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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Miniszteri biztos: energiával kell feltölteni a diaszpóra közösségeit 
2019. január 16. – MTI, Magyar Idők, PestiSrácok, Webrádió 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztosa 

szerint fel kell tölteni energiával a diaszpóra magyar közösségeit, ezt a célt is szolgálja egy új, 

500 millió forintos pályázat. Szilágyi Péter az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában azt 

mondta, a diaszpóra legnagyobb része a 20. században vándorolt ki különböző okok miatt, 

sokáig önerőből tartották fenn a közösséget és az intézményeket, de mára a legtöbb helyen 

"idősödő közösséggé" váltak. Őket akarják "megtölteni élettel" azáltal, hogy pályázat útján 

forrást teremtenek, amelyet új eszközök vásárlására, épület-felújításra is használhatnak. A 

miniszteri biztos tájékoztatása szerint 500 ezer és 2,5 millió forint közötti összegre lehet 

pályázni, amely vissza nem térítendő támogatás. Szilágyi Péter kiemelte, hogy 2010 előtt nem 

volt intézményesült kapcsolatuk a diaszpórával, mára azonban erős szervezet jött létre,  

 

Újabb felújított óvodákat adtak át a Bodrogközben 
2019. január 16. – Ma7.sk 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program második üteme keretében újabb magyarországi 

támogatással felújított óvodák kerültek átadásra a Bodrogközben. Ezúttal Grezsa István 

óvodafejlesztésért felelős kormánybiztos, Menyhárt József, az MKP országos elnöke, Furik 

Csaba, az MKP járási elnöke, Hack László, a SZMPSZ járási alelnöke, valamint Bordás Patrik 

kivitelező részvételével  január 16-án Ladmócon, Nagykövesden és Kistárkányban adták át a 

felújított, korszerűsödött óvodákat. A vendégek elsőként a ladmóci intézményben 

gyülekeztek, ahol Michal Magura polgármester köszöntötte őket. A település kis óvodájának 

elsősorban új tetőszerkezetre volt szüksége, de mászókákkal is gazdagodott az óvoda udvara. 

A szülők, az óvónők és a gyerekek előtt Grezsa István ünnepi köszöntőjében biztosította a 

megjelenteket arról, hogy a Felvidék továbbra is mindenben számíthat az anyaország 

támogatására, csak hittel és elszántsággal folytassák azt a munkát, amit Trianon óta végeznek 

szülőföldjükön. 

 

„Le kellene porolni a kisebbségi törvényt” – előrelépést vár autonómiaügyben 
az erdélyi magyar pártoktól Szili Katalin 
2019. január 16. – MTI, Bihari Napló, Krónika, Erdély Ma, maszol.ro 

Szili Katalin szerint az erdélyi magyar pártoknak és politikai szervezeteknek „le kellene 

porolniuk”, és közösen kellene aktualizálniuk a román parlamentben több mint egy évtizede 

elakadt kisebbségi törvény tervezetét, s közösen kellene dolgozniuk az oktatási törvény 

tervezetén is. A határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a Bihari 

Napló szerdai számában közölt interjúban beszélt az erdélyi magyar pártok és politikai 

szervezetek együttműködéséről és az előttük álló feladatokról. A megbízott szerint a magyar 
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képviselők ezekben a kérdésekben olyan álláspontot képviselhetnének a román 

törvényhozásban, amelyek a teljes magyar közösség támogatását élvezik. 

 

Középiskolás diákoknak hirdet felvételt a Mathias Corvinus Collegium Erdélyben 
2019. január 16. – Krónika 

Január végéig várja az erdélyi magyar középiskolások jelentkezését a Mathias Corvinus 

Collegium (MCC) középiskolás programja, amely iskola mellett végezhető, ingyenes 

kurzusokat kínál a diákoknak. A budapesti tehetséggondozó intézmény tájékoztatása szerint 

az érdeklődők január 26-án egy nyílt napon is részt vehetnek Kolozsvárott, ahol ízelítőt 

kaphatnak az MCC képzéseiről és pezsgő közösségi életéről, illetve a már idősebb, felvételi 

előtt álló tanulók pályaorientációs kérdésekben is tájékozódhatnak. 

 
Kiállítják Aradon Feszty Árpád triptichonját – nemsokára újra láthatja a 
közönség a Krisztus temetése című monumentális alkotást 
2019. január 16. – Krónika 

Régi álma teljesül az aradi Kölcsey Egyesületnek azzal, hogy Feszty Árpád Krisztus temetése 

című, monumentális hármas képét végre-valahára – miután több mint fél évszázadot töltött 

egy pincehelyiségben – restaurálták, és nemsokára kiállítják az Arad Megyei Múzeum 

második emeleti kiállítótermében. Berecz Gábor, a kulturális egyesület ügyvezető elnöke a 

Krónikának elmondta, a Kölcsey Egyesület 2016-ban kezdeményezte, hogy újból kiállítsák a 

13 méter hosszú és 4 méter magas triptichont, amelyet Nagyszebenben helyi és budapesti 

szakemberek restauráltak, és a hatalmas festményt már „hazaszállították” Aradra. 

 

Magyarul is „beszélnek” az új parkolóórák Kolozsváron  
2019. január 16. – maszol.ro, transindex.ro 

Az új, napelemmel működő parkolóórák ötnyelvű útmutatást kínálnak: a román mellett 

magyar, angol, német és francia nyelven is „tudnak” – közölte Oláh Emese alpolgármester 

Facebook-oldalán. Tájékoztatott: a nyelvet a zászlóval jelzett gombbal lehet kiválasztani. A 

bejegyzésből az is kiderül, hogy a száz napelemes parkolóórából eddig negyvenet bocsátottak 

a kolozsváriak rendelkezésére.  

 

Bármilyen, csak magyar ne: angol nyelvű kar létrehozásáról döntött a MOGYE 
szenátusa 
2019. január 16. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Angol nyelvű kar létrehozásáról döntött a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 

Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) szenátusa – erősítette meg a hírt szerdán 

az MTI-nek Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője. A professzor hozzátette: román 

kollégáiktól értesültek a szenátusi döntésről, mert a magyar tagozat képviselői 

tiltakozásképpen október óta nem vesznek részt az egyetem vezető testületeiben. Értesülésük 
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szerint a szenátus arról döntött, hogy az angol kar létrehozását kéri a minisztériumtól. Az 

értesülést az egyetem szóvivője az MTI-nek sem megerősíteni, sem cáfolni nem kívánta. 

 

„Erőforrások a nemzetiségek” – fejlesztik a magyarországi román iskolákat 
2019. január 16. – MTI, Krónika 

A magyar kormány erőforrásként tekint a hazai nemzetiségekre – mondta a 

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán a Békés 

megyei Kétegyházán. Soltész Miklós a helyi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda új 

ebédlőjének és melegítőkonyhájának átadásán példaértékűnek nevezte a kormány és a 13 

magyarországi nemzetiségi önkormányzat kapcsolatát. Mint mondta, ez a jó együttműködés 

egész Európában példaértékűnek tekinthető, „ha ennek a példáját sokan követik, akkor nem 

kérdés, hogy Európa a következő évtizedekben, évszázadokban is megmarad sokszínűnek, 

soknemzetiségűnek, de mégis összetartozónak”. 

 

Bekeményít a Néppárt Sepsiszentgyörgyön 
2019. január 16. – szekelyhon.ro 

Elégedetlen az RMDSZ-szel való együttműködéssel az Erdélyi Magyar Néppárt a 

sepsiszentgyörgyi önkormányzatban, ezért a továbbiakban nagyobb hangsúlyt fektetnek az 

ellenzéki szerepre, a bírálatra, a hibák felmutatására. A szerdai évértékelő sajtótájékoztatón a 

Néppárt két önkormányzati képviselője, Bálint József és Kolcza István úgy fogalmaztak, hogy 

eddig partnereket kerestek, de csak a megszegett ígéretekkel maradtak, ezért új utakat 

választanak, mert hiábavaló a bizalmunkat arra nem érdemesekre fecsérelni. Kifejtették, az 

átláthatóság és a közérdek mellett kötelezték el magukat, feleslegesnek tartják az egyezségek, 

alkuk megkötését, mert a kétharmados többséggel rendelkező RMDSZ-frakció azokat úgysem 

tartja be, kibúvókat keresnek. 

 

Jobb körülmények az óvodákban 
2019. január 17. – Krónika 

Erdély-szerte új kisdedóvókat építenek, illetve bővítik a meglévő épületeket uniós pénzből. 

Hargita megyében három, Maros megyében tizenkét település pályázatát ítélték nyertesnek. 

A lapcsalád által megszólaltatott polgármesterek örvendenek, hogy jobb körülményeket 

tudnak biztosítani a kisgyermekeknek.  A gyulafehérvári Központi Fejlesztési Ügynökség 

nemrég arról számolt be, hogy uniós pénzből országszerte 380 kisdedóvó épületét újítják fel 

vagy bővítik. Ezek közül 34 található Hargita, Maros, Kovászna, Fehér, Brassó, illetve Szeben 

megyében. A 34 pályázatra összesen 40 millió lejt tudnak biztosítani vissza nem térítendő 

támogatásból. 

 
A pápa csíksomlyói „jelenése” 
2019. január 17. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Ferenc pápa csíksomlyói „jelenése” önmagában akkora 

szellemi-lelki erő- és örömforrást biztosít közösségünknek, hogy már csak ezzel rengeteget 
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nyerünk. Nagy hiba ugyanis jelentéktelennek nyilvánítani a látogatás pasztorális jellegét, 

hiszen hívek százezreinek ad eddig soha meg nem tapasztalt élményt, kiengesztelést, hitet és 

reményt. És mindezt egy olyan közösség tagjaként élhetjük meg – vallási hovatartozástól 

függetlenül –, amely bár nem szegény és elesett a világ számos üldözött népéhez viszonyítva, 

de nagy szüksége van bármiféle támaszra, elismerésre, bátorításra. Egyházi és világi 

színtéren, szimbolikusan és politikai vonalon egyaránt”. 

 

Segíteni a fiatal vállalkozókat: innovációs központ nyílik Rimaszombatban 
2019. január 16. – Ma7.sk 

Innovációs központ nyílik Rimaszombatban „Körforgalom“ coworking & startup centrum 

néven. Az inkubátorház a Mi Szombatunk Polgári Társulás koordinálásában, a Szlovák 

Kormány által tavaly elfogadott fejlesztési akicótervének köszönhetően valósul meg. 

A coworking irodák – amelyek ma már egy munkastílust is jelentenek – a tehetséges és 

magabiztos embereket támogatják, lehetőséget teremtve az induló vállalkozásoknak a kezdeti 

költségek csökkentéséhez, valamint segítenek leküzdeni a szabadúszók és vállalkozók között 

tapasztalható elszigeteltség-érzést.  

 

Ígéretes az együttműködés kezdete az újonnan megválasztott nemzeti tanácsok 
elnökeivel 
2019. január 16. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Az eddigi jó együttműködés erősítése a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és 

Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság és a nemzeti kisebbségek nemzeti 

tanácsai között, illetve a nemzeti tanácsok egymás közötti együttműködése elengedhetetlen a 

Vajdaságban élő kisebbségek érdekeinek megőrzése érdekében, állapították meg a ma 

megtartott első munkamegbeszélésen, amelyen Nyilas Mihály tartományi titkár és az újonnan 

megválasztott nemzeti tanácsok elnökei vettek részt. 

 

Előrelépés a részarányos foglalkoztatás ügyében 
2019. január 16. – Pannon RTV 

Elfogadta a kormány a részarányos foglalkoztatás részletes szabályait tartalmazó rendeletet 

az állami hivatalnokokra vonatkozóan. Amint feloldódik a létszámstop a közszférában, és új 

munkahelyeket hirdetnek meg, a nemzeti kisebbségekhez tartozó jelöltet kell előnyben 

részesíteni, ha a jelentkezők azonos képesítéssel rendelkeznek. Ezt tartalmazza az a most 

elfogadott kormányrendelet, amely az állami hivatalnokokra vonatkozó részarányos 

foglalkoztatás szabályait részletesen szabályozza - tudta meg Pásztor Bálinttól, a Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselőjétől a Szabadkai Magyar Rádió. 
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Mátyás király elevenen él az emlékezetünkben 
2019. január 16. – Pannon RTV  

Hunyadi Mátyás és a Corvinák címmel Magyarkanizsára is eljutott a reneszánsz uralkodó 

örökségét bemutató kiállítás. A zárónapon Verebes Krnács Erika előadóművész és Zsoldos 

Ervin zenés-verses összeállítással készültek. A rendezvényt a Dobó Tihamér Képtárban az 

általános iskolás diákok részére szervezték, akik a Mátyás király emlékév kapcsán most 

közelebbről is megismerhették az uralkodó életét. 

 
Ünnepi hét az Újvidéki Színházban 
2019. január 16. – Pannon RTV 

45. születésnapját ünnepli január 27-én az Újvidéki Színház. Az évforduló alkalmából ünnepi 

hetet szerveznek, amely során több vajdasági társulat vendégjátékát is élvezheti majd a 

közönség. Az Újvidéki Színház ünnepi hete az idén nagykorúvá váló Vajdasági Magyar 

Drámaíró Versennyel indul január 19-én. A megmérettetésen ez alkalommal a 30 évnél 

fiatalabb rendezőknek és íróknak adnak lehetőséget a bemutatkozásra a szervezők. 

 
Új infóközpont a belvárosban 
2019. január 16. – Magyar Szó 

A Vajdasági Idegenforgalmi Szervezet január 21-én információs központot nyit a Mihajlo 

Pupin sugárút 18. alatt. Az információs központban az érdeklődők fontos információkat 

tudhatnak meg Vajdaság idegenforgalmi látványosságairól, és eligazítást kaphatnak a város 

legérdekesebb, legvonzóbb turisztikai kínálatáról. 

 

A kárpátaljai magyar szakképzés helyzetéről tanácskoztak Nagydobronyban 
2019. január 16. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyar agráripari szakképzés perspektíváiról folytatott eszmecserét Dr. Torda 

Márta, a Földművelésügyi Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-medencei Kapcsolatok 

Főosztályának vezetője Dr. Orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

(II. RFKMF) rektorával, Soós Katalinnal, II. RFKMF Felsőfokú Szakképzési Intézetének 

igazgatójával és Kohut Attila gazdasági rektorhelyettessel. A találkozóra Nagydobronyban 

került sor január 16-án. 

 

Jövőnk a gyermekektől függ – Katolikus óvoda nyílt Munkácson 
2019. január 16. – Kárpátalja 

Ötven férőhelyes magyar óvodát nyitott Munkácson a római katolikus egyház. A kezdetben 

csak 30 százalékban kész ingatlan megvásárlásához és az építkezéshez 73 millió forinttal 

járult hozzá a magyar állam. A Munkácsi Szent József Óvoda katolikus szellemben kívánja 

nevelni a gyerekeket, az intézmény fenntartását pedig magára vállalta Munkács városa. Az 

óvodát szokatlan módon kétszer avatták fel, január 8-án külön Munkács város vezetői, majd 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/matyas-kiraly-elevenen-el-az-emlekezetunkben
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/unnepi-het-az-ujvideki-szinhazban
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/unnepi-het-az-ujvideki-szinhazban
https://www.magyarszo.rs/hu/3886/vajdasag_ujvidek/195907/%C3%9Aj-inf%C3%B3k%C3%B6zpont-a-belv%C3%A1rosban.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/3886/vajdasag_ujvidek/195907/%C3%9Aj-inf%C3%B3k%C3%B6zpont-a-belv%C3%A1rosban.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-karpataljai-magyar-szakkepzes-helyzeterol-tanacskoztak-nagydobronyban/
https://karpataljalap.net/2019/01/16/jovonk-gyermekektol-fugg


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 17. 
6 

január 11-én a magyarországi támogatókkal ünnepeltek az óvoda dolgozói, a gyerekek és a 

szülők. A gyönyörű, modern új óvodába már most, a januári indulásakor 40 százalékos a 

túljelentkezés, így azonnal kialakult egy várólista. 

 

Az EB alelnöke is figyelmeztette Ukrajnát vállalásai teljesítésére 
2019. január 16. – Kárpátalja 

Levélben fordult Federica Mogherinihez, az Európai Bizottság alelnökéhez, külügyi és 

biztonságpolitikai főképviselőjéhez Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő az 

Ukrajnában tapasztalható magyarellenesség, a kárpátaljai magyarságot ért jogsértések 

ügyében. A Fidesz–KDNP listáján európai parlamenti mandátumhoz jutott kárpátaljai 

származású politikus levelében felhívta a tisztviselő figyelmét arra, hogy Ukrajna az EU-val 

társulási megállapodást aláírt országként számtalanszor deklarálta elkötelezettségét az 

európai integráció, a kisebbségi jogok tiszteletben tartása mellett. 

 
Gyermekhangtól zsibongott a főiskola 
2019. január 16. – Kárpátalja 

Immár hetedik alkalommal szervezett nagycsaládos napot a Kárpátaljai Magyar 

Nagycsaládosok Egyesülete január 12-én. A rendezvénynek ismét a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola adott otthont, a fővédnökséget pedig Novák Katalin család- és 

ifjúságügyért felelős államtitkár asszony vállalta. 

 

Kárpát RobiPro – robotika kör alakult Beregszászban 
2019. január 16. – karpatalja.ma 

A Kárpát RobiPro vállalkozás 2019. január 12-én, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 

Családi napján tartotta meg bemutatkozását egy, a robotika világáról szóló előadás és játékos 

foglalkozás keretében, amelynek a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola adott otthont. A résztvevőket Kurmai István, a Kárpát RobiPro vezetője és a 

vállalkozás csapata ismertette meg a Lego WeDo, Boost, Mindstorms robotok sajátosságaival, 

melyeket a gyerekek ki is próbálhattak. 

 
Bemutatták A magyar nyelv nagyszótára hetedik kötetét Budapesten 
2019. január 16. – karpatalja.ma 

Bemutatták A magyar nyelv nagyszótára hetedik kötetét, valamint online változatát szerdán 

Budapesten, az MTA Nyelvtudományi Intézetében. Lovász László, a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) elnöke a kötetet méltatva azt mondta: a kiadvány hatalmas szolgálat a 

magyar kultúrának. “Egy ilyen nagyszótárnak az elkészítése igazi sziszifuszi, heroikus, 

hatalmas munka” – mondta a kötetet méltatva Lovász László, hozzáfűzve: ahhoz, hogy egy 

ilyen kiadvány elkészüljön hatalmas háttérirodalmat, rengeteg adatot kell feldolgozni. 
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https://karpataljalap.net/2019/01/16/az-eb-alelnoke-figyelmeztette-ukrajnat-vallalasai-teljesitesere
https://karpataljalap.net/2019/01/16/gyermekhangtol-zsibongott-foiskola
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/szines/karpat-robipro-robotika-kor-alakult-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/bemutattak-a-magyar-nyelv-nagyszotara-hetedik-kotetet-budapesten/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/bemutattak-a-magyar-nyelv-nagyszotara-hetedik-kotetet-budapesten/
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Nyílt nap a Rákóczi-főiskolán 
2019. január 16. – Kárpátalja 

Hagyományosan, már évek óta szerveznek nyílt napot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán (II. RF KMF) Beregszászban, amelyre idén január 10-én került sor. A nyílt 

napra elsősorban a továbbtanulni szándékozó fiatalokat várták  szüleikkel együtt, akik ezáltal 

részletes tájékoztatót kaphattak a 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásról, betekintést 

nyerhettek az intézmény életébe, találkozhattak és beszélgethettek a különböző szakok 

oktatóival. 

 

Magyar sarok, magyar zene, magyar dal… 
2019. január 16. – Népújság  

A magyar kormány 100 millió forintos támogatása révén idén is folytatódik az MMÖNK 

kivitelezésében a muravidéki kétnyelvű óvodák még 2017 márciusával elindult fejlesztési 

programja. A tervekről, a már befejezett projektrészekről Varga Edittel, az óvodafejlesztési 

program koordinátorával, vezetőjével beszélgettünk. A 2017 márciusával a Muravidéken 

elindított óvodafejlesztési program négy muravidéki kétnyelvű intézetben, illetve az említett 

intézetek kilenc tagozatában folyik most már megközelítőleg két éve. 

 
A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet tevékenységéről 
2019. január 16. – Népújság  

mmisz0319A 2018-as év nagy változásokkal kecsegtetett a Muravidéken, főleg Lendván. Jött 

egy hullám, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ) pedig felkapaszkodott rá, s 

merik állítani, hogy fontos szerepet játszottak az előző esztendőben Lendva és az egész 

Muravidék kulturális életében. 

 

Európa Kulturális Fővárosa 2025: lemondott Šteger és Čander    
2019. január 16. – Népújság 

Az Európai Unió határozata alapján 2025-ben Szlovénia és Németország egy-egy városa 

viselheti az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet. A pályázatot a rangos címre 

Szlovéniában az elsők közt, már 2016 áprilisában Lendva jelentette be. Szlovéniában még 

Ljubljana, Nova Gorica és Kranj indulna a címért. 

 

Agrárminiszteri szemle 
2019. január 16. – Népújság  

mg minszt0319A múlt héten munkatársaival a Muravidéken tartózkodott Aleksandra Pivec 

mezőgazdasági miniszter (képünkön középen). Meglátogatta a Muraszombati Mezőgazdasági 

Intézetet, ahol az intézet vezetőségével tárgyalt, majd a térség gazdáival is találkozott. Az 

agrárminiszter ellátogatott néhány nagyobb muravidéki vállalathoz is. 
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https://karpataljalap.net/2019/01/16/nyilt-nap-rakoczi-foiskolan
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6248-magyar-sarok,-magyar-zene,-magyar-dal%E2%80%A6.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6254-a-muravid%C3%A9ki-magyar-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-szervezet-tev%C3%A9kenys%C3%A9g%C3%A9r%C5%91l.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6254-a-muravid%C3%A9ki-magyar-ifj%C3%BAs%C3%A1gi-szervezet-tev%C3%A9kenys%C3%A9g%C3%A9r%C5%91l.html
https://nepujsag.net/muravidek/6255-eur%C3%B3pa-kultur%C3%A1lis-f%C5%91v%C3%A1rosa-2025-lemondott-%C5%A1teger-%C3%A9s-%C4%8Dander%20%20%20.html
https://nepujsag.net/muravidek/6249-agr%C3%A1rminiszteri-szemle.html
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Elektronikus sajtó 
 
Határok nélkül 

2019. január 16. – Kossuth Rádió 

 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő tavaly novemberében intézett írásos választ igénylő 

kérdéseket Federica Mogherinihez, az Európai Unió külügyi főképviselőjéhez az Ukrajnában 

tapasztalható magyarellenesség kapcsán. A kárpátaljai képviselő a napokban megküldött 

válaszról tájékoztatta Iváncsik Attilát. 

 

Az ukrán kormány ismét nekifut a decentralizációnak. A közigazgatási reform legújabb állása 

szerint Kárpátalján a jelenleg 13 járás helyett mindössze 3-4 maradna, a tömb magyar 

Beregszászi járást szétdarabolnák, és felosztanák más területek között. Ukrajna területének 

60 százalékán már létrejöttek az új területi egyesülések, ebben a tekintetben Kárpátalja áll a 

legrosszabbul 15 százalékkal. Akadozik a folyamat, a magyar területeken még egyetlen új 

egyesülés sem jött létre. Ennek okairól kérdezte Iváncsik Attila Barta Józsefet, a KMKSZ 

alelnökét, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettesét hallják. 

 

Gyors egymásutánban jelezte a Magyar Polgári Párt és a Magyar Ifjúsági Értekezlet, hogy 

befutó helyet kérnek az RMDSZ európai parlamenti választási listáján. Ha az RMDSZ ebbe 

belemenne, már nem is kéne saját jelöltállításon gondolkodnia, hiszen minden valószínűség 

szerint két mandátum lesz továbbra is. Egyébként a mostani két EP képviselő, Winkler Gyula 

és Sógor Csaba mellett Hegedüs Csilla ügyvezető alelnök és Vincze Loránt, a FUEN elnöke is 

jelezte, indulni fog. Miért kér az MPP és a MIÉRT is befutó helyet az RMDSZ listáján, mikor 

gyakorlatilag borítékolható, hogy nem fogja megkapni. erről kérdezte Kádár Magor 

kommunikációs szakembert Szilágyi Szabolcs. 

 

Gyorsan és kényelmesen – lehetne a jelszava a Dunabusz-projektnek, amely részben 

megoldhatná a csallóköziek közlekedését a fővárosba. A tervek szerint rendszeres hajójárat 

kötné össze Somorját és Pozsonyt Keszölc és és Vajka megállókkal. A számítások szerint 

évente körülbelül 1,2 millió utas venné igénybe a Dunabuszt. A tervről kérdezte Orosz Csabát, 

Somorja polgármesterét Haják Szabó Mária. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-16_18-02-00&enddate=2019-01-16_18-40-00&ch=mr1
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A Temerini Kertbarát-kör lelkes csapata idén 22. alkalommal szervezi meg a Vince-napi 

borversenyt és borkóstolót, a Kárpát-medence egyik legnagyobb borászati rendezvényét, 

melyre öt országából idén 681 bormintát neveztek be a borászok. A rendezvény a szakmai 

megmérettetésen túl összehozza a magyarokat. Snejder Sándorral, a kertbarát-kör elnökével 

kezdte a beszélgetést Ternovácz István.   

 

Az aradi Szabadság-szobor Egyesület helytörténeti kiadványai sorában 2016-ban jelent meg 

az Arad halad című kötet, amely a 19. század végétől a 20. század elejéig tárgyalja a város 

történetét. A múlt év végén megjelent a folytatás Arad, a név marad! címmel, amely a két 

világháború közötti időszakban mutatja be Arad gazdasági, társadalmi és kulturális életének 

változásait, a kisebbségi létbe szorult magyarság önszerveződési törekvéseit. Ezt a kötetet is 

jeles szerzőgárda jegyzi, ismert és elismert aradi közírók, helytörténészek, tanáremberek. A 

felelős kiadóval, a Szabadság-szobor Egyesület elnökével, Király Andrással beszélgetett 

Pataky Lehel Zsolt. 

 

 

 

 

 


