Fodó Sándor kárpátaljai politikusról elnevezett közösségi házat adott át Grezsa
István Visken
2019. december 18. – MTI, Magyar Nemzet, Promenád
Fodó Sándorról, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapító elnökéről
elnevezett, a magyar kormány támogatásával létrehozott közösségi házat adott át
ünnepélyesen Grezsa István miniszteri biztos szerdán a Huszthoz közeli Visken. A kárpátaljai
magyar politikus szülőházában kialakított közösségi és kulturális központot avató beszédében
Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének
fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program koordinálásáért felelős
miniszteri biztos hangsúlyozta, minden vidéknek vannak emblematikus alakjai, akik nyomán
meg lehet érezni egy vidék lelkiségét. Így ha valaki Tamási Áron műveit olvassa, akkor be tud
pillantani a székelység életébe anélkül, hogy oda eljutna. Fodó Sándor ilyen alakja a
kárpátaljai magyarságnak, aki képes volt nagy gondolatokat álmodni – tette hozzá, felidézve
Németh László mondását, amely szerint „nagy gondolat szüli a nagy embert”.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Telekommunikációs és kerékpárgyártó üzemet adtak át a vajdasági
gazdaságfejlesztési program keretében
2019. december 18. – MTI, bama.hu, beol.hu
A 21. század egyik legnagyobb kihívása a gazdaságban a technológia robbanásszerű változása,
erre pedig csak innovációval lehet felelni - hangsúlyozta György László, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium államtitkára szerdán Szabadkán, ahol egy telekommunikációs cég
fejlesztését adta át. Kiemelte: a vajdasági gazdaságfejlesztési program keretében szerdán
olyan fejlesztéseket adtak át, amelyekkel megvalósulhat az innováció. Az államtitkár
rámutatott, hogy Európa békéje, prosperitása, fejlődése a keresztény kulturális talapzatra
épül. Mint mondta: a kereszténység nemcsak vallás, hanem életmód, életstílus, értékrend is
egyben. Ehhez az életmódhoz tartozik a kapitalizmus is olyan értelemben, hogy azt az egykor
a Rajna menti protestáns vidékeken megjelent vállalkozók megteremtették - részletezte.
Kifejtette, hogy az akkori vállalkozók tisztán gondolkodtak, "érték volt számukra másoknak
munkát adni, a térségük felvirágoztatásában részt venni, együtt lélegeztek a
munkavállalókkal, otthonuknak érezték a területet, ahol éltek, és ez tudta garantálni azt, hogy
azok a térségek felvirágoztak, és tartósan fejlődni tudtak".

Üzent a kisebbségeknek Ludovic Orban, a „modellország” miniszterelnöke
2019. december 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Nyugati Jelen
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Erdély

A tiszteletre, a jogok és értékek kölcsönös elismerésére, a toleranciára, a párbeszédre és a
politikai és intézményi szintű demokratikus képviseletre épülő politikák révén Románia a
kisebbségek jogainak védelme szempontjából az egyik legmegbecsültebb modellé vált –
hangoztatta szerdán Ludovic Orban miniszterelnök a romániai kisebbségek napja alkalmából
küldött üzenetében. „December 18-át minden évben a nemzeti kisebbségek ünneplésének
szenteljük. Valamennyi kisebbség értékeivel hozzájárul a többség és a kisebbség közötti
kulturális interakció és együttélés valódi modelljének kialakításához. Mindannyian Románia
állampolgárai vagyunk, egyenlő jogokkal, ezt az alkotmány is megerősíti. Együtt vészeltük át
a történelem megpróbáltatásait, és három évtizeddel ezelőtt együtt mentünk szembe a
totalitárius rezsimmel, együtt indultunk a demokrácia útján, és tovább folytatjuk ezt az utat”
– írja a Agerpres szerint a miniszterelnök. Hangsúlyozza: a román társadalom az utóbbi
harminc évben a multikulturalizmustól az interkulturalizmusig fejlődött, bizonyítva, hogy a
sokszínűség nem megosztást jelent, hanem többletet ad mindenkinek”.

Elnapolták a parlamentben a kétfordulós polgármester-választás napirendre
tűzését
2019. december 18. – Krónika, transindex.ro
Nem sikerült a kormányon lévő jobbközép Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) a képviselőház
napirendjére tűznie szerdán a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről szóló, az
ellenzéki szociáldemokraták és az RMDSZ által kifogásolt törvénytervezetet. A PNLkormánynak parlamenti támogatást nyújtó RMDSZ azért ellenzi a kisebb román pártok által
is szorgalmazott módosítást, mert becslése szerint mintegy 20 százalékkal csökkenne a
magyar polgármesterek száma Erdélyben, ha egy második fordulóban a román pártok ismét
összefoghatnának az első fordulóban élen végző magyar polgármesterjelöltekkel szemben. A
legnagyobb frakcióval rendelkező, de másfél hónapja ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt
(PSD) a szenátusban egymaga is meg tudta akadályozni a törvénytervezet megszavazását, de
a végső döntést meghozó képviselőházban az RMDSZ-frakcióval együtt sincs többsége.

Csoma Botond a képviselőházban reagált Cozmin Gușă Tőkés Lászlót érintő
kijelentéseire
2019. december 18. – transindex.ro, maszol.ro
Csoma Botond a képviselőházban reagált Cozmin Gușă Tőkés Lászlót érintő kijelentéseire. Az
RMDSZ-es politikus elmondta, szégyenletes, hogy 30 évvel az 1989-es temesvári események
után egyes politikai tanácsadók és elemzők megpróbálják besározni a forradalmat kirobbantó
Tőkés Lászlót és a magyar közösséget is. „A Ceaușescu-féle nacionál-kommunista éveket
idéző, a magyar közösséget első számú közellenségként beállító megnyilvánulások
elfogadhatatlanok, és nincs helyük abban a Romániában, amelyben magyarok és románok
együtt harcoltak a szabadságért, Temesváron, Kolozsváron és szerte az országban”- mondta a
politikus.
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2019. december 18. – MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, hirado.hu
Az RMDSZ színeiben politizáló két MPP-s parlamenti képviselő, Kulcsár Terza József és Biró
Zsolt szerdán, a nemzeti kisebbségek napjára időzítve nyújtotta be a parlamentbe a
székelyföldi autonómiáról szóló törvénytervezetet. „Tudjuk, hogy egyhamar nem fog
megvalósulni Székelyföld autonómiája, de fontosnak tartjuk emlékeztetni a románokat és
Európát is arra, hogy mit szeretnénk. Bízok abban, hogy nyitottak lesznek a tárgyalásra és a
parlamenti bizottságokban és a plénumban is érdemi párbeszédet tudunk folytatni”, mondta
a Maszolnak Kulcsár Terza József.

Erdély

Újra benyújtották a székelyföldi autonómiáról szóló tervezetet a parlamentbe

Székelyföldi vállalkozások fogtak össze a rezsicsökkentésért
2019. december 18. – maszol.ro
Sikeresnek bizonyult a székelyföldi vállalkozószövetségek tagjainak energiabeszerzési
társulása. A csoportos beszerzés nyomán több mint 200 ezer lejt spórolhatnak meg a részt
vevő vállalkozók – áll a Csíki Vállalkozók Egyesület közleményében. Öt vállalkozói egyesület
tagjai októberi találkozójukon döntöttek az energiabeszerzési társulás létrehozásáról. Az
október elején létrejött találkozó résztvevői a csíkszeredai Csíki Vállalkozók Egyesület (CSVE)
a székelyudvarhelyi Udvarhelyszéki Kis- és Középvállalkozások Szövetsége (UKKSZ), a
gyergyószentmiklósi ARBOR Vállalkozók Szövetsége, a marosvásárhelyi St. Georgius
Manager Club és a kézdivásárhelyi KKV Egyesület voltak. A megbeszélés során döntés
született arról, hogy közösen létrehoznak egy energiabeszerzési társulást, hogy csökkentsék a
térség vállalkozói a rezsiköltségeket.

Csodasarok érkezett Érmihályfalvára és Diószegre
2019. december 18. – Bihari Napló
A kolozsvári főkonzulátus konzulja, Kőrösi Viktor Dávid kedden az érmihályfalvi és a diószegi
iskolában adta át a Miénk ez a város! című pályázat díjait. A budapesti Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága hetedik éve hirdeti meg Miénk a város! című pályázatát,
melyen Kárpát medence-szerte vesznek részt kisebb-nagyobb diákok.

A szükséges aláírások 4%-a gyűlt össze eddig az SZNT európai polgári
kezdeményezéshez
2019. december 18. – transindex.ro, maszol.ro
A nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés aláírására buzdított a
Székely Nemzeti Tanács (SZNT) külügyi megbízottja szerdán az M1 aktuális csatornán. Dabis
Attila azt mondta: további támogatók kellenek, mivel eddig mindössze a szükséges aláírások
négy százaléka gyűlt össze. Közölte: 2020. május 7-ig kell összegyűjteni egymillió aláírást
legalább hét uniós tagországban annak érdekében, hogy az Európai Parlament foglalkozzon a
kérdéssel. Dabis Attila kiemelte: az SZNT nem adja fel a harcot, legutóbb Dél-Tirolban
tartottak sajtótájékoztatót annak érdekében, hogy minél többen megismerjék a
kezdeményezést. Reményeik szerint megismétlődnek az európai kisebbségvédelmi
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Ion Proca az új Hargita megyei prefektus
2019. december 18. – szekelyhon.ro
A kormány szerdai ülésén Ion Procát nevezték ki Hargita megye prefektusának. Az olaszfrancia szakos tanári végzettségű, és korábban pedagógusként is dolgozó 63 éves Proca 2012
óta a Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben Hargita megyei önkormányzati képviselő, de
1996 és 2000 között helyi önkormányzati képviselőként is tevékenykedett. Tíz évig töltötte be
a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság igazgatói tisztségét, de a
magánszférában is vállalt munkát.

Erdély

kezdeményezésnél tapasztaltak, amikor az aláírások nagy része a határidő végéhez közeledve
gyűlt össze.

Kelemen-Markó beszélgetés: a magyar oktatás helyzete az egyik legnagyobb
tabunk?
2019. December 18. – transindex.ro
A Transindex 20-ik születésnapjára egy beszélgetéssorozattal készült, amelyben különböző
szakértőkkel együtt közelített a romániai magyar nyilvánosságot foglalkoztató és vitákra
provokáló témákhoz: így beszélgettek a klímaválság erdélyi vonatkozásairól, a nők közéleti
szerepéről, az erdélyi magyarság forradalom utáni helyzetének alakulásáról, végül pedig egy
asztalhoz ültette a 30 éves Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökét, Kelemen Hunort
és korábbi elnökét, Markó Bélát.

Ott voltak a forradalom első soraiban – nemzeti kisebbségek 1989-es hősei
2019. december 18. – maszol.ro
Hogyan járultak hozzá a hazai nemzeti kisebbségek az 1989-es forradalomhoz? Kik voltak a
hősei, egyben áldozatai és kevésbé ismert szereplői azoknak a zűrzavaros napoknak, amelyek
azután következtek, hogy december 15-én szolidaritási akcióba kezdtek a temesváriak Tőkés
László lelkész családi otthonánál, kialkotatása ellen tiltakozva? Amit találtunk, korántsem
egyértelmű: 30 év után sincs még arra vonatkozó átfogó kutatás, hogy a nemzeti kisebbségek
milyen véráldozattal járultak hozzá az 1989-ben kivívott szabadsághoz. Többük gyilkosának
kilétére sem derült fény soha, ahol meg igen, nincs végleges ítélet. A kisebbségi áldozatokról
szóló információk egy részét az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala bocsátotta
rendelkezésünkre, további részleteket felkutattunk a sajtóban, illetve különböző
nyilatkozatokból raktuk össze.

Nem mond le célkitűzéseiről az EMNP
2019. december 18. – Bihari Napló
Az idei eredményekről és kudarcokról, valamint a jövő évi célkitűzésekről beszélt tegnapi
nagyváradi sajtótájékoztatóján Csomortányi István, az EMNP elnöke, és Zatykó Gyula, a párt
alelnöke.
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Erdély

A PSD szerint a nemzeti kisebbségek tagadhatatlanul hozzájárultak Románia
fejlesztéséhez

Felvidék

2019. December 18. – transindex.ro
Az etnikai, kulturális, nyelvi és vallási sokszínűség tiszteletben tartása a modern társadalom
és az erős demokrácia garanciája - hangsúlyozza a Szociáldemokrata Párt (PSD) a romániai
nemzeti kisebbségek napja alkalmából kiadott üzenetében. "A nemzeti kisebbségek
tagadhatatlanul hozzájárultak Románia fejlesztéséhez, és az etnikai, kulturális, nyelvi és
vallási sokszínűség tiszteletben tartása a modern társadalom és az erős demokrácia
garanciája. Csak harmóniában, párbeszéddel, szolidaritással, egységben, valamennyiünk
jogainak tiszteletben tartásával és értékeinek megőrzésével építhetjük tovább a virágzó és
erős Romániát, amelyben minden állampolgár érzi, hogy védik és tisztelik őt" - fogalmaz
üzenetében a PSD.

A szlovák történelemhamisítások leleplezése miatt meghurcolt muzeológus
panaszt tett Bukovszky László ellen
2019. december 18. – Felvidék Ma
Zuzana Falathová, azaz Falath Zsuzsi kálváriája folytatódik. A fiatal muzeológus panaszt
nyújtott be a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Nemzetiségi Kisebbségek Kormánybiztosi
Hivatalához Bukovszky László, a Szlovák Kormány kisebbségi biztosának (Most-Híd)
tevékenységével kapcsolatban – tájékoztatta portálunkat Nagy Dávid, Falath Zsuzsi jogi
képviselője. A panasz benyújtásának körülményeiről az ügyvéd elmondta, hogy Zsuzsi tavaly
decemberben adott interjúja, melyben feltárta a hivatalos álláspontot Szlovákia modern
történelméről, nagy visszhangot keltett mind a szlovák, mind a magyar médiában. Az
események híre eljutott a politikai és a közéleti személyiségekhez is. Bukovszky László, a
Most-Híd párt képviselője, a Szlovák Kormány kisebbségi biztosa is reagált a történtekre a
hivatalos Facebook-oldalán, ahol beszámolt arról, hogy megvitatta az ügyet a pozsonyi városi
múzeum igazgatójával, Peter Hyross-szal.

Adventi Ringató foglalkozások a keleti végeken
2019. december 18. – Felvidék Ma
Advent harmadik vasárnapját megelőzve a nagykaposi Magyar Házban a háztáji vásár
közepette citeraszó és karácsonyi gyermekdalok jelezték az ünnep közeledtét a nagykaposi,
királyhelmeci, buzitai ringatós foglalkozásvezetők és az imregi Petőfi-program ösztöndíjasa
közös adventi foglalkozásának köszönhetően. A gyermek a legnagyobb ajándék a szülők és a
szerető család számára. Jézus ajándék az emberiség számára. A karácsonyi történetet
üzenetében az evangélium a jövőt is hirdeti, a Megváltót, aki már születésekor szeretett
minket. Az adventi Ringató foglalkozások talán emiatt még meghatóbbak, még áldottabbak. A
gyermek odabújik az édesanyjához, hallja a szíve dobogását, hallja a számára legszebb hangot
a világon, megnyugszik, biztonságban van és nézi, hallgatja a csodát: a sok anyuka, néni
közös énekét és boldogan mosolyog.
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Topolya: A Rákóczi Szövetség 148 óvodást ajándékoz meg
2019. december 18. – Vajdaság MA
Ajándékkal érkeztek Topolyára a Rákóczi Szövetség képviselői, a helyi kisóvodások pedig
szintén ajándékokkal fogadták őket. A Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség közös
együttműködése által a topolyai Művelődési Ház mozitermében 74 végzős óvodás kapott
mesekönyvet és egy tábla csokoládét ajándékba a közelgő ünnepek alkalmából.

Felvidék

2019. december 18. – Felvidék Ma
December végén ér véget az a kétéves határon átnyúló pályázat, amelyben a palóc térség
közös hagyományőrző tematikus útja és látogatóbarát fejlesztése került középpontba. A
határon túli partnerek között van a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra
Múzeuma is, amely e pályázati forrásból újítja fel az alsósztregovai Madách-kastély nagy
kiterjedésű parkját. A zárókonferencia helyszínéül az impozáns alsósztregovai Madáchkastélyt választották. Mint már beszámoltunk róla, az Interreg Szlovákia – Magyarország
Együttműködési Program projektje a turizmusfejlesztést és a meglévő kulturális és
természeti örökségek és hagyományok megőrzését valamint felkarolását célozta meg. A
projektbe hat partner, három magyarországi és három szlovákiai kapcsolódott be.

Vajdaság

Középpontban őseink értékeinek és szellemiségének megőrzése

2019. december 18. – Vajdaság MA, Pannon RTV
Kiemelték az unióhoz való csatlakozás fontosságát.
A dokumentumot tegnap 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 írta alá. Többek
között kiemelték az Európai Unióhoz való csatlakozás fontosságát. A esemény résztvevői
szerint Szerbiában mély válságot okozott a nacionalizmus és centralizmus. Azon fognak
dolgozni, hogy tartomány hangját, illetve véleményét meghallja Belgrád. A kisebbségek
jogaiért ugyancsak síkra szállnak - tették hozzá a Vajdaság jövőjéről szóló memorandum
aláírói.

A
Petőfi-szobor
közelében
szabadságharcosoknak

állítottak

emlékkeresztet

az

ukrán

2019. december 18. – Kárpátalja
A Karpatszka Szics és az Objednanyi Vijnoju nacionalista szervezetek Ungváron a Petőfi téren
állítottak emlékjelet az Ukrajna szabadságáért harcolóknak. December 14-én, szombaton
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Megtartotta idei utolsó ülésszakát a Beregszászi Járási Tanács
2019. december 18. – Kárpátalja
December 13-án megtartották a Beregszászi Járási Tanács 22. ülésszakának idei utolsó
plenáris ülését. A 34 járási képviselőből 25 tisztviselő volt jelen. Az ülésszakot Sin József, a
Beregszászi Járási Tanács elnöke nyitotta meg. A képviselő-testület előtt 17 kérdés, illetve
határozattervezet volt napirenden. A falvak polgármesterein kívül jelen voltak még Petruska
István, a Beregszászi Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke, Horváth László, a
Beregszászi Járási Tanács alelnöke, Volodimir Zsilkin beregszászi főügyész, a Beregszászi
Rendőrkapitányság újonnan kinevezett vezetője, Petro Drozdenko ezredes, illetve a napirendi
pontokkal kapcsolatban beszámolási kötelezettséggel tartozó osztályvezetők.

Kárpátalja

ünnepélyes keretek között avatták fel az emlékkeresztet, amely csupán előzménye annak a
nagyszabású emlékműnek – a Dicsőség pantheonnak –, amelyet a későbbiekben kívánnak
kialakítani ugyanott.

Számítástechnikai eszközöket kapott a beregszászi 7. számú iskola
2019. december 18. – karpatalja.ma
Hét komplett számítógépet és egy nyomtatót kapott a Beregszászi 7. Számú Általános Iskola
december 18-án. Az adomány a budapesti MeOut Association jóvoltából és Magyarország
Beregszászi Konzulátusának közreműködésével jutott el az oktatási intézménynek. – Ez már
az ötödik év, hogy a MeOut Association megszervezi karácsonyi adományozó akcióját. Mindig
örömmel jövünk és hozunk elsősorban számítástechnikai eszközöket – mondta Labossa
Bence, az egyesület projektmenedzsere. Hozzátette: – A XXI. században fontos, hogy a
gyerekek olyan eszközökön tanulhassanak, amelyek által hasznosítható tudást szereznek.

2019. december 18. – karpatalja.ma
Kocsis Ágnes és Nemes Anna filmrendezők legújabb filmterveit is bemutatják a francia
Alpokban a hétvégén kezdődött Les Arcs-i Filmfesztivál szakmai találkozóin. A filmes
találkozó idei díszvendége Finnország és a balti államok. A Franciaországot második hete
bénító közlekedési sztrájk ellenére mintegy 20 ezer nézőre és több mint ezer szakmai
vendégre számítanak a szervezők a 2 ezer méter magasan fekvő Les Arcs síparadicsomban 11.
alkalommal megrendezendő, európai filmeknek szentelt fesztiválon, amely Franciaországban
az egyik legjelentősebb filmes szakmai találkozóhelynek számít.

Turisztikai elismerés Lendvára és Dobronakra
2019. december 18. – Népújság
A muravidéki turisztikai dolgozók 24. találkozóján Rakičanban a Muravidéki Turisztikai
Szövetség (MTSz) hagyományosan kiosztotta az elismeréseket az idegenforgalom területén
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Elfogadták a kétéves költségvetést
2019. december 18. – Népújság
Dobronak Község Tanácsa múlt szerdai ülésén nyolc támogató és három ellenszavazattal
elfogadta a polgármesteri módosítási javaslattal kiegészített kétéves költségvetést, amely
2020-ban 2,6 millió euró bevételt és 3 millió euró kiadást, míg 2021-ben 3,2 millió bevételt és
3,7 millió euró kiadást irányoz elő.

Muravidék

hivatásosan vagy önkéntesen dolgozó egyéneknek, egyesületeknek. Idén összesen 16 díjat
adtak át.

A kis községek versenyképesek, de kell az összefogás
2019. december 18. – Népújság
Pénteken a teltházas művelődési otthonban ünnepélyes keretek közt megünnepelték
Dobronak Község 21. ünnepét. A díszünnep keretében három községi és egy polgármesteri
elismerést osztottak ki. A 21 éve önálló Dobronak Község díszünnepe a község történelmi és
kulturális öröksége, valamint a gazdaság, a turizmus és a község fejlődése fontosabb
mérföldköveinek vázolásával vette kezdetét, majd Kardinar Marjan polgármester ünnepi
beszédében az eddig bejárt közös utat és a közösen építendő jövőt körvonalazta.

Az ünnepi készülődéstől karácsonyig a Herman családnál
2019. december 18. – Népújság
Egy nem mindennapi családdal beszélgettünk az ünnepek előtt, az adventi készülődés kellős
közepén. A lakosi Herman Antal és felesége, Kornelija egy fantasztikus házaspár – bizonyára
sokan ismerik is őket, hiszen közösségi emberek –, akiknek két nagylányuk van, Vanesa és
Nika. Ahogy meséltek, lassacskán rájöttünk, hogy a családot millió módon be lehetne
mutatni, hiszen annyira sokoldalúak és annyi érdekes dolog van az életükben.
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