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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Semjén: ötszörösére nőtt az őshonos magyarországi nemzetiségek támogatása 
2010 óta 
2019. december 5. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, PestiSrácok, Híradó 

Ötszörösére nőtt az őshonos magyarországi nemzetiségek támogatása 2010 óta – mondta 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön Budapesten. A politikus az Országgyűlés 

magyarországi nemzetiségek bizottsága előtti éves meghallgatásán kiemelte: a magyar 

lakosság közel 6,5 százaléka vallja magát valamilyen nemzetiséghez tartozónak. Utalt arra: az 

alaptörvény kimondja, az őshonos magyarországi nemzetiségek államalkotó tényezők. 

Semjén Zsolt hangsúlyozta: rájuk a magyar nemzet szerves és elszakíthatatlan részeként kell 

tekinteni, történelmi sorsközösséget alkotnak a magyar nemzettel, és a magyar nemzetre 

jellemző értékgazdaságnak az ő kultúrájuk is a része. Kiemelte a külhoni magyarság és a 

nemzetiségek közötti hasonlóságot, és kitért az őshonos magyarországi nemzetiségek híd 

szerepére is az anyaország és Magyarország között. Rámutatott: ha ez a hídszerep 

gyümölcsöző, akkor abból részesedik a magyarországi nemzetiség és az anyaországában élő 

magyar kisebbség egyaránt. 

 

Potápi Árpád János: A diaszpóra magyarságának megtartása, identitásának 
erősítése fontos feladat 
2019. december 5. – MTI, Hír Tv, Magyar Szó, Magyar Nemzet 

"A diaszpóra magyarságának megtartása, identitásának erősítése fontos feladat" - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

az MTI-nek telefonon adott nyilatkozatában az MTI-nek Innsbruckból. Potápi Árpád János 

háromnapos látogatásának első napján a Nemzetpolitikai Államtitkárság által támogatott 

fejlesztéseket adta át az Innsbrucki Magyar Diákotthon- és Kultúrcentrumban. Az innsbrucki 

városépítési és tűzvédelmi hivatal 2017 tavaszán több jelentős korszerűsítést rendelt el az 

épületben. A tűzvédelmi rendszer megújításához a Nemzetpolitikai Államtitkárság 2017-ben 

ötmillió, 2018-ban tízmillió, idén pedig 12,4 millió forint támogatást biztosított. Emellett a 

magyar nyelvű szentmisék megtartásához, a gyermekek néptánc oktatásához és nyári 

táborának megszervezéséhez 1,5 millió forint támogatásban részesült az Innsbrucki Magyar 

Diákotthon és Kultúrcentrum; vagyis 2017 óta közel harmincmillió forintot kapott az a 

Nemzetpolitikai Államtitkárságtól. 
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Potápi: A testvértelepülések közötti kapcsolatok a Kárpát-medencei magyarság 
vérkeringését jelentik 
2019. december 5. – PestiSrácok  

Ha az új vezetésű önkormányzatok nem is akarják életben tartani a testvérvárosi  

kapcsolatokat a határon túli magyarsággal, a civil szervezetekre mindig lehet számítani – 

jelentette ki portálunknak Potápi Árpád János, aki nemrégiben jelentette be, hogy 

egymilliárd forint értékben három új pályázatot hirdetnek meg a határon túli magyarok 

számára, köztük egyet a testvérvárosi kapcsolatokra vonatkozóan. Az államtitkár 

megjegyezte, olyan visszajelzések érkeztek, hogy a testvértelepülések bizonytalanok, nem 

tudják, mire számíthatnak az új főpolgármestertől és az új kerületvezetőktől. Összesen 

egymilliárd forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a 

diaszpóra magyarságának szervezeteit, az ifjúsági és cserkész közösségek tevékenységét és a 

testvértelepülési programokat – tájékoztatta a sajtót Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatóján. 

 

Magyar kormánytámogatással felújított családorvosi rendelőt adtak át magyar 
politikusok Kárpátalján 
2019. december 5. – MTI, Hír Tv, karpatalja.ma, Kárpátalja 

A magyar kormány közel 15 millió forintos támogatásával felújított családorvosi rendelőt 

adott át ünnepélyesen Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának 

(NÖB) elnöke és Grezsa István miniszteri biztos csütörtökön a Beregszászhoz közeli 

Zápszonyban. A megújult rendelő avatási ünnepségén mondott köszöntőjében Pánczél 

Károly, aki a NÖB tagjaival együtt kétnapos látogatást tett Kárpátalján, a többi között 

hangsúlyozta: a családorvosi rendelők, óvodák, iskolák, templomok, művelődési házak 

felújítása és a gazdaság fejlesztése a magyar kormány támogatásával mind-mind azt a célt 

szolgálja, hogy a kárpátaljai magyarságnak legyen jövőképe, szülőföldjén tudjon megmaradni 

és boldogulni önazonosságát, anyanyelvét, kultúráját megőrizve. 

 

Magyar állami támogatással felújított óvodát és Szent Borbála-szobrot avattak 
Petrozsényben 
2019. december 5. – MTI, Krónika, Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Szent Borbála-szobor avatásán és egy megújított óvoda, illetve új játszótér átadásán vett részt 

szerdán a dél-erdélyi Petrozsényben Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az államtitkár az MTI-nek telefonon 

elmondta: a szobrot, amelyet a helyi Szent Borbála római katolikus templom közelében 

található köztéren állítottak fel, a magyar kormány 6,5 millió forinttal támogatta, a talapzatot 

és a szobor környezetének kialakítását Petrozsény önkormányzata állta. Úgy vélte, ennek a 

szoboravató ünnepségnek többszörös üzenete van. Az egyik az, hogy a kis számban élő ottani 

magyarságot a városvezetés tiszteletben tartja, elfogadja a törekvéseit. 
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Elvtársi döbbenet: az MSZP számon kérte a PSD-n a Trianon-törvénytervezet 
támogatását 
2019. december 5. – Krónika 

Megdöbbentette a Magyar Szocialista Pártot (MSZP), hogy román testvérpártja, a PSD is 

támogatja a törvénytervezet, amely a trianoni szerződés napjává nyilvánítaná június 4-ét 

Romániában. Tóth Bertalan, a magyarországi ellenzéki alakulat elnöke levélben kért 

tájékoztatást a román Szociáldemokrata Párttól (PSD), és a „pozitív kisebbségpolitikát” kérte 

számon a bukaresti döntéshozókon. Az MSZP vezetője Facebook-oldalán posztolt 

bejegyzésében közölte, álláspontjuk szerint Trianon traumáját az Európai Unión belüli valós 

nemzetegyesítéssel, a határok jelképessé tételével, légiesítésével lehet meghaladni. „Emellett 

szükség van a szomszédos országok pozitív kisebbségpolitikájára és hazánk részéről pedig 

aktív magyarságpolitikára” – idézte a Népszava napilap internetes oldala a politikust. 

 

A rockzenétől az 1989-es temesvári eseményekig 
2019. december 5. – Krónika 

Legalább 50 évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a történészek tiszta képet lássanak bizonyos 

társadalmi folyamatokról, bár soknak tűnik, az 1989-es romániai forradalom óta eltelt 30 

esztendő nem elegendő ehhez – hangzott el mintegy következtetésként a Magyarország 

Kolozsvári Főkonzulátusa és a Sapientia EMTE kolozsvári kara által szervezett Harminc éve 

szabadon elnevezésű rendezvényen. Azt, hogy a titkosszolgálatoknak mekkora szerepe volt az 

eseményekben, máig nem tudni, de az utca emberének hangja őszinte és hiteles volt.  

 

Titus és Trianon 
2019. december 5. – Pataky István – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Trianon-napról szóló voks annyiban mindenképpen hasznos 

lesz, hogy megint kapunk egy képet arról, miként is állunk a román politikai erőkkel, az 

aktuálpolitikával magyar vonatkozásban. A PSD-nél Liviu Dragnea bebörtönzésével újra 

előtérbe kerültek a Corlățean-félék. Ráadásul a szociáldemokraták most érzik igazán 

elérkezettnek az időt arra, hogy jó nagyot rúgjanak az RMDSZ-be, amiért az hátat fordított 

nekik, és besorolt a másik táborba. A PMP-nél is tiszta a helyzet. Tisztességes, fiatal 

szélsőjobboldali párt nem maradhat ki egy ilyen buliból. Victor Ponta szétesőben lévő 

társasága elvileg nyilván támogatná a tervezetet, de nem biztos, hogy csupán ezért a 

megfelelő időben betérnek a parlament üléstermébe. Az ALDE-nál Călin-Popescu Tăriceanu 

még garanciát jelent az elutasító álláspontra. A magyar szavazatokra is ácsingózó USR-nek ez 

az akció nem pálya. De mit tesz a székelyudvarhelyi Orbán Imre fia által vezetett PNL?”. 
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A Trianon napját nemzeti ünnepé tévő törvénytervezet ellen is felszólalt Benkő 
Erika az Európa Tanácsban  
2019. december 5. – transindex.ro 

Benkő Erika RMDSZ-es képviselő az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 

Esélyegyenlőségi Bizottságában szólalt fel a romániai törvények, többek között a 

többnyelvűséghez szükséges intézményes keret, valamint a kisebbségi jogok hiányosságairól, 

december 4-én. A Párizsban megtartott ülésen felszólalásában Benkő Erika parlamenti 

képviselő kiemelte: „Az európai kisebbségek problémái nagyon különbözőek, másfajta 

védelemre van szüksége egy kis közösségnek és másfajta megoldásokra egy kompakt 

regionális többségben élő nemzeti közösségnek. Az államok gyakran veszélyforrásként 

tekintenek a nagyszámú nemzeti közösségekre és a nemzeti parlamentekben gyakran lehet 

olyan törvénykezdeményezésekkel találkozni, melyek vagy nyíltan, vagy burkoltan 

kisebbségellenesek. Ilyen az a tervezet is, amely a Trianoni békeszerződés napját nemzeti 

ünnepé tenné, mely véleményem szerint egyáltalán nem szolgálja a többség és kisebbség 

közötti harmonikus együttélés célját”.  

 

Az RMPSZ három pontban foglalta össze, hogy miként lehetne megreformálni a 
közoktatást  
2019. december 5. – transindex.ro, maszol.ro 

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) Országos Elnöksége állásfoglalásában 

fejtette ki véleményét a napokban közzétett PISA-felmérések eredményeire vonatkozóan, 

szerintük ugyanis hatékony és hosszútávú reformra van szükség, alapos megfontolások után. 

„Mindezen mérések következtetései határozott módon rávilágítanak a közoktatásunk 

válságos, nem performáns, a gyermekközpontúság teljes hiányát bizonyító állapotára” – 

mutatott rá az RMPSZ Országos Elnöksége. 

 

Vincze Loránt felszólalt a medvék helyzetének rendezése érdekében az EP-ben 
2019. december 5. – transindex.ro 

Vincze Loránt európa parlamenti képviselő megsürgette a medvék problémájának rendezését 

az Európai Parlamentben (EP), a farkasok okozta károk kapcsán benyújtott petíciókról szóló 

közmeghallgatáson. A konferencián az EP petíciós, mezőgazdasági és környezetvédelmi 

bizottságai is részt vettek. Az EP-képviselő rámutatott, mostanra a medvetámadások emberi 

jogi kérdést vetnek fel, hiszen míg Európa bizonyos részein a farkasok, addig máshol egy 

másik nagyvad, a barnamedve okoz károkat, sőt emberáldozattal jár az állomány 

túlszaporulása.  

 

Szakpolitikusok: józanító pofonként értékelhetőek a PISA-eredmények  
2019. december 5. – maszol.ro 

Rendszerszintű beavatkozásra van szükség a hazai közoktatásban, csökkenteni kell a 

társadalmi egyenlőtlenségek nyomán kialakult szakadékokat és át kell gondolni a 

pedagógusképzés rendszerét is – értékelt a Maszolnak a héten közzétett nemzetközi 
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teljesítménymérési program lesújtó romániai eredményeiről Novák Csaba-Zoltán és Szabó 

Ödön oktatási szakpolitikus, valamint Kovács Irén Erzsébet kisebbségi oktatásért felelős 

államtitkár.   

 

Ilyen családpolitikát képzel el az RMDSZ Nőszervezete  
2019. december 5. – maszol.ro 

Több, a családokat segítő törvénytervezetet is benyújtanak jövőre az RMDSZ 

Nőszervezetének kezdeményezésére, monda Biró Rozália, a Nőszervezet elnöke csütörtökön, 

Nagyváradon. Az RMDSZ Nőszervezete jövőre a cselekedetekre koncentrál, és úgy vélik, 

stabil, komplex és koherens családpolitikára van szükség Romániában is, fogalmazott Biró 

Rozália. A november 30-i küldöttgyűlés zárónyilatkozatában foglaltak szerint ezért több 

területen is törvénytervezeteket dolgoznak ki, amelyeket jövőre nyújtanak be a parlamentben, 

tette hozzá.  

 

Felterjesztik a Magyar Értéktárba a székelykaput, mint kulturális örökséget 
2019. december 5. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Felvették az Erdélyi Magyar Értéktárba és a Hungarikum Bizottság elé terjesztenek három 

erdélyi értéket: a székelykapukat mint kulturális örökséget, Dr. Torma Zsófia, az első magyar 

régésznő és Kibédi Mátyus István orvostudós és enciklopédikus életművét – döntött az 

Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság a december 5-i gyűlésén. A Magyar Értéktárba való felvétel 

a székely közösség identitásszimbólumának megőrzésére hívná fel a figyelmet, ugyanakkor 

hangsúlyozná a kapuk nyilvántartásának és turisztikai hasznosításának fontosságát is, 

valamint elismerné Dr. Torma Zsófia és Kibédi Mátyus István úttörő munkásságát. 

 

A tizenöt évvel ezelőtti népszavazásra emlékeztet Kulcsár-Terza József 
2019. december 5. – szekelyhon.ro 

Tizenöt évvel ezelőtt, 2004. december 5-én zajlott a magyar állampolgárságról 

kiterjesztéséről szervezett népszavazás – emlékezetet Kulcsár-Terza József parlamenti 

képviselő. Az RMDSZ listáján parlamenti képviselői mandátumot szerzett MPP-s politikus 

szerint, azóta december 5-e a szégyen napja, mert akkor tagadta meg a határon túl élő 

magyarokat a Gyurcsány-kormány. „Még szégyenteljesebb volt azonban a népszavazást 

megelőző kampány, az a hazugságáradat, amellyel az akkori kormánykoalíció a nemzetből 

való kirekesztésünkre buzdította az anyaországi szavazókat – fogalmaz a képviselő. Szerinte 

erre emlékezni és emlékeztetni kell, mert az akkori balliberális politikusok „ma is közöttünk 

járnak”, fontosabb nekik a román vagy szlovák politikusok támogatása, mint a saját 

nemzettársaik melletti kiállás. Üdvözli ugyanakkor, hogy 2010 óta a magyar kormány 

összetartozást erősítő építkezést folytat. 

 

Sürgősségi rendelet készül a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről? 
2019. december 5. – maszol.ro 

A kétfordulós polgármester-választás sürgősségi rendelettel történő bevezetését fontolgatja a 

kormány és a Nemzeti Liberális Párt (PNL). Erről maga Klaus Johannis államfő beszélt a 
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csütörtöki sajtótájékoztatóján, Bukarestben. Szavai szerint „biztos forrásokból tudja”, hogy a 

PNL módosítani készül a helyhatósági választási törvényt. „A kormány dönti el, hogy 

sürgősségi rendelettel, felelősségvállalással vagy a parlamenti úton teszi meg ezt a lépést, 

bármilyen megoldás lehetséges” – jelentette ki. Klaus Johannis nem részletezte, hogy a 

kétfordulós rendszer bevezetésének melyik módozatát látja helyénvalónak, ám a második 

elnökválasztási forduló előtt még azt nyilatkozta: nem tartaná szerencsésnek, ha a kormány a 

sürgősségi rendelet eszközéhez folyamodna.  

 

Gombaszögi Nyári Tábor: Gömört vonzó úticéllá teszik 
2019. december 5. – Felvidék Ma, Új Szó 

Ma tartotta sajtótájékoztatóját a Gömbaszögi Nyári Tábor szervezői csapata Komáromban, 

amelyen az idei év értékelése mellett beszámoltak a jövő évi terveikről is. A 2020. július 13-a 

és 19-e között megvalósuló táborba idén az Érsekújvári járásban élők mehetnek ingyen. Az 

ingyenjegy kiváltásához a tábor honlapján www.gombaszog.sk szükséges regisztrálni. 

Kocskovics Péter, főszervező-helyettes az idei táborról elmondta, közel 30 ezer látogatójuk 

volt az egy hét alatt, amely az előző évekhez képest is növekvő tendenciát mutat. Mint 

mondta, 24 társszervezővel 27 helyszínen mintegy 455 programot valósítottak meg. 

 

A felvidéki fiatalok viszonyulása az érvényben levő kisebbségi jogokhoz 
2019. december 5. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért társulás és a Kisebbségi Jogvédő Intézet 2019 szeptemberében 

kétszáz 16-17 éves tanuló bevonásával egy kérdőíves kutatást végzett a felvidéki fiatalok 

jogtudatosságáról és a nyelvhasználati jogaik gyakorlásáról. Az eredmények érdekes 

tanulságot mutatnak. A kutatás két fő szempontból vizsgálta a felvidéki fiatalok viszonyulását 

az érvényben levő kisebbségi jogokhoz. A kérdések nagyobb része az aktuális jogi 

szabályozással kapcsolatos ismereteket mérte fel, míg a többi a magyar fiatalok e jogokhoz 

való érzelmi viszonyulását igyekezett feltérképezni. A felmérés eredményeinek értékelésénél 

meg kell említeni, hogy jellemzően tömbterületen élő válaszadókkal dolgoztak. 

 

Falath Zsuzsi: Nem az a célom, hogy ellenségeskedést szítsak a két nemzet 
között 
2019. december 5. – Felvidék Ma 

A történet bombaként robbant, amikor közel egy éve először hallottunk Falath Zsuzsiról. 

2018 év végétől egyszerre lett szeretett közszereplő a magyar, és ellenszenves a szlovák 

nemzet számára. Először családjában tárta fel magyar származását, majd a nyilvánosság előtt 

beszélt arról, hogy Szlovákiában olyan történelmet mutatnak be hiteles információként és 

akár tananyagként is, ami a magyar vonatkozásokat elferdíti, igaztalanná teszi, és hamis 

képet fest a két nemzet 1000 évéről. Az elmúlt egy évben azonban csend volt körülötte. A 

botrány szépen elült. Úgy tűnt, a kezdeti munkahelyi fenyegetőzések is megszűntek. Most 

azonban a felmondási idejét tölti, a munkáltatója felmondta a munkaviszonyát, mivel 
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https://felvidek.ma/2019/12/gombaszogi-nyari-tabor-gomort-vonzo-uticella-teszik/
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https://felvidek.ma/2019/12/falath-zsuzsi-nem-az-a-celom-hogy-ellensegeskedest-szitsak-a-ket-nemzet-kozott/
https://felvidek.ma/2019/12/falath-zsuzsi-nem-az-a-celom-hogy-ellensegeskedest-szitsak-a-ket-nemzet-kozott/
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megszüntették a munkaköri funkcióját. Ezek a tények ismét megjelentek a médiákban, s 

helyzetével ismét több ezren azonosultak. 

 

Az Új Szó kérdez, a magyar pártok válaszolnak! Választás 2020 
2019. december 5. – Új Szó 

A közelgő parlamenti választás alkalmából rendszeresen megkérdezik a mérvadó magyar 

pártokat, hogy mi a véleményük társadalmuk és a felvidéki kisebbség legégetőbb 

problémáiról. A sorozat második részében arra voltak kíváncsiak, hogyan segítenék az 

egészségügy helyzetét. 

 

Tartományi tisztségviselők az AER Irodájának ülésszakán 
2019. december 5.  – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

Pásztor István, Vajdaság AT Képviselőházának elnöke és Damir Zobenica alelnök tegnap 

Brüsszelben részt vett az Európai Régiók Közgyűlése (AER) Irodájának őszi ülésszakán, 

melyen elfogadták a szervezet 2020 és 2025 között elsőbbséget élvező politikai célkitűzéseit – 

áll a tartományi képviselőház sajtószolgálatának közleményében. A prioritásokat felsoroló 

dokumentum szerint a régiók legnagyobb európai hálózatának tagjai minden gazdasági és 

társadalmi területen, valamint a környezetvédelemben és a közigazgatásban kiállnak a 

fenntartható fejlődésért, az együttműködést és a partnerséget népszerűsítik, és tevékenyen 

hozzájárulnak egy mindenki számára jobb jövő építéséhez. 

 

Szabadkán megkezdődött az MNT és a VaMaDisz közös Felsőoktatási 
Tájékoztató Körútja 
2019. december 5. – Vajdaság MA 

Minél több érettségi előtt álló fiatal maradjon itthon és válasszon hazai felsőoktatási 

intézményt. A leendő gólyákat az MNT ösztöndíjrendszere is erre próbálja rávenni, s ezekről 

a lehetőségekről tájékoztatják a végzős középiskolásokat az MNT és a VaMaDisz közös 

Felsőoktatási Tájékoztató Körútján. A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási programjának 

szerves részét képezi a Felsőoktatási Tájékoztató Körút, amelyet 2013 óta a Vajdasági Magyar 

Diákszövetséggel karöltve szerveznek meg. 

 

Kárpátaljára érkezik az oktatási miniszter 
2019. december 6 – karpatalja.ma 

Hanna Novoszad december 6-án tesz munkalátogatást megyénkben. Az oktatási miniszter 

13.00-kor (közép-európai i. sz.) tart sajtótájékoztatót a Kárpátaljai Megyei Állami 

Közigazgatási Hivatal épületében. 
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https://ujszo.com/kozelet/az-uj-szo-kerdez-a-magyar-partok-valaszolnak-valasztas-2020
https://www.magyarszo.rs/hu/4162/kozelet_politika/212098/Tartom%C3%A1nyi-tiszts%C3%A9gvisel%C5%91k-az-AER-Irod%C3%A1j%C3%A1nak-%C3%BCl%C3%A9sszak%C3%A1n.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24472/Szabadkan-megkezdodott-az-MNT-es-a-VaMaDisz-kozos-Felsooktatasi-Tajekoztato-Korutja.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24472/Szabadkan-megkezdodott-az-MNT-es-a-VaMaDisz-kozos-Felsooktatasi-Tajekoztato-Korutja.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-erkezik-az-oktatasi-miniszter/
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Új vezetője van az Ilosvai Járási Közigazgatási Hivatalnak 
2019. december 6 – karpatalja.ma 

A 39 éves Viktor Tovsztij lett az Ilosvai Járás Közigazgatási Hivatal új vezetője. A kinevezést 

Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke látta el kézjegyével – olvasható az államfő hivatalos 

oldalán. A jogász végzettséggel rendelkező politikus kettős állampolgársága miatt szerepel a 

Mirotvorec listáján. 

 

Karácsonyi díszek készültek a Nagyberegi tájházban 
2019. december 6 – karpatalja.ma 

Az ünnep közeledtével egyre többen keresik fel az ajándékboltokat, vásárolnak szebbnél 

szebb, ám „mű” dekorációkat. De ne feledjük el, hogy ajándékot természetesen nem csak 

vásárolni lehet, hiszen a kézzel készített meglepetéseknek mindig sokkal jobban örülnek a 

megajándékozottak. Ezt a gondolatot tartották és tartják szem előtt a Nagyberegi tájház 

programszervezői, akik nagy érdeklődés mellett tartottak karácsonyváró kézműves 

foglalkozást a tájházban. A november 4-ei foglalkozásra két iskolás csoport is érkezett, 

összesen 55 gyerekkel. 

 

Szedő Dénes-könyvbemutató Beregszászban 
2019. december 6 – Kárpátalja 

December 5-én a Kárpátaljai Ferences Misszió Alapítvány és a Beregszászi Keresztény 

Értelmiségiek Szövetsége könyvbemutatót szervezett a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola olvasótermében. A bemutatón megismerhettük Hidász Ferenc OFM szerkesztésében 

megjelent kötetét, amely tartalmazza Szedő Dénes ferences szerzetes verseit, énekeit, prózai 

írásait, leveleit és a róla szóló visszaemlékezéseket. 

 

Szalagtűző ünnepség a Nagyberegi Református Líceumban 
A Nagyberegi Református Líceum szalagavató ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola átriumában rendezték. Idén két osztályban 38 végzős mellére tűzték fel a 

reményt szimbolizáló zöld szalagot. Az ünnepség a tanintézmény Aranykéve 

néptáncegyüttesének fellépésével kezdődött, ezt követően igei szolgálatot tartott Tóth László, 

a líceum lelkészigazgatója. 

 

HMDK-közgyűlés Kórógyon: a horvátországi magyarságnak soha rosszabb éve 
ne legyen! 
2019. december 5. – Képes Újság  

Az idén átadott, felújított kórógyi kultúrotthonban került sor a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége (HMDK) rendes évi közgyűlésére november 30-án. A szervezet 

vezetői beszámoltak az idei eredményekről és ismertették a jövő évi terveket, valamint újabb 

három tagszervezet felvételéről is döntöttek. Részt vett a tanácskozáson Pirityiné Szabó Judit, 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/uj-vezetoje-van-az-ilosvai-jarasi-kozigazgatasi-hivatalnak/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karacsonyi-diszek-keszultek-a-nagyberegi-tajhazban/
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https://kiszo.net/2019/12/05/szalagtuzo-unnepseg-a-nagyberegi-reformatus-liceumban/
https://kepesujsag.com/hmdk-kozgyules-korogyon-a-horvatorszagi-magyarsagnak-soha-rosszabb-eve-ne-legyen/
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Magyarország nemzetpolitikai államtitkárságának a főosztályvezetője is, aki azt kívánta 

szervezetünknek, hogy soha rosszabb évünk ne legyen. 

 

Otthonra találtak a fiumei magyarok is 
2019. december 5. – Képes Újság  

Hosszú idő után a Magyar Kormány és a HMDK jóvoltából végre van saját székházuk a fiumei 

magyaroknak is. A Rijeka központjában lévő épület használati jogairól szóló szerződést múlt 

héten írta alá Jankovics Róbert, a HMDK elnöke és Magyar József, Magyarország zágrábi 

nagykövete. 

 

A honvédő háború kopácsi áldozataira emlékeztek 
2019. december 5. – Képes Újság  

A honvédő háború sok katonai és civil áldozatot követelt a magyarlakta településeken is. 

Minden évben december 3-án gyűlnek össze az emlékezők a kopácsi háborús áldozatok 

tiszteletére emelt emléktáblánál. Huszonnyolc évvel ezelőtt ugyanis ezen a napon vesztette 

életét az első kopácsi katona. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2019. december 5. – Kossuth Rádió 

 

Megújult magyar tagozatos óvodát és új játszóteret adtak át  a Dél-erdélyi Petrozsényben. A 

Magyar Kormány Kárpát-Medencei Óvodafejlesztési Programjának köszönhetően a 

legkisebbeket új játszótér is fogadja.  Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

A magyar kormány közel 15 millió forintos támogatásával felújított családorvosi rendelőt 

adott át ünnepélyesen Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának 

elnöke és Grezsa István miniszteri biztos ma a Beregszászhoz közeli Zápszonyban. Iváncsik 

Attila összeállítása. 

 

Viszonylag kevés pap vállalja a papi szolgálaton túli közéleti szereplést a Vajdaságban. A 

délvidéki magyarok kisebbségi önkormányzatában és annak végrehajtó szervében is jelen van 

egy plébános. Vele beszélgetett közéleti szerepvállalásáról és a nemzeti érdekvédelemben 

betöltött szerepéről Ternovácz István.  
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Békés megyei példa alapján az Arad megyei önkormányzat is összeállítja a megye értéktárát. 

Már készül az épített és szellemi örökség, a természeti kincsek és fontos történelmi 

események, továbbá az ipartörténeti jelentőségű megvalósítások gyűjteménye. Az ígéret 

szerint a kiadvány tükrözni fogja Arad megye soknemzetiségű jellegét is. Pataky Lehel Zsolt a 

megyei önkormányzat kommunikációs igazgatóját, Andó Andrást, kérdezte a kiadványról. 

 

Életveszélyben és krízishelyzet esetén magyarul érhető el az a telefonos lelki elsősegélyt 

nyújtó szolgáltatás, amelyet a Szövetség a Közös Célokért társulás a magyarországi és a 

kárpátaljai mintát követve indított el a Felvidéken. A társulás munkatársai szeretnének a 

jövőben a dunaszerdahelyi csoport mellett kialakítani egy rimaszombati csoportot is. A 

Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjét, Ujpál Emőkét és a stáb tagjait 

Tarnóczi László kérdezte. 

 

Jelentős könyvadományt, magyarországi kiadók csaknem 500 kötetét kapta a partiumi 

Szalárd gimnáziuma. A könyvek jó része szakirodalom, amit leginkább a pedagógusok 

használnak majd, de van köztük számos olyan kötet is, amelyet szemléltetőeszközként, órán 

is haszonnal forgathatnak majd. Ionescu Nikolett összeállításában először dr. Boka Lászlót, 

az Országos Széchényi Könyvtár tudományos igazgatóját halljuk.   

 

Műsorunk végén beszámolunk arról is, hogy az aradi magyar óvodások és az elemi iskolások 

már csütörtök délelőtt találkozhattak a Mikulással. Az Aradi Magyar Ifjúsági Szervezet 

jóvoltából több mint 300 óvodás és kisiskolás kapott ajándékot. Pataky Lehel Zsolt 

összeállítása. 

 

 

 

 


