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Nyomtatott és online sajtó 
 

Nem változik jelentős mértékben a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács 
összetétele 
2018. november 9. – MTI, Webrádió, OrientPress 

A következő négy évben is hasonló lesz a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 

összetétele, mint az utóbbi négy évben, a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott 

Magyar Összefogás nevű lista ugyanis hathetedes többséget szerzett a november 4-i 

kisebbségi önkormányzati választáson a végleges eredmények szerint. Az MNT a Szerbiában 

élő magyarok országos kisebbségi önkormányzati szerve. A délvidéki magyarság ezen a 

testületen keresztül valósíthatja meg a kulturális autonómiához való jogát, a testület jogköre a 

művelődés, a tájékoztatás, a nyelvhasználat és az oktatás területére terjed ki. A köztársasági 

választási bizottság (RIK) csütörtökön késő este tette közzé a honlapján a végleges 

eredményeket. Ezek alapján a 35 tagú MNT-be a Magyar Összefogás 30 tagot delegálhat, míg 

a másik induló lista - amely a Magyar Mozgalom - Zsoldos Ferenc nevet viseli - öt képviselőt 

delegálhat a vajdasági magyarság kisebbségi önkormányzati testületébe. Az MNT-t várhatóan 

a következő négy évben is Hajnal Jenő vezeti majd. A 2011-es népszámlálási adatok szerint 

Szerbiában 254 ezer magyar él, de az utóbbi néhány évben tapasztalt nagymértékű 

elvándorlás miatt szakértők úgy vélik, hogy ennél már jóval kevesebben, valamivel több mint 

200 ezren élnek a nyugat-balkáni országban. 

 

Az agrártárca szerint az idén elkezdődhet a Kárpát-medencét lefedő 
falugazdászprogram 
2018. november 8. – MTI, Magyar Idők, Origo 

Jól képzett falugazdászok segíthetik a határon túli magyar gazdálkodók boldogulását. A 

tervek szerint az Agrárminisztérium hamarosan elindíthatja a programot. A szakemberek 

segítségével számos támogatáshoz és pályázati pénzhez juthatnak hozzá az érintettek, a 

gazdaságok fejlődése pedig hozzájárulhat ahhoz, hogy minél többen találják meg 

számításukat szülőföldjükön - írja csütörtöki számában a Magyar Idők. A hálózat 

működtetésére évi 420 millió forintot meghaladó összeg áll rendelkezésre. Ebből több mint 

száz külhoni szakember láthatja el fontos információkkal és a gazdálkodáshoz szükséges 

tanácsokkal a határon túl élő termelőket. Mint Nagy István agrárminiszter a lapnak 

elmondta, hogy a tárca ma már mintegy ötven agrárszervezettel működik együtt, rajtuk 

keresztül 500 ezer magyar gazdálkodó családot érnek el. "A határon túli gazdaszervezetek 

elnökei évek óta jelzik, hogy az ottani magyar agrárvállalkozókhoz egyáltalán nem vagy nem 

kellő mértékben jut el a gazdálkodásukat elősegítő támogatási vagy szakmai jellegű 

tájékoztatás" - fogalmazott a tárcavezető. Ez egyrészt az államnyelv, illetve a modern 

információs technológiák nem megfelelő szintű ismeretéből, másrészt abból fakad, hogy 

nincs megfelelő érdekképviselete a magyar gazdák többségét jellemző kis- és 
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http://www.orientpress.hu/cikk/2018-11-09_nem-valtozik-jelentos-mertekben-a-vajdasagi-magyar-nemzeti-tanacs-osszetetele
http://www.orientpress.hu/cikk/2018-11-09_nem-valtozik-jelentos-mertekben-a-vajdasagi-magyar-nemzeti-tanacs-osszetetele
http://m.origo.hu/itthon/20181108-meg-az-iden-elkezdodhet-a-karpat-medencet-lefedo-falugazdaszprogram.html
http://m.origo.hu/itthon/20181108-meg-az-iden-elkezdodhet-a-karpat-medencet-lefedo-falugazdaszprogram.html
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középgazdálkodói rétegnek, illetve nem létezik kiépített, a gazdák szakmai orientációját 

szolgáló intézményrendszer az érintett országokban. 

 

Kalmár Ferenc: Közép-Európa országainak össze kell fogniuk, de ehhez a belső 
viták rendezése szükséges 
2018. november 8. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Krónika, Demokrata, Webrádió 

Kalmár Ferenc szerint Közép-Európa országainak össze kell fogniuk ahhoz, hogy ne legyenek 

kitéve a nagyhatalmi érdekeknek, ehhez viszont minden kényes kérdést - így a nemzeti 

kisebbségek ügyeit is - őszintén meg kell tudniuk beszélni. A Külgazdasági és 

Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán tartott csütörtök esti előadásában beszélt erről. 

A miniszteri biztos úgy vélte: csak a problémák őszinte, tabuk nélküli megbeszélésével 

"mutathat egy arcot" kifelé a térség. Kalmár Ferenc szerint a közép-európai térség az elmúlt 

évszázadban Németország Oroszország és Törökország hatalmi pólusai befolyása alatt 

működött. A térség országai azonban csak akkor képviselhetik a saját érdekeiket, ha 

összefognak egymással, és közösen alakítanak ki egy hatalmi pólust. Ennek az összefogásnak 

a magját képezi a V4-ek együttműködése, amely az EU meghatározó nagy államaival is 

összemérhető erőt képvisel. "Ahhoz azonban, hogy ne más diktáljon kívülről, mindent meg 

kell tudni beszélni" - jelentette ki a miniszteri biztos, aki Magyarország képviselőjeként vesz 

részt a szomszédos országokkal közösen létrehozott kisebbségi vegyes bizottságokban.  

 

Kormánypénzből újíttatnák fel a katolikusoktól elperelt váradi palotát 
2018. november 8. – Krónika 

A bukaresti kormány által biztosított forrásokból újíttatná fel a Bihar megyei önkormányzat 

az egykori nagyváradi pénzügyi palotát, amelyet az irgalmas rend építtetett, és korábban 

vissza is kapta a római katolikus egyház, ám a megyei önkormányzat egy bírósági per során 

megszerezte.  

 

Helyére emelték a Temes megyei Igazfalva református templomának vihar által 
ledöntött toronysüvegét 
2018. november 8. – MTI, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Helyére került szerdán a Temes megyei Igazfalva református templomának a tavalyi vihar 

által ledöntött toronysüvege – közölte a Temesvári Rádió magyar adása. A bánsági kis 

református közösség templomtornyának a süvegét a térségen 2017. szeptember 17-én 

végigsöpört, nyolc ember halálát okozó vihar döntötte le. A Temesvári Rádiónak az MTI által 

idézett híradása szerint a gyülekezet a magyar kormány és a testvértelepülések 

támogatásával, valamint a hívek adakozásával látott neki az építkezésnek, melynek során 

nemcsak a vihar által okozott károkat javították ki, hanem elkezdődött a templom teljes 

felújítása is. 
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https://magyaridok.hu/kulfold/kozep-europa-orszagainak-ossze-kell-fogniuk-de-ehhez-a-belso-vitak-rendezese-szukseges-3653009/
https://magyaridok.hu/kulfold/kozep-europa-orszagainak-ossze-kell-fogniuk-de-ehhez-a-belso-vitak-rendezese-szukseges-3653009/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/kormanypenzbol-ujittatnak-fel-a-katolikusoktol-elperelt-varadi-palotat
https://kronika.ro/eklezsia/helyere-emeltek-a-temes-megyei-igazfalva-reformatus-templomanak-vihar-altal-ledontott-toronysuveget
https://kronika.ro/eklezsia/helyere-emeltek-a-temes-megyei-igazfalva-reformatus-templomanak-vihar-altal-ledontott-toronysuveget
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-bukaresti-legfelsobb-birosag-ismet-elhalasztotta-az-itelethirdetest-a-miko-ugyben
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A bukaresti legfelsőbb bíróság ismét elhalasztotta az ítélethirdetést a Mikó-
ügyben 
2018. november 8. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

A román legfelsőbb bíróság ismét elhalasztotta a jogerős ítélet kihirdetését a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium restitúciós perében – közölte az MTI-vel Stelian 

Bodeanu, a bíróság szóvivője. A bírói testület ezúttal november 22-re tűzte ki az ítélet 

kihirdetését. A csütörtöki volt az ítélethirdetés harmadik elnapolása. A Székelyföld egyik 

legrangosabb iskolájaként számon tartott tanintézet épületeit az 1948-as kommunista 

államosítás során a református egyháztól vették el. 

 
Egyeseknek mumus a decentralizáció 
2018. november 8. – Erdély Ma, Háromszék 

Miközben más európai országokban a központosítás lebontásáról nemcsak beszélnek, hanem 

folyamatosan tesznek azért, hogy az emberekhez legközelebb eső szintre (települések, 

megyék) hozzák a döntéshozatali lehetőségeket, eszközöket, Romániában nagyfokú 

központosítás zajlik. Ez annak a jele, hogy egyes – láthatatlan – hatalmi körök félnek a 

decentralizációtól, a szubszidiaritás elvének alkalmazásától, és ennek érdekében minden 

idevágó törekvést megakasztanak, amint történt ez az új közigazgatási törvénykönyv kapcsán 

is – jelentette ki Tamás Sándor, a megyei önkormányzat elnöke az alkotmánybíróság keddi 

döntésére reagálva. 

 

Kelemen Hunor: Romániában 1990 óta eredeti, Iliescu-féle demokrácia van 
2018. november 8. – transindex.ro 

A romániai civiltörvény elfogadásáról, az illiberális demokrácia kérdéséről és az Orbán 

Viktorral való találkozóról is szó esett A politika belülrőlben.  

 

Csíkszereda polgármesterének adott igazat a törvényszék 
2018. november 8. – szekelyhon.ro, transindex.ro 

A Hargita Megyei Törvényszék újabb perben döntött úgy, hogy alaptalan a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) Csíkszereda polgármesterének megbírságolására 

vonatkozó keresete. A csíkszeredai városháza homlokzatán, illetve a városi művelődési ház 

közelében elhelyezett székely- és városzászlók, valamint a Városháza felirat eltávolításának 

késlekedése miatt kezdeményezett három közigazgatási bírósági eljárást a Dan Tanasă vezette 

egyesület még idén februárban. Azt kérték, hogy Csíkszereda polgármesterét, Ráduly Róbert 

Kálmánt kötelezzék a bruttó minimálbér 20 százalékának megfelelő bírság kifizetésére 

minden nap késlekedésért az eltávolításról rendelkező jogerős bírósági ítéletek 

végrehajtásának elmulasztása miatt. A vitatott zászlókat és a feliratot azóta levették, a perek 

azonban folytatódtak. 

 
„Közép-Európa országainak össze kell fogniuk, de ehhez a belső viták rendezése 
szükséges” 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-bukaresti-legfelsobb-birosag-ismet-elhalasztotta-az-itelethirdetest-a-miko-ugyben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-bukaresti-legfelsobb-birosag-ismet-elhalasztotta-az-itelethirdetest-a-miko-ugyben
https://www.erdely.ma/egyeseknek-mumus-a-decentralizacio-tamas-sandor-a-kozigazgatasi-kodexrol/
https://www.erdely.ma/egyeseknek-mumus-a-decentralizacio-tamas-sandor-a-kozigazgatasi-kodexrol/
http://itthon.transindex.ro/?cikk=27523
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszereda-polgarmesterenek-adott-igazat-a-torvenyszek
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bkozep-europa-orszagainak-ossze-kell-fogniuk-de-ehhez-a-belso-vitak-rendezese-szuksegesr
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bkozep-europa-orszagainak-ossze-kell-fogniuk-de-ehhez-a-belso-vitak-rendezese-szuksegesr
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2018. november 9. – MTI, Krónika 

Kalmár Ferenc szerint Közép-Európa országainak össze kell fogniuk ahhoz, hogy ne legyenek 

kitéve a nagyhatalmi érdekeknek, ehhez viszont minden kényes kérdést – így a nemzeti 

kisebbségek ügyeit is – őszintén meg kell tudniuk beszélni. A budapesti Külgazdasági és 

Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán tartott csütörtök esti előadásában beszélt erről. 

A miniszteri biztos úgy vélte: csak a problémák őszinte, tabuk nélküli megbeszélésével 

„mutathat egy arcot” kifelé a térség. Kalmár Ferenc szerint a közép-európai térség az elmúlt 

évszázadban Németország, Oroszország és Törökország hatalmi pólusai befolyása alatt 

működött. 

 
Egy lépésnyire a magyar pedagógus-továbbképző központ létrehozása  
2018. október 9. – maszol.ro 

Közvitára bocsátotta a kormány a romániai magyar pedagógus-továbbképző központ 

létrehozására vonatkozó határozattervezetet. Az intézmény Nagyváradon, az oktatási 

minisztérium alárendeltségben működne. A tervezet szerint a központ igazgatóját a 

tanügyminiszter nevezi ki az oktatási tárca kisebbségekért felelős államtitkárságának 

javaslatára. Az intézménynek legtöbb 15 munkaszerződéses alkalmazottja lesz. 

 

A háromszéki prefektus polgármester nélkül hagyott két települést  
2018. november 9. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Sebastian Cucu, Kovászna megye prefektusa leváltotta Sánta Gyulát és Lukács Róbertet, 

Kökös és Lemhény polgármesterét, miután az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) 

összeférhetetlenséget állapított meg az elöljárók esetében.  A kökösi és lemhényi 

polgármesterek egyéni vállalkozói engedéllyel (PFA) rendelkeztek, hogy le tudják hívni a 

mezőgazdasági támogatásokat, ez viszont nem összeegyeztethető az elöljárói tisztséggel, 

mivel törvény szerint nem lehet valaki egy időben polgármester és vállalkozó. 

 

Ünnepel a tízéves Erdélyi Magyar Televízió 
2018. november 9. – szekelyhon.ro 

November 12-től december végéig tart az ünnepi időszak az Erdély Tv háza táján, ez idő alatt 

arra fókuszálnak, hogy immár tíz éves a műsor, amelynek múltjáról, jelenéről és jövőjéről 

sajtótájékoztató keretében számoltak be a tévé vezetői. A televíziót működtető Janovics Jenő 

Alapítvány elnöke, Szép Gyula úgy véli, az erdélyi magyar közéletnek, művelődési életnek 

„egy ékszere” lett az Erdélyi Magyar Televízió, röviden Erdély Tv. 

 

Levél az államfőnek és a kormánynak: nem mond le a magyar közösség az 
autonómiáról 
2018. november 9. – szekelyhon.ro, Krónika 

Levélben fordult Klaus Johannis államfőhöz, Viorica Dăncilă miniszterelnökhöz, és a román 

kormány 26 miniszteréhez Kulcsár-Terza József sepsiszentgyörgyi képviselő, arról 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104170-egy-lepesnyire-a-magyar-pedagogus-tovabbkepz-kozpont-letrehozasa
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104170-egy-lepesnyire-a-magyar-pedagogus-tovabbkepz-kozpont-letrehozasa
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/104168-a-haromszeki-prefektus-polgarmester-nelkul-hagyott-ket-telepulest
https://szekelyhon.ro/aktualis/unnepel-a-tizeves-erdelyi-magyar-televizio
https://szekelyhon.ro/aktualis/unnepel-a-tizeves-erdelyi-magyar-televizio
https://szekelyhon.ro/aktualis/level-az-allamfonek-es-a-kormanynak-nem-mond-le-a-magyar-kozosseg-az-autonomiarol
https://szekelyhon.ro/aktualis/level-az-allamfonek-es-a-kormanynak-nem-mond-le-a-magyar-kozosseg-az-autonomiarol
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tájékoztatva őket, hogy a magyar közösség nem mond le Székelyföld autonómiájáról. 

politikus csütörtöki sajtótájékoztatóján hozta nyilvánosságra a levél tartalmát, hangsúlyozva, 

hogy minden alkalmat kihasznál, hogy a román hatalom képviselőit az 

autonómiatörekvésekről tájékoztassa, hogy „szokják a gondolatot, barátkozzanak vele”.  

 
Színházi előadás plakátját cenzúrázná a magyarellenességéről híres politikus 
2018. november 10. – Krónika 

Egy színházi plakát eltávolítását követeli Marius Paşcan Maros megyei parlamenti képviselő, 

aki azt állítja, hogy a grafika csúfot űz Romániából. A 3G Színház, a darab szerzője és több 

román színész is frappáns választ adott a magyargyűlöletéről elhíresült politikusnak. 

 

A Felvidék visszacsatolására emlékeztek Rozsnyón 
2018. november 8. – Ma7.sk 

Az első bécsi döntés 80. évfordulója alkalmából megemlékezést és filmvetítést tartottak 

Rozsnyón, a Rákóczi Magyar Házban. Az 1938 – korabeli képek, filmkockák és 

dokumentumok alapján címet viselő, a magyar honvédség 1938. november 8-i rozsnyói 

bevonulásának évfordulójára időzített rendezvény kultúrműsorral vette kezdetét. Havran 

Dániel, a Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolájának kilencedikes diákja Reményik 

Sándor Eredj, ha tudsz című versét adta elő, majd Ibos Bálint, az EndOrFin együttes tagja 

énekelt. Ezt követően a résztvevők megtekintették a Felvidék visszatérését megörökítő, 

korabeli felvételekből összeállított dokumentumfilmet, amelyben Rozsnyó és több 

környékbeli település is szerepel. 

 
Gömörben is bemutatkoztak a Hazajárók 
2018. november 8. – Ma7.sk 

Hazajáró közönségtalálkozót tartottak kedden este a rimaszombati Csillagház 

előadótermében, amely a rendkívüli érdeklődésnek köszönhetően teljesen megtelt. A Baráti 

Körök szervezésében megvalósuló rendezvényen a Magyar Örökség- és Prima Primissima-

díjas magazinműsor két készítője, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor adott ízelítőt a műsor 

küldetéséről, kulisszatitkairól, legemlékezetesebb és legvicesebb pillanataiból. A Hazajáró 

című turisztikai-honismereti magazinműsor 2011 októberében indult a Duna TV-n. A 26 

perces epizódokat a Dextramedia Kft. gyártja, amely többek között a Hagyaték és a Kárpát 

Expressz című műsorokat is készíti. A Hazajáró új részeit jelenleg az M5 és ismétlésként a 

Duna World sugározza. 

 

Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma Komáromban 
2018. november 8. – Felvidék Ma 

Nem kevesebb, mint 107 falugazdász kezdi meg rövidesen működését a Kárpát-medence 

magyarok által lakott területein – jelentette be Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, 

a MAGOSZ elnöke a 2018. november 7-9-ig a szlovákiai Komáromban rendezendő Kárpát-
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https://ma7.sk/tajaink/a-felvidek-visszacsatolasara-emlekeztek-rozsnyon
https://ma7.sk/tajaink/gomorben-is-bemutatkoztak-a-hazajarok
https://felvidek.ma/2018/11/karpat-medencei-magyar-gazdak-egyezteto-foruma-komaromban/
https://felvidek.ma/2018/11/karpat-medencei-magyar-gazdak-egyezteto-foruma-komaromban/
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medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fórumán (KEF). E szövetség huszonegy, a 

magyarországi mellett szlovákiai, szlovéniai, horvátországi, szerbiai, romániai és ukrajnai 

magyar agrárszervezetet tömörít és célja a Kárpát-medencei magyar gazdaszervezetek 

kapcsolattartásának elősegítése, tevékenységük összehangolása, közösségi képviseletének 

ellátása, valamint a tagszervezetek szakmai támogatása.  

 
Letették a szepsi egyházi iskolaközpont alapkövét 
2018. november 8. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Ünnepélyes keretek között letették 2018. november 7-én a szepsi Boldog Salkaházi Sára 

Egyházi Iskolaközpont leendő épületének alapkövét. Hisszük és valljuk, hogy a jövőt magyar 

nyelven írhatjuk – fogalmazott Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos. 

Bartók Csaba, az iskolaközpontot építő Jövőért Alapítvány elnöke elmondta, a történet 2013-

ban kezdődött, azóta rengetegen segítették a kezdeményezést, de sokan akadtak olyanok is, 

akik akadályozták azt. Megjegyezte, már tudja, mire volt jó az elmúlt négy év, a számos 

nehézség. „Megerősített bennünket, megmutatta, ki a hitvány, és kire lehet számítani minden 

körülmények között” – fogalmazott. Hozzátette, Magyarországon az eltelt idő alatt háromszor 

mondtak le a projektről, majd háromszor újra bizalmat szavaztak annak. Mert jó iskola, jó 

magyar iskola nélkül nincs magyar jövő. Sem itt, sem pedig máshol” – szögezte le a Jövőért 

Alapítvány elnöke, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik itthon és az anyaországban 

segítették a kezdeményezést. 

 

Mátyás király bácskai gyökerei és délvidéki utazásai 
2018. november 8. – Vajdaság MA 

Huszonkét írást tartalmaz a Bácsország tematikus száma, amelyek Mátyás király életét, 

uralkodását taglalják, de lehetőség szerint délvidéki vonatkozással. A honismereti szemle 84. 

számát, amely most jelent meg, a szabadkai Városi múzeumban mutatta be dr. Németh 

Ferenc főszerkesztő, Fábián Borbála olvasószerkesztő és Raffai Judit, a szám egyik szerzője. 

 

Vajdaságiak a Fölszállott a páva első elődöntőjében 
2018. november 9. – Pannon RTV 

Énekes szólisták között a zentai Sőregi Anna és Komáromi Kristóf lép színpadra az első 

elődöntőn este fél nyolckor a Duna Televízióban.Vajdasági fellépője is lesz ma a Fölszállott a 

páva című népzenei és néptáncos tehetségkutatónak. Énekes szólisták között a zentai Sőregi 

Anna és Komáromi Kristóf lép színpadra az első elődöntőn, ma este fél nyolckor a Duna 

Televízióban. 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/letettek-a-szepsi-egyhazi-iskolakozpont-alapkovet
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23001/Matyas-kiraly-bacskai-gyokerei-es-delvideki-utazasai.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/vajdasagiak-folszallott-pava-elso-eodontojeben
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Megkapta a befogadó nyilatkozatot az új kijevi magyar nagykövet 
2018. november 8. – MTI, Mandinder, Magyar Idők, hirado.hu, karpatalja.ma  

Megkapta Kijevtől a befogadó nyilatkozatot (agrément-t) Íjgyártó István, Magyarország 

leendő új ukrajnai nagykövete - derült ki a Jevropejszka Pravda ukrán hírportál által 

csütörtöki cikkből. A hírt a kijevi magyar nagykövetség megerősítette az MTI-nek. A 

diplomáciai képviselet tájékoztatása alapján az agrément átadása még a múlt héten 

megtörtént. A cikk szerzője, Dmitro Tuzsanszkij ukrán politikai szakértő azt írta, hogy 

forrásai szerint a nagykövet megbízólevelének átadására várhatóan november végéig sor 

kerül. Emlékeztetett arra, hogy a nagyköveti váltás hónapok óta húzódott. Az elmúlt három 

hétben viszont az ukrán-magyar konfliktusban "elhallgattak az ágyúk", és mindkét fél 

kicsinek látszó, ám a jelenlegi helyzetben mégis nagyon fontos lépést tett egymás felé: 

Budapest megváltoztatta a Kárpátalja fejlesztéséért felelős biztosi tisztség Kijev által 

kifogásolt megnevezését, Kijev pedig megadta az agrément-t, vagyis jóváhagyta az új 

nagykövet személyét.  

 

A szerzett jogokból nem lehet elvenni! 
2018. november 8. – Kárpátalja 

Az elmúlt időszakban folyamatos jogfosztás érte Ukrajnában a nemzeti kisebbségeket. 

Csorbultak a kisebbségi nyelvi és oktatási jogok, és számtalan atrocitás érte a kárpátaljai 

magyar közösséget. A szerzett jogok megtartásáért való küzdelemben a magyar kormány 

minden lehetséges intézkedést megtesz. Németh Zsolttal, az Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnökével, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének magyar delegáció 

vezetőjével  arról beszélgettünk, hogy az Európa Tanácsban milyen lépéseket tettek, és 

tesznek az ukrajnai kisebbségek védelme érdekében. 

 

A MON ellenőrzi a nemzetiségi iskolák ukrán szaktantermeinek felszerelésére 
szánt pénz hasznosítását 
2018. november 8. – karpatalja.ma 

Az Oktatási és Tudományos Minisztérium (MON) nyomon fogja követni, miként 

hasznosították helyben a az ukrán nyelv szaktantermek felszerelésére szánt forrásokat a 

nemzeti kisebbségek nyelvén oktató iskolákban, valóban arra lettek-e a fordítva, amire a 

tanárnak az oktatás minőségének javításához szüksége van – idézte a Ukrinform november 6-

án a MON sajtószolgálata nyomán Pavlo Hobzej miniszterhelyettest, aki az oktatási tárca 

mellett működő, a tősgyökeres népek és nemzeti kisebbségek képviselőiből álló, megújult 

összetételű tanács első ülésén szólalt fel. 

 

Megemlékezés Mezőkaszonyban 
2018. november 8. – Kárpáti Igaz Szó 

Az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség szervezésében vasárnap az 1956-os forradalom 

leverésének 62. évfordulója, a mezőkaszonyi ellenálló csoport tagjai (Ormos Mária, Ormos 

István és Szécsi Sándor) tiszteletére tartottak megemlékezést Mezőkaszonyban. A bátor 
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http://mandiner.hu/cikk/20181108_megkapta_a_befogado_nyilatkozatot_az_uj_kijevi_magyar_nagykovet
http://karpataljalap.net/?q=2018/11/08/szerzett-jogokbol-nem-lehet-elvenni
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-mon-ellenorzi-a-nemzetisegi-iskolak-ukran-szaktantermeinek-felszerelesere-szant-penz-hasznositasat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/a-mon-ellenorzi-a-nemzetisegi-iskolak-ukran-szaktantermeinek-felszerelesere-szant-penz-hasznositasat/
https://kiszo.net/2018/11/08/megemlekezes-mezekaszonyban/
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fiatalok nevét, akik röplapokat terjesztettek, és együtt éreztek a magyar nép 

szabadságharcával, emléktábla őrzi a helyi középiskola épületén. 

 

 

Gyertyagyújtás és előadás a háború befejezésének emlékére 
2018. november 8. – Képes Újság 

Az első világháború befejezésének 100. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezést a 

Hegyalja Ifjúsági Egyesület és a vörösmarti Református Egyházközség a hétvégén a 

drávaszögi Vörösmarton. Az első világháború történelmünk egyik legszomorúbb fejezete, 

melynek következményei a mai napig hatással vannak magyarságunk életére. A vesztes 

háborút követő trianoni békediktátum megtörte a nemzet gerincét, a traumából azóta sem 

gyógyult ki igazán. 

 

Kiosztották a lisztadományt az iskolák között 
2018. november 8. – Képes Újság 

A HMDK Gazdaköre magyar tanintézményeink és nagycsaládosok között osztotta ki a 

Magyarok kenyere program keretében gyűjtött lisztadományt. A Magyarok kenyere program 

2011-ben indult, s az évek során egy nemzet összetartozását és a szolidaritást jelképező 

eseménysorozattá terebélyesedett. 

 

Programokban gazdag az ősz az újgráciaknál 
2018. november 8. – Képes Újság 

A Verőce-Dráva menti HMDK-egyesület tánccsoportjának öt fellépése volt az elmúlt 

hónapokban. Újgráci egyesületünk Aranyeső nevet viselő tánccsoportjának több fellépése is 

volt az elmúlt időszakban. Szeptember 8-án Magyarországon, a horvát-magyar határ menti 

Bolhó településen táncoltak, ahol horvát napot tartottak. Szőlősi Istvántól, az újgráci 

egyesület elnökétől megtudtuk, a két település együttműködési nyilatkozatot is kötött a 

rendezvényen. 

 

Szüreti bál az Erdélyi Magyarokkal 
2018. november 8. – volksgruppen.orf.at 

November 10-én, szombaton kerül megrendezésre az Erdélyi Magyarok Ausztriai 

Egyesületének (EMAE) Szüreti bálja Kópházán. Az egyesület immár tradicionálisan, több, 

mint 30 éve rendezi meg ezt a bált, melyre az idén is csaknem 150 bálozót várnak a kópházi 

Tercia étterembe. 
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https://kepesujsag.com/gyertyagyujtas-es-eloadas-a-haboru-befejezesenek-emlekere/
https://kepesujsag.com/kiosztottak-a-lisztadomanyt-az-iskolak-kozott/
https://kepesujsag.com/programokban-gazdag-az-osz-az-ujgraciaknal/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2946208/
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Elektronikus sajtó 

 

Kitekintő 

2018. november 8. – Echo Tv 

 

Száz éve, 1918. december 1-jén szavazták meg a románok nagygyűlésén a gyulafehérvári 

nyilatkozatot, amelyben kimondták az új román állam létrejöttét és Erdély elszakadását. 

Vajon egy évszázaddal a határozat megszületése után  hogyan vélekednek a székelyek és a 

csángók a saját helyzetükről, és a hátráltatások ellenére hogyan őrzik továbbra is 

rendületlenül a magyarság lángját? 

 

Határok nélkül 

2018. november 8. – Kossuth Rádió 

 

Letették a magyar iskolaközpont alakövét Szepsiben 

Négy elvesztegetett esztendő után megtörtént az első kapavágás. Szepsi, a Kassától 26 km re, 

a Bódva két partján fekvő, alig 11 ezres lélekszámú kisvárosban elkezdődhet a magyar 

iskolaközpont építése. Tegnap délután volt az ünnepélyes alapkőletétel, és az időkapszula 

elhelyezése. Az új magyar iskolát, a tervek szerint 2020-ban a Szepsi Boldog Salkaházi Sára 

iskolaközpont veheti birtokba.  

 

A Szalókai Általános Iskola új része holland alapítványi támogatásból épült fel 

A Szalókai Általános Iskola új része holland alapítványi támogatásból épült fel. A régi épület 

már romos volt, és a gyerekek délelőtt-délutáni váltásban tanultak. Az új iskolában az eddigi 

hat tanterem helyett most már kilencben kezdődik meg december 1-én a tanítás. Iváncsik 

Attila összeállításában először Barta Józsefet , a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács 

elnökhelyettesét halljuk.  

 

Viszonylag keveset tudott tenni a Magyar Nemzeti Tanács a magyar nyelv 

hivatalos használata érdekében az elmúlt négy évben Szerbiában 

Viszonylag keveset tudott tenni a Magyar Nemzeti Tanács a magyar nyelv hivatalos 

használata érdekében az elmúlt négy évben Szerbiában. Főleg az utcanevek és egyéb 

elnevezések pontos magyarra fordítására korlátozódott a munkájuk. Ennek több oka is volt, a 

https://www.echotv.hu/videok/2018/11/08/kitekinto/5539
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-11-08_18-02-00&enddate=2018-11-08_18-40-00&ch=mr1
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többi közt az, hogy a polgárok sem jelentették, ha jogsérelem érte őket a magyar nyelv 

hivatalos használata terén. Szilágyi Miklóst, a szerbiai magyarok országos kisebbségi 

önkormányzata nyelvhasználati bizottságának az elnökét kérdezte Németh Ernő. 

 

Két éves némaság után, szerdán szólaltak meg ismét az igazfalvi református 

templom harangjai 

Két éves némaság után, szerdán szólaltak meg ismét az igazfalvi református templom 

harangjai, amikor helyére került a tavaly szeptemberi vihar által lesodort toronysüveg. 

Igencsak látványos, egyben lélekemelő is volt, ahogyan a 300 tonnás daru a toronyra emelte a 

22 tonnás süveget. A templomfelújítás szerdai kulcsmomentumán Lehőcz László is jelen volt. 

 

Gyümölcsöző Életpálya 

A 140 éves múltra visszatekintő marosvásárhelyi húsfeldolgozó cég Gyümölcsöző Életpálya 

címmel indít programot dolgozóinak, ezzel is segítve a fiatalok itthon maradását. A program 

négy területen nyújt támogatást: képzésben, továbbképzésben és átképzésben, a cégen belüli 

karrierépítésben, az egészségmegőrzésben és lakhatási támogatásban. Erdei Edit Zsuzsánna 

összeállításában elsőként a 350 főt foglalkoztató cég ügyvezető igazgatóját, Varga-Pál Petri 

Zsoltot kérdezi a program főbb pilléreiről. 

 

Tóth Árpádra emlékezte halálának 90. évfordulója alkalmából 

Az aradi születésű Tóth Árpádot az utókor „méla, halkszavú költőként” emlegeti. Az 

újságíróként, szerkesztőként és műfordítóként is jelentős életművet maga után hagyó költő 

még kisgyerekként került el szülővárosából Debrecenbe. Kortársai közül is sokan úgy hitték, 

hogy a hajdúsági város szülötte volt. Aradon azonban megpróbálják erősíteni, a köztudatban 

tartani, hogy ott látta meg a napvilágot. Halálának 90. évfordulóján rá emlékeztek a Tóth 

Árpád Irodalmi Kör és a helyi szellemi örökség ápolását, népszerűsítését felvállaló Pro Move 

Arad Egyesület közös szervezésében. Pataky Lehel Zsolt összeállítása. 

 

16 évvel ezelőtt kezdte meg működését a nagyváradi Csillagocska Alapítvány 

16 évvel ezelőtt kezdte meg működését a nagyváradi Csillagocska Alapítvány. Elindították a 

református zeneóvodát, majd megszervezték  a partiumi gyermeknéptánc mozgalmat, 

összefogják  és szakmai fórum teremtenek a térségben működő együttesek vezetőinek. 

Ionescu Nikolett összeállításában először Benedek Árpád zenepedagógust halljuk.  

 


