túl csak akkor szüntethetnek meg vagy szervezhetnek át kisebbségek nyelvén működő 

osztályokat, amennyiben az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalával együttműködő kisebbségi 

tanács vagy az adott kisebbséget a parlamentben képviselő szervezet a beleegyezését adta. Az 

újabb szavazásra azt követően került sor, hogy az államelnök visszaküldte ezt a 

parlamentnek.   

 
Novák Zoltán történész-politikus a Ceauşescu-korszakról tartott előadást 
Marosvásárhelyen 
2018. október 18. – Krónika 

A több alkorszakra osztott, huszonnégy évig tartó Ceauşescu-éráról szenvedéstörténeti 

megközelítésből is lehet beszélni, létezik egy konfliktuskezelő olvasata, de figyelembe kell 

venni a változó hatások nyomán történő fel- és megújuló építkezést – vélekedett 

marosvásárhelyi előadásában Novák Csaba Zoltán történész-politikus, aki a napokban hat 

nagyobb erdélyi városban értekezik A Ceauşescu-rendszer magyarságpolitikája címmel. Mint 

elhangzott, a negyed évszázadot intézményes építkezés, majd leépülés jellemzi, maradandó 

társadalmi, gazdasági és demográfiai folyamatokat indít el, ugyanakkor az első, nyílt 

asszimilációra törekvő korszakot jelenti. 

 

Elhunyt Bartakovics István, az MKDM alapító tagja 
2018. október 17. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Életének 80. évében elhunyt Bartakovics István mérnök, a Magyar Kereszténydemokrata 

Mozgalom (MKDM) alapító tagja - országos és járási szinten - tájékoztatta portálunkat a 

komáromi gyászoló család. Bartakovics István a kilencvenes évek elején az MKDM országos 

elnökségének tagja, két ciklusban pedig a párt parlamenti képviselője is volt. A Komáromi 

Imanapok egyik elindítójaként és főszervezőjeként is beírta nevét a felvidéki magyarság 

történetébe.  

 

Iván Ida: Farkasd érdekében nyílt kártyákkal akarok játszani 
2018. október 17. – bum.sk 

Az elmúlt pár évben Mátyusföldön kevés helyen volt annyi személyes ellenségeskedéssel 

terhelt a közélet, mint Farkasdon. Talán csak Galántán, de amíg az ottani hírek gyakran 
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bekerültek a sajtóba, a farkasdiak csak elvétve. A községnek már három éve nincs elfogadott 

zárszámadása és nincs lezárt könyvvizsgálata, mindeközben a község vagyona nem ül a 

könyveléssel. Ezek után nem meglepő, hogy szinte minden farkasdi egyet ért azzal, hogy 

a fejlődés megtorpant az elmúlt években, arról viszont már eltérnek a vélemények, ennek ki, 

illetve mi az oka. 

 

Oktatási intézményekben járt Zentán Potápi Árpád János 
2018. október 17. – Pannon RTV  

Potápi Árpád János és kísérete meglátogatta a Zentai Gimnázium épületét, amelynek 

felújítási munkálatai hamarosan befejeződnek. Ezt követően megtekintették és átadták a 

helyi Hófehérke óvoda Bóbita épületének felújított játszóterét. A delegációt Ujházi Éva, a 

Zentai Gimnázium igazgatója, Tóth Kornél, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola vezetője 

és Nagy Abonyi Zoltán, az Egészségügyi Iskola igazgatója vezette körbe. A Zentai Gimnázium 

épületének felújítási munkálatai 2017 őszén kezdődtek a szerb és a magyar kormány 

támogatásának köszönhetően. 

 

Már tűzoltós csúszda is van a hódegyházi óvodában 
2018. október 17.  – Pannon RTV  

Bánátban játszótereket és felújított óvodákat tekintett meg és adott át Vajdasági körútja 

során Potápi Árpád János. Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára Hódegyházán 

és Tiszaszentmiklóson is járt, ahol nemcsak a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program, 

hanem a 2018 a külhoni magyar családok éve program által is beruházások valósultak meg, a 

magyar kormánynak köszönhetően. 

 

Vállalkozói fórumot tartottak Ungváron 
2018. október 17. – Kárpátalja 

Magyar és ukrán üzletemberek számára tartottak konferenciát Ungváron a kárpátaljai 

befektetési lehetőségekről, és a szennyvíz- és hulladékfeldolgozó üzem létesítéséről 

Kárpátalján. Az október 11-én megrendezett eseményre közel 60 fős befektetői delegáció 

érkezett Pest megyéből. A szervezők célja a programmal az volt, hogy a tájékoztassák a 

Kárpátalján potenciális befektetőként megjelenő magyar vállalatokat, ukrán vállalkozásokat 

és közigazgatási szakembereket a gazdasági együttműködési lehetőségekről, főként a 

környezetiparban. A konferencia alkalmával két fontos témakört mutattak be: a 

hulladékfeldolgozás lehetőségeit és a geotermikus energiák felhasználását. 

 

Ukrán–magyar viszony: meg kell indulnia a párbeszédnek 
2018. október 17. – Kárpátalja 
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Minden résztvevő üdvözölte a találkozót, de az álláspontok nem közeledtek – nagyjából így 

foglalható össze a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) múlt szombati 

választmányi ülésének eredménye. A maga nemében precedens nélküli, az ungvári Boksay 

József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti Múzeumban megrendezett tanácskozásra, amelyet 

a kárpátaljai magyarságot ért támadások miatt hívtak össze, eljött Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszter, jelen volt Ljubov Nepop budapesti ukrán és Keskeny Ernő kijevi magyar 

nagykövet, valamint Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó. 

 

Gyermekgyógyászati Továbbképző Konferencia Beregszászban 
2018. október 17. – Kárpátalja 

Gyermekgyógyászati Továbbképző Konferenciára került sor október 13-án Beregszászban a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központjának szervezésében a 

Magyar Gyermekorvosok Társaságának szakmai közreműködésével. A rendezvény a magyar 

kormány, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, 

valamint Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programért felelős miniszteri biztos támogatásával valósult meg. 

 

Újraélesztési tanfolyam Ungváron 
2018. október 17. – Kárpátalja 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának 

támogatásával több éve újraélesztési szakemberek képzését végzi néhány nyugat-ukrajnai 

városban. Az elmúlt hétvégén Kárpátalján szerveztek tanfolyamot. Október 10–14. között 

Ungváron került sor A beteg aranyórája címmel oktató képzésre, melynek során az Európai 

Resuscitatiós Társaság (ERC) irányelvei szerint egy gyakorlatorientált képzési módszert 

sajátíthattak el a résztvevők. 

 

Koalíció és kisebbség 
2018. október 17. – Népújság  

Kedden délelőtt Ljubljanában az öt koalíciós párt vezetői és a két őshonos szlovéniai 

kisebbség parlamenti képviselői együttműködési megállapodást írtak alá. A megállapodás 

nem kötelezi a kisebbségi képviselőket a kormány melletti szavazásra, de nyilatkozataik 

szerint megteszik ezt, ha az ország, illetve az általuk képviselt kisebbség érdeke ezt követeli. 

 

Megnyílt a Kézművességek Háza Dobronakon 
2018. október 17. – Népújság 

Dobronakon október 10-én, másfél évvel az alapkőletétel után ünnepélyesen megnyílt a 

Kézművességek Háza, melyet a Dobronoki György-ház udvarán építettek fel. A ház célja a 

muravidéki magyar kulturális értékek őrzése, fejlesztése és a jövőben egy kézműves iskola 

létrehozása. A beruházás értéke 262 ezer euró, melynek többségét az anyaország biztosította. 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/10/17/gyermekgyogyaszati-tovabbkepzo-konferencia-beregszaszban
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/17/ujraelesztesi-tanfolyam-ungvaron
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5756-koal%C3%ADci%C3%B3-%C3%A9s-kisebbs%C3%A9g.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5757-megny%C3%ADlt-a-k%C3%A9zm%C5%B1vess%C3%A9gek-h%C3%A1za-dobronakon.html
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Felújított óvoda Pártosfalván, játszótér Dobronakon 
2018. október 17. – Népújság 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a Muravidéken a pártosfalvi óvoda 

újult meg elsőként. Az ünnepélyes átadásra október 10-én került sor. Aznap avatták fel az 

óvodafejlesztési támogatásból felújított dobronaki játszóteret is. Mindkét eseményt 

megtisztelte jelenlétével Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára is. 

 

Közös oktatási nap a Rábavidéken 
2018. október 17. - Népújság 

2016 és 2020 között fut – a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség 

pályázati projektje keretében – az a program, amelynek célja a nemzetiségi oktatás 

minőségének növelése. A költsége 360 ezer euró, amit az Európai Unió Európai Szociális 

Alapja támogat. Pénteken ennek a programnak a keretében valósult meg a harmadik közös 

muravidéki-rábavidéki iskolanap. 

 

A gyerekeket, a jövőt bízzuk rájuk 
2018. október 17. – Népújság  

A Lendvai Óvoda 70. évfordulójára rendezett ünnepséget az intézmény mostani és egykori 

növendékei, nyugalmazott és még aktív óvónők fellépése tette kedvesebbé. Az óvoda indulása 

1948-ig nyúlik vissza tíz óvodás gyermekkel, ma hat egység működik 286 gyermekkel – 

mondta az óvoda igazgatója, Hozjan Tina. A rendezvényen jelen volt Horváth Ferenc 

nemzetiségi képviselő, az MMÖNK elnöke, továbbá a Lendvai Óvoda kollektívája, a 

nyugalmazott munkatársak és a községi iskolák igazgatói. Hozjan Tina, az óvoda igazgatója 

ünnepi beszédében vázolta az intézet múltjának fontosabb állomásait. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. október 17. – Kossuth Rádió 

 

Szijjártó Péter Pozsonyban 

A magyar-szlovák és a magyar-magyar kapcsolatokat tekintette át Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban vendéglátójával, Menyhárt Józseffel, a Magyar 

Közösség Pártjának elnökével. A találkozót követő sajtótájékoztatón készült Haják Szabó 

Mária összeállítása. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/5758-fel%C3%BAj%C3%ADtott-%C3%B3voda-p%C3%A1rtosfalv%C3%A1n,-j%C3%A1tsz%C3%B3t%C3%A9r-dobronakon.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/5760-k%C3%B6z%C3%B6s-oktat%C3%A1si-nap-a-r%C3%A1bavid%C3%A9ken.html
https://nepujsag.net/muravidek/5759-a-gyerekeket,-a-j%C3%B6v%C5%91t-b%C3%ADzzuk-r%C3%A1juk.html
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-10-17_18-02-00&enddate=2018-10-17_18-40-00&ch=mr1
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Vajdasági körúton Potápi Árpád János államtitkár 

A külhoni szakképzés éve 2015–2018 program délvidéki eredményeit összegezték ma Zentán. 

Bemutatták, hogyan valósult meg a Magyar Nemzeti Tanács koordinálásával elkészített 

szakképzés-fejlesztési koncepció, és részletesen beszámoltak a programot támogató 

tudományos kutatások eredményeiről is. A rendezvényen bevezető előadást tartott Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Németh Ernő előbb őt kérdezte, majd 

Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét. 

 

Centenárium – esély a párbeszédre címmel Brüsszelben folytatódott a 

Kolozsváron nemrégiben megtartott konferencia 

Centenárium – esély a párbeszédre címmel Brüsszelben folytatódott a Kolozsváron 

nemrégiben megtartott konferencia, amely a magyar-román kapcsolatokat szeretné mindkét 

nép számára elfogadható mederbe terelni. Műsorunkban is hírt adtunk az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács a Kincses városban szervezett rendezvényéről, amelynek zárásaként közös 

nyilatkozatot fogadtak el a magyar és román résztvevők. Benkei Ildikó a brüsszeli 

fejleményekről kérdezte telefonon Tőkés László, Európa parlamenti képviselőt, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnökét. 

 

Csak jövőre kerül az EB elé a Minority SafePack 

A több mint 1 millió aláírással támogatott, őshonos kisebbségek védelmére vonatkozó európai 

kezdeményezés csak a jövő évi EP-választások után kerül az új Európai Bizottság elé - 

erősítette meg Vincze Lóránt. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnökével Oláh-

Gál Elvira beszélgetett. 

 

Átadta a támogató aláírásokat a Magyar Mozgalom 

Kedd kora este a Magyar Mozgalom is átadta Belgrádban, a Köztársasági Választási 

Bizottságban a november 4-ei nemzeti tanácsi választásokon való részvételhez szükséges 

támogató aláírásokat. Zsoldos Ferenc listavezetőt Belgrádban érte utol telefonon Németh 

Ernő. 

 

Továbbképzés Budapesten a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

keretében 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program nemcsak az óvodák felújítását, de a 

szakemberek továbbképzését is támogatja. Ma a külhoni magyar gyermekpszichológusok 

képzése kezdődött Budapesten.   Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-
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medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos mondott köszöntőt a 

megnyitón, ahol Ternovácz Fanni összeállítása készült.  

 

Túracipőben az összetartozásért 

Túracipőben az összetartozásért. Ezzel a mottóval szervezett kirándulást Kárpátaljára a 

Rákóczi Szövetség. A háromnapos útra anyaországi és külhoni területekről érkeztek iskolások 

és tanárok. A szövetség már évek óta szervezi diákutaztatási programjait. Idén már közel 10 

000 magyar diák utazhatott egy másik Kárpát-medencei országba azért, hogy megismerje a 

magyar történelmi emlékhelyeket. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

 


