A román államfő nem támogat olyan kezdeményezéseket, amelyek újabb
"törésvonalakat" nyitnak Európában
2019. december 17. – MTI, Krónika, Híradó, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati
Jelen
Klaus Iohannis román államfő az egységes Európai Unió híve, ezért nem támogat olyan
kezdeményezéseket, amelyek szerinte újabb "törésvonalakat" nyitnának az unióban. A román
elnök keddi sajtóértekezletén újságírói kérdésre válaszolva a magyar miniszterelnök
Temesváron elhangzott beszédére reagált így, amelyben Orbán Viktor jelezte: Magyarország
készen áll, hogy a szomszédjaival, köztük Romániával, felépítsen egy új Közép-Európát. "Én
az Európai Unióért szállok síkra, nem más entitásért, amelyet kisebb léptékben és közelebb
hoznánk létre. Nem hiszem, hogy új törésvonalakat kellene megnyitnunk az EU-ban,
ellenkezőleg: mindannyiunknak azon kellene lehetőségeinkhez mérten dolgoznunk, hogy
eltüntessük a létező törésvonalakat" - magyarázta fenntartásait a román államfő. Iohannis
kifejtette: továbbra is elkötelezett híve lesz a történelmi gyökerű, Kelet és Nyugat között
továbbra is létező, az egykori vasfüggöny nyomvonalán húzódó törésvonal felszámolásának.
Úgy vélekedett, hogy enyhébb mértékben ugyan, de különböző álláspontok figyelhetők meg
az EU-ban Észak és Dél között, és szerinte ez ellen is tenni kell.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Semjén: Az őshonos nemzetiségek a magyar nemzet elszakíthatatlan részei
2019. december 17. – MTI, Mandiner, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap
Ahogy a magyar nemzet elszakíthatatlan része a külhoni magyarság, ugyanígy
elszakíthatatlan részei az őshonos nemzetiségek” – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnökhelyettes kedden, a Nemzetiségekért-díj átadásán. Az őshonos nemzetiségek a magyar
nemzet elszakíthatatlan részei; a magyar állam feladata pedig, hogy fejlődésükhöz,
gazdagodásukhoz és értékmegőrzésükhöz biztosítsa a feltételeket – mondta Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes a Nemzetiségekért-díj átadásán kedden Budapesten. A
nemzetiségekért is felelős kormányfőhelyettes kiemelte: Magyarország alaptörvénye
kimondja, hogy az őshonos nemzetiségek államalkotó tényezők és a magyar politikai nemzet
integráns részei. „Ahogy a magyar nemzet elszakíthatatlan része a külhoni magyarság,
ugyanígy elszakíthatatlan részei az őshonos nemzetiségek” – hangoztatta.

Szijjártó: Magyarország határozottan támogatja az ENSZ törekvését az őshonos
és nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak védelmére
2019. december 18. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, karpatalja.ma,
Kárpátalja, Pannon RTV
Az ENSZ nagy hangsúlyt fektet az őshonos és nemzeti kisebbségek nyelvi jogainak a
védelmére, és a világszervezetnek ezt a törekvését Magyarország határozottan támogatja,
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továbbá fellép a határon túli magyar nemzeti közösségek jogainak védelmében - jelentette ki
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki kedden felszólalt az ENSZ-közgyűlésben
az őslakos nyelvek nemzetközi évének lezárása alkalmából tartott magas szintű
rendezvényen. Szijjártó Péter az MTI-nek telefonon nyilatkozva felhívta a figyelmet arra,
hogy Magyarország olyan ország, ahol a nemzetnek és magának az országnak a határai nem
esnek egybe, és számunkra különösen fontos, hogy a nemzeti kisebbségek és az őshonos
kisebbségek jogait az ENSZ is megvédje. "Azok a magyarok, akik a határon túl élnek, nem
odavándoroltak a lakóhelyükre, hanem mindig is ott éltek. A történelem egyik
következménye, hogy ők most magyar emberekként más ország területén élnek. A jogaikat
igenis meg kell védeni! Magyarország mindig is határozottan lépett fel, és a jövőben is
határozottan fellép a határon túli magyar nemzeti közösségek jogainak megvédése
érdekében" - mondta a tárcavezető.

Gulyás Gergely: a kárpátaljai magyarság sokszorosan bebizonyította, van jövője
szülőföldjén
2019. december 17. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Hír Tv, Mandiner, Origo, Propeller,
Felvidék Ma
A kárpátaljai magyarság, amely építő és alkotó részese az országnak, amelyben él,
sokszorosan bebizonyította, hogy nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van szülőföldjén –
jelentette ki Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Beregszászon,
amikor felavatta II. Rákóczi Ferenc életnagyságú lovas szobrát. A város Budapestről
elnevezett egyik központi terén felállított szobor avatási ünnepségén mondott beszédében
Gulyás Gergely a többi között hangsúlyozta, hogy II. Rákóczi Ferenc itt lépett magyar földre,
és itt köszönt el hozzá mindvégig hű híveitől. Példája velünk és máig hat, a szobra nem valaki
vagy valakik ellen, hanem valakiért vagy valakikért áll – mutatott rá. Emlékeztetett arra, hogy
„II. Rákóczi Ferenc nemcsak a magyarság hőse, nemcsak Kárpátalja minden nemzetéé,
amelyek kiálltak a közösség védelmében, hanem minden szabadságszerető emberé,
mindenkié, akinek számít az emberi méltóság, az anyanyelv használata és az anyanyelven
való oktatás lehetősége, a jogállam, az önbecsülés és a tisztelet értékei.”

Nincsenek egyedül a világban
2019. december 18. – Nagy Ida - Demokrata
A nemzetpolitikai sikerágazat lett az utóbbi közel tíz év erőfeszítéseinek köszönhetően. A
Kárpát-medencében tömbben vagy szórványban és a világ öt kontinensén diaszpórában élő
magyarság egyaránt számíthat az anyaország támogatására. Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkárral a magyar közösségek helyzetéről, a következő év
teendőiről beszéltünk. „Mára elmondhatjuk, hogy nincs olyan magyar közösség a Kárpátmedencében, amelyhez szakmai programjaink és támogatásaink révén ne jutottunk volna el.
Kiépült és jól működik az intézményhálózat, amely biztosítja a magyarság megmaradását,
erősíti a nemzeti identitást” – emelte ki az államtitkár.
(A teljes interjú a Demokrata 2019. december 18-i számában olvasható.)
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2019. december 17. – MTI, Krónika, hirado.hu
Átadták a technológiai innováció, műszaki és mérnöki kutatómunka terén mutatott
kiemelkedő teljesítményeket elismerő 2019-es Gábor Dénes-díjakat kedden a Parlamentben,
Budapesten. A díjazottak közül Pető Mária fizikus, a Sepsiszentgyörgyi Székely Mikó
Kollégium fizikatanára az erdélyi fiatalok természettudományos orientációja érdekében
végzett sikeres munkájáért, innováció vezérelt oktatási módszeréért, az általa képzett- és
irányított diákokkal a nemzetközi innovációs versenyeken elért eredményekért részesült
külhoni Gábor Dénes-díjban.

Erdély

Gábor Dénes-díjat kapott a Székely Mikó Kollégium tanára

Pert vesztett a MOGYE magyar tagozata
2019. december 17. – Krónika, transindex.ro
Elveszítették a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru
Maior Tudományegyetem egyesítése ellen indított pert a MOGYE diákjai és oktatói – számolt
be a marosvásárhelyi Punctul. A hetilap szerint a jogerős döntésről szóló hírt maga Leonard
Azamfirei rektor jelentette be a 2019-es évi kiértékelőjében. Úgy fogalmazott, hogy a pár hete
született jogerős bírósági döntés megerősítette az egyetem vezetését azon hitében, hogy az
egyesítés jó döntés volt. A MOGYE magyar oktatói és diákjai még tavaly májusban jelentették
be, hogy közösen, jogi úton lépnek fel annak érdekében, hogy megakadályozzák az orvosi és a
román tannyelvű Petru Maior egyetem egyesítését. A magyar tagozat képviselői ugyanis úgy
értékelték, nem volt teljesen törvényes az a szenátusi ülés, melyen a két oktatási intézmény
egyesüléséről döntöttek.

Átadták a nagyváradi teátrum korszerűsített színpadát
2019. december 17. – Krónika
Ünnepélyes keretek közt adták át hétfőn a nagyváradi Szigligeti Színház és a Regina Maria
Színház korszerűsített nagyszínpadát. Számos fejlesztést végeztek a berendezésen, többek
közt beszereltek egy forgószínpadot is. A Szigligeti Színház közölte, a munkálatok az Európai
Regionális Fejlesztési Alap révén, az Interreg V-A Románia—Magyarország programon belül
finanszírozott projekt részét képezik. A román–magyar határon átnyúló kulturális inkubátor,
az előadó-művészetek számára kiírt projekt főpályázója a debreceni Csokonai Színház, a
partnerek pedig Debrecen megyei jogú város önkormányzata, illetve a nagyváradi Szigligeti
Színház.

Cozmin Gușă: Tőkés nem forradalmi hős, hanem a magyar titkosszolgálat
embere volt
2019. december 17. – transindex.ro
Cozmin Gușă közéleti szereplő 1989-es forradalmi gondolatait az Evenimentul Zilei idézi,
ahol külön kiemelik a Tőkés László személyéről kapcsolatos meglátásait is. Annak ellenére,

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. december 18.

3

Erdély

hogy Tőkést a temesvári események egyik kulcsfigurájának tekinti, Gușă állítása szerint Tőkés
nem hős, hanem a magyar titkosszolgálat egyik befolyásos alakja volt, akinek igen nagy
szerep jutott az 1989-es decemberi történéseknél. Ceauşescunak mennie kellett, de még
fontosabb volt az, hogy Erdély egy ideig megszerezze függetlenségét majd újra
Magyarországhoz csatlakozzon – mondta.

RMDSZ-es EP-képviselők: ki kell deríteni az igazságot az 1989-es forradalomról
2019. december 17. – maszol.ro, transindex.ro
Fel kell tárni a harminc évvel ezelőtti véres események kapcsán az igazságot, bátran szembe
kell nézni a múlttal, maradéktalanul kell megvalósítani az 1989 decemberében Temesváron
leszögezett célkitűzéseket, folytatni kell a leállított romániai ingatlan-visszaszolgáltatási
folyamatot – sürgették az RMDSZ európai parlamenti képviselői Strasbourgban, a romániai
forradalom 30. évfordulóján szervezett vitán. Hozzászólásában Vincze Loránt emlékeztetett:
harminc éve Temesváron a forradalom szikrája egy magyar református lelkész, Tőkés László
bátorsága volt, amellyel szót emelt az emberi jogok lábbal tiprása és a falurombolási terv
ellen. Bár későbbi politikai tevékenysége „sok kérdést vet fel”, Tőkés érdemrendjének
visszavonása óriási igazságtalanság – mutatott rá az RMDSZ EP-képviselője, hozzátéve:
egyetlen ideig-óráig működő hatóság sem foszthatja meg őt a forradalom szimbólumának
kijáró tisztelettől vagy csökkentheti megbecsülését.

2019. december 17. – maszol.ro
A kimagaslóan meleg időjárás döntötte volna el a temesvári rendszerellenes tüntetés sorsát?
Azért vonulhattak ki az emberek, és tölthették a teljes napot az utcán, mert 15-18 fokos
hőmérséklet volt a bánsági fővárosban?
Vagy az információáramlás, amely már
megállíthatatlan volt a határnál, és – az egész világgal együtt – az itt élők is tudtak arról, hogy
megállíthatatlanok a változások a keleti blokk országaiban? Vagy az első puskalövések
döntöttek el mindent, amikor a hatalom már nem próbált egyáltalán tettetni se kifele, se
befele, hanem egyetlen célja volt, megállítani a népfelkelést? Vagy mégiscsak az államcsínyt
megrendező másodvonalas pártapparátus szervezte meg remekül a történetet? Sok kérdés
merül fel még most – 30 évvel a megtörténtük után – is a temesvári eseményekkel
kapcsolatban. Toró Tibor szociológussal, a Sapientia EMTE oktatójával beszélgettek.

Zászlóavatás az 55. évforduló tiszteletére
2019. december 17. – Ma7.sk
A füleki II. Koháry István Alapiskola idén ünnepli megalakulásának 55. évfordulóját. Ebből az
alkalomból a diákok elképzelése alapján elkészült az iskola zászlaja, melyet december 16-án,
rövid kultúrműsor keretében felavattak. A díszfolyosón, a Koháry fal előtt gyűltek össze
diákok és tanárok egyaránt. Bozó Roland, igazgató ünnepi beszédében hangsúlyozta: az idei
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2019. december 17. – Ma7.sk
A Borostyán Néptáncműhely harmadik alkalommal szervezte Ifjúsági Népművészeti Fesztivál
Határok nélkül című programkavalkádját. Tematikus műsorok váltották egymást az egész
estét betöltő rendezvényen. Advent 3. hétvégéjén a Betlehemes bábjátéktól a tánctanításig,
Igricektől a Kiskőrösi Népművészeti Együttes bemutatójáig, történeti visszapillantás a
CSEMADOK mellett működő egykori népművészeti csoportokra a rozsnyói járásban, a
gömöri pásztorvilág eszköztárának bemutatása, a Borostyán Néptáncműhely szólistáinak
műsora is színesítette az egész estét betöltő rendezvényt.

Előadások már jövőre?
2019. december 17. – Magyar Szó
A szabadkai Népszínház épületének építési munkálatai több mint tíz éve kezdődtek el, és a
lassan folyó építkezés, úgy tűnik, a vége felé közeledik. Újhelyi Ákos, a szabadkai Városi
Tanács gazdasági kérdésekkel megbízott tagja lapunknak adott nyilatkozatában elmondta,
hogy a munkálatokat korábban tíz fázisra osztották. A hetedik fázist, valamint a 8.0-ás
részfázist tavaly összevonták, és ez mára be is fejeződött. Ezen munkálatok értéke
megközelítőleg 600 millió dinár volt. Jelenleg a 8.1-es részfázisra vonatkozó közbeszerzési
pályázat kiírása van folyamatban.

Felvidék

Programkavalkád határok nélkül a rozsnyói ifjúsági népművészeti fesztiválon

Vajdaság

kettős jubileum, hiszen nem csak az intézmény megalakulását, de a névadó, II. Koháry István
születésének 370. évfordulóját is ünneplik.

2019. December 17. – Vajdaság MA, Pannon RTV
A dokumentumot a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, a Vajdasági Párt, a Vajdasági Horvátok
Demokratikus Szövetsége, a Román Párt, a Montenegrói Párt, az Együtt Vajdaságért, a
Vajdasági Liberális-Demokrata Mozgalom és a V-21 Fóruma képviselői írták alá. Nenad
Čanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke kijelentette, hogy Európának nincs
alternatívája, Szerbia pedig mély politikai válságban van, amit a nacionalizmus és a
centralizmus váltott ki, tehát szembe kell néznünk azzal, hogy az emberek elhagyják Szerbiát.

Átadták a Mezőkaszonyi Családorvosi Rendelő felújított épületét
2019. december 17. – karpatalja.ma, Kárpátalja
Az egészségügyi intézmény megújult épületét december 17-én délután hivatalosan is a
lakosság szolgálatára bocsájtották. Az intézmény korszerűsítése Magyarország Kormánya
támogatásával a „Kárpátaljai családorvosi rendelők felújításának támogatása” fejlesztési
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2019. december 17. – karpatalja.ma, Kárpátalja
A Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet december 15-én igazán különleges jazzkoncerttel
zárta az évet. Magyarország kiemelkedő jazztriója Sárik Péter vezetésével, a jól ismert és
elismert Falusi Mariann énekesnővel kiegészülve, aki több zenei műfajban is profi szinten
helytáll, igazán fergeteges estét varázsolt a beregszászi közönség számára.

Magyar hídfő Szlavóniában
2019. december 18. – Demokrata – Ágoston Balázs
Mérföldkő a horvátországi magyarság életében az eszéki magyar oktatási és kulturális
központ nemrég elkészült diákotthona, amely segítséget nyújthat az identitás megőrzésében,
a szülőföldön való boldogulás lehetőségeinek megteremtésében. Mindez felértékelheti
Baranyát és Szlavóniát.
(A teljes cikk a Demokrata 2019. december 18-i számában olvasható.)

Kárpátalja

Fergeteges jazzkívánságműsor Beregszászban

Horvátország

program keretében valósult meg a Bethlen Gábor Alap és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért
Jótékonysági Alapítvány közreműködésével.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2019. december 17. – Kossuth Rádió

Beregszászon ma felavatták II. Rákóczi Ferenc lovas szobrát. A talapzattal együtt több mint
hat méter magas szobra, Győrfi Lajos, Püspökladányban élő szobrász alkotása a város új
jelképe – és Babják Zoltán polgármester reményei szerint zarándokhely lesz.

Mintegy hatvan sokgyermekes szabadkai család több száz gyerekének vitt hétfőn karácsonyi
ajándékot a Katolikus Karitász. A magyar családokat Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Karitatív Tanács elnöke is
köszöntötte. A családok örültek az ajándéknak, ahogy annak a híreknek is, hogy egy új
magyar óvodával megoldódhatnak a férőhellyel kapcsolatos gondok.
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A marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban adventi –
jótékonysági – vásárt tartottak, amelynek bevételét egy végzős diáklány: a súlyos
gerincbetegségben szenvedő Noémi műtétjére ajánlották fel.
Az iskolai adventi vásáron nagy sikere volt a házi süteményeknek, egyedi kézműves
termékeknek, amelyeket mind a diákok készítettek.

Két lelkes amatőr sportoló jótékonysági sportnapot szervezett Arany János szülővárosában,
Nagyszalontán. Míg ők 24 órán át tekernek, addig adomány ellenében bárki csatlakozhatott a
szabad futógépeken és szobakerékpárokon.

Az összegyűlt adományokkal a dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai otthonát segítik.
Nagyszalonta város önkormányzata 17 éve rendez jótékonysági estet a Szent Ferenc
Alapítvány kicsinyei javára. Ennek első alkalommal volt része a jótékonysági sportesemény,
ahol több mint 18.000 euró gyűlt össze.

Székelyföld számos településén felújították a régi betlehemezés szokását. Karácsony előtt és
az két ünnep között több csoport is elindul és eljátsszák a szálláskeresést és Jézus születését.
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