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Nyomtatott és online sajtó 
 
Orbán: 2030-ra Magyarország tartozzon az EU öt legjobb országa közé! 
2018. november 15. – MTI, kormany.hu, fidesz.hu, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, 

Demokrata, Mandinder, Felvidék.ma, 888.hu, Krónika, Pannon RTV, Origo, Hír Tv 

2030-ra Magyarország tartozzon az Európai Unió öt legjobb országa közé, ahol a legjobb élni, 

lakni, dolgozni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a Várkert 

Bazárban, a Magyar Diaszpóra Tanács VIII. plenáris ülésén. Szintén a 2030-ig tartó 

célkitűzések közé sorolta a kormányfő, hogy Magyarország tartozzon az EU öt 

legversenyképesebb országa közé. Emellett ugyancsak a 2030-ig elérendő célok között 

említette a népesedési hanyatlás megállítását - majd azután a népesedés növekedési pályára 

állását -; a Kárpát-medence újraépítését, azaz a gyorsforgalmi, gyorsvasúti összeköttetések 

megteremtését; Közép-Európa egységes politikai és gazdasági térségként való felépítését és az 

ország energiafüggetlenségének megvalósítását. Utóbbiról azt mondta: több lépésben meg 

kell szüntetni az orosz energiától való egyoldalú függést, el kell érni, hogy Magyarországnak 

legyen belső kapacitása és többcsatornás hozzáférése országhatáron kívüli energia-

erőforrásokhoz is. Ebből a szempontból a paksi atomerőmű-beruházást a magyar 

szuverenitás lényegéhez tartózó beruházásnak nevezte. 

 
Semjén: köszönet a diaszpóra magyarságának a Kárpátalja melletti kiállásáért 
2018. november 15. – MTI,  Híradó, Magyar Idők, Magyar  Hírlap, Origo,  Lokál, Echo Tv, 

HírTv, 888.hu, PestiSrácok, Felvidék.ma, Kárpátinfo, Hír Tv 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint nagyon sokat jelent, 

hogy a diaszpóra magyarsága is kiáll a támadott nemzetrészek, így a kárpátaljai magyarok 

mellett. Semjén Zsolt erről a Magyar Diaszpóra Tanács VIII. ülésén beszélt csütörtökön 

Budapesten, egyúttal köszönetét tolmácsolva a diaszpóra magyarságának. A kormányfő 

helyettese rámutatott: jelenleg a kárpátaljai magyarság a legnehezebb helyzetben lévő 

nemzetrész, a szerzett jogaitól fosztják meg, lényegében az elüldözésük zajlik szülőföldjükről. 

Nagyon sokat jelent, hogy a diaszpóra magyarsága is kiáll mellettük, az egész világnak tudnia 

kell: nem engedik, hogy a kárpátaljai magyarok a nyelvüket használják, az iskolában 

magyarul tanuljanak, és üldözik őket, mert felvették a magyar állampolgárságot – mondta. 

 
Potápi: erősebbé és egységesebbé vált a magyarság 
2018. november 15. – MTI, Lokál, Híradó, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Demokrata, 888.hu, 

Hír Tv, maszol.ro 

2010-14 között a polgári kormány megalkotta a nemzetpolitika új keretrendszerét, aminek 

köszönhetően ma egységesebb és egyre erősebb a magyarság – jelentette ki Potápi Árpád 

János nemzetpolitikai államtitkár a Magyar Diaszpóra Tanács VIII. plenáris ülésén tartott 

sajtótájékoztatón, csütörtökön Budapesten. Úgy fogalmazott: a nemzeti kormány a nemzet 

elválaszthatatlan részének tartotta és tartja a külhoni magyarságot. Ennek jegyében 2010-ben 
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megalkották a kettős állampolgárságról szóló törvényt, s azokat a szimbolikus jogszabályokat, 

amelynek köszönhetően ma nemzetpolitikáról beszélhetnek. A tervezett zárónyilatkozatból 

kiemelte, a kárpátaljai magyarsággal vállalt szolidaritást, és azt, hogy a Külhoni magyarság 

díjat ezentúl Kallós Zoltánról neveznék el. Folytatódnak az emlékévek is, jövőre II. Rákóczi 

Ferenc tiszteletére hirdetik meg, és a Magyarság Háza bonyolíthatja le. 

 

Diaszpóra tanács: a résztvevők határozottan tiltakoznak a kárpátaljai magyarság 
megfélemlítése ellen 
2018. november 15. – MTI, kormany.hu 

A Magyar Diaszpóra Tanácsa tagjai határozottan tiltakoznak a kárpátaljai magyarság 

megfélemlítése és jogainak csorbítása ellen - többek között ezt tartalmazza a testület 

csütörtöki ülésén elfogadott, MTI-hez eljuttatott zárónyilatkozat. A dokumentumban 

rögzítették, hogy a tanács támogatásáról biztosítja a Kárpát-medencei magyar közösségeket 

jogaikért és biztonságos életfeltételeik megteremtéséért folytatott harcukban. A Magyar 

Diaszpóra Tanács tagjai örömüknek adnak hangot, és történelmi jelentőségűnek tartják, hogy 

immáron több mint egymillió magyar vált közjogilag is a nemzet részévé.  

Továbbra is elkötelezettek az egyszerűsített honosítási eljárás - a tagszervezetek és a 

külképviseletek útján való - népszerűsítésében. Üdvözlik azt a javaslatot, amelynek 

elfogadásával az európai uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is részt 

vehetnek az Európai Parlament tagjainak megválasztásában. A tanács tagjai azon 

meggyőződésüknek hangot adva, hogy a magyarságnak kiemelt szerepe van Európa jövőjének 

alakításban és az európai kultúra megőrzésében, arra buzdítják a külhoni magyarságot, hogy 

vegyen részt a 2019. májusi európai parlamenti választásokon. 

 

Fidesz: a kormány kiáll a világ magyarságáért 
2018. november 15. – MTI, Demokrata, Origo 

A Fidesz szerint a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) 

összehívása is azt bizonyítja, hogy a kormány kiáll a világ magyarságáért. Zsigmond Barna 

Pál, a nagyobbik kormánypárt parlamenti képviselője csütörtöki budapesti 

sajtótájékoztatóján azt mondta, 2010 óta nemzetpolitikai fordulatot hajtott végre a kormány, 

aminek köszönhetően lélekben, gazdaságilag és kulturálisan is fejlődik a magyarság, és 

bebizonyosodott, hogy képes a megújulása. A kormánynak a nemzetet a magyarok közössége 

jelenti határokon innen és túl, és hisznek a magyar nemzet határokon átívelő 

összetartozásában - fogalmazott a képviselő. Kiemelte, szeretnék elérni, hogy aki magyarnak 

született, az a határ túloldalán is magyarnak érezhesse magát, magyarul beszélhessen, 

magyarul tanulhasson és megélhesse azt, hogy a magyar nemzet része. Ezt szolgálja a kettős 

állampolgárság, a nemzetpolitikai intézményrendszer, a külhoni magyar közösségek, az 

oktatás, a kulturális intézmények és a külhoni magyar családok támogatása - mondta 

Zsigmond Barna Pál, hozzátéve, a programokat folytatják, mert azokkal az egész nemzet, így 

Magyarország is erősödik. 
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Grezsa István: Magyarország újra motorjává válhat a Kárpát-medencei 
együttműködésnek 
2018. november 15. – MTI, Magyar Idők, Lokál, Promenád, Demokrata 

Magyarország újra motorjává válhat egy olyan új, Kárpát-medencei együttműködésnek, ahol 

a magyarsággal való együttműködés a stabilitást szolgálja és végső soron közös érdek – 

mondta Grezsa István csütörtökön Budapesten. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos a magyar szórvány napján arról beszélt: a „politikai 

trend arra mutat”, hogy „a bizalmatlanságot felülírja a bizalom, és az együttműködés uralja a 

Kárpát-medencében élő népek és országok közötti kapcsolatot” – fogalmazott. Ennek sok jele 

mutatkozik – mondta, és példaként említette Szerbiát, ahol az ország európai uniós 

törekvései „jól összeköthetők a magyar nemzeti kisebbség és a magyar szórvány 

boldogulásával”. Említette továbbá a „jó szlovák magyar államközi kapcsolatokat”, hozzátéve, 

hogy azért van még tennivaló a nemzetiségi jogok terén. 

 

Magyar szórvány napja - Kutató: egyre többen érdeklődnek a magyar iskolák 
iránt Kárpátalján 
2018. november 15. – MTI, M1, Karpátinfo 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet egy friss kutatásban megállapította, hogy rendkívül nagy 

érdeklődés mutatkozik a magyar iskolák iránt Kárpátalján, nemcsak a kisebbségi magyarság, 

hanem a többség részéről is, az Ukrajnában uralkodó gazdasági válság miatt. Ferenc Viktória, 

az intézet kutatója az M1 aktuális csatornán csütörtökön azt mondta: körülbelül 400 és 600 

ezer közötti a szórványban élők magyarok száma, megmaradásukat pedig elsősorban az adott 

ország nyelvpolitikája határozza meg. Nemrég Ukrajnában történt egy erőteljes nacionalista 

fordulat, a kisebbségi anyanyelvhasználathoz szükséges 20 százalékos küszöböt 50 százalékra 

akarja emelni az ukrán kormány - jelezte a kutató, kiemelve: a tervezet törvényi szintre való 

emeléssel nagyban megnehezítené a szórványban élők helyzetét, hiszen nem használhatnák 

az iskolákban anyanyelvüket. 

 

Kormányhatározattal döntöttek a nagyváradi magyar pedagógus-továbbképző 
központ létrehozásáról 
2018. november 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Kormányhatározattal rögzítették annak a romániai magyar pedagógus-továbbképző 

központnak a létrehozását, amely magyar pedagógusok számára biztosít szakmai fejlődési 

lehetőséget anyanyelvükön. „Jó hír ez számunkra: pedagógusaink régóta várják ennek az 

intézménynek a beindítását, amely egyben egy újabb lépést is jelent afelé, hogy a bennünket 

érintő kérdésekről önállóan dönthessünk” – hangsúlyozta Kelemen Hunor az RMDSZ 

hírlevele szerint. A szövetségi elnök emlékeztetett: a 2011-ben elfogadott oktatási törvény 

közel hét éve biztosít lehetőséget kisebbségi továbbképző központok létrehozására. A 

szövetség javaslatára három éve folyamatosan anyagi forrást is sikerül elkülöníteni a magyar 
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intézményre a román költségvetésből, az állami bürökrácia azonban mindmáig 

ellehetetlenítette ezt a kezdeményezést. 

 

Oktatási alternatívák a végeken – délutáni programokról, bölcsődékről, 
tankönyvpályázatról értekeztek a magyar szórvány napján 
2018. október 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ által csütörtökön Segesváron rendezett szórványoktatási konferencián 

hangsúlyozták: olyan programokra van szükség, melyek láttán a vegyes házasságban élő 

szülők is úgy érezhetik, érdemes gyermekeiket magyar iskolába íratniuk. Az elmúlt években 

olyan szórványkollégiumokat sikerült létrehozni, ahol ma már több ezer gyermek tanul – 

állapították meg csütörtökön annak az oktatási konferenciának a zárónyilatkozatában, 

amelyet az RMDSZ szervezett Segesváron a magyar szórvány napja alkalmából. „De nem 

állhatunk le: az oktatási rendszer folyamatos minőségi és új programokkal való bővítésére 

van szükség ahhoz, hogy közösségünk versenyképes legyen, hogy a vegyes házasságban élő 

szülők is úgy érezzék, érdemes gyermekeiket magyar iskolába íratniuk. Támogatjuk a magyar 

oktatást, és azokat a kezdeményezéseket, amelyek által a magyar vagy vegyes házasságokból 

származó gyermekek többlettudásban részesülnek a magyar oktatási intézményekben. 

Vonzóvá kell tennünk ezeket olyan szolgáltatásokkal, amelyeknek a közösségépítés képezi az 

alapját, és amelyek a többségi iskolákban nem elérhetőek”– áll az RMDSZ hírlevele által 

ismertetett dokumentumban. 

 

Román elemző hibridháborús elemnek tartja a székelyföldi focicsapatok 
magyarországi támogatását 
2018. november 15. – MTI, Krónika, transindex.ro, Erdély Ma 

Több bukaresti napilap és blog számolt be arról, hogy Magyarország a román labdarúgó-

bajnokságban szereplő csapatokat, egészen pontosan székelyföldi együtteseket finanszíroz. Az 

Evenimentul Zilei napilap a Gazeta Sporturilor című sportújságra hivatkozva írta pénteken, 

hogy a magyar kormány a sportújság kérdéseire válaszolva elismerte: 1 milliárd forintot 

folyósított a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda 

csapatainak, hogy fejlesszék a sportinfrastruktúrát és a fociakadémiájukat. A cikk címe 

mindezt „Magyarország által Románia szívében elkövetett arroganciának” nevezte. 

 
Megbeszélést folytatott Budapesten a román és a magyar belügyminiszter  
2018. november 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Pintér Sándor nemzetbiztonságért felelős magyar miniszterelnök-helyettessel, 

belügyminiszterrel folytatott megbeszélést csütörtökön Budapesten Carmen Dan 

belügyminiszter. A találkozón - amelyen a román rendőr-főkapitányság és a határrendészet 

vezetője is részt vett - többek között a kétoldalú együttműködésről, valamint az Európai Unió 

Igazságügyi és Belügyi Tanácsa (JAI) soron következő üléséről esett szó, tekintve, hogy 2019 

első felében Románia tölti be az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét.  
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Az RMDSZ kiterjeszti az afterschool-programot a szórványmegyékre 
2018. november 15. – transindex.ro 

Az erdélyi magyarok „csodavárás” helyett építkeznek, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) a szórványkollégiumi rendszer kialakítása után az úgynevezett 

afterschool-program (délutáni foglalkozások) kiterjesztésével akarja növelni az anyanyelvű 

oktatás vonzerejét - mutatott rá Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke csütörtökön, a magyar 

szórvány napja alkalmából szervezett oktatási konferencián, Segesváron. Az RMDSZ hírlevele 

által idézett felszólalásában a politikus fontos kezdeményezésnek nevezte az RMDSZ 

medgyesi szervezete által meghonosított afterchool-programot, amelynek kiterjesztése a 

többi szórvány megyére szavai szerint már folyamatban van.  

 

Szepessy Előd ETV-főszerkesztő: folyamatosan figyeljük a tévénézői szokások 
változását  
2018. november 15. – maszol.ro 

Tizedik évfordulóját ünnepli idén Románia legnagyobb lefedettséggel és nézettséggel 

rendelkező, magyar nyelven sugárzó tévécsatornája, az Erdélyi Magyar Televízió, amelynek 

ambiciózus tervei is vannak a jövőre nézve. Számvetésre kérték fel, de a várható 

újdonságokról is faggatták Szepessy Előd főszerkesztőt, aki szerint az erdélyi magyarok 

televíziója számára a közszolgálati feladatok is igen fontosak.  

 
Tanúként kihallgatta egy korrupciós ügyben Kelemen Hunort a DNA  

2018. november 15. – maszol.ro 

Tanúként beidézték Kelemen Hunort egy bűnvádi eljárás során, amelyet egy építkezési 

vállalkozó ellen indított a korrupcióellenes ügyészség (DNA) – derül ki az időközben elkészült 

vádiratból, amelyet csütörtökön ismertetett a román sajtó. A politikust azért hallgatták ki, 

mert a feltételezett bűncselekmények a DNA szerint 2010 és 2012 között, az RMDSZ 

elnökének kulturális miniszteri mandátuma alatt történtek.  Az ügyészek a nemrégiben 

elkezdődött korrupciós perben Petre Badeát, az Aedificia Carpaţi építkezési vállalkozás 

tulajdonosát vesztegetéssel vádolják. Korábban az időközben elhunyt Verestóy Attila 

szenátort befolyással történő üzérkedéssel gyanúsították. A vádirat szerint a politikus egy 

jutalék ellenében, az RMDSZ-ben elfoglalt befolyásos pozíciójára hivatkozva az ígérte a 

vállalkozónak: közbenjár a kulturális minisztérium tisztségviselőinél annak érdekében, hogy 

a minisztérium fizessen ki a cégnek bizonyos munkálatokat.  

 

Szombaton temetik Pap Géza volt református püspököt Kolozsváron  
2018. november 15. – maszol.ro 

November 17-én, szombaton 12 órától tartják Pap Géza volt püspök temetését a Farkas utcai 

templomból – közölte az Erdélyi Református Egyházkerület sajtóirodája. A gyászoló család 11 

órától fogadja a részvétnyilvánítókat. A család a koszorúmegváltás összegét a református 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=53530
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/104463-szepessy-el-d-etv-f-szerkeszt-folyamatosan-figyeljuk-a-tevenez-i-szokasok-valtozasat
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/104463-szepessy-el-d-etv-f-szerkeszt-folyamatosan-figyeljuk-a-tevenez-i-szokasok-valtozasat
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/104492-tanukent-kihallgatta-egy-korrupcios-ugyben-kelemen-hunort-a-dna
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/104492-tanukent-kihallgatta-egy-korrupcios-ugyben-kelemen-hunort-a-dna
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104456-szombaton-temetik-pap-geza-volt-reformatus-puspokot-kolozsvaron
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kollégiumok javára ajánlja fel. A gyászistentisztelet után a volt püspököt a Házsongárdi 

temetőben helyezik örök nyugalomra.  

 

Pontosítania kell a hírszerzésnek Borbolyék perébe 
2018. november 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Újabb kérdéseket fogalmazott meg a Borboly Csaba és több más személy ellen zajló 

büntetőper tárgyalását vezető bíró a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) számára, ezeket a per 

csütörtöki tárgyalásán ismertették  a Hargita Megyei Törvényszéken. Arra kér választ a 

bíróság, hogy a hírszerző szolgálat milyen tevékenységet végzett az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) által elrendelt műszaki megfigyelés, a nemzetbiztonsági okokból folytatott 

vizsgálat, illetve az ügyészek rendelkezései alapján. 

 

Jövő nyáron nyílhat a Mini Erdély Park 
2018. november 16. – Krónika 

A sétányok kialakításával és más tereprendezési munkálatokkal elkezdődött a szejkefürdői 

Mini Erdély Park megépítése. A Székelyföldi Legendárium már jövő nyáron megnyitná a 

létesítményt, amelyben mintegy hatvan makettet állítanak ki. A park sétányait környékbeli 

községekről nevezik el, és kitesznek egy leírást az ottani látványosságokról. 

 

A magyar többségű marosszéki települések vezetői javarészt szemet hunynak a 
törvénytelen terjeszkedés felett 
2018. november 16. – Krónika 

Egyre több ortodox kereszt jelenik meg a marosszéki magyar többségű települések főútja 

mentén. A bizánci jelképek felállítói általában mellőzik a törvényes lépések megtételét, és 

építkezési engedély nélkül helyezik el a kereszteket. A hatóságok tétlenül szemlélik az ortodox 

térfoglalást. 

 

Kisebbségi munkatalálkozók kezdődnek 
2018. november 15. – Ma7.sk, bumm.sk  

Hétfőn megkezdődnek a kulturális minisztérium új stratégiáját előkészítő kisebbségi 

munkatalálkozók. „A kulturális minisztérium 2018 júniusa óta folyamatosan dolgozik a 

regionális és nemzetiségi kisebbségi kultúrájának fejlesztésére irányuló stratégiájának 

kidolgozásával. A régiós munkacsoportok ülései október közepével befejeződtek. A 

találkozókon született eredményeket a belső munkacsoport már feldolgozta. A nemzetiségi 

kisebbségekkel foglalkozó munkatalálkozók jövő hét elejétől kezdik meg üléseiket” – 

jelentette be Rigó Konrád kulturális államtitkár. 

 

Felvidéki magyar egyházi támogatások mindkét nemzet javára 
2018. november 15. – Ma7.sk  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/pontositania-kell-a-hirszerzesnek-borbolyek-pereben
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/kisebbsegi-munkatalalkozok-kezdodnek
https://ma7.sk/kozelet/hitelet/felvideki-magyar-egyhazi-tamogatasok-mindket-nemzet-javarahttps:/ma7.sk/kozelet/hitelet/felvideki-magyar-egyhazi-tamogatasok-mindket-nemzet-javara
https://ma7.sk/kozelet/hitelet/felvideki-magyar-egyhazi-tamogatasok-mindket-nemzet-javarahttps:/ma7.sk/kozelet/hitelet/felvideki-magyar-egyhazi-tamogatasok-mindket-nemzet-javara
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A Szlovákia területén megvalósult magyar egyházi fejlesztések nemcsak a magyar emberek, 

hanem az ott élő szlovákok javát is szolgálják, hiszen egy-egy plébánia templomát, közösségi 

házát az egész közösség használja. A jó szlovák-magyar egyházi kapcsolatok további 

erősödése hozzájárul a két nemzet viszonyának javulásához – hangsúlyozta Soltész Miklós. A 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten 

fogadta a felvidéki katolikus egyházmegyék magyar nyelvű lelkipásztori ellátásáért felelős 

érseki és püspöki helynökeit. Soltész Miklós köszönetet mondott azért a szolgálatért, amelyet 

a felvidéki egyházmegyék papjai és munkatársaik a magyar nyelv és kultúra továbbadása 

érdekében is végeznek. 

 

Aki ebből kimarad, az megmarad – az MKP az ENSZ migrációs paktumáról 
2018. november 15. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma  

Az ENSZ migrációs paktumával kapcsolatos állásfoglalását ismertette a Magyar Közösség 

Pártja. Az MKP pozsonyi székházában tartott ezzel kapcsolatban sajtótájékoztatót Menyhárt 

József elnök és Nagy Dávid jogász. Menyhárt József emlékeztetett arra, hogy az MKP a 2015-

ös migrációs válság legelejétől fogva őszintén és nyíltan kommunikál ebben a témában, ami 

azóta – túlzás nélkül mondható – egész Európa első számú és legfontosabb témájává vált. Az 

MKP elnöke úgy fogalmazott: „2015 őszén, amikor a kötelező betelepítési kvóták ellen 

aláírásgyűjtéssel mozgósítottuk az embereket, nagyon rövid időn belül több mint 80 ezer 

aláírás gyűlt össze. Ez elég egyértelműen jelezte az emberek véleményét és azt, hogy ha 

valamiben, akkor ebben a témában biztosan nem akarják „vakon” a hatalmon lévőkre bízni 

magukat.” 

 

Pogány Erzsébet Wekerle Sándor Közgazdasági életműdíj posztumusz 
kitüntetésben részesült 
2018. november 15. – Felvidék Ma 

A Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány a néhai 

miniszterelnök születésének 170. évfordulóján, november 14-én Móron immár negyedik 

alkalommal adta át a Közgazdasági életműdíjat és a Tudományos életműdíj át. Az alapítvány 

2013 óta ítéli oda a díjakat és a korábbi évekhez hasonlóan idén is a beérkezett javaslatok 

szerint, számos kitűnő jelölt közül választották ki a díjazottak. A kuratórium döntésének 

megfelelően a rendezvényen Pogány Erzsébet Wekerle Sándor Közgazdasági életműdíj 

posztumusz kitüntetésben részesült, amelyet a családtagjai vettek át. 

 

VM4K: Első ízben vehetnek részt az EP választásokon a Vajdaságban élő magyar 
állampolgárok 
2018. november 15. – Vajdaság MA 

A liberálisok és a kereszténydemokraták csatája lesz jövő tavaszra az európai parlamenti 

választás – véli dr. Mráz Ágoston Sámuel egyetemi adjunktus, a Nézőpont Csoport Zrt. 
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https://felvidek.ma/2018/11/aki-ebbol-kimarad-az-megmarad-az-mkp-az-ensz-migracios-paktumarol/
https://felvidek.ma/2018/11/pogany-erzsebet-wekerle-sandor-kozgazdasagi-eletmudij-posztumusz-kituntetesben-reszesult/
https://felvidek.ma/2018/11/pogany-erzsebet-wekerle-sandor-kozgazdasagi-eletmudij-posztumusz-kituntetesben-reszesult/
https://felvidek.ma/2018/11/pogany-erzsebet-wekerle-sandor-kozgazdasagi-eletmudij-posztumusz-kituntetesben-reszesult/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23022/VM4K-Elso-izben-vehetnek-reszt-az-EP-valasztasokon-a-Vajdasagban-elo-magyar-allampolgarok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23022/VM4K-Elso-izben-vehetnek-reszt-az-EP-valasztasokon-a-Vajdasagban-elo-magyar-allampolgarok.html
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vezérigazgatója. A szabadkai VM4Köz.Klub Európa és mi c. sorozatának vendégeként a 

választási esélyeket elemezte. 

  
Folytatódik a Könyvet a szórványba! program 
2018. november 15. – Pannon RTV 

Gyermek- és ifjúsági könyvekkel, vajdasági írók köteteivel, novelláival és ismeretterjesztő 

kiadásaival Bajsára, Szivácra és Bezdánba látogatott az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet 

könyves kocsija. A Könyvet a szórványba! program, amelyet az újvidéki Forum Könyvkiadó 

Intézet szervezett a Magyar Nemzeti Tanács, a szerbiai Művelődési és Tájékoztatási 

Minisztérium és a magyarországi Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. Ma Bajsára, 

Szivácra és Bezdánba látogatott el a kiadó könyves kocsija.  

 

Nagyköveti látogatás a beregszászi Rákóczi-főiskolán 
2018. november 15. – karpatalja.ma 

A balti-tengeri országok nagykövetei látogattak Beregszászba november 15-én. A küldöttség 

tagjai elsőként a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára (II. RFKMF) érkeztek. A 

delegáció képviselői között volt Gert Antsu, Észtország rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövete; Marius Janukonis, Litvánia rendkívüli és meghatalmazott nagykövete; Juris 

Poikans, Lettország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete; Louise Morsing, a Svéd 

Királyság nagykövetének helyettese és Margus Särglepp, Észtország rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövetének helyettese. 

 

Bekérette Orosz Ildikót az Ukrán Biztonsági Szolgálat 
2018. november 15. – karpatalja.ma 

A Terror Háza Múzeumnál október 23-án tartott központi megemlékezésen elhangzott 

beszéde kapcsán hallgatta ki Orosz Ildikót az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) helyi 

kirendeltsége november 14-én. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, 

kárpátaljai megyei képviselőt az SZBU egyik munkatársa hívta föl november 13-án azzal, hogy 

– egy a számára alkalmas napon – fáradjon be az ungvári részlegükbe kihallgatásra, mivel 

feljelentette őt egy ukrán parlamenti képviselő. Másnap délután a rektor ügyvédje 

kíséretében felkereste a hivatalos szerv irodáját, ahol kiderült, hogy a feljelentés tárgya az 

október 23-i magyarországi megemlékezésen tartott beszéde volt. 

 

Ovis nap a magyar központban 
2018. november 15. – Képes Újság 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi szakmai partnere a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi program keretében már számos 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/folytatodik-konyvet-szorvanyba-program
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/nagykoveti-latogatas-a-beregszaszi-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/bekerette-orosz-ildikot-az-ukran-biztonsagi-szolgalat/
https://kepesujsag.com/ovis-nap-a-magyar-kozpontban/
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beruházás, pályázat és program valósult meg, ezek egyike volt a múlt szerdai ovis nap is az 

eszéki magyar iskolaközpontban. 

  

Magyar kultúrnap a 20 éves Daruvári Magyarok Közösségénél 
2018. november 15. – Képes Újság 

A Daruvári Magyarok Közössége hagyományosan ősszel tartja meg Magyar Kultúrnap 

elnevezésű rendezvényét. Az idei azért is különleges, mert az egyesület fennállásának 20. 

évfordulóját is idén ünnepelték. A Daruvári Magyarok Közösségét húsz évvel ezelőtt 

alakították meg. Az asszimiláció itt is megtette a magáét, így a településen jelenleg már csak 

valamivel több, mint száz ember vallja magát magyarnak. 

  
Népzenei kurzusok és élőzenés táncházak a Drávaszögben és Szlavóniában 
2018. november 15. – Képes Újság 

A Lajta-Szeret Egyesület a Csoóri Sándor Alapnál elnyert támogatásból népzenei kurzusokat 

és élőzenés táncházakat szervez a következő hónapokban a Drávaszögben és Szlavóniában. Az 

első programokra november 24-én kerül sor Vukováron és Várdarócon. 
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https://kepesujsag.com/magyar-kulturnap-a-20-eves-daruvari-magyarok-kozossegenel/
https://kepesujsag.com/nepzenei-kurzusok-es-elozenes-tanchazak-a-dravaszogben-es-szlavoniaban/
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