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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kapta az idei Duna-díjat 
2019.december 12. – MTI, kdnp.hu,  Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Szeged.ma, 

Délmagyar 

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kapta idén a Duna Televízió alapította, nyolcadik 

alkalommal odaítélt Duna-díjat. Az elismerést Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, 

egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, valamint Dobos 

Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója adta át csütörtökön 

Budapesten. Az ünnepségen Semjén Zsolt közölte, hogy a kitüntetést az alapítók szándéka 

szerint azok kaphatják, akik sokat tettek a nemzet megmaradásáért, a magyarság 

összetartozásáért. Kiss-Rigó Lászlóra ez különösen igaz - hangoztatta. Kiss-Rigó László 

alapította a rendszerváltás után az első katolikus iskolát Esztergomban - közölte Semjén 

Zsolt. Hozzáfűzte, hogy a püspök az egyházmegyéjében tíz év alatt nyolc templomot építtetett, 

továbbá iskolákat, óvodákat hozott létre. Egyházmegyéje 84 helyen lát el köznevelési 

feladatot. A miniszterelnök-helyettes kitért arra, hogy Kiss-Rigó László egyházmegyéje a 

legősibb magyar püspökségek közé tartozik: Szent István király alapította az 1030-as 

években. Hosszú évszázadok viszontagságait túlélte, sorsa a trianoni békediktátum 

következtében pecsételődött meg. Az újonnan meghúzott határok három részre szakították az 

egyházmegyét, amelynek nagy része Romániához került, kisebbik hányadát Jugoszláviához 

csatolták, és csupán a töredéke maradt az anyaországban. 

 

Tőkés László: 1989-ben már nem volt hova hátrálni – Megkezdődött a 
forradalom 30. évfordulója tiszteletére rendezett emlékhét 
2019. december 12. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

A lelkész csütörtök délután beszélt erről a Temesvár belvárosi református templomban, ahol 

30 évvel ezelőtti ellenállása olyan szolidaritási hullámot indított el, amely a Ceausescu-

diktatúra bukásához vezetett. Mint felidézte: a kommunista állam az erdélyi magyaroknak 

adományként küldött tízezer bibliát zúzatott be, és készíttetett vécépapírt belőlük. Nicolae 

Ceausescu kínai, észak-koreai mintára 7-8 ezer falut akart eltüntetni a föld színéről, hogy a 

falvak lakóit is tömbházakba költöztesse. "Ebben a helyzetben nem szabadott hallgatni. Arról 

sem szabadott hallgatni, hogy olyan egyházi vezetőink voltak, akik kollaboráltak az ateista, 

kommunista hatalommal. Nem volt már hova hátrálni" - idézte az 1989-es ellenállása 

motivációit Tőkés László. Felidézte: a temesvári gyülekezetet is bevonta a küzdelmébe. 

Rendszeresen beszámolt az istentiszteletek végén arról, hogy miként fenyegették 

állásfoglalása miatt az egyházi és világi vezetők. Csodálatosnak tartotta, hogy a temesvári 

gyülekezet ahelyett, hogy megijedt volna a kommunista politikai rendőrség rá is kiterjedő 

fenyegetésétől, felbátorodott, és kiállt a lelkésze mellett. Temesváron az 1989: Istennél a 

szabadítás című egyházi szimpóziummal kezdődött el az 1989-es népfelkelés 30 éves 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2019/12/12/kiss-rigo-laszlo-szeged-csanadi-puspok-kapta-az-idei-duna-dijat
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évfordulós rendezvénysorozata. A szimpóziumon Békefy Lajos lelkipásztor, szociáletikus, 

közíró az általa írt Temesvári hitvallásra utalva említette: Tőkés László 1989-ben isten 

eszköze volt. Isten mondatta ki a szót, és tette mellé a gyülekezetet is. 

 

Székely gyermekek adtak adventi műsort az Országházban 
2019. december 12. – MTI, Origo, Híradó 

Székely gyerekek, az Oklánd gyermekcsoport és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium tagjai 

adtak adventi betlehemes műsort csütörtökön az Országházban. A történelem során az 

anyaország és Erdély is sok vihart élt meg, Erdély azonban még mindig őrzi kincseit. Ezekből 

a kincsekből hoztak most a homoródoklándi és székelykeresztúri fiatalok - mondta el 

köszöntőjében az Országgyűlés elnöke. Kövér László emlékeztetett arra, a betlehemre lehet 

úgy is tekinteni, mint hagyományra, szép történetre, amely veretes szavakkal meséli el 

mindazt, amit őseink hittek, s amelyek szerint berendezték az életüket. Mint hozzátette, a 

"hitben élők" számára azonban a betlehem tanúságtétel a szerető Istenről, az összetartozásról 

és arról, hogy a család Istentől megáldott dolog. Kelemen Levente homoródoklándi unitárius 

lelkész hangsúlyozta: miként a szent családnak karácsony éjszakáján, úgy a 2004. decemberi 

népszavazás idején a határon túli magyarok számára sem volt hely a hazájukban, hiába 

őrizték magyarságukat mintegy száz éven át. Akkor indult el a Tiszteletbeli Székely 

Mozgalom, amely "sokat tett azért, hogy sokan másként gondolkodjanak", de maradt még 

tennivaló - fogalmazott Kelemen Levente. A homoródmenti Oklánd gyermekcsoport adventi 

műsorát a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium ének- és zenekara kísérte az 

Országház Kupolacsarnokában. 

 

Árpád-kori szentek és boldogok címmel hirdetnek vetélkedőt iskolásoknak 
2019. december 12. – MTI, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap 

Háromtagú, általános és középiskolás csapatok jelentkezhetnek az Árpád-kori szentek és 

boldogok címmel meghirdetett Kárpát-medencei történelmi vetélkedőre - közölte Lezsák 

Sándor, az Országgyűlés alelnöke az MTI-vel. Lezsák Sándor kiemelte: a megmérettetésre 

anyaországi, valamint erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvidéki egyházi, illetve világi iskolák, 

egyházközségek, hittancsoportok, valamint baráti társaságok fiataljainak jelentkezését 

várják.     A csapatok a vetélkedő feladatait a 2020. január 12. és február 8. között kéthetente 

olvashatják a Keresztény Élet hasábjain. Az egyes fordulók postára adási határideje a 

megjelenés dátumát követő kilencedik nap.     A legjobb eredményt elérő csapatokat hívják 

meg a 2020. márciusában a Lakitelek Népfőiskolán zajló középdöntőre és döntőre. A 

győztesek nyáron zarándoklaton vehetnek részt - mondta a népfőiskola alapítója.     A 

feladatlapok elérhetők www.keresztenyelet.hu , a www.eotvosiskola.hu és a 

https://nepfolakitelek.hu/ oldalakon.     A vetélkedőt a Keresztény Élet szerkesztősége, a 

lakiteleki Népfőiskola Alapítvány és a Lakiteleki Eötvös Iskola hirdeti meg. 
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https://www.origo.hu/itthon/20191212-az-orszaghazban-szekely-gyerekek-adtak-adventi-musort.html
https://magyarnemzet.hu/kultura/arpad-kori-szentek-es-boldogok-cimmel-hirdetnek-vetelkedot-iskolasoknak-7583024/
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Források: nem Ráduly Róbert lesz az RMDSZ polgármester-jelöltje 
Csíkszeredában  
2019. december 12. – transindex.ro 

A Transindex több RMDSZ-közeli forrásból is úgy értesült, hogy nem Ráduly Róbert Kálmán, 

Csíkszereda jelenlegi polgármestere lesz a Szövetség jelöltje a jövő tavaszi önkormányzati 

választáson. Úgy tudni, az RMDSZ vélhetően Korodi Attilát, az RMDSZ képviselőházi 

frakciójának vezetőjét szánja a város élére. "Azt, hogy lesz egy ilyen bejelentés, vagy sem, a 

következő időszak majd megválaszolja" - mondta el megkeresésünkre Korodi, ennél 

konkrétabb információval viszont nem kívánt szolgálni.  

 

Frissítve: az RMDSZ cáfolja, hogy lenne döntés a csíkszeredai polgármester-
jelölt személyéről  
2019. december 12. – transindex.ro 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök reagált a forrásokra hivatkozva megírt hírünk kapcsán, és 

leszögezte, nincs erre vonatkozó döntés a szövetségben. "Magam is először értesülök arról, 

hogy a jövő évi önkormányzati választáson nem Ráduly Róbertet indítja az RMDSZ 

polgármesternek Csíkszeredában, ilyen döntés a Szövetségben nem született, nem is 

születhetett: egyszerűen nem létezik. Mindig többen voltak, akik megpályázták ezt a tisztséget 

is. Ilyen a jövő esztendőben is előfordulhat. Az ismeretlen és jól értesült szerző által említett 

kollégák eddigi munkájuk és eredményeik alapján jó helyen vannak: Ráduly Róbertre 

Csíkszeredában, Korodi Attilára a Parlamentben van szükség" - fejtette ki.  

 

Vincze Loránt: a munkaerő elvándorlása különösen hátrányosan érinti a 
kisebbségi közösségeket  
2019. december 12. – transindex.ro 

A munkaerő Unión belüli szabad mozgása önmagában jó dolog, hiszen kitáguló lehetőségeket 

és nemzetközi tapasztalatok megszerzését jelenti. Az igazi kihívás az, hogyan győzzük meg a 

képzett munkaerőt, hogy hazatérjen, és tudását, tapasztalatát a régiója és közössége hasznára 

fordítsa”– mondta el Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke a németországi 

Potsdamban, a Kisebbségi Régiók Fórumán. A december 11-12. között zajló FUEN-

rendezvény témája az agyelszívás és a munkaerő vándorlása Európa kisebbségi régióiban.  

 

RMDSZ: valóban körvonalazódik a többség a kétfordulós polgármester-
választás bevezetésére  
2019. december 12. – maszol.ro 

Az RMDSZ nem szavazza meg a kétfordulós polgármester-választás bevezetését, de valóban 

elképzelhető, hogy képviselőházban meglesz a parlamenti többség a helyhatósági törvény 

módosítására – jelentette ki a Maszolnak Szabó Ödön képviselőházi frakcióvezető-helyettes. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=57886
http://itthon.transindex.ro/?hir=57886
http://itthon.transindex.ro/?hir=57886&frissitve_az_rmdsz_cafolja_hogy_lenne_dontes_a_csikszeredai_polgarmesterjelolt_szemelyerol
http://itthon.transindex.ro/?hir=57886&frissitve_az_rmdsz_cafolja_hogy_lenne_dontes_a_csikszeredai_polgarmesterjelolt_szemelyerol
http://itthon.transindex.ro/?hir=57884
http://itthon.transindex.ro/?hir=57884
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120009-rmdsz-valoban-korvonalazodik-a-tobbseg-a-ketfordulos-polgarmester-valasztas-bevezetesere
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/120009-rmdsz-valoban-korvonalazodik-a-tobbseg-a-ketfordulos-polgarmester-valasztas-bevezetesere
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Cseke Attila szenátusi frakcióvezető szerint az alkotmánybíróság döntésével ellenkezne a 

törvénymódosítás.  

 

Papp Z. Attila oktatáskutató: a PISA-méréseken alulteljesítettek a nem 
anyanyelven tanuló magyar diákok  
2019. december 12. – maszol.ro 

A magyar anyanyelvű diákok jobban teljesítenek az országos átlagnál a legutóbbi PISA-

mérések adatai szerint, az átlag alatt vannak viszont azok, akik magyar anyanyelvűek, de 

román oktatásban részesülnek – mondta el a Maszolnak Papp Z. Attila oktatáskutató, a 

budapesti Kisebbségkutató Intézet vezetője, a Miskolci Egyetem professzora.  

 

2020 decemberére újul meg teljesen a nagyváradi püspöki palota  
2019. december 12. – maszol.ro, Krónika 

A nagyváradi római katolikus püspöki palota felújítását 2018 december 15-én kezdték el és 

2020 decemberére tervezik befejezni. A kert már 2020 júniusára elkészülhet, közölte Exc. 

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök. A püspökség csütörtöki sajtótájékoztatóján 

érintőlegesen szó volt arról a projektről is, melynek keretében felújítják és vendégházzá 

alakítják az egykori katolikus szeminárium épületét. Böcskei László mellett Matuz Zsolt 

projektmenedzser, Emődi Tamás építész, és Kleszken Tímea, Baudet Tancrede kertépítő 

munkatársa beszélt azt újdonságokról. Mint elhangzott, a püspöki palota külső felújításának 

99 százalékban elkészültek, apróbb „csiszolgatások” hiányoznak még. A püspöki palota 

mintegy hatmillió euró értékű felújításának költségeit a magyar kormány fedezi, a kertet egy 

határon átívelő pályázat segítségével újítják fel, ennek költsége 773 ezer euró, az egykori 

szeminárium felújításának mintegy 700 ezer eurós költségeit szintén pályázati forrásból 

fedezik.  

 

Lesznek még tankönyvek, de nem minden tantárgyból 
2019. december 12. – szekelyhon.ro 

A második félévben kaphatják meg a magyar tannyelvű osztályokba járó hetedikes diákok a 

tanévkezdés óta hiányzó tankönyvek egy részét, ezekre ugyanis csak a napokban adhatták le a 

megrendeléseket a tanfelügyelőségek. A magyar tannyelvű hetedik osztályokban három 

hónapja várják a tankönyveket, ugyanis – akárcsak az elmúlt években – a 

tankönyvbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményét rendre megfellebbezték a 

sikertelenül pályázó kiadók, ez pedig a nyomtatás megkezdésének idejét is jelentősen eltolta. 

Idén majdnem egy hónappal a tanévkezdés után még le sem voltak fordítva magyarra ezek a 

tankönyvek, és jelenleg is hiányzik a nyomtatott példány matematikából, fizikából, 

biológiából, technológiából, társadalomtudományokból, történelemből, földrajzból, és a 

testnevelés-tankönyvek sem készültek még el. Nem készült el ugyanakkor a román nyelv és 

irodalom tankönyv sem a hetedikes magyar diákok számára. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/119946-papp-z-attila-oktataskutato-a-pisa-mereseken-alulteljesitettek-a-nem-anyanyelven-tanulo-magyar-diakok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/119946-papp-z-attila-oktataskutato-a-pisa-mereseken-alulteljesitettek-a-nem-anyanyelven-tanulo-magyar-diakok
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120012-2020-decemberere-ujul-meg-teljesen-a-nagyvaradi-puspoki-palota
https://szekelyhon.ro/aktualis/lesznek-meg-tankonyvek-de-nem-minden-tantargybol
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Elfogadta a parlament a vadászati törvény módosítását  
2019. december 12. – maszol.ro 

Elfogadta csütörtökön a képviselőház a vadászati törvény módosítását, úgy, ahogy azt a múlt 

heti bizottsági jelentés jóváhagyta, vagyis elvetve azt az RMDSZ javaslatot, miszerint a 

további tragédiák és jelentős anyagi károk elkerülése érdekében a medvét 5 évig ki kell venni 

a szigorúan védett fajok listájáról – derül ki Sebestyén Csaba RMDSZ-es parlamenti képviselő 

közleményéből.  

 

Megoldódhat a húsvét és pünkösd körüli munkaszüneti napok kérdése  
2019. december 12. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Elsőházként szavazta meg a képviselőház az RMDSZ azon törvénykezdeményezését, amely 

lehetővé teszi a különböző felekezetűeknek, hogy mindenki a saját keresztény egyházi 

ünnepén kaphasson szabadnapot – derül ki a szövetség csütörtöki hírleveléből. Ezidáig több 

megyében gondot okozott, ha az ortodox húsvét nem esett egybe a katolikus vagy a protestáns 

ünneppel.   

 

Antal Árpád: habár a nagyvárosok már „elvesztek”, van magyar jövő Erdélyben 
2019. December 12. – szekelyhon.ro 

A román állam hibrid hadviselést folytat az erdélyi magyar közösség ellen, ennek ellenére van 

magyar jövő a térségben – szögezte le Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerda 

este az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezetének tisztújító ülésén, ahol egyetlen jelöltként 

visszaválasztották a városi szervezet élére. Antal Árpád felidézte, a román állam 1920 óta az 

országban élő magyarság demográfiai és gazdasági megsemmisítését tűzte ki célul, a 

nagyvárosok „elvesztek”, Kolozsvár az ötvenes évekig, Nagyvárad a hetvenes évekig, 

Marosvásárhely a kilencvenes évekig tudta megőrizni magyar többségét. Jelenleg 

Sepsiszentgyörgy a Magyarország határain túli területek legnagyobb magyar többségű városa. 

 

Böcskei: nem tudni, mikor várható Jakubinyi utódjának bejelentése 
2019. december 12. – Krónika 

Nem lehet előre tudni, mikor jelentik be az új gyulafehérvári érsek személyét, az időpont a 

Vatikán döntésén múlik – jelentette ki a Krónikának csütörtökön Böcskei László. A 

nagyváradi római katolikus megyés püspököt annak kapcsán kérdezték meg, hogy korábbi 

információk szerint már novemberben meg kellett volna nevezni a nyugdíjba vonuló 

Jakubinyi György érsek utódját. „Ez nem így működik, nem szokták előre közölni, mikorra 

várható az utód megnevezése. Minden azon múlik, hogy a Vatikánban mikor jutnak döntésre” 

– jelentette ki. A püspök hasonlóan kommentálta azt az értesülést is, miszerint ő lenne az 

egyik legfőbb esélyes az érseki tisztségre. „Nem tudunk előre semmit, akkor lehet bármit is 

mondani, amikor bejelentik a döntést” – fogalmazott. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120008-elfogadta-a-parlament-a-vadaszati-torveny-modositasat
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/120021-megoldodhat-a-husvet-es-punkosd-koruli-munkaszuneti-napok-kerdese
https://szekelyhon.ro/aktualis/antal-arpad-habar-a-nagyvarosok-mar-belvesztekr-van-magyar-jovo-erdelyben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bocskei-nem-tudni-mikor-varhato-jakubinyi-utodjanak-bejelentese
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Pótolnak a sepsiszéki polgármesterek Antal Árpád zászlóbírságába 
2019. December 12. – szekelyhon.ro 

Adományokat ajánlottak fel a sepsiszéki falvak polgármesterei Antal Árpádnak. Az elöljárók 

szeretnének belepótolni abba a tízezer lejes bírságba, amit a sepsiszentgyörgyi 

polgármesternek kell kifizetnie, amiért tavaly március 15-én magyar nemzeti jelképekkel 

díszíttette ki a várost. Fodor István, az RMDSZ sepsiszéki szervezetének elnöke, bodoki 

polgármester elmondta, tizenegy község elöljárója ajánlotta fel, hogy pótol a bírságba. 

Bármelyikünkkel megtörténhet, hogy megbüntetnek, mert kiállunk a közösségért. A 

felajánlással azt üzenjük, nem hagyunk senkit egyedül, kiállunk egymás mellett – szögezte le 

a politikus.  

 

Felmérés: holtversenyben, de a küszöb alatt az MKÖ és a Most-Híd 
2019. december 12. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép, Új Szó 

Ha december másodika és kilencedike között tartanák a választást, akkor a Smer-SD nyerne a 

szavazatok 19,6 százalékával. A második helyen a Kotleba vezette ĽSNS végezne 11,8 

százalékkal, a harmadik helyre a szavazatok 10,3 százalékával a Progresívne Slovensko (PS) – 

Spolu kerülne a Focus ügynökség felmérése szerint. A közvélemény-kutatásban 1 008 

válaszadó vett részt. A Za ľudí 9,2 százalékot kapna, majd a sorrendben az OĽaNO 

következne 8 százalékkal, a Sme rodina pedig a szavazatok 7 százalékát szerezné meg. A KDH 

és az SaS pártoknak 5,7 százalékot mértek a felmérésben, az SNS, melyre 5,4 százalék 

szavazna, szintén bejutna a parlamentbe. A Magyar Közösségi Összefogás és a Most-Híd 4,3, 

a Dobrá voľba 3,8, a Vlasť 2,1 százalékot szerezne a felmérés szerint. 

 

A Pogány Erzsébet-emlékkönyv bemutatója Somorján 
2019. december 12. – Felvidék Ma 

Az adventi várakozás idején, a nyilvánosság előtt mutatták be Pogány Erzsébet emlékkönyvét 

szülővárosában, Somorján, december 11-én. A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár 

olvasóterme zsúfolásig megtelt a tisztelőivel, olyan emberekkel, akik közel álltak Erzsikéhez, 

szerették őt barátként, munkáltatóként, illetve felnéztek rá munkássága elismeréseként. A 

visszaemlékezések sorát Cserháti László, a budapesti Széchenyi Társaság alelnöke nyitotta 

meg, aki elmondta, hogy Erzsike a Szövetség a Közös Célokért igazgatójaként pótolhatatlan 

szerepet vállalt a nemzet egyesítésében, s ezért a szerepéért 2018. szeptember 21-én 

posztumusz a Széchenyi Társaság Díjával tüntették ki. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/potolnak-a-sepsiszeki-polgarmesterek-antal-arpad-zaszlobirsagaba
https://felvidek.ma/2019/12/felmeres-holtversenyben-de-a-kuszob-alatt-az-mko-es-a-most-hid/
https://felvidek.ma/2019/12/a-pogany-erzsebet-emlekkonyv-bemutatoja-somorjan/
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Szabadka: Az alapvető jogok biztosa jelenlétében tanácskozott a nemzeti 
tanácsok koordinációs testülete 
2019. december 12. – Vajdaság MA, Pannon RTV 

Szabadkán tanácskozott csütörtökön a szerbiai kisebbségek nemzeti tanácsainak 

koordinációs testülete, majd megbeszélést folytattak a szerbiai ombudsmannal is az aktuális 

problémákról. Zoran Pašalić ombudsman társaságában volt Ivan Bošnjak, az államigazgatási 

és helyi önkormányzati minisztérium államtitkára is. Hajnal Jenő, a házigazda Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy Belgrád, Bosilegrad és Novi Pazar után ez volt már a 

negyedik találkozó az idén az alapvető jogok biztosával, ami azt jelzi, hogy Szerbia valóban 

érdekelt a kisebbségek gondjainak a megoldásában. 

 

Nagybecskerek: Sikeres két éves programsorozat zárul egy IPA-támogatásnak 
köszönhetően 
2019. december 12. – Magyar Szó, Vajdaság MA, Pannon RTV 

Sajtótájékoztatót tartottak ma Nagybecskereken, a Szathmáry Karolina Kollégiumban, ahol a 

szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. és a nagybecskereki Pro Porta Alapítvány két éven 

át tartó programsorozatáról a Közösségi lábnyom - Önkéntesek és közösségek határok nélkül 

elnevezésűről számoltak be, amely az év végén zárul. A programsorozatot az Interreg-IPA 

CBC Magyarország−Szerbia Program 90 438,30 euró értékben támogatta. A Pro Porta 

Alapítvány költségvetése 43 520 euró volt, ebből az IPA-támogatás 36 992 eurót tett ki, az 

önrészt a Tartományi Pénzügyi Titkárság biztosította, 5 531,44 euró értékben támogatta az 

Alapítványt. 

 

Segíts, hogy segíthessünk ─ X. Pulzus Cipősdoboz Akció Beregszászban 
2019. december 12. – karpatalja.ma 

Segíts, hogy segíthessünk! Egy doboz, egy mosoly. Tizedik alkalommal szervezik meg a Pulzus 

Karácsonyi Cipősdoboz Akciót december 20-án Beregszász főterén. A régóta hagyománnyá 

vált kezdeményezésre 15 gyűjtőponton várják a csomagokat. Beregszászon kívül 

Nagyszőlősön, Beregrákoson, Ungváron, Csapon, Visken, Aknaszlatinán, Nagydobronyban, 

Tiszaújlakon, Bátyúban, Benében, Mezőváriban, Mezőkaszonyban, Eszenyben és 

Nagypaládon. 

 

Karácsonyi ajándék – Kárpátaljai festők kiállítása Beregszászban 
2019. december 12. – karpatalja.ma 

Különleges tárlattal lepte meg a Vérke-parti város közönségét Magyarország Beregszászi 

Konzulátusa. Karácsonyi ajándék címen kortárs kárpátaljai képzőművészek képeiből téli 

hangulatú válogatást állítottak össze december 12-én a konzulátus új kiállítótermében. A 

festmények a száztíz tagot számláló Ukrajnai Képzőművészek Nemzeti Szövetsége Kárpátaljai 

Szervezetének tizenhárom kárpátaljai alkotójának, név szerint Szerhij Biba, Mikita 

Volodimir, Vaszil Vovcsok, Volodimir Pavlisin, Tarasz Danilics, Vaszil Szvaljavcsik, Iván 

V
a

jd
a

sá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 
 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24503/Szabadka-Az-alapveto-jogok-biztosa-jelenleteben-tanacskozott-a-nemzeti-tanacsok-koordinacios-testulete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24503/Szabadka-Az-alapveto-jogok-biztosa-jelenleteben-tanacskozott-a-nemzeti-tanacsok-koordinacios-testulete.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24501/Nagybecskerek-Sikeres-ket-eves-programsorozat-zarul-egy-IPA-tamogatasnak-koszonhetoen.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24501/Nagybecskerek-Sikeres-ket-eves-programsorozat-zarul-egy-IPA-tamogatasnak-koszonhetoen.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/segits-hogy-segithessunk-%e2%94%80-x-pulzus-ciposdoboz-akcio-beregszaszban/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/karacsonyi-ajandek-karpataljai-festok-kiallitasa-beregszaszban/
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Didik, Natalia Szima-Pavlisin, Anton Kovács, Tarasz Uszik, Borisz Kuzma, Jurij Seleveckij és 

Vaszil Szkakandij munkái közül kerültek ki. A művek egyaránt tükrözték a régi festőiskola, 

valamint a kortárs behatások ízlését. 

 

Magyar-horvát kulturális együttműködésről szóló megállapodást írtak alá 
2019. December 12. – Képes Újság  

A magyar-horvát kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzéséről tárgyalt Kásler Miklós, a 

magyar emberi erőforrások minisztere hétfőn Zágrábban Nina Obuljen Koržinek horvát 

művelődési miniszterrel, ezt követően pedig aláírták a magyar-horvát kulturális 

együttműködésről szóló megállapodást. Kásler Miklós a közös sajtótájékoztatón elmondta: a 

horvát miniszterrel megállapították, hogy a kétoldalú kulturális kapcsolatok az utóbbi időben 

rendkívül dinamikusan fejlődtek az előadó-művészet, az örökségvédelem területén, a 

nemzetiségi oktatási kérdésekben és annak a kulturális vonatkozásaiban is. 

 

Téli népszokások, hagyományok a kopácsi rendezvényen 
2019. december 12. – Képes Újság  

A kopácsi HMDK-alapszervezet megalakulása óta aktív szerepet vállal a település művelődési 

életében is. A nemzeti ünnepeink alkalmából tartott rendezvények mellett különböző témájú 

összejöveteleket szerveznek. Egyik legjelentősebb rendezvényük a téli hagyományokat 

bemutató fesztivál, amelyet a múlt hét végén tartottak meg. 

 

Magyar est Darázson 
2019. december 12. – Képes Újság  

Négy évvel ezelőtt rendezték meg először a magyar hagyományok szemléjét Darázson, 

melynek keretében kiállították a helyi asszonyok által készített kézimunkákat, a 

kultúrműsorban pedig magyar tánccsoportok és kórusok szerepeltek. Ennek a rendezvénynek 

a folytatása a darázsi magyar est, amelyre múlt szombaton került sor a helyi kultúrotthonban. 
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https://kepesujsag.com/magyar-horvat-kulturalis-egyuttmukodesrol-szolo-megallapodast-irtak-ala/
https://kepesujsag.com/teli-nepszokasok-hagyomanyok-a-kopacsi-rendezvenyen/
https://kepesujsag.com/magyar-est-darazson/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. december 12. – Kossuth Rádió 

 

A Temesvár - belvárosi református templomban ma délután, egyházi szimpóziummal és a 

gyülekezet ellenállásának felidézésével megkezdődött a harmincadik évforduló alkalmával 

rendezett emlékhét. A mai ünnepélyes megnyitó utolsó mozzanatára adásunk után kerül sor - 

mondta Toró T. Tibor, az emlékhét fő szervezője. 

 

Az Európai Unió Keleti Partnerség Programja támogatásával három felújított magyar iskolát 

adtak át ma a Nagyszölősi járásban.  

 

Közösségi rendezvények, nyári regionális találkozók, táncklubok, műhelyfoglalkozások ezek 

mind az Előcsatlakozási támogatási eszköz, azaz az IPA segítségével valósultak meg. A két 

éven át tartó, és idén záruló IPA-programsorozatban számtalan más rendezvény is 

megvalósult a szegedi és a nagybecskereki egyesületek partnerségével.  

 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző a Szegedi Egyetemmel közösen a Tisza mente 

turizmusának lehetőségeit kutatták. Sok a látnivaló, gazdag a természeti, építészeti és 

kulturális örökség, csak ezeket egy közös kínálattá kellene fűzni - mondja Raffai Judit 

néprajzkutató, egyetemi tanár. 

 

Egy két dombot odébb kellett tenni, de a nehezén már túl vannak - jövő májusban nyitják 

meg a Mini Erdély Parkot Szejkefürdőn. A Székelyföldi Legendárium és az ebből ihletődő 

rajzfilm sorozat után ez a Fazakas Szabolcs által vezetett csapat legújabb projektje.  

 

Szlovákiában mintegy 6000 kisebb-nagyobb barlang van, jelentős részük a gömöri karszt 

része. Ezek feltárásában és dokumentálásában aktívan részt vett a nemzetközi díjakkal 

elismert fotóművész, a Gömöri Fotóklub elnöke, Benedek László. A barlang- és 

természetfotóiból összeállított kiállítás megnyitója lényegében egy izgalmas 

természettudományi-kultúrtörténeti séta volt a Felvidék legszebb tájain.  

 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-12-12_18-02-00&enddate=2019-12-12_18-40-00&ch=mr1

