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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: ülésezik a diaszpóratanács és a Magyar Állandó Értekezlet, napirenden 
a kárpátaljai helyzet 
2018. november 13. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Webrádió, Híradó, 

Echo Tv 

Az aktuális nemzetpolitikai kérdések, köztük a kárpátaljai helyzet szerepel a Magyar Állandó 

Értekezlet (Máért) pénteki ülésének napirendjén - mondta Semjén Zsolt, nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettes az Echo TV reggeli műsorában kedden. Semjén Zsolt 

kiemelte: a Magyar Állandó Értekezlet a legkomolyabb összmagyar értekezlet, amelyen "az 

egész világ magyarsága" jelen van, s részt vesznek az ellenzéki pártok is. A pénteki 

tanácskozáson áttekintik minden nemzetrész aktuális problémáit, az elért nemzetpolitikai 

eredményeket. A miniszterelnök-helyettes kiemelte a kárpátaljai helyzetet, hozzátéve, hogy az 

ott élők most a magyarság leginkább veszélyeztetett csoportja. Semjén Zsolt kitért az 

identitásmegőrzés fontosságára is, ezen belül az óvodafejlesztési programra. Rámutatott: ha 

egy gyermeket magyar óvodába íratnak, akkor könnyebben megmarad a magyar 

iskolarendszeren belül. Jelezte: az identitásmegőrzésére fordított forrásokat megtízszerezték. 

Az állampolgárság és a szavazati jog szintén rendkívül fontos az identitás megőrzésében, 

erősítésében, jelenleg mintegy egymillió-ötvenezer az új állampolgárok száma - tette hozzá a 

kormányfőhelyettes. 

 

Potápi: a diaszpóra több mint száz képviselője érkezik a diaszpóratanács ülésére 
2018. november 13. – MTI, Magyar Idők, Mandiner, Propeller, OrientPress  

A Magyar Diaszpóra Tanács csütörtökön, a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) pedig 

pénteken ülésezik Budapesten, a Várkert Bazárban – mondta el a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán. Potápi Árpád János közölte, a 

diaszpóratanács találkozóját nyolcadik alkalommal tartják, és idén a világ magyar 

közösségeinek több mint száz képviselője érkezik Budapestre. Az ülés már szerdán elkezdődik 

a 0. nappal – tette hozzá. A Máért pénteki ülésén a magyarországi és határon túli magyar 

pártok találkoznak – mondta el az államtitkár. Potápi Árpád János a Kossuth rádió Jó 

reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a diaszpóratanács fő témája idén 

Kárpátalja helyzete, a határon túli magyarok részvétele az európai parlamenti és a magyar 

országgyűlési választáson, valamint a magyarságot érintő gondok, bajok és sikerek. 

 

A kormányzat fő célja, hogy helyben tartsa a határon túli magyarságot 
2018. november 13. – Echo Tv 

Fontos, hogy a diaszpóra magyarsága megismerje Magyarország programjait, kiemelten a 

családpolitika terén – jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár az ECHO TV Napi aktuális című műsorában. A politikus szerint jelenleg az 

elsődleges cél, hogy a két és félmillió magyart a Felvidéken, Erdélyben és Kárpátalján helyben 
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tartsa a kormányzat. A helyettes államtitkár meglátása alapján a legnehezebb helyzetben a 

kárpátaljai magyarság van. Az itt élő orvosoknak, pedagógusoknak és egyházi személyeknek 

szociális jellegű segítséget nyújt a kormányzat, melynek eredményeként hárommilliárd 

forintos támogatásban részesül az ukrajnai magyar értelmiség. A térségekben számos 

pályázat indult, amelyek segítik a térségben élőket. 

 
Menyhárt: kevesebb jelöltből hozott ki jobb eredményt az MKP a helyhatósági 
választáson 
2018. november 13. – MTI, Híradó, Mandiner, Felvidék.ma, karpatalja.ma 

Kevesebb jelölttel sikerült jobb eredményt elérnünk - jelentette ki Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) elnöke a felvidéki magyar párt pozsonyi sajtótájékoztatóján, ahol 

a hétvégi helyhatósági választáson elért eredményeik részleteit ismertették kedden. "Az év 

egyik legfontosabb döntése született meg" - hangsúlyozta az MKP elnöke, egyértelmű 

sikernek értékelve azt az általuk elért eredményt, hogy a 2014-es választáshoz képest növelni 

tudták polgármestereik és önkormányzati képviselőik számát is. Menyhárt rámutatott: a négy 

évvel ezelőttihez képest 107-ről 116-ra nőtt azoknak a megválasztott polgármestereknek a 

száma, akiket az MKP önállóan indított, önkormányzati képviselőik száma pedig mintegy 

százzal, közel 1250-re emelkedett. Hozzátette: az önállóan indított polgármestereiken kívül 

53 településen nyert olyan jelölt, akit koalícióban indítottak, 37 településen pedig olyan 

függetlenként induló polgármesterjelöltet választottak meg, akit az MKP is támogatott. "Így 

polgármestereink száma együttvéve 205 lesz, ami a pártnak a 2010-es helyhatósági 

választásokon elért eredményével egyezik meg" - mutatott rá Menyhárt József, hozzáfűzve: 

négy éve és 2010-ben is több mint 340 polgármesterjelöltje volt az MKP-nak, az idén viszont 

csak 314. 

 

A határon túliakat támadják Gyurcsányék 
2018. november 13. – Magyar Idők 

Az Országgyűlésben napirend előtt Vadai Ágnes (DK) azt kifogásolta, hogy míg a kormány 3,3 

millió forintot ad a Vajdaságban házvásárlásra önerő nélkül úgy, hogy ezt a pénzt nem a 

határon túliak fizetik be az államkasszába, addig Magyarországon elvette a lakhatási 

támogatásokat, megszüntette a lakáskasszát. Szerinte ez a támogatás nem szól másról, mint a 

szavazatvásárlásról. „Ne jöjjenek azzal, hogy önök mekkora nagy nemzeti turbómagyarok” – 

fogalmazott a Gyurcsány-párt politikusa. A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti 

államtitkára szerint Vadai 2004 decemberéhez hasonlóan most is rátámad a határon túli 

magyarokra. Dömötör Csaba hangsúlyozta: míg a szocialisták idején került „IMF-

lélegeztetőgépre” az ország, elszabadult a devizahitelezés, eltörölték az otthonteremtési 

programot, bagóért elherdálták a nemzeti vagyont, addig a magyar gazdaság ma már annyira 

stabilan áll a lábán, hogy a külhoni közösségeket és az otthonteremtési programot is tudja 

támogatni. 
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Sógor Csaba Strasbourgban: nem tudjuk ünnepelni a gyulafehérvári nyilatkozat 
100 éves évfordulóját 
2018. november 13. – Krónika, Nyugati Jelen 

Sógor Csaba strasbourgi felszólalásában úgy vélekedett: mivel a gyulafehérvári ígéreteket 

nem váltotta be a román állam, a magyarokcsak akkor tudják megünnepelni a nyilatkozat 100 

éves évfordulóját, amikor a benne foglaltak megvalósultak. Az RMDSZ EP-képviselője az 

Európai Parlament strasbourgi plénumában reagált az Európai Bizottság elnökének 

december elsejére vonatkozó korábbi üzenetére. Mint ismert, Jean-Claude Juncker október 

23-án, az Európai Parlamentben Klaus Johannis államfő jelenlétében egész Európa 

ünnepének nevezte a nagy román egyesülés napját. „Azon a napon tehát együtt fogunk 

megünnepelni egy nagy történelmi pillanatot, amely Romániának és Európának is fontos” – 

jelentette ki az EB elnöke. Strasbourgi felszólalásában Sógor Csaba úgy fogalmazott: ő is 

nagyon szeretné, ha ez így lenne, de ehhez szerinte meg kell nézni pontosan, hogy minek a 

100 éves évfordulója lesz december elsején. 

 
Negyedjére is visszatér az oktatási minisztérium élére Ecaterina Andronescu 
2018. november 13. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Ecaterina Andronescut nevesítette oktatási miniszternek kedden a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) állandó bizottsága. A döntést egyöntetű szavazattal hozták – jelentette be Gabriela 

Firea, a PSD bukaresti szervezetének ügyvivő elnöke. Az oktatási miniszteri bársonyszék 

azután üresedett meg, hogy Valentin Popa tárcavezető szeptember végén belebukott a 

kisebbségi elemi iskolások románnyelv-oktatásával kapcsolatos botrányba. A román kormány 

Popa kezdeményezésére tíz nappal a tanévkezdés előtt megvonta a kisebbségi iskolák 

tanítóitól a román nyelv és irodalom oktatásának a jogát. Ezt megelőzően, júliusban az 

oktatási tárca arról is rendelkezett, hogy a magyar tanítók nem kaphatnak túlóradíjat román 

nyelvórákért. Utólag a román kormány mindkét rendeletet visszavonta. 

 

A kisebbségek jogait védő uniós szabályokat sürget az Európai Parlament 
2018. november 13. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az Európai Parlament állásfoglalást szavazott meg kedden, európai uniós szinten érvényes, 

közös szabályokat sürgetve a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása és tiszteletben tartása 

céljából. Az EP tájékoztatása szerint a képviselők az állásfoglalásban – amelyet Nagy József, a 

szlovákiai Most-Híd EP-képviselője jegyzett – felszólították az Európai Bizottságot, hogy 

terjesszen be egy, az uniós kisebbségek jogainak minimumszintjét megállapító irányelvet. Az 

új jogszabályban olyan alapértékeknek és lépéseknek is szerepelniük kellene, amelyek alapján 

fel lehet lépni a kisebbségeket hátrányosan megkülönböztető tagállamok ellen. 
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Alul vagy felül? – Péntek János nyelvészprofesszor gondolatai a magyar nyelv 
napján 
2018. november 13. – Krónika 

"Mi, a magyar nyelvközösség tagjai, akik Romániában élünk, vajon hogyan rangsoroljuk, 

hová helyezzük saját nyelvünket? A román hatalmi fölénnyel a politikának kell foglalkoznia, 

nyelvi hűségünkkel saját magunknak" – Péntek János nyelvészprofesszor gondolatai a 

magyar nyelv napján. 

 

Elhunyt Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület korábbi püspöke  
2018. november 13. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület volt püspöke kedden hirtelen elhunyt – 

közölte az egyházkerület sajtó irodája. Pap Géza 1954-ben született Kolozsváron. Teológiai 

tanulmányait a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben végezte el 1978-ban. 1979-től 

Bukarestben teljesített segédlelkészi szolgálatot, 1981-től a Kolozs megyei Magyarkiskapuson 

szolgált. 1988 decemberétől a Kolozsvár-Felsővárosi Református Egyházközség lelkipásztora 

volt. 2000-2012 között az Erdélyi Református Egyházkerület 45. püspökeként szolgált, 2012-

től a Romániai Református Egyház Zsinatának ügyvezető elnöke volt.  

 

Jogász szakkollégiummal bővült a kolozsvári Sapientia 
2018. november 13. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Kolozsváron hétfőn átadták a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

Collegium Iuridicum jogász szakkollégiumát és a benne kialakított Kolosváry Bálint 

Jogtudományi Kutatókönyvtárat. A Collegium Iuridicumban az egyetem 25 kiváló 

jogászhallgatója kaphat szállást és az egyetemi programokon túlmutató képzést. A kollégium 

számára a református egyház vásárolt meg egy ingatlant Kolozsvár belvárosában. Ebben a 

diákotthon mellett tantermet, közösségi teret, és a vendégtanárok elszállásolására alkalmas 

szobákat is kialakítottak. A 600 négyzetméteres ingatlan megvásárlását és felújítását, 

valamint a könyvállomány beszerzését a magyar kormány támogatta.  

 

Szabó Ödön: hiszem, hogy közösen elérjük a célt 
2018. november 13. – maszol.ro 

Ilie Bolojan polgármester visszautasította a magyar közösség kérését a Zsigmond király nevét 

viselő önálló magyar iskola létrehozásáról. Erről a negatív döntésről és az erre adandó 

válaszról kérdezték Szabó Ödönt, az érdekvédelmi szövetség ügyvezető elnökét. 

 
Felirat nélkül is községháza marad a dánfalvi épület 
2018. november 13. – szekelyhon.ro 

Csak a köztudatban él tovább a csíkdánfalvi községháza, a polgármesteri hivatalnak is otthont 

adó épület homlokzatáról ugyanis levették az ezt megnevező feliratot. A község vezetése 

végrehajtotta azt a bírósági ítéletet, amely idén januárban emelkedett jogerőre, és arról 

rendelkezett, hogy a feliratot el kell távolítani. Egyelőre nem kerül a helyére semmi – tudta 
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meg a szekelyhon.ro Bőjte Csongor Ernő polgármestertől, aki azt is elmondta, ez nem lesz egy 

végleges állapot, a levételre ítélt feliratot pótolni fogják, de ennek módjáról még nem 

döntöttek.  

 

Itthon tartanák a fiatalokat – Marosvásárhelyen is 
2018. november 13. – szekelyhon.ro 

Programot indítanak Marosvásárhelyen a fiatalok itthon tartásáért. Ennek érdekében négy 

területen nyújt támogatást Erdély egyik legnagyobb húsfeldolgozója: képzésben és 

továbbképzésben; a cégen belüli karrierépítésben; az egészségmegőrzésben; a lakhatási 

lehetőségek megteremtésében. A kezdeményezők úgy vélik, a legutóbbi programpont lehet a 

legvonzóbb az érdekeltek számára.  

 
Sántha Attilát és Dávid Gyulát díjazták a kolozsvári Bánffy-palotában 
2018. november 13. – transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ és a Communitas Alapítvány immár negyedik alkalommal szervez központi 

eseményt a magyar nyelv napja alkalmából: idén Sántha Attila írót és Dávid Gyula 

irodalomtörténészt, ’56-os volt politikai foglyot díjazták a kolozsvári Bánffy-palotában. A 

Communitas Alapítvány elnöke, Takács Csaba üdvözölte a Bánffy-palota Tonitza-termét 

megtöltő közönséget a magyar nyelv napján: átadta Kelemen Hunor szövetségi elnök 

üdvözletét és jókívánságait, majd a 3 éve érvényben lévő törvényről és annak 

szükségességéről beszélt.  

 
Uszítással vádolják Dan Tanasát 
2018. november 14. – Krónika,szekelyhon.ro 

Jelenlegi és korábbi gyergyószentmiklósi elöljárók panaszt tettek Dan Tanasă ellen amiatt, 

hogy a „hivatásos” feljelentőként ténykedő blogger egyik bejegyzésében a helyi önkormányzat 

ellen uszított. A feljelentést magánszemélyként tették, és hasonló panaszok benyújtására 

biztatják a város lakóit. 

 

Elhatárolódnak a flekkenes plakáttól 
2018. november 14. – Krónika, maszol.ro 

Elhatárolódik a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Székely Csaba Vitéz Mihály (Mihai 

Viteazul) című előadásától, valamint annak román politikai körökben nagy port kavart 

plakátjától. A Gáspárik Attila vezette teátrum román nyelvű állásfoglalásában fontosnak 

tartja a nyilvánosság tudomására hozni, hogy az intézménynek semmi köze nincs a darabhoz. 

 

Tanulmány a háromszéki román közösség múltjáról 
2018. november 14. – Krónika, szekelyhon.ro 

A Kovászna megyei román közösség elmúlt száz évéről szóló tanulmányt tett közzé a romániai 

centenárium alkalmából a Kovászna-Hargita Európai Tanulmányi Központ, arra a 

következtetésre jutva, hogy a Háromszéken élő románok még mindig hatalmas 
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erőfeszítéseket kell hogy tegyenek, hogy megőrizzék és megéljék identitásukat. A központ 

tudományos igazgatója, Ioan Lăcătușu a tanulmány kapcsán a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy 

az 1910 és 2011-es népszámlálás adatait dolgozta fel, ugyanakkor kutatásokra, más 

tanulmányokra is alapoz. 

 

Erdélyben is beindul az Otthon segítünk program 
2018. november 14. – Krónika 

Erdély több városában meghonosítanák az Otthon segítünk nevű szolgálatot, amely 

Magyarországon 16 éve működik. Az erdélyi önkéntes koordinátorokat már kiképezték, az 

önkéntes segítők képzése most kezdődik Marosvásárhelyen, illetve Kolozsváron, 

Sepsiszentgyörgyön és Nagyváradon is. Mint Szövérffi Melinda, a Marosvásárhelyen és 

környékén tevékenykedő önkéntes koordinátor elmondta, a közelmúltban végezték el a 

képzést Budapesten, s jelenleg önkénteseket toboroznak Erdély több megyéjében. Elmondása 

szerint az Otthon segítünk szolgálat legfőbb célja baráti támogatást nyújtani azokban a 

kérdésekben, amelyeken a szociális és egyéb hasonló jellegű szolgálatok nem tudnak segíteni. 

 

Menyhárt József szerint a generációváltás sikereket hozott az MKP-nak 
2018. november 13. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép  

Kevesebb jelölttel sikerült jobb eredményt elérnünk - jelentette ki Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) elnöke a felvidéki magyar párt pozsonyi sajtótájékoztatóján, ahol 

a hétvégi helyhatósági választáson elért eredményeik részleteit ismertették kedden. Menyhárt 

rámutatott: a négy évvel ezelőttihez képest 107-ről 116-ra nőtt azoknak a megválasztott 

polgármestereknek a száma, akiket az MKP önállóan indított, önkormányzati képviselőik 

száma pedig mintegy százzal, közel 1250-re emelkedett. Hozzátette: az önállóan indított 

polgármestereiken kívül 53 településen nyert olyan jelölt, akit koalícióban indítottak, 37 

településen pedig olyan függetlenként induló polgármesterjelöltet választottak meg, akit az 

MKP is támogatott. "Így polgármestereink száma együttvéve 205 lesz, ami a pártnak a 2010-

es helyhatósági választásokon elért eredményével egyezik meg" - mutatott rá Menyhárt 

József, hozzáfűzve: "Most kevesebből jobb eredményt értünk el." 

 

Egy sikeres magyar iskola a végeken 
2018. november 13. – Ma7.sk 

Maurský Mónika 2017 júniusában lett a pozsonypüspöki magyar alapiskola igazgatója. Nem 

tétlenkedett, hanem azonnal belevetette magát a munkába. Mivel húsz évig tanított már az 

iskolában, tudta, mire kell összpontosítani. Ráadásul szórványvidéken, mert 

Pozsonypüspöki már annak számít. – Nem volt laboratóriumunk, külső sportpályánk, több 

dolog hiányzott. Jellemző volt az is, hogy a tanulók kisgimnáziumba léptek át a hatodik 

osztálytól, ami tovább csökkentette a létszámot – avat be a kezdetekbe az iskolavezető. 
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https://ma7.sk/kozelet/menyhart-jozsef-szerint-a-generaciovaltas-sikereket-hozott-az-mkp-nak
https://ma7.sk/kozelet/egy-sikeres-magyar-iskola-a-vegeken
https://ma7.sk/kozelet/egy-sikeres-magyar-iskola-a-vegeken
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Sajó Sándor, a honszerető költő, ember, tanár 
2018. november 13. – Ma7.sk, Felvidék Ma  

Sajó Sándor születésének 150. évfordulóján, november 13-án emléküléssel tisztelegtek a 

hazafias költő emléke előtt. Az ipolysági Szondy György Gimnáziumban rendezett 

konferenciával zárult a Sajó Sándor–emlékév programsorozata. Z. Urbán Aladár, a Palóc 

Társaság elnöke az emlékülés nyitányaként emlékeztetett arra, hogy az ipolysági születésű 

költő születésnapja egybeesik a magyar nyelv napjával. „Kulturális örökségünk alapja az 

anyanyelvünk, mely a nemzeti önazonosságunk meghatározója. A magyar nyelv a létezésünk 

szilárd alapja” – fogalmazott köszöntő beszédében a rendezvényt szervező társaság elnöke. 

 

A kisebbségek jogait védő uniós szabályokat sürget az Európai Parlament 
2018. november 13. – Ma7.sk, bumm.sk  

Az Európai Parlament állásfoglalást szavazott meg kedden, európai uniós szinten érvényes, 

közös szabályokat sürgetve a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása és tiszteletben tartása 

céljából. Az EP tájékoztatása szerint a képviselők az állásfoglalásban - amelyet Nagy József, a 

szlovákiai Most-Híd EP-képviselője jegyzett - felszólították az Európai Bizottságot, hogy 

terjesszen be egy, az uniós kisebbségek jogainak minimumszintjét megállapító irányelvet. Az 

új jogszabályban olyan alapértékeknek és lépéseknek is szerepelniük kellene, amelyek alapján 

fel lehet lépni a kisebbségeket hátrányosan megkülönböztető tagállamok ellen. 

 

Pásztor: Fontos a bölcsődék fejlesztése 
2018. november 13. – Pannon RTV 

Erről, valamint több a vajdasági magyarságot írintő kérdésről beszélt Pásztor István a 

Szabadkai Magyar Rádió Napindító című reggeli műsorában. Nő a GDP, több a 

foglalkoztatott, stabil az infláció. Mindennek azonban ára volt. A szerb kormánynak évekkel 

ezelőtt népszerűtlen intézkedéseket kellett hoznia, hogy az ország költségvetését rendbe tegye 

– mondta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című reggeli műsorában. A 

Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke beszélt a nyugdíjak és a 

közbérek emeléséről is. 

 

Töretlen az érdeklődés az egyszerűsített honosítás iránt 
2018. november 13. – Pannon RTV 

Konzuli fogadónapot tartottak ma Magyarkanizsán a Városháza épületében. Ezúttal 85-en 

jelezték részvételi szándékukat a Tisza-parti településen. Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusának illetékesei elmondták, továbbra is töretlen az érdeklődés az egyszerűsített 

honosítás iránt. Ebben a hónapban még Péterrévére is ellátogatnak a konzulátus 

munkatársai. 
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https://felvidek.ma/2018/11/sajo-sandor-honszereto-kolto-ember-tanar/
https://ma7.sk/kozelet/a-kisebbsegek-jogait-vedo-unios-szabalyokat-surget-az-europai-parlament
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/pasztor-fontos-bolcsodek-fejlesztese
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/toretlen-az-erdeklodes-az-egyszerusitett-honositas-irant-0
https://pannonrtv.com/rovatok/regio/toretlen-az-erdeklodes-az-egyszerusitett-honositas-irant-0
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Ukrajnának bizonyítania kell, hogy alkalmas az EU-tagságra 
2018. november 13. – 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 sokszínű magyar nyelvet ünnepelték a Rákóczi-főiskolán 
2018. november 13. – karpatalja.ma 

A Magyar Nyelv Napját méltatták a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF 

KMF). A Magyar Tanszéki Csoport és a Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont közös 

szervezésében jött létre A sokszínű magyar nyelv című rendezvény. Az esemény a főiskola 

átriumában került megrendezésre november 13-án. 

 
Kárpátalja gyöngyszemei találkoztak Tiszapéterfalván 
2018. november 13. – karpatalja.ma 

Kárpátalja Gyöngyszemei névvel népdalénekes-találkozót szerveztek Tiszapéterfalván 

november 10-11. között. Az esemény a Napsugár Egyesületi Házban valósult meg 

Magyarország Kormánya, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Rákóczi Szövetség és a 

Somszemek Kulturális Alapítvány támogatásával, valamint Rápoti–Fekete Mónika 

közreműködésével, aki népdaléneklési segédanyagokat, magyar népmese könyveket és cd-ket 

adományozott ez alkalomból. 

 
A kisebbségek jogait védő uniós szabályokat sürget az Európai Parlament 
2018. november 13. – karpatalja.ma 

Az Európai Parlament állásfoglalást szavazott meg kedden, európai uniós szinten érvényes, 

közös szabályokat sürgetve a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása és tiszteletben tartása 

céljából. Az EP tájékoztatása szerint a képviselők az állásfoglalásban – amelyet Nagy József, a 

szlovákiai Most-Híd EP-képviselője jegyzett – felszólították az Európai Bizottságot, hogy 

terjesszen be egy, az uniós kisebbségek jogainak minimumszintjét megállapító irányelvet. Az 

új jogszabályban olyan alapértékeknek és lépéseknek is szerepelniük kellene, amelyek alapján 

fel lehet lépni a kisebbségeket hátrányosan megkülönböztető tagállamok ellen. 

 

Magyar bállal indult az őszi szezon Bécsben 
2018. november 13. – volksgruppen.orf.at 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/ukrajnanak-bizonyitania-kell-hogy-alkalmas-az-eu-tagsagra/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/a-sokszinu-magyar-nyelvet-unnepeltek-a-rakoczi-foiskolan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karpatalja-gyongyszemei-talalkoztak-tiszapeterfalvan/
http://www.karpatalja.ma/kitekinto/vilag/a-kisebbsegek-jogait-vedo-unios-szabalyokat-surget-az-europai-parlament/
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2947023/
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A Club Pannonia és az MDE-VUS november 10-én tartotta meg közös rendezvényét, az V. 

Bécsi Magyar Bált, a 7. kerületi Arcotel Wimbergerben, Bécsben. A rendezvényen a operett 

dallamok világa, a Palotás és a Csárdás mellett a latin-amerikai táncoknak is teret adtak.  
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