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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Leállítja szervereit a magyarokat is listázó Mirotvorec ukrán honlap 
2019. december 10. – MTI, 888.hu, Index, Kárpáti Igaz Szó, karpatalja.ma, Kárpátalja, 

Webrádió 

Leállítja a szervereit a magyarokat is listázó ukrán nacionalista szervezet, a Mirotvorec 

(Béketeremtő), oldalai ezentúl csak egy zárt felhasználói kör számára lesznek ideiglenes 

elérhetők. A honlap üzemeltetői kedden jelentették be ezt, de nem adtak magyarázatot az 

intézkedésre. Az UNIAN ukrán hírügynökség hozzáfűzte, hogy a szerverek leállítása után már 

nem lesz elérhető a Mirotvorec nevű szervezet oknyomozó írásait tartalmazó oldal és a 

személyes adatokat tartalmazó Csisztiliscse (Tisztítótűz) elnevezésű adatbázis sem. A 

Mirotvorec adatbázisaiban eredetileg azoknak a személyeknek tette közzé az adatait, akik 

közvetlenül szerepet játszottak a Krím félsziget Oroszország általi önkényes elcsatolásában, 

együttműködnek a krími orosz megszállás végrehajtóival, továbbá fegyveresen részt vesznek a 

Donyec-medencei konfliktusban az ukrán hadsereggel szemben, együttműködnek a szakadár 

fegyveres erőkkel. Ezenkívül olyan személyek adatait teszi közzé, akik a szervezet értékelése 

szerint "Ukrajna szuverenitását és területei egységét sértő bűntett, illetve jogsértés jegyeit 

hordozó" cselekményt követnek el - emlékeztetett az UNIAN. A Mirotvorec tavaly ősszel a 

magyar állampolgársággal is rendelkező kárpátaljaiak nevét és címét is elkezdte feltölteni 

nyilvános adatbázisába. Október elejére a listára felkerült több mint háromszáz kárpátaljai 

magyar neve, és néhány napra rá több vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott 

benyújtotta felmondását a Beregszászi járásban. 

 

„Méltósággal” mondott le a Maros megyei prefektus, magyar helyettese nem 
követné 
2019. december 10. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Lemondott kedden tisztségéről Mircea Duşa, Maros megye prefektusa. A szociáldemokrata 

politikus elmondta, hogy több minden hozzájárult a döntés meghozatalához, azonban ő egyet 

emelt ki ezek közül. „Méltóságom és tisztességem nem teszi lehetővé, hogy a kormány 

politikáját szolgáló prefektusként, demagóg megnyilvánulások által ma olyan 

kormányprogramot tolmácsoljak, amely a fizetések és nyugdíjak emeléséről szól, majd 

holnap a bérek befagyasztásáról és a megszorításokról beszéljek” – indokolta döntését Duşa. 

Duşa helyettesét, Nagy Zsigmondot nem foglalkoztatja a hasonló lépés megtétele. Kifejtette, 

abban az esetben, ha lemondana, köztisztviselőként az állását veszítené el. Nagy ugyanis 

korábban Nyárádszereda jegyzőjeként dolgozott, onnan helyezték át ideiglenesen a 

kormányhivatalba.  
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https://888.hu/amerika-london-parizs/lehuzza-a-rolot-az-ukran-portal-mely-magyarokat-listazott-4218595/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmeltosaggalr-mondott-le-a-maros-megyei-prefektus-magyar-helyettese-nem-kovetne
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bmeltosaggalr-mondott-le-a-maros-megyei-prefektus-magyar-helyettese-nem-kovetne
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Az ortodox egyház is támogatja az ozsdolai közbirtokossági erdő ügyét 
2019. december 10. – Krónika, maszol.ro 

A háromszéki Ozsdola közbirtokosságát erősíti a 2900 hektáros erdővagyon 

visszaállamosításáért zajló perben a helyi ortodox egyház. A kézdivásárhelyi bíróságon 

kedden zajló második tárgyalási fordulóban nem történt érdemi előrelépés, viszont a bíró 

elfogadta, hogy mind a két oldalon többen belépjenek a perbe. Az októberi tárgyaláson az 

ügyvédek jelezték, a felperes pénzügyminisztériumhoz csatlakozna a Romsilva állami 

erdészet, míg az ozsdolai Láros Erdő- és Legelőtulajdonosok Egyesülete mellett a római 

katolikus egyház és hét magánszemély lépne be a perbe. Időközben az ozsdolai Kun Kocsárd 

Általános Iskola, az ortodox egyház és további 12 közbirtokossági tag is bejelentkezett az 

erdőtulajdon védelmében. Az ortodox egyháznak hat hektár erdeje van a közbirtokosságban, 

ezért érdekelt abban, hogy a vagyont ne vegye vissza az állam. 

 

Bölcsőde- és óvodaépítés Szászrégenben magyarországi és EU-s támogatásból 
2019. december 10. – szekelyhon.ro 

Folyamatos helyhiánnyal küzdenek a szászrégeni bölcsődék és óvodák, várólistákon 

szerepelnek a gyermekek, hogyha ürül egy hely, akkor az éppen soron következő tölthesse be. 

Ezt az áldatlan állapotot kívánják megoldani új bölcsődék és óvodák építésével – tudta meg a 

szekelyhon.ro Márk Endre alpolgármestertől. Az egyik projekt egy régi, egykori 

iskolaépületben valósul meg a magyar kormány jóvoltából. Itt már a munka javával 

elkészültek, most a bútorzat beszerzése van folyamatban, és ha minden jól megy, akkor 

márciusban használatba is adják a tizenöt férőhelyes bölcsődét és ugyanekkora óvodát. A 

felújított, korszerűsített épület egyik szárnyában az egyik, másik szárnyában a másik 

intézmény kap helyet közös udvarral. Amennyiben szükség lesz rá, két-két hellyel még 

növelhető a befogadó képesség. Ha teljesen kész lesznek a bölcsődével és óvodával, az 

önkormányzaton lesz a sor, hogy működtesse, fenntartási költségét belefoglalja a városi 

büdzsébe. 

 

Év végéig benyújtja az autonómiatervezetet Kulcsár-Terza 
2019. december 10. – szekelyhon.ro, Krónika 

Tartja az ígéretét: év végéig beterjeszti a román parlamentbe a Székelyföld területi 

autonómiájáról szóló statútumot Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő. Hozzátette, 

egyeztetésekre kerül sor, hogy a Székely Nemzeti Tanács vagy az RMDSZ és MPP által 

közösen kidolgozott tervezetet nyújtja be, és hogy egyedül teszi meg, vagy mások is 

csatlakoznak. „Két évvel ezelőtt, 2017. december 22-én terjesztettem be az SZNT által 

kidolgozott autonómiastatútumot. Az év végéig újra benyújtom a tervezetet, mert fontosnak 

tartom, hogy kinyilvánítsuk a székelység önrendelkezés iránti igényét” – mondta a képviselő. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-ortodox-egyhaz-az-ozsdolai-kozbirtokossagi-erdo-vedelmeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/bolcsode-es-ovodaepites-szaszregenben-magyarorszagi-es-eu-s-tamogatasbol
https://szekelyhon.ro/aktualis/ev-vegeig-benyujtja-az-autonomiatervezetet-kulcsar-terza
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Megvalósult a százéves álom, a Filharmónia orgonája 
2019. december 10. – Nyugati Jelen 

Bognár Leventével, Arad megyei jogú város alpolgármesterével azt próbálták körbejárni, 

hogyan született meg a Kultúrpalotába több mint 100 éve tervezett orgona, illetve további 

magyar érdekeltségű emlékművek milyen módon kerültek a helyükre. 

 

Nyíltan kell beszélnünk a magyar közösség problémáiról 
2019. december 10. – Ma7.sk 

A választás tétje, lesz-e olyan hiteles politikai erő, amely képes átlépni az 5%-os  küszöböt, 

illetve képes lesz leváltani a jelenlegi elhasználódott és besározódott kormányt, és egyben 

megnyugtató módon rendezni a magyar ügyeket is. Erre kínál megoldást a Magyar Közösségi 

Összefogás listája. A Nézőpont stúdiójában a magyar összefogásban részt vevő három párt 

elnökét Kolek Zsolt, a ma7 belpolitikai rovatvezetője kérdezte. A felvidéki magyar választó 

megszólítása az utóbbi tíz év megosztottsága után nem kis feladat, ezzel a Magyar Közösségi 

Összefogás három pártjának elnöke is tisztában van. Jelenleg a közös programjuk befejezésén 

dolgoznak, amellyel minden korosztályt meg szeretnének szólítani. 

 

Hová tartasz, felvidéki magyarság? 
2019. december 10. – Felvidék Ma 

Leczo Bence tollából a Mandineren december 10-én jelent meg egy áttekintés a felvidéki 

magyar politikai közélet állapotáról. Érdemes beleolvasni. Mint írja Szlovákiában hosszú évek 

után veszélybe került a magyarság parlamenti képviselete, és nagyon úgy tűnik, a magyar 

erők a különféle érdekek és személyi ellentétek mentén végleg szétforgácsolódnak. Az 

összeállításában végigvezeti az olvasót a felvidéki magyar politika útvesztőin, hogy tisztán 

láthassuk: mi vár a magyar szavazókra a februári választásokon. Ismerteti a magyar 

érdekképviselet hőskorát és az MKP szétszakadásának kis krónikáját. Emlékeztet arra az 

időre, amikor az MKP két cikluson keresztül volt a kormánypárt tagja, gyakorlatilag 

bebizonyította, hogy a magyarokra is lehet számítani a felelős kormányzásban. 

 

Várady kiválósági ösztöndíjpályázat 
2019. december 10. – Pannon RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács közzétette a 2019. évi Várady kiválósági ösztöndíjpályázatainak 

második felhívását. Azok pályázhatnak, akik első ízben nyertek felvételt a Szerb Köztársaság 

területén megvalósuló akkreditált posztgraduális akadémiai mesterképzés első, illetve 

második évfolyamára és magyar nyelven végezték általános és/vagy középiskolai 

tanulmányaikat. A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) mától 

letölthető a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapjáról. A pályázatokat 2019. december 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/megvalosult_a_szazeves_alom_a_filharmonia_orgonaja.php
https://ma7.sk/aktualis/nyiltan-kell-beszelnunk-a-magyar-kozosseg-problemairol-az-mko-partelnokei-a-nezopont
https://felvidek.ma/2019/12/hova-tartasz-felvideki-magyarsag/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/varady-kivalosagi-osztondijpalyazat-0
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16-án 14 óráig kell elküldeni. További információkért az érdeklődők felkereshetik a Tanács 

honlapját, az MNT Hivatalát vagy a legközelebbi CMH információs irodát. 

 

Kishegyes: Először igényelhettek községi támogatást a mezőgazdászok 
2019. december 10. – Pannon RTV 

A kishegyesi községben idén első alkalommal írtak ki pályázatot családi gazdaságok számára, 

melyeken keresztül vissza nem térítendő támogatást igényelhettek. A pályázatok keretösszege 

2,5 millió dinár. A szerződéseket a községi képviselő-testület nagytermében írták alá a 

kedvezményezettek. 

 

Kerülj be te is a szabadkai ifjúsági közösségi térbe! 
2019. december 10. – Vajdaság MA 

Idén májusban kezdte meg tevékenységét Szabadkán a Kerülj Be Ifjúsági Közösségi Tér. Az 

elmúlt hónapokban számos előadást, megmozdulást, programot szerveztek, és az elkövetkező 

hetekben is több eseményre várják az érdeklődőket. Ezekről tartottak kedden 

sajtótájékoztatót Szabadkán. Ennek kapcsán készítettünk villáminterjút Hulló Zsófiával, a 

közösségi tér vezetőjével. 

 

Gazdagodott a Pechán-gyűjtemény 
2019. december 10. – Magyar Szó  

A verbászi Városi Múzeumban hétfőn megnyílt Pechán József (1875–1922) a mai Vajdaság 

legjelentősebb szecessziós festőjének festmény- és fényképkiállítása. Köszönve a Magyar 

Nemzeti Tanács támogatásának, továbbá a Đakonović családnak, a verbászi művész 

festményei, továbbá az általa készített fényképek, továbbá az általa díszített bútorok egy része 

a múzeum tulajdonába került, és állandó jelleggel megtekinthető. 

 

Kora gyermekkori fejlesztési program indul Beregszászban 
2019. december 10. – karpatalja.ma 

Új fejlesztési program kialakításába kezdett a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat. A 

program a Health4all! Kapacitásépítés az egészségügyi ellátórendszerben a speciális igényű 

gyermekek számára címet viseli, célja pedig egy olyan egészségügyi ellátórendszer 

létrehozása, ahol kiemelt figyelmet kap a korai gyermekkori fejlesztés. A projekt első 

lépéseként a munkatársak kommunikációs tréningen vettek részt, ahol olyan gyakorlati 

ismeretekre tehettek szert, melyek kiemelten hasznosak lehetnek a sérült, fogyatékkal élő 

gyerekekkel való kommunikációban. A program további részében folyamatos tréningeket, 

továbbképzéseket, konferenciákat szerveznek a szeretetszolgálat munkatársai, illetve a 

megfelelő eszközök beszerzése is folyamatban van. 

 

Ösztöndíjátadó a Rákóczi főiskolán 
2019. december 10. – Kárpáti Igaz Szó 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24494/Kishegyes-Eloszor-igenyelhettek-kozsegi-tamogatast-a-mezogazdaszok.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24496/Kerulj-be-te-is-a-szabadkai-ifjusagi-kozossegi-terbe.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4167/kultura/212337/Gazdagodott-a-Pech%C3%A1n-gy%C5%B1jtem%C3%A9ny.htm
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/kora-gyermekkori-fejlesztesi-program-indul-beregszaszban/
https://kiszo.net/2019/12/10/osztondijatado-a-rakoczi-foiskolan/
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A GENIUS Jótékonysági Alapítvány a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Győr 

termében rendezte meg ösztöndíjátadó ünnepségét. Váradi Natália, az alapítvány 

irodaigazgatója elmondta, a tudomány a jövőnek és a fejlődésnek is az alapja, ezért öröm, 

hogy évről évre sok fiatal választja a tudományos pályát. A teljes ösztöndíjprogramra 112 fő 

nyújtotta be jelentkezését, ebből 96-an kapnak ösztöndíjat a magyar kormány 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Bethlen Gábor Alap, valamint az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma támogatásával, ami összesen 5,1 millió forintot tesz ki. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. december 10. – Kossuth Rádió 

 

Magyarország a Budapest és Kijev között meglévő feszültség ellenére is folytatja Ukrajna és 

Kárpátalja támogatását - jelentette ki Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztos a főleg ukrán médiának szóló, hagyományos évértékelő sajtóreggelin 

Makkosjánosiban. Grezsa István a találkozó után nehéz sorsú beregszászi óvodások számára 

kézbesített adományt.  

 

Az Ökumenikus Segélyszervezet jóvoltából idén több mint ezer erdélyi gyermek, nehéz sorsú 

nagycsalád részesül karácsonyi ajándékokban. A három tonnányi és három millió forint 

értékű adományt tegnap adták át a marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány székhelyén.   

 

Sok szervezet és magánszemély megmozdult a felhívása, amelynek célja az SMA – spinális 

izomatrófia -betegségben szenvedő peredi Kollár Natália műtétjéhez szükséges 57 ezer euró, 

mintegy 18 millió forint összegyűjtése. Mégpedig gyors összegyűjtése, mert a pénznek január 

hatodikán már a német kórház számláján kell lennie. A kislányon Szlovákiában nem tudnak 

segíteni, Németországban azonban jó eséllyel igen. 

 

Ismét jótékonysági estet szervez a Magyar patrióták Közössége, akik arról ismertek, hogy 

igyekeznek megmenteni az enyészettől múltunk emlékeit határon belül és túl. Most a kecsői 

alapiskola fennmaradására szánják a bál bevételét, amelyre csütörtökön este kerül sor 

Budapesten, a Duna Palotában. 
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-12-10_18-02-00&enddate=2019-12-10_18-40-00&ch=mr1
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A megyei statisztikai hivatalok adatainak összesítése alapján, az Erdélystat néhány napja tette 

közzé az év első kilenc hónapjára vonatkozó népmozgalmi jelentését. Ebből kiderül: tovább 

folytatódik a népességfogyás, de a Székelyföldön a nyáron három hónapban is magasabb volt 

a születések száma a halálozásokénál, ott összesen csaknem negyedével csökkent a 

népességfogyás tempója. A házasságkötések terén a nyugati régióban a legkedvezőtlenebb a 

helyzet.  

 

Ősbemutatóra  készül Európa legészakibb magyar színháza:  az idén 50 éves kassai Thália 

színház. Tegnap sajtótájékoztató keretében mutatták be Faragó Béla- Forgács Miklós - Czajlik 

József : Ma már nem mész sehova  című kortárs darabját.  A több műfajú, zenés  előadás  a 13 

évvel ezelőtt bántalmazott  nyitrai magyar diáklány, Malina Hedvig alaptörténetére épül.  

Annak ellenére, hogy a megrázó  társadalmi téma ma már történelmi tény, az egykori 

egyetemista nem járult hozzá, hogy a darabban nevét és személyes történetét felhasználják az 

alkotók.   A Ma már nem mész sehova c. darab ősbemutatója csütörtökön este (december 12-

én) lesz a kassai Thália színházban.    

 


