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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Orbán Viktor: Felértékelődik a közép-európai régió ereje 
2018. november 16. – MTI, Origo, Híradó, Webrádió, Echo Tv, Gondola, kormany.hu, 

Magyar Hírlap, Szabad Magyar Szó, Pannon RTV 

A közép-európai régió erejének a hagyományos német-francia tengellyel szembeni 

felértékelődéséről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Állandó 

Értekezlet, a Máért XVII., zárt ülésén, Budapesten. Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy a 

német-francia áruforgalom volumene és értéke csak az 50 százalékát éri el a V4-ek és 

Németország árukereskedelmi volumenének, ami egy példátlan dolog. A kormányfő 

értékelése szerint tehát a kereskedelmi volumen esetében a Közép-Európa-Németország 

tengely meghatározóbb, mint a német-francia gazdasági tengely. Emlékeztetett, korábban is 

beszélt már arról, hogy a következő években Közép-Európa, benne a Kárpát-medence lesz az 

európai gazdasági növekedés motorja. Orbán Viktor arról is szólt, hogy Közép-Európa 

geopolitikai felértékelődésének fontos momentuma lesz, amikor Montenegró, Macedónia és 

Szerbia csatlakozhat az EU-hoz. A Balkán újraegyesítését uniós, közép-európai és magyar 

érdeknek egyaránt nevezte. Orbán Viktor végül az első világháború befejezésének százéves 

évfordulójával kapcsolatban megjegyezte, hogy az első világháborús emlékévfolyamot 

meghosszabbították két évvel, így az kitart a trianoni évfordulóig. A jövő évi európai 

parlamenti választásokról szólva - utalva a változtatásokra, az uniós lakhellyel nem 

rendelkező polgárok szavazati jogának megteremtésére - kiemelte: az EP-választás nem 

pártválasztás, hanem összmagyar szavazás.  

 

Semjén: teljes konszenzussal fogadták el a zárónyilatkozatot 
2018. november 16. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, ATV, Echo TV, TV2, hirado.hu, 

kormany.hu  

Teljes konszenzussal fogadta el a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XVII. plenáris ülése a 

zárónyilatkozatot. A magyar belpolitikában szokatlan egyetértés van a reális erőt képviselő 

politikai pártok és a határon túli magyar szervezetek között - mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón 

pénteken, Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte: egyetlen kivétel van, a Demokratikus Koalíció, 

Gyurcsány Ferenc pártja, amely nem jelent meg az ülésen a meghívás ellenére. A Máért 

történetében egyedüli, hogy ilyen történt, és ez nem a kormánnyal, hanem a határon túli 

magyarsággal szembeni udvariatlanság - mondta. Kifejtette: rajtuk kívül valamennyi 

parlamenti párt és a határon túli magyarság képviselői között egyetértés van abban, hogy jár 

a magyar állampolgárság, a szavazati jog, az autonómia.  Az identitásmegőrző programokra 

jutó forrásokat 2010 óta megtízszerezték, és óriási siker a gazdaságfejlesztés, amire 

ötvenmilliárdot költöttek - tette hozzá Semjén Zsolt.  
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Potápi Árpád János: A kormány stratégiai szövetségesei az etnikai magyar 
pártok 
2018. november 16. – Echo TV 

Nemzetpolitikai nagyhét volt Budapesten, amelyről Potápi Árpád János számolt be az ECHO 

TV Napi aktuális című műsorában. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár beszélt a magyar-

horvát kapcsolatokról, valamint kitért arra is, hogy Ukrajnával miért nem sikerül 

megállapodni. Remélik az ukrán választásokon lesz olyan erő, akivel a jövőben lehet 

normálisan kapcsolatokat kialakítani - jelentette ki a műsorban. Kiemelte: a kormány 

támogatja az etnikai alapú magyar pártokat. A Magyar Állandó Értekezletnek azok a pártok, 

illetve képviselők a tagjai, akik etnikai magyar pártokat képviselnek. Úgy gondoljuk, hogy a 

mindenkori etnikai, magyar, illetve a párt érdekek egybeesnek, ezért a MÁÉRT-ot nem 

akarjuk kiszélesíteni. Magyar-ukrán kapcsolatokról Orbán Viktor azt mondta a Máért ülésén: 

az ukránokkal nem boldogulunk.  Potápi Árpád János erre úgy reagált, hiába tárgyaltak 

többször a két ország politikusai, nem születik megoldás. Várják, hogy olyan kormány legyen 

Ukrajnában, akik a nemzetiségi kérdést rendezni szeretnék. 

 

Aggodalommal tekintenek a résztvevők a kárpátaljai magyarságot 
ellehetetlenítő ukrán intézkedésekre  
2018. november 16. – MTI, Origo, Maszol.ro, Kárpátinfo, karpatalja.ma  

Aggodalmukat fejezték ki a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XVII. plenáris ülésének 

résztvevői a kárpátaljai magyarság helyzetét ellehetetlenítő oktatási törvény és a 

nyelvtörvény-tervezet, valamint a magyar közösséget érintő immár mindennapos atrocitások 

miatt. Többek között ezt tartalmazza a testület pénteki budapesti ülésén teljes konszenzussal 

elfogadott zárónyilatkozat.  A dokumentumban megdöbbentőnek nevezik a magyarságot 

Ukrajna ellenségeként megbélyegző médiakampányt, szükségesnek tartják a nemzeti 

kisebbségek összetételének figyelembe vételét az ukrajnai választási körzetek kialakításakor.  

A résztvevők sikeresnek ítélik a 2018 a külhoni magyar családok éve program Kárpát-

medencei eredményeit, és megállapodtak abban, hogy 2019 a külhoni magyar gyerekek éve 

lesz. Javasolják, hogy a Külhoni Magyarságért Díj elnevezése Kallós Zoltán Külhoni 

Magyarságért Díjra változzon. Támogatásukról biztosítják a Kárpát-medencei magyar 

közösségek autonómia-törekvéseit, képviselik a külhoni magyarság önrendelkezésének ügyét 

a kétoldalú kapcsolatokban, az unió testületeiben és minden más nemzetközi fórumon is. 

 

Centenáriumi megemlékezés és tüntetés a székelyföldi autonómiáért 
Sepsiszentgyörgy 
2018. november 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Az utóbbi száz év jogküzdelmeit felidéző centenáriumi nagygyűlésre és a Székelyföldnek 

területi autonómiát követelő tüntetésre érkezett demonstrálókkal telt meg vasárnap kora 

délután a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hívására Sepsiszentgyörgy főtere. Izsák Balázs, a 

demonstrációt összehívó Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke párbeszédet sürgetett 

Bukaresttel a székely autonómiaigényről. Úgy vélekedett: az lenne méltó az 1918-as 
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https://www.echotv.hu/hirek/2018/11/16/potapi-arpad-janos-a-kormany-strategiai-szovetsegesei-az-etnikai-magyar-partok
https://www.echotv.hu/hirek/2018/11/16/potapi-arpad-janos-a-kormany-strategiai-szovetsegesei-az-etnikai-magyar-partok
http://www.origo.hu/itthon/20181116-2019-a-kulhoni-magyar-gyerekek-eve-lesz.html
http://www.origo.hu/itthon/20181116-2019-a-kulhoni-magyar-gyerekek-eve-lesz.html
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomiat-szekelyfoldnek-n-centenariumi-megemlekezes-es-tuntetes-sepsiszentgyorgyon
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/autonomiat-szekelyfoldnek-n-centenariumi-megemlekezes-es-tuntetes-sepsiszentgyorgyon
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gyulafehérvári határozatokhoz és a jövő évi román uniós elnökségéhez, ha a bukaresti 

kormány nem gyanakvással, hanem párbeszédkészséggel viszonyulna a székelyek 

autonómiatörekvéseihez.  

 

Egymillió euró kenőpénzt kapott Verestóy Attila a DNA szerint, Kelemen Hunort 
tanúként hallgatta ki az ügyészség 
2018. november 16. – Krónika, transindex.ro 

Több mint egymillió euró csúszópénzt kapott Verestóy Attila, az RMDSZ idén januárban 

elhunyt szenátora évekkel ezelőtt egy román vállalkozótól az Országos Korrupcióellenes 

Ügyészség (DNA) szerint. Az ügyben tanúként kihallgatták Kelemen Hunor szövetségi 

elnököt.  

 

Újabb kötetben vették górcső alá az erdélyi magyarokat  
2018. november 16. – maszol.ro 

Romániai magyarokról, kisebbségi jogokról, érdekérvényesítéséről született újabb, átfogó 

helyzetképet nyújtó kötet. A kolozsvári kutatók Unequal Accommodation of Minority Rights: 

Hungarians in Transylvania című angol nyelven szerkesztett munkáját egy nemzetközi 

konferencia keretében mutatták be csütörtökön a kolozsvári Sapientián. Kiss Tamás, Toró 

Tibor, Székely István-Gergő, Bárdi Nándor és Horváth István tanulmánykötetét a Babeș–

Bolyai Tudományegyetem szociológia tanszékének oktatója, Irina Culic és Vizi Balázs, a 

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos 

főmunkatársa méltatta.  

 

Megmarad „a legnagyobb aradi magyar” sírja  
2018. november 16. – maszol.ro 

Az RMDSZ Arad megyei szervezete kifizette dr. Barabás Béla Felsőtemetőben található 

családi sírkertjének bérleti díját a következő hét évre. Az érdekvédelmi szövetség közleménye 

szerint „a legnagyobb aradi magyar” sírhelyének a bérleti díját 2016 óta nem fizette ki senki a 

köztemetőket fenntartó önkormányzati vállalatnak, így fennállt a veszélye annak, hogy 

rátemetnek. Az elmúlt évtizedekben, főleg a Ceaușescu-korszakban, de a rendszerváltást 

követő érdektelenség és nemtörődömség miatt is számos aradi magyar személyiség sírja tűnt 

el.  

 

Tanártovábbképző központ: erdélyi fiókintézményeket szeretne az RMPSZ  
2018. november 16. – maszol.ro 

A Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) reméli, hogy fiókintézményei is lesznek a 

nagyváradi magyar pedagógus-továbbképző központnak, amelynek létrehozásáról 

csütörtökön döntött a kormány – nyilatkozta a Maszolnak Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ 

elnöke. Szabó Ödön, az RMDSZ szakpolitikusa fontosnak nevezte, hogy az új intézmény révén 

a képzések tervezhetővé válnak az egyes szakterületeken.  
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https://kronika.ro/belfold/egymillio-euro-kenopenzt-kapott-verestoy-attila-a-dna-szerint-kelemen-hunort-tanukent-hallgattak-ki
https://kronika.ro/belfold/egymillio-euro-kenopenzt-kapott-verestoy-attila-a-dna-szerint-kelemen-hunort-tanukent-hallgattak-ki
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104506-ujabb-kotetben-vettek-gorcs-ala-az-erdelyi-magyarokat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104517-megmarad-a-legnagyobb-aradi-magyar-sirja
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104522-tanartovabbkepz-kozpont-erdelyi-fiokintezmenyeket-szeretne-az-rmpsz
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Aula az alagsori kazánházból 
2018. november 16. – szekelyhon.ro 

Lépésenként ugyan, de felújítják a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely 

Református Kollégium belső tereit is. A földszint és az első emelet már elkészült, most pedig a 

magyar kormány támogatása révén az alagsorban alakítottak ki egy több mint száz férőhelyes 

aulát, illetve járulékos helyiségeket. 

 

Zarándokhellyé tették a Kányádi-tisztelők a költő sírját  
2018. november 16. – szekelyhon.ro, Krónika 

Emlékhellyé nemesült a Kányádi-ház és Kányádi Sándor sírhelye, amelyet temetése óta 

naponta felkeresnek a tiszteletüket kifejezni vágyók. Emlékeiket megosztják a költő húgával, 

Róza nénivel is, aki ódzkodik ugyan a nyilvánosságtól, mégis örömmel fogadja azokat, akik 

testvérét szeretik.  

 

Végső búcsút vettek Pap Géza volt református püspöktől, Orbán Viktor is 
részvétét nyilvánította 
2018. november 17. – Krónika, maszol.ro 

Végső búcsút vettek szombaton a kolozsvári Házsongárdi temetőben a kedden elhunyt Pap 

Gézától, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspökétől, Kolozsvár-felsővárosi 

lelkipásztortól. Orbán Viktor is részvétét nyilvánította a volt püspök családjának. Pap Géza 64 

éves korában, váratlanul hunyt el november 13-án Kolozsváron. A szombaton, november 17-

én tartott gyászszertartáson teljesen megtelt a Farkas utcai templom, majd a Házsongárdi 

temetőben vehettek végső búcsút a volt püspöktől a gyászolók. 

 

A dicsőszentmártoni régi villasoron épül fel a magyar óvoda és bölcsőde 
2018. november 17. – szekelyhon.ro 

A rendszerváltás utáni első magyar óvoda alapkövét rakják le szombaton 

Dicsőszentmártonban. Az alapkőletétel része annak a rendezvénysorozatnak, amellyel a 

dicsőszentmártoni magyar intézményesített oktatás 145. évfordulóját ünneplik. Az újonnan 

létrehozott magyar tannyelvű óvodával a jövő nemzedékek oktatását szeretnék megalapozni a 

dicsőszentmártoniak, a szombati alapkőletételen időkapszulát is elhelyeznek a helyszínen. 

Ezzel a helyi magyarok régi vágya teljesül, akik abban reménykednek, hogy a százötvenedik 

évfordulóra már az önálló magyar iskola alapkövét is lerakhatják. Az oktatási intézményt 

Magyarország támogatásával hozzák létre a város egyik fő utcájában, a régi villasoron. 

 

Leplezett magyar múlt Gyulafehérváron – Marton József teológiai tanár a 
kereszténység erdélyi bölcsőjének meghasonlásairól 
2018. november 18. – Krónika 

A centenáriumi ünnepségekre történő lázas készülődésben a többség nem kíváncsi az 

egymásnak ellentmondó román és magyar történetírás tényeire. Gyulafehérvár történelmi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/aula-az-alagsori-kazanhazbol
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-dicsoszentmartoni-regi-villasoron-epul-fel-a-magyar-ovoda-es-bolcsode
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/leplezett-magyar-mult-gyulafehervaron-n-marton-jozsef-teologiai-tanar-a-keresztenyseg-erdelyi-bolcsojenek-meghasonlasairol
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/leplezett-magyar-mult-gyulafehervaron-n-marton-jozsef-teologiai-tanar-a-keresztenyseg-erdelyi-bolcsojenek-meghasonlasairol


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. november 19. 
5 

örökségének jó ismerőjével, Marton József teológussal virtuális sétát tettek az erdélyi város 

múltjában. 

 

Cáfolják a Krónikának a magyarországi románok, hogy eltiltották volna őket a 
centenáriumi ünnepségtől 
2018. november 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Határozottan cáfolták a Krónikának a magyarországi román közösség képviselői Eugen 

Tomac állítását, miszerint a magyarországi román pedagógusoknak a budapesti hatóságok 

megtiltották, hogy részt vegyenek egy román centenáriumi ünnepségen. Az ellenzéki Népi 

Mozgalom Párt (PMP) elnöke vasárnapi gyulafehérvári sajtótájékoztatóján számolt be az 

állítólagos incidensről. Közölte, szombaton maga is részt vett a Békés megyei Gyulán a 

Románia megalakulásának századik évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen. Itt 

állítása szerint több tanártól azt az információt kapta, hogy sokan lemondták a részvételüket, 

mert megfenyegették őket, hogy megrovásban részesülnek, amennyiben részt vesznek az 

eseményen. 

 

Orbán Viktor a MÁÉRT-en: Életveszélyes dolog a vegyes alapú politikai 
képviseletre áttérni 
2018. november 16. – MTI, Ma7.sk  

A közép-európai régió erejének a hagyományos német-francia tengellyel szembeni 

felértékelődéséről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Állandó Értekezlet 

(Máért) XVII., zárt ülésén Budapesten. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a német-

francia áruforgalom volumene és értéke csak az 50 százalékát éri el a V4-ek és Németország 

árukereskedelmi volumenének, "ami egy példátlan dolog", hiszen a legutóbbi időkig a 

francia-német gazdasági tengelyre épült az EU. Felvidék: Életveszélyes dolog a vegyes alapú 

politikai képviseletre áttérni. A Felvidékről szólva úgy fogalmazott: van egy tüske a körmük 

alatt, "egy Híd formájú tüske". Hozzátette: nem a konkrét mivoltában jelent problémát 

számukra a magyar-szlovák párt, problémájuk strukturális természetű. Orbán Viktor 

kiemelte: a felvidéki vegyes párt létezése azt a kérdést veti fel, kell-e, hogy etnikai alapú 

pártok legyenek a régióban vagy az a célravezetőbb, ha vegyes pártokat hoznak létre. 

Életveszélyes dolog a vegyes alapú politikai képviseletre áttérni, ez egy csapda, ebbe ne 

lépjenek bele! - javasolta a miniszterelnök. 

 

A vonal alatt: a Median jobbnak látta az MKP-t a Most-Hídnál 
2018. november 16. – Ma7.sk  

A Median szerint az MKP három tized százalékkal jobban áll, mint a kormánypárti Most-Híd, 

ugyanakkor egyikőjük sem éri el az öt százalékos parlamenti küszöböt. Ha októberben 

tartották volna a parlamenti választásokat, a Smer-SD a szavazatok 26%-át szerezte volna 

meg. A második helyen az SaS (14,7%), a harmadikon pedig az OĽaNO (9,9%) végzett volna a 

Median SK ügynökség aktuális felmérése szerint. Nem ugrotta volna meg a parlamenti 
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https://kronika.ro/belfold/cafoljak-a-kronikanak-a-magyarorszagi-romanok-hogy-eltiltottak-volna-oket-a-centenariumi-unnepsegtol
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https://ma7.sk/kozelet/orban-viktor-a-maert-en-felertekelodik-a-kozep-europai-regio-ereje
https://ma7.sk/kozelet/orban-viktor-a-maert-en-felertekelodik-a-kozep-europai-regio-ereje
https://ma7.sk/kozelet/a-median-jobbnak-latta-az-mkp-t-a-most-hidnal
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küszöböt az MKP (4,8%), a Spolu-občianska demokracia (4,8%), a Most-Híd (4,5%) és a 

Progresívne Slovensko (2,1%) pártok sem. 

 

Világi Oszkár: Szlovákia legmodernebb edzőközpontja jött létre 
2018. november 16. – Ma7.sk 

Pénteken hivatalosan is megkezdi működését a dunaszerdahelyi DAC 1904 futballklub 

akadémiája, a Mol Labdarúgó Akadémia. Világi Oszkár, a DAC futballklub tulajdonos és 

Német Krisztián, a klub ifjusági sportigazgatója sajtótájékoztató keretén belül mutatták be az 

immár csaknem kész professzionális futballakadémiát, a Mol Labdarúgó Akadémiát. Világi 

Oszkár klubtulajdonos a helyszínen tartott sajtótájékoztatóján elmondta: Szlovákia 

legmodernebb edzőközpontja jött létre, és "közép-európai szinten sem kell szégyenkezni 

miatta". 

 

Együtt megerősödve: továbbképzést szervez a Rákóczi Szövetség a 
legkisebbeket nevelők részére 
2018. november 16. – Ma7.sk 

A Rákóczi Szövetség november 16-18. között harmincnegyedik alkalommal hirdeti meg 

ifjúsági találkozóval egybekötött vezetőképzőjét, és szervez ezzel egyidőben továbbképzéssel 

egybekötött találkozót a határon túli óvodapedagógusok és alsós tanítók részére. 

 

Emlékezés a I. világháború lévai hőseire 
2018. november 16. – Felvidék Ma  

Csütörtökön a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő 

Léva és vidéke helytörténeti szakosztály immár 104. helytörténeti előadására, mely az I. 

világháború 100. évfordulója alkalmából a világégés lévai áldozatai előtti tisztelgés is volt 

egyben. Léván  november 11-én, vasárnap 11 óra 11 perckor a lévai Szent Mihály-

plébániatemplom és a lévai evangélikus templom több percen át tartó harangzúgása is a 

háborúból haza nem tért, vagy itthon a sebesülések következményeibe belehalt lévaiakra 

emlékeztetett. 

 

Feleség és/vagy édesanya 
2018. november 17. – Ma7.sk  

Ezzel a címmel tartott előadást Királyhelmecen a Cseperedő program keretén belül fiatal 

feleségeknek és anyukáknak dr.Süll Tamás komáromi lelkész, párkapcsolati tanácsadó, 5 

gyermek édesapja. A programot a Magyar Kormány támogatja. Az előadó elsőként arra volt 

kíváncsi: kitől tanulták, hogyan sajátították el a feleség és az anya szerepet a megjelent 

anyukák. A különféle válaszokat összegezve megállapította: nagyon hiányzik, hogy  az oktatás 

során ilyesmiről nem esik szó egyetlen tantárgy keretén belül sem, pedig maga az anyai 

szerep felér egy hivatással. Az óvodában ugyan a legkisebbek játszanak szerepjátékokat, de 

ezzel vége is az ilyen jellegű tanulásnak. Az illetékesek egyszerűen kifelejtették az életnek ezt a 

roppant fontos szegmensét az oktatási rendszerből. 
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https://ma7.sk/sport/vilagi-szlovakia-legmodernebb-edzokozpontja-jott-letre
https://ma7.sk/kozelet/egyutt-megerosodve-talalkozot-es-tovabbkepzest-szervez-a-rakoczi-szovetseg-a-legkisebbeket-nevelok-es-az-ifjusag-reszere
https://ma7.sk/kozelet/egyutt-megerosodve-talalkozot-es-tovabbkepzest-szervez-a-rakoczi-szovetseg-a-legkisebbeket-nevelok-es-az-ifjusag-reszere
https://felvidek.ma/2018/11/emlekezes-a-i-vilaghaboru-levai-hoseire/
https://ma7.sk/tajaink/feleseg-esvagy-edesanya
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Híd: Nem széthúzásra, hanem összefogásra van szükség 
2018. november 17. – bumm.sk  

Közvetlen közelünkben egyre több politikus merít ihletet a tekintélyelvű politikai stílusból és 

antidemokratikus lépések bevezetésére törekszik. Ezért még éberebben kell figyelnünk és 

óvnunk a demokráciát – ez a Híd Országos Tanácsa szombati (11. 17.) ülésének 

végkicsengése. "Ma, amikor egyre nagyobb mértékű széthúzás mutatkozik társadalmunkban, 

és a múlt század 90-es éveire kezd hasonlítani, minden polgárnak –  a koalíciós és ellenzéki 

politikusokat, a médiumokat, a civil szervezeteket és a vállalkozói szférát is beleértve – 

közösen kell cselekednie azért, hogy ne mélyüljön el még jobban a társadalmi megosztottság, 

hanem az összefogás nyerjen teret. 

 

A 21. század kihívásai előtt a felvidéki magyar pedagógusok 
2018. november 18. – Ma7.sk  

Október végén tisztújító közgyűlést tartott Rimaszombatban a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége, ahol a küldöttek Fekete Irént választották meg a szerveződés új 

elnökének. Fekete Irén számára a munka, ha úgy tetszik, a terep már ismerős, hiszen eddig a 

szövetség irodavezetőjeként tevékenykedett. Hosszú évtizedes gyakorló pedagógusi múlttal 

jól látja azt is, milyen irányban kell elmozdulni annak érdekében, hogy magyar iskoláink ne 

sorvadjanak el. A titok nem titok: jó iskolákra, felkészült, modern módszerekkel oktató 

pedagógusokra van szükség. 

 

Kerekasztal: „Hiányoznak a szakmai érdekegyeztető fórumok” 
2018. november 18. – Ma7.sk  

November 17-én a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala éves konferenciájára került sor 

Dunaszerdahelyen, melyen több civil szervezet képviselője is megjelent. Az esemény során a 

Kerekasztal tevékenységének összefoglalása és értékelése mellett a felvidéki magyarság 

aktuális problémáinak összefoglalása, a közösségünkre jellemző érték- és irányvesztés 

okainak feltérképezése, az oktatásügyi kérdések megoldása, ahogy a magyar iskolák 

pozíciójának megerősítése is megvitatásra került. A szlovákiai magyar közösség több olyan 

kihívással is találkozott az utóbbi időben, amelyre megfelelő válaszokat kell adni. A magyar 

vonatkozású, társadalmi jellegű megmozdulások azonban feltűnően visszaszorultak, a 

kontraszt a szlovákiai tömegmozgalmakhoz viszonyítva különösen éles. A szlovákiai magyar 

politikai és közéleti színtéren jelenleg nem találni hosszú távú stratégiára utaló jeleket, ahogy 

az itteni magyar közösség hosszú távú céljainak meghatározását sem. 

 

Felmérésdömping – jókora eltérésekkel 
2018. november 18. – Új Szó, Körkép  

Stagnáló Smer, ígéretesen erősödő parlamenten kívüli ellenzék, a bejutási küszöb határán 

billegő Híd és MKP – egyszerre három közvélemény-kutató intézet tette közzé új felmérését 

arról, kire szavaznánk, ha most lennének a parlamenti választások. A Focus, a Median 

hírügynökség és az AKO is felmérést végzett, az eredmények eltérőek.  
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https://www.bumm.sk/belfold/2018/11/17/hid-nem-szethuzasra-hanem-oszefogasra-van-szukseg
https://ma7.sk/kozelet/oktatas/a-21-szazad-kihivasai-elott-a-felvideki-magyar-pedagogusok
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Pásztor István: A vajdasági magyarok elfogadottak a szerb társadalomban 
2018. november 16. – Pannon RTV 

A vajdasági magyar közösség tagjai azt tapasztalják, hogy elfogadottak a szerb 

társadalomban, ami egy nagy érték - mondta Pásztor István Budapesten, a Magyar Állandó 

Értekezlet zárt ülésén. A vajdasági magyar közösség tagjai azt tapasztalják, hogy elfogadottak 

a szerb társadalomban és nincsenek kitéve olyan folyamatos nyomásgyakorlásnak, mint a 

magyarok Romániában, Ukrajnában vagy Szlovákiában, ami egy nagy érték - mondta Pásztor 

István Budapesten, a Magyar Állandó Értekezlet zárt ülésén. 

 

Szerbia és Magyarország kapcsolatrendszere példaértékű 
2018. november 17. – Pannon RTV 

A Magyar Állandó Értekezlet zárónyilatkozatában üdvözli, hogy a vajdasági magyarság és a 

VMSZ megkerülhetetlen része ennek a kapcsolatrendszernek, amelyben aktív szerepet tölt be. 

Elismeréssel állapítják meg, hogy a Szerbia és Magyarország közötti folyamatos kétoldalú 

kormányközi tárgyalások rendszere egyedülálló példája a jószomszédi viszonyoknak és 

együttműködésnek – áll a Magyar Állandó Értekezlet zárónyilatkozatában többek között 

Vajdasággal kapcsolatban. 

 

Megalapították Vajdaság díjait 
2018. november 16. – Vajdaság MA 

A tartományi képviselőház képviselői támogatták a Vajdaság díjainak megalapításáról szóló 

javaslatot, amelyeket november 25-én, Bánát, Bácska és Baranya Szerb Királysághoz való 

csatolásának napja, május 15-én, a Májusi Közgyűlés napja és december 10-én, az emberi 

jogok nemzetközi napja alkalmából ítélnek oda 

 

Egyeztetés volt, de nem kérették be az új kijevi magyar nagykövetet 
2018. november 16. – MTI, InfoRadio, Index, HVG, karpatalja.ma 

Magyar kezdeményezésre folytatott a magyar nagykövet megbeszélést pénteken az ukrán 

külügyminisztériumban, nincs szó berendelésről - közölte a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenéséért felelős 

államtitkára. Menczer Tamás azt írta: "a magyar nagykövet tegnapi megbeszélése az ukrán 

Külügyminisztérium területileg illetékes főosztályvezetőjével Íjgyártó István nagykövet 

kezdeményezésére történt, és a kétoldalú kapcsolatok megvitatását célozta". “Vagyis a 

korábbi hírekkel ellentétben nincs szó berendelésről, a beszélgetés magyar kezdeményezésre 

zajlott le. Az ukrán fél ugyan felvetette a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén elhangzott 

kijelentéseket, amelyekre válaszolva a magyar nagykövet elmondta, hogy a közelmúltban is 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-istvan-vajdasagi-magyarok-elfogadottak-szerb-tarsadalomban
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/szerbia-es-magyarorszag-kapcsolatrendszere-peldaerteku
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23024/Megalapitottak-Vajdasag-dijait.html
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számos olyan lépés történt ukrán részről, amely a kárpátaljai magyarság helyzetének 

súlyosbodásához és jogai további korlátozásához vezet” – tette hozzá. 

 

Bemutatták a kárpátaljai magyar szórvány körében végzett kutatás első 
eredményeit 
2018. november 16. – karpatalja.ma 

November 15-én – Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének és halálának napján – 

Kárpát-medence-szerte a magyar szórvány napját ünnepelték, melyet az Országgyűlés 2015. 

november 3-án alaptörvényben rögzített a határon túli magyarság iránt viselt felelősségnek 

megfelelve. Ez alkalomból szervezett konferenciát Budapesten a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet, melynek témája a kárpátaljai szórvány volt. A rendezvény fókuszában annak a 

vizsgálatnak a bemutatása állt, melyet több intézmény (Magyar Tudományos Akadémia 

Földrajztudományi Intézet, Nemzetpolitikai Kutatóintézet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola) kutatói közösen végeztek 2018 nyarán a kárpátaljai magyar szórvány 

körében. A kutatás célja a kárpátaljai magyar szórvány demográfiai helyzetének, 

asszimilációjának vizsgálata, valamint az etnikai identifikációt és szocializációt befolyásoló 

egyéni döntések feltérképezése volt. 

 

Ukrajnának bizonyítania kell, hogy alkalmas az EU-tagságra 
2018. november 16. – karpatalja.ma 

Az Európai Parlament külügyi szakbizottsága tegnap este szavazott az EU és Ukrajna közötti 

társulási megállapodás végrehajtásáról szóló jelentéstervezetéről. Bocskor Andrea 

kezdeményezésére a Fidesz–KDNP EP-delegációja közösen nyújtott be módosító 

indítványokat, melyek az ukrajnai kisebbségi jogok tiszteletben tartását hangsúlyozzák, és 

amelyek egy része bekerült a jelentés szövegébe. 

 
A kárpátaljai magyarok helyzete és oktatási rendszerünk volt terítéken 
2018. november 18. – Kárpátalja 

A balti országok Kijevbe akkreditált nagykövetei és egy vezető svéd diplomata Beregszászban 

a Rákóczi-főiskolán és a városházán tájékozódott a kárpátaljai magyarság és oktatási 

rendszerünk helyzetével kapcsolatban. 

 

Tudomány napja a Rákóczi-főiskolán 
2018. november 16. – karpatalja.ma 

A tudomány napját méltatták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF 

KMF) november 16-án. Az ünnepség keretein belül szoboravató, kiállítás, tudományos 

előadássorozatot és névadó ünnepséget rendeztek a II. RF KMF Biológia és Kémia Tanszék 

valamint a Fodor István Kutatóközpont jóvoltából. A programsorozat első eseményén prof. 

dr. Szikura József (1932–2015) botanikus, a biológia tudományok doktora, a Rákóczi-főiskola 

egykori rektora szobrát leplezték le a főiskola parkjában. A 2015-ben elhunyt rektor 

mellszobrát Túri Török Tibor keszthelyi szobrászművész alkotta meg. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/tudomany/bemutattak-a-karpataljai-magyar-szorvany-koreben-vegzett-kutatas-elso-eredmenyeit/
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https://karpataljalap.net/?q=2018/11/18/karpataljai-magyarok-helyzete-es-oktatasi-rendszerunk-volt-teriteken
https://karpataljalap.net/?q=2018/11/18/karpataljai-magyarok-helyzete-es-oktatasi-rendszerunk-volt-teriteken
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„Szól a Fülemüle!” –V. Kárpátaljai népzenei és néptánc tehetségkutató 
2018. november 16. – karpatalja.ma 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány 2019 tavaszán immáron ötödik alkalommal népzenei 

és néptánc tehetségkutatót hirdet Szól a fülemüle néven, Kárpátalján. A tehetségkutató a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja Együttműködésének és Összehangolt Fejlesztési 

Feladatainak Kormányzati Koordinációjáért felelős Kormánybiztosság, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósul meg. A 

program szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat kárpátaljai kirendeltsége. 

 

Evangélikus lelkészreggeli Ágfalván 
2018. november 18. – volksgruppen.orf.at 

Negyedik alkalommal gyűltek össze az osztrák-magyar határ mentén szolgáló evangélikus 

lelkészek, hogy egy munkareggeli keretében megvitassák együttműködésük állását, és 

megtervezzék a következő év eseményeit. Jövőre közös konfirmandusnapot szerveznek, és 

ismét lesz Orgona Határok Nélkül is, ebben állapodtak meg ezen a héten Ágfalván. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Öt kontinens 

2018. november 17. – Duna World 

 

Az év legnagyobb nemzetpolitikai eseményét immáron nyolcadik alkalommal rendezték meg. 

A diaszpórában élő magyarság szervezeteinek idei fóruma ismét jó alkalmat adott arra, hogy 

értékeljék tevékenységüket, előretekintve meghatározzák a jövő teendőit, kicseréljék 

tapasztalataikat és kapcsolatokat építsenek.  

 

Ontario tartományban, Welland városában találjuk az egyik legrégebbi kanadai magyar 

közösséget. A Niagara körzetében fekvő kisvárosban először 1906-ban érkeztek magyarok.  

 

Bódis-Wollner Iván neurológus és szemészprofesszor. Fő területe a vizuális információk 

észlelésével és főleg Parkinson-kórban szenvedők látási zavaraival kapcsolatos alapvető agyi 

folyamatok kutatása.  
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A cserkészet rendkívül fontos szerepet tölt be a diaszpóra magyarságának életében. Sok 

gyermeknek a hétvégi iskola mellett ez az egyetlen lehetősége, hogy magyar környezetben 

lehessen, hogy tanulhassa anyanyelvét.  

 

 

Térkép 

2018. november 17. – Duna World 

 

A határainkon túl élő magyarság létének legfontosabb feltétele az anyanyelv megőrzése. A 

megtartó erőt azonban az anyaországból érkező segítség is nagymértékben támogatja. A 

Petőfi Program alapvető célja, hogy megállítsa és visszafordítsa a magyarság fogyását. A 

következő percekben az ezeréves határ keleti végein élő szórvány közösséghez látogatunk, 

Gyimesfelsőlokra, ahol civil szervezetek, egyházak és a még meglévő magyar tanintézmények 

tartják össze a magyarságot. Az ő munkájukat is egy Petőfi ösztöndíjas segíti.  

 

Vendégünk a stúdióban Bodó Barna erdélyi újságíró, író, politikus, politológus, 

ismeretterjesztő szakíró, egyetemi docens, tanár, és még sorolhatnánk a titulusokat, de most 

itt szórvány napi adásunkban a szórványkutatás talán legkiválóbb szakértőjeként köszöntjük. 

 

Bodó Barna szórványkutatóval nemsokára folytatjuk még a beszélgetést, előtte azonban 

Románia fővárosába, Bukarestbe látogatunk, hiszen ott is élnek magyarok, bár számuk mára 

igencsak megcsappant. Egy kicsiny, néhány ezres közösség azonban ma is őrzi identitását a 

kétmilliós nagyvárosban. Kulturális és szórakoztató eseményeket szerveznek, de együtt 

emlékeznek meg a magyar történelem jeles eseményeire is. Őket fogja össze a Bukaresti 

Petőfi Művelődési Társaság.  

 

Ahogyan az elmúlt percekben láthattuk, a hagyományok a mai napig élnek a határon túli 

magyarlakta területeken, a lehető legváltozatosabb formákban. Következő helyszínünk a lévai 

járásban található Nagysalló, amely igen gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Itt van 

például az 1848/1849-es szabadságharc győztes csatája, 100 évvel később viszont egy tragikus 

esemény, amely meghatározó a falu életében. A református lakosság zömét az akkori rezsim 

Szudétavidékre deportálja. Ezzel megpecsételi a magyar ajkú lakosság sorsát, a 

szórványosodás pedig azóta is tart.  

 

Következő riportunk helyszíne Drea, az 5OO lelket számláló közép bácskai magyar falucska. A 

kedvező földrajzi fekvésének, jó földjének köszönhetően korábban virágzó település ma már 

csak tengődik, a fiatal családok száma egyre kevesebb, és munkalehetőség is alig van. A 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-11-17-i-adas-2/
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Ferences rendhez tartozó Assisi Szent Ferencről elnevezett Poverello alapítvány 12 évvel 

ezelőtt napközis otthont indított a szegénysorú gyerekeknek, hogy a felzárkózásban és 

integrálódásban segítse őket.  

 

A múlthoz való igazodás, az identitás és elsősorban az anyanyelv megőrzése. Talán ezek a 

magyarság szórványban való megmaradásának legfontosabb alappillérei. Következő 

helyszínünk Kárpátalja, ahol az ott élő 150 ezres magyarságnak a mai napig erős a nyelvi és 

kulturális kötődése az anyaországhoz.  Nagybocskót a szórványok szórványának is szokták 

nevezni, hiszen néhány évvel ezelőtt a tenyérnyi magyar közösséget a teljes beolvadás 

veszélye fenyegette. Ma a becslések szerint 400-450 magát magyarnak valló lakos él a 

településen. Számuk az elvándorlás és az asszimiláció miatt egyre csökken. A közösség 

azonban küzd és élni akar. 

 

Határok nélkül 

2018. november 15. – Kossuth Rádió 

,,Az a korszak, amit úgy neveznek, száz év magyar magány, véget ért. Legyünk optimisták, 

higgyünk abban, hogy nem egyszerűen két-három jó évünk van, hanem egy korszakot zártunk 

le, és új százéves korszak első éveit látjuk” – mondta Orbán Viktor a Magyar Diaszpóra 

Tanács 8. ülésének megnyitóján. A budai Várkert Bazárban  megtartott találkozón, a 

miniszterelnök a magyar kormány 2030- ig megvalósítandó középtávú tervét osztotta meg a 

küldöttekkel és meghívottakkal. 

Az 5 legjobb ország közé kerülni az Unióban, megállítani a  népesedéshanyatlást, 

újraszervezni Kárpát-medencét, megvalósítani az ország energia-függetlenségét és Közép-

Európának, mint egységes politikai és gazdasági térségnek a felépítését.  A közelebbi célokról 

szólva Orbán Viktor az ebben a választási ciklusban megvalósítandó feladatokról beszélt.  

Orbán Viktor üdvözlőbeszéde után Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes munkatársunknak 

arról is beszélt, hogy az Európai Uniós választásokon való részvétek lehetőségét, kiterjesztjük 

a diaszpóra magyarságára is.  

A következőkben a 87 küldött közül hallunk néhányat régiójuk magyarságának életéről, 

gondjairól, igényeiről.  

Elsőként a több mint 40 éves múlttal rendelkező New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogok 

Alapítványának elnökét, Hámos Lászlót halljuk.  

 

A rendezvény házigazdája, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

elmondta: idén 87 szervezet küldette és 22 meghívott vendég vett részt a Magyar Diaszpóra 

Tanács 8. ülésén. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-15_18-02-00&enddate=2018-11-15_18-40-00&ch=mr1
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Határok nélkül 

2018. november 16. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Konyha folyóirat legújabb számának mellékleteként megjelent a 190 címet 

tartalmazó Kárpátaljai Gasztrokalauz, amely nem csupán gasztrokulturális összefoglaló, 

amely rengeteg élményt, helytörténeti érdekességet mutat be, hanem egyben összegzése 

mindazoknak az erőfeszítéseknek, amelyeket a magyar kormány tesz a kárpátaljai 

magyarságért a régió turisztikájának fejlesztésén keresztül – hangsúlyozta a kiadvány 

budapesti bemutatóján Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Előtte Brenzovics Lászlót, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét halljuk. 

 

A székely gasztronómia óriási lehetőségeket rejt a turizmusban - ezt Háromszéken is 

felismerték, ahol megsokasodtak az utóbbi időkben az "ízek fesztiváljai", amelyen részt 

vesznek a turisztikai egyesületek mellett a családi vállalkozások is. Hogy milyen is a "Pista bá" 

kolbász és hogy kerül a foci a kenyér mellé - kiderül Oláh-Gál Elvira összeállításából, amely a 

Kolbászparádén készült. 

 

A muzslyai Bálint János Szerbia egyik legnagyobb méhészetének a tulajdonosa. Családi 

vállalkozásban ezer méhcsaláddal termeli a mézet. Megpróbálkozott a külföldi 

munkavállalással, volt vendégmunkás Németországban és Ausztráliában is, de a szíve 

hazahúzta a szülőföldre. Bebizonyította, hogy otthon is lehet jövőt teremteni, csak 

kellőképpen kapaszkodnia kell az embernek. Ternovácz István beszélgetett vele. 

          

A következő, egyben mai műsorunk utolsó összeállítása is a délvidéki Muzslyán készült, ahol 

a Szent Márton Borkedvelők Egyesülete nyolcadik alkalommal szervezte meg a Márton-napi 

borkóstolót, ezúttal borversennyel egybekötve, amelyen természetesen az új borok 

mérettettek meg. Vajdaság minden tájáról érkeztek a borkedvelők, borásztársaságok, 

borászok és érdeklődők, köztük munkatársunk, Kónya-Kovács Otília is. 

 

Határok nélkül 
2018. november 17. – Kossuth Rádió 

A MÁÉRT tagjai – a parlamenti vagy önkormányzati képviselettel rendelkező határon túli 

magyar szervezetek vezetői, - 17. alkalommal tanácskoztak Budapesten a miniszterelnökkel és a 

kormány  szakpolitikusaival, valamint a Országgyűlés pártjainak tisztségviselőivel.   

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-17_18-02-00&enddate=2018-11-17_18-40-00&ch=mr1
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-18_18-02-00&enddate=2018-11-18_18-40-00&ch=mr1
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A következő évek során Közép-Európa benne az egész Kárpát-medence lesz az európai gazdasági 

növekedésnek a motorja – mondta  Orbán Viktor megnyitó beszédében. Majd így folytatta a 

miniszterelnök: 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Potápi Árpád János államtitkár munkatársunknak 

összegezte a plenáris ülésen felvetődött témákat.  

A 17. Magyar Állandó Értekezleten A miniszterelnök  beszéde után a határon túli szervezetek 

vezetői kaptak szót a zárt ajtók mögött zajló tárgyaláson. Utána nyilatkoztak a Határok nélkül 

munkatársainak: Menyhárt József, Kelemen Hunor, Biró Zsolt, Szilágyi Zsolt, Pásztor István, 

Jankovics Róbert, Brenzovics László.  

 

 


