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Nyomtatott és online sajtó 
 

Semjén: jelentősen nőtt az egyházak oktatási és köznevelési szerepvállalása 
2019. december 2. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Hír Tv 

Csaknem kétszeresére nőtt az egyházak oktatási és köznevelési szerepvállalása 2010 óta - 

jelentette ki a nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-

helyettes hétfőn az Országgyűlés igazságügyi bizottsága előtti éves meghallgatásán. Semjén 

Zsolt kiemelte: az egyházak által fenntartott köznevelési intézményekbe csaknem 220 ezer 

gyermek jár, ami az összes tanuló 14 százaléka, szemben a korábbi 6 százalékkal. Az 

etikaoktatás, illetve a bevett egyházak által szervezett hit- és erkölcstan már az általános 

iskolák mind a nyolc évfolyamán működik, és minden második gyermek az utóbbit választja 

– tette hozzá a politikus. Elmondta: a szociális szakellátások területén 2010-hez képest 15-ről 

23 százalékra, a gyermekvédelmi ellátások terén 5-ről 34 százalékra, a szociális és 

gyermekjóléti alapszolgáltatások esetében pedig 11-ről 36 százalékra nőtt az egyházi 

részarány. Összességében Semjén Zsolt szerint szociális területen az egyházi arány 11 

százalékról 33 százalékra, nagyjából háromszorosára emelkedett. Az egyházaknak juttatott 

forrásokról szólva közölte: míg 2010-ben 23 milliárd forint állt rendelkezésre, 2011 és 2019 

között összesen több mint 731 milliárd forint támogatás jutott az egyházaknak. 

 

„Helyretennék a dolgokat” a forradalom évfordulós eseményeinek magyar 
szervezői 
2019. december 2. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Erdélyi magyar emlékezetpolitikai diskurzust honosítanának meg az 1989-es temesvári 

forradalom magyar évfordulós rendezvényeinek a szervezői. Erről Toró T. Tibor, a Temesvár 

30 rendezvénysorozat főszervezője beszélt hétfőn, a programsorozatot ismertető temesvári 

sajtótájékoztatóján. Toró T. Tibor elmondta: az évfordulós rendezvénysorozattal két célt 

tűztek ki. Egyfelől közelebb szeretnék hozni az eseményeket azokhoz, akik 1989 után 

születtek, és nincsenek személyes élményeik a kommunista diktatúráról és a '89-es 

változásokról, másfelől szeretnének meghonosítani egy sajátos erdélyi magyar 

emlékezetpolitikai diskurzust a temesvári eseményekről. Az évfordulón az Európai Emlékezet 

és Lelkiismeret Platform társszervezésében tartanak nemzetközi konferenciát Az út a 

szabadság felé címen, amelyre Temesvárra várják többek között Janez Jansát, Szlovénia 

rendszerváltó miniszterelnökét és Lord David Altont, a brit felsőház tagját. December 14-én, 

szombaton a Duna Művészegyüttes erre az alkalomra készített előadását tekintheti meg a 

közönség egy gálaest keretében. Erre a rendezvényre meghívták Orbán Viktor 

miniszterelnököt is, aki Tőkés László EMNT-elnökkel, Lord David Altonnal, a brit felsőház 

tagjával, és Janez Jansa, Szlovénia rendszerváltó miniszterelnökével együtt a gálaest 

díszvendége. 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/semjen-zsolt-jelentosen-nott-az-egyhazak-oktatasi-es-koznevelesi-szerepvallalasa-7550252/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bhelyretennek-a-dolgokatr-a-forradalom-evfordulos-esemenyeinek-magyar-szervezoi
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bhelyretennek-a-dolgokatr-a-forradalom-evfordulos-esemenyeinek-magyar-szervezoi
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Az 1918-as egyesülés megvalósítóit méltatta Johannis 
2019. december 2. – Krónika 

Aktuálpolitikai vonatkozásoktól sem mentesen emlékezett meg Klaus Johannis államfő a 

december elsejei román nemzeti ünnepről az évforduló után egy nappal megtartott ünnepi 

ülésen a parlamentben. A német származású elnök szerint az 1918-as év egy nemzet azon 

közös erőfeszítésének megnyilvánulása, hogy valóra váltsák az egyesülés álmát. A román 

katonák, politikusok és a királyi család hozzájárulása mellett kitért egyes, Erdélyben élő 

nemzeti kisebbségek döntésére is a Romániához való csatlakozásról.  

 

Úzvölgye: a Védelmi Minisztérium hatáskörébe utalnák a romániai 
katonatemetőket 
2019. december 2. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

A Népi Mozgalom Párt (PMP) pártjához tartozó román parlamenti képviselők egy csoportja 

törvénymódosítással az állami magánvagyonába helyezné a katonatemetőket, és a román 

védelmi minisztériumra bízná a sírkertek gondozását – erről nyilatkozott hétfőn Marius 

Pașcan Maros megyei képviselő, a PMP ügyvezető elnöke az Agerpres hírügynökségnek. A 

parlamentben november végén iktatott törvénymódosítási kezdeményezésről a 

magyarellenes megnyilvánulásairól ismert politikus elmagyarázta: a 2003/379-es törvény 

értelmében a háborús emlékművek és katonatemetők jelenleg az állam vagy az 

önkormányzatok közvagyonában vagy magánvagyonában, jogi vagy természetes személyek 

tulajdonában vannak. A törvénymódosítási javaslat azt kezdeményezi, hogy kerüljenek az 

állam magánvagyonába a katonatemetők és háborús emlékművek azok kivételével, amelyek a 

törvénymódosítás életbe lépésekor a települések magánvagyonában vagy magántulajdonban 

vannak. 

 

Visszahelyezték a győzelem szimbólumát Marosvásárhelyen 
2019. december 2. – Krónika 

Visszakerült a keresztek fölé a győzelmet jelképező stilizált v betű az 1989-es forradalom 

marosvásárhelyi áldozatai emlékművénél. Az elkorhadt részt a városháza illetékesei pótolták. 

Ugyanakkor a forradalmárok egy új, a város főterén elesettek áldozatához méltó, kőből 

készült emlékművet követelnek. 

 

Novák Csaba Zoltán: december elseje a többség és a kisebbség közötti 
kölcsönös tisztelet napja kell legyen  
2019. december 2. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Novák Csaba Zoltán hétfőn, a parlamentben elmondott beszédében hangsúlyozta, hogy 

december elseje a többség és a kisebbség közötti kölcsönös tisztelet napja kell legyen. 

„Minden évben elmondjuk: az erdélyi magyarok nem viszonyulhatnak december elsejéhez 

úgy, ahogyan a többségi nemzet tagjai, a magyarok számára ugyanis nagy veszteség az, ami a 
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https://kronikaonline.ro/belfold/az-1918-as-egyesules-megvalositoit-meltatta-johannis
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgye-a-vedelmi-miniszterium-hataskorebe-utalnak-a-romaniai-katonatemetoket
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/uzvolgye-a-vedelmi-miniszterium-hataskorebe-utalnak-a-romaniai-katonatemetoket
http://itthon.transindex.ro/?hir=57779
http://itthon.transindex.ro/?hir=57779
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románok számára a nemzeti törekvések beteljesülését jelenti: ezért ez a nap elsősorban a 

kölcsönös tisztelet pillanata kell legyen a többség és a kisebbség, a románok és a magyarok 

között” mondta ki az RMDSZ szenátor.  

 

Nem várható a kétfordulós polgármester-választás bevezetése a jövő évi 
választások előtt 
2019. december 2. – maszol.ro 

Lapértesülések szerint bármit is ígért a Nemzeti Liberális Párt (PNL) a Mentsétek meg 

Románia Szövetségnek (USR), nem fogja erőltetni a kétfordulós polgármester-választás 

bevezetését. Az RMDSZ így fellélegezhet, mert a törvénymódosítás kedvezőtlenül érintené.  

 

Nem térhet vissza tisztségébe a volt marosvásárhelyi alpolgármester 
2019. december 2. – szekelyhon.ro, transindex.ro, Krónika 

A bíróság hétfőn visszautasította Makkai Gergely leváltott marosvásárhelyi alpolgármester 

azon kérését, hogy nyilvánítsák semmisnek a lemondatásáról szóló tanácsi határozatot. Az 

ítélet nem jogerős. 

 

RMDSZ: hiba volt megszavazni az elítéltek idő előtti szabadulását lehetővé tevő 
törvényt 
2019. december 2. – Krónika 

Elismerte Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi frakciójának elnöke, hogy a szövetség 

hibázott, amikor a parlamentben megszavazta azt a törvényt, amely lehetővé teszi, hogy az 

elítéltek hamarabb szabaduljanak, amennyiben embertelen körülmények között 

kényszerülnek a börtönéveiket tölteni. Korodi hétfőn a Radio France Internationale-nak 

(RFI) nyilatkozva arról beszélt: a parlamentben kell módosítani a vonatkozó jogszabályt. 

 

A nagyvadak okozta károk miatt Közösen fordulnak a kormányhoz hat erdélyi 
megye vezetői  
2019. december 3. – Krónika 

Hat megye – Brassó, Kovászna, Hargita, Maros, Szeben és Fehér – vezetői közös 

állásfoglalásban arra kérik a román kormányt, sürgősen tegyen lépéseket annak érdekében, 

hogy megváltozzon az emberek életét, javait, de a medvéket is veszélyeztető jelenlegi állapot. 

 

Párbeszéd, bizalom? Most nem aktuális 
2019. december 2. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a kérdés az, miként érhető el, hogy ne húzódjon ekkora 

szakadék a valós megbékélést és a kétoldalú viszony rendezését akaró, a magyar 

jogköveteléseket megértő és azok teljesítésének Románia stabilitásához való hozzájárulását 

elismerő maroknyi román nemzetiségű polgár és a magyar közösséget potenciális 

nemzetbiztonsági kockázatként számon tartó hivatalos román állampolitika között. Annyi 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119574-nem-varhato-a-ketfordulos-polgarmester-valasztas-bevezetese-a-jov-evi-valasztasok-el-tt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/119574-nem-varhato-a-ketfordulos-polgarmester-valasztas-bevezetese-a-jov-evi-valasztasok-el-tt
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-terhet-vissza-tisztsegebe-a-volt-marosvasarhelyi-alpolgarmester
https://kronikaonline.ro/belfold/hamut-szor-a-fejere-az-rmdsz
https://kronikaonline.ro/belfold/hamut-szor-a-fejere-az-rmdsz
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bizonyos ugyanis, hogy amíg ez a helyzet fennáll, nemigen lehet érdemi és normális 

párbeszédet kezdeni Bukaresttel”. 

 

 

A nádszegiekkel töltötte advent első vasárnapját a Ma7 médiacsalád 
2019. december 2. – Ma7.sk 

Mátyusföld egyik legnagyobb községében, Nádszegen az adventi ünnepkör nyitányaként 

tartott közönségtalálkozót a másfél éves Magyar7 hetilap és a Pro Media Alapítvány.  A 

szerkesztőség tagjai a független újságírással és a hetilap tartalmával kapcsolatban is 

válaszoltak a helyiek kérdéseire. 

 

Felvidéki adakozók a Családszervezetek IV. Adventi Jótékonysági Vásárán 
2019. december 2. – Ma7.sk 

Adományaikkal idén harmadszor járultak hozzá a Családszervezetek Jótékonysági Adventi 

Vásárának sikeréhez a felvidéki Kultúráért és Turizmusért Társulás tagjai. A budapesti MOM 

Sport Rendezvényközpontban december 1-én negyedik alkalommal zajló adventi akció a 

szívbeteg kisbabák támogatását szolgálta. Főszervezője a Király Nóra vezette Fiatal 

Családosok Klubjának Egyesülete, a FICSAK volt.  

 

Feljelentették Rastislav Káčert, Szlovákia egykori budapesti nagykövetét 
2019. december 2. – Felvidék Ma, Ma7.sk, Körkép 

Samu István, az Új Egység Mozgalom elnöke ma délután feljelentést tett Rastislav Káčer, 

Szlovákia előző magyarországi nagykövete ellen a komáromi járási rendőrkapitányságon. 

Tette ezt azért, mivel az exnagykövet az Aktuality.sk podcast adásában négy nappal ezelőtt 

arról beszélt, hogy Orbán Viktor kormányának revíziós törekvései vannak és mindössze 

három lépésnyire vagyunk az „orbáni Magyarország területi követeléseitől”. „Az adásban 

elhangzottak alapján magánszemélyként tettem feljelentést” – fogalmazott Samu, aki 

elmondta, az Új Egység Mozgalom szerint Káčer kijelentései alkalmasak arra, hogy a szlovák 

és magyar közösséget egymás ellen uszítsa. 

 

Csak a Kárpát-medencei együtt gondolkodás képes biztosítani a jövőt 
2019. december 2. – Felvidék Ma 

Érdekes és előremutató beszélgetésre került sor a Mátyusfüldi Nagycsaládos Egyesület 

szervezésében megtartott konferencián Felsőszeliben, november utolsó napján, ahol többek 

között a Kárpát-medencében működő családszervezetek hálózatának jövőjét elemezték. 

Herbert Gábor, a Pécsi Nagycsaládos Egyesület elnöke köszöntötte a kerekasztal-beszélgetés 

résztvevőit: a Felvidékről házigazdaként Pásztor Csabát, Magyarországról Nacsa Irént, a 

Vajdaságból Krizsán Vilmost és a délvidéki szórványból Gabona Ferencet. Kiemelte a közös 

kapcsolódási pontokat, amelyek az anyanyelv, az identitás, a hazaszeretet, az értékrend, a 
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https://ma7.sk/tajaink/a-nadszegiekkel-toltotte-advent-elso-vasarnapjat-a-ma7-mediacsalad
https://ma7.sk/kozelet/hethatar/felvideki-adakozok-a-csaladszervezetek-iv-adventi-jotekonysagi-vasaran
https://felvidek.ma/2019/12/feljelentettek-rastislav-kacert-szlovakia-egykori-budapesti-nagykovetet/
https://felvidek.ma/2019/12/csak-a-karpat-medencei-egyutt-gondolkodas-kepes-biztositani-a-jovot/
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hálózatokban való aktív részvétel, mint például a Kárpát-medencei Családszervezetek 

Szövetségében végzett közösségépítő munka (KCSSZ). 

 

Fejlődési stratégia tervekkel 
2019. december 3. – Magyar Szó  

Vajdaság 11 önkormányzata, illetve 3 városa kapott összesen 9,3 millió dinárt a tartományi 

költségvetésből, olyan projektek támogatására, amelyek hozzájárulnak a hatékony és modern 

helyi önkormányzat kialakításához a polgárok és a gazdaság érdekében. Ognjen Bjelić 

tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkár és 

Đorđe Milićević, a vajdasági tartomány alelnöke tegnap adta át a szerződéseket az 

önkormányzatok képviselőinek. 

 

Néptáncosok vetélkedtek Újvidéken 
2019. december 3. – Pannon RTV 

Négy vajdasági és egy anyaországi néptánccsoport vetélkedett vasárnap a Néptáncosok 

Országos Bemutató Színpada keretein belül az Újvidéki Színházban. Az évről évre 

megszervezett esemény célja, hogy a csoportok minősítést szerezzenek. A Közügyek 

stúdiójának vendégeit a kiválóan minősült együttesek vezetői voltak. Gazsó Tibor, az 

Ördögcsáklya Táncegyüttes együttesvezetője, Kisimre Árpád, a Cirkalom Táncegyüttes 

művészeti vezetőinek egyike és Tóth Gábor, a magyarországi Tiszavirág Néptáncegyesület 

elnöke. 

 

„Tenni az Isten felé pár lépést” – Meggyújtották a hit gyertyáját Beregszászban 
2019. december 2. – karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó 

Advent első vasárnapján kora délutántól hangulatos zenével, meleg teával és zsíros kenyérrel 

várták az érdeklődőket Beregszászban. 

A városban hagyománnyá vált, hogy Közös Advent címszó alatt hirdetik meg a várakozás 

ideje alatt megvalósított programokat, melyeknek fénypontjai a vasárnapi gyertyagyújtási 

ünnepségek. A hit vasárnapján a Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség invitálta 

a főtéren felállított színpad elé a járókelőket. 

 

A magyarságnak küzdenie kell jogaiért 
2019. december 2. – Kárpátalja 

A görög katolikusok és II. Rákóczi Ferenc címmel szerveztek egyháztörténeti konferenciát a 

fejedelem nevét viselő főiskolán Beregszászban. Marosi István görög katolikus pap, 

főszervező köszöntőjében elmondta, a konferenciával arra törekszenek, hogy közkinccsé 

tegyék a Rákóczi-emlékév görög katolikus vonatkozásait. Demkó Ferenc, a Munkácsi Görög 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4160/kozelet/211945/Fejl%C5%91d%C3%A9si-strat%C3%A9gia-tervekkel.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/neptancosok-vetelkedtek-ujvideken
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/tenni-az-isten-fele-par-lepest-meggyujtottak-a-hit-gyertyajat-beregszaszban/
https://kiszo.net/2019/12/02/a-magyarsagnak-kuzdenie-kell-jogaiert/
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Katolikus Egyházmegye magyar ajkú hívekért felelős helynöke jó dolognak tartotta, hogy 

egyházuk évente tudományos konferenciát tart. – Mindig valami jeles évfordulóhoz 

kapcsolódóan kerülnek megrendezésre a konferenciák, és örülök, hogy mi vagyunk ennek a 

zászlóvivői – hangsúlyozta a helynök. A Rákóczi szabadságharc kapcsán kifejtette, több mint 

három évszázad elteltével a ma emberének is harcolnia kell. Harcolni a magyar nyelvért, az 

élhető hétköznapokért, és a görög katolikus egyház szabadságharca se múlt még el. 

 

IV. Kárpátaljai Éjszakai Teremlabdarúgó Torna Beregszászban 
2019. december 2. – karpatalja.ma 

Negyedik alkalommal szervezte meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági 

Szervezete (KMKSZ ISZ) a Kárpátaljai Éjszakai Teremlabdarúgó Tornát november 30-án. A 

rendezvénynek a Rákóczi-főiskola Egészség- és sportcentruma adott otthont. 

A rendezvényt Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora, a Pro 

Cultura Subcarpathica elnöke nyitotta meg, majd Molnár Jánossal, a beregszászi római 

katolikus egyház esperes-plébánosával közösen gyújtotta meg a várakozás első gyertyáját. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. december 3. – Kossuth Rádió 

 

A Marosvásárhelyi Táblabíróság első fokon/alapfokon érvénytelenítette a marosvásárhelyi II. 

Rákóczi Ferenc Római Katolikus Líceum újbóli létrehozását elrendelő miniszteri rendeletet.  

 

A bíróság négy olyan  – tavaly kiadott –  miniszteri rendeletet érvénytelenített teljesen vagy 

részlegesen, amelyek a felekezeti iskolára vonatkoznak. A pert idén tavasszal a Népi 

Mozgalom Párt, a Méltóságért Európában Polgári Egyesület, valamint a marosvásárhelyi 

Unirea Főgimnázium és annak szülői munkaközössége indította a román Oktatásügyi 

Minisztérium és a líceum ellen, mert – szerintük –  a felekezeti iskolát tavaly törvénytelenül 

alapították újra.  

 

A bíróság alapfokú ítélete nem befolyásolja az iskola további zavartalan működését – mondja 

Tamási Zsolt, a katolikus iskola igazgatója. 
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Vasárnap éjfélig 25 párt és koalíció adta le választási listáját, ami azt jelent, hogy 2020. 

február 29-én ezen listák valamelyikére lehet majd szavazni. A 25-ben több olyan politikai 

csoportosulás van, amely Dél-Szlovákiában is kampányol majd magyar nyelven, mert magyar 

szavazatokra is számít. A Progresszív Szlovákia mellett a Most - Híd vegyes párt is ilyen, 

amelynek a listáján egy további szlovák párt is indul. A Magyar Közösségi Összefogás 

vállaltan magyar, etnikai alapon szerveződött három politikai pártból, illetve mozgalomból. A 

felvidéki magyarok történetében volt már sikeres összefogás, két alkalommal is: először 1936-

ban, amikor Eszterházy János lett az egyesített magyar párt elnöke, majd 1998-ban, amikor 

Bugár Béla került a három pártból alakult Magyar Koalíció Pártja élére. A történelmi 

tapasztalatokról, a mai és a korábbi történelmi helyzetek tanulságairól beszél Kovács László 

történész. 

 

A románok és magyarok közötti bizalmatlanság lebontása - ez lehetne egy mondatban annak 

a péntek esti pódiumbeszélgetésnek az összefoglalója, amelyen  román és magyar 

véleményformálók, közéleti személyiségek vettek részt, köztük Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke is.  

 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Temesváron hetedik alkalommal szervezett  román–

magyar konferenciát. A tanácskozás résztvevői a rendszerváltás 30. évfordulója alkalmából 

tekintették át, miként alakultak a román–magyar kapcsolatok a romániai forradalmat követő 

időszakban, milyen lehetőségei vannak a párbeszéd és az együttműködés élénkítésének.  

 

Utolsó hazai mérkőzését játszotta az idei szezonban a hétvégén a dunaszerdahelyi focicsapat, 

a DAC. Győzelmükhöz minden bizonnyal a B-közép hangos biztatása is hozzájárult. A 

meccsre - amelyen 22 csallóközi település hátrányos helyzetű lakóinak karácsonyi 

támogatására is gyűjtöttek a több mint hétezer néző körében - meghívást kapott a losonci 

Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola busznyi diáksága is.  

 

Tegnap meggyújtották az első gyertyát az adventi koszorúkon a határon túli magyar 

településeken is. Székelyföldön néhány éve honosodott meg a közös adventi koszorú 

elkészítése és a fények ünnepélyes  meggyújtása. Csíkszeredában készült a  karácsonyváró 

összeállítás.   

 


