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Nyomtatott és online sajtó 
         

  

Potápi: folytatódó nemzetpolitikai programok  
2022. december 12. – MTI, Magyar Nemzet, ma7.sk, felvidek.ma, Kárpátinfo, Magyar Hírlap, 

hirado.hu  

Az elmúlt tizenkét évben megkezdett nemzetpolitika folytatását ígérte a biztonság és minőség 

jegyében Potápi Árpád János hétfőn, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságában. A 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt mondta, a stratégiai célokat 

továbbra sem adják fel.  Potápi Árpád János kiemelte: a magyar nemzet és az ország határai 

immár 102 éve nem esnek egybe, ezért a magyar kormánynak cselekednie és a határon túli 

magyarokról is gondoskodnia kell.  Rámutatott: 2022-ben elindították a cselekvő nemzet éve 

programot, középpontban az eredmények megőrzése, a közös cselekvés állt. Jövőre olyan 

tematikus évet szeretnének meghirdetni, ami a közösségépítést és a békét helyezi a központba 

- jegyezte meg. Kitért arra is, hogy folytatódott az egységes nemzet építése, immár közjogilag 

is újra egységes a magyarság. Mostanra több mint 1 millió 150 ezren kapták vissza az 

állampolgárságot - jelezte. Mint mondta: a határon túli magyarság áprilisban egyértelműen 

kinyilvánította, hogy a jelenlegi magyar kormányban bízik, 94 százalékuk a Fidesz-KDNP-re 

szavazott a választáson. Újjáépítették a közösségeket, Vajdaságban, Erdélyben, Felvidéken, 

Muravidéken és a diaszpórában is erős intézményrendszert alakítottak ki. Idén is folyamatos 

volt a működési támogatás, folytatódtak a felújítások. Eddig kilencszáz óvoda, bölcsőde 

építését és felújítását zárták le. Az oktatási-nevelési támogatást egységesítették, a támogatás 

225 ezer külhoni diákhoz juthatott el. Megerősítette, 2023-ban nagyságrendekkel nő a juttatás 

összege. 

 

Soltész Miklós: Magyarország továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani 

Ukrajnának 
2022. december 12. – MTI, hirado.hu, Mandiner, karpatalja.ma 

Magyarország, ahogy eddig is, továbbra is kész humanitárius segítséget nyújtani Ukrajnának - 

jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a 

Magyar Vöröskereszt véradókamionjának és újabb segélyszállítmányának indulásakor hétfőn 

Budapesten. Soltész Miklós, aki egyben a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) 

elnöke is, azt mondta, Magyarország az elmúlt harminc év legnagyobb humanitárius akcióját 

hajtja végre az ukrajnai háború kitörése óta. Ebbe a munkában hat nagy karitatív szervezet 

nyújt segítséget; a Magyar Vöröskereszt a fővárosi BOK-csarnokban és Lónyán, a Református 

Szeretetszolgálat Záhonyban, a Katolikus Karitász Barabáson, a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat Beregsurányban, az Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászon és a Baptista 

Szeretetszolgálat Tiszabecsen - sorolta. Soltész Miklós kiemelte, eddig 3100 tonna 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/2022/12/folytatodnak-a-nemzetpolitikai-programok
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/magyarorszag-tovabbra-is-kesz-humanitarius-segitseget-nyujtani-ukrajnanak/
https://karpatalja.ma/kitekinto/magyarorszag/magyarorszag-tovabbra-is-kesz-humanitarius-segitseget-nyujtani-ukrajnanak/
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segélyszállítmányt juttattak el Kárpátaljára 7,2 milliárd forint értékben, és 460 ezer embernek 

segítettek a karitatív szervezetek. Az államtitkár kitért arra, most úgy látszik, az ukrajnaiak 

kivárnak, amennyire lehet, helyben szeretnének maradni, viszont éppen ezért hatalmas 

humanitárius katasztrófa van jelen az életükben, és a magyar kormány a segélyszervezetekkel 

együtt ezen próbál enyhíteni. 

 

Tolerált román irredentizmus  
2022. december 12. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke arról írt: „képzeljék el, mi lenne, ha valamelyik vezető budapesti 

kormánypárti politikus egy interjúban kijelentené: Magyarország célja nem lehet más, mint az 

Erdéllyel való újraegyesülés, az erdélyi magyarság problémáit ugyanis csak így lehet 

megoldani. Annak fényében, hogy Orbán Viktor miniszterelnökre és Magyarországra is kígyót-

békát rákiabáltak, miután egy válogatott meccsen nagy-magyarországos sálban jelent meg, sőt 

a kijevi és a bukaresti külügy még a magyar nagykövetnek is jelezte elégedetlenségét a szerintük 

irredenta gesztus miatt, ez jóval durvább reakciókat szülne. A kijevi, pozsonyi és bukaresti 

magyar nagykövetet kiutasítanák, esetleg a hadsereget is készenlétbe helyeznék, az Európai 

Parlament balliberális és néppárti képviselői szenvedélyes beszédekben ostoroznák a náci 

vétetésű revizionista, a 21. századi Európába nem illő politikát, valószínűleg felmerülne 

Magyarország uniós szavazati jogának felfüggesztése, a neki járó uniós források teljes 

megvonása is. Persze ma Magyarországon józan gondolkodású, felelős politikusnak meg sem 

fordul ilyesmi a fejében, hiszen a kormány hivatalos doktrínája a határok fölötti 

nemzetegyesítés, lehetőleg együttműködve a szomszédos országokkal, hogy a folyamatnak az 

egész régió, minden nemzet a nyertese legyen. Romániában azonban más szelek fújdogálnak”. 

 

Aláírják az azeri-grúz-román-magyar áramvezetékről szóló megállapodást 
2022. december 12. – MTI, maszol.ro, Nyugati Jelen 

December 17-én Bukarestben aláírják az Azerbajdzsánból Georgián (Grúzián) és Románián 

keresztül Magyarországra áramot szállító villamosenergia-hálózatról szóló szerződést. A 

beszámolók szerint az eseményen részt vesz Klaus Iohannis román államfő, Irakli Garibashvili 

georgiai miniszterelnök, Ilham Alijev, Azerbajdzsán elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai 

Bizottság elnöke és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is – erősítette meg az MTI-nek Havasi 

Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke az erről szóló romániai sajtóhíreket. Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszter augusztusban, az azeri energiaminiszterrel folytatott 

tárgyalása után jelentette be, hogy Azerbajdzsán nagy mennyiségű zöld villamosenergiát fog 

előállítani, melyet egy tengeralatti vezetéken előbb Georgiába, onnan pedig Romániába fognak 

eljuttatni. 
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Planetárium Csíkszeredában, külön kar Háromszéken  
2022. december 12. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

Visszatekintve a 2022-es esztendőre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem életében 

több kimagasló eredményt is tudhat maga mögött, hiszen az országban működő több mint száz 

egyetem rangsorában a 14. helyre került. A jövőre nézve is nagy terveik vannak, többek között 

elindítanák a Sepsiszentgyörgyi Kart, illetve a Csíkszeredai Karon planetáriumot hoznának 

létre. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, dr. Tonk Márton a hétfői 

évértékelő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy az egyetem az elmúlt években bizonyított 

mind az oktatás, mint pedig a tudományos munka, kutatás terén, olyannyira, hogy a romániai 

felsőoktatásban megkerülhetetlen tanintézménnyé vált. Eredményességét igazolja, hogy 

tavasszal először kapott legmagasabb besorolást intézményi akkreditációján, kiemelt bizalmi 

minősítést szerezve.  

 

Sapientia: önállóvá válik a Sepsiszentgyörgyi Kar és kezdődik a campus építése 
2022. december 12. – maszol.ro 

A következő tanévtől önálló egyetemi karrá alakul a Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem jelenleg tanulmányi központként működő sepsiszentgyörgyi helyszíne, 

illetve elkezdik az egyetemi campus építését, számolt be a Maszol érdeklődésére Tonk Márton. 

Hozzátette: „Jövő évben biztosan elkezdődik az egyetemi campus építése a Sepsi Arénával 

szemben lévő területen.” A Sapientia EMTE rektora hétfői évértékelő sajtótájékoztatón 

felidézte: 2015-ben hozták létre Sepsiszentgyörgyön a negyedik és egyben legfiatalabb oktatási 

helyszínt, amely a Marosvásárhelyi Kar kihelyezett egységeként működik, de 2023 őszétől 

Sepsiszentgyörgyi Kar néven önálló egységként működik tovább és öt szakon kínál magyar 

nyelvű képzést. Sepsiszentgyörgyön jelenleg a helyi önkormányzat által rendelkezésre 

bocsátott, Csíki utcai épületben folyik magyar nyelvű agrármérnöki és erdőmérnöki képzés, 

illetve 2021-ben a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara és a Sapientia Kolozsvár Kara 

együttműködésével indult el a sepsiszentgyörgyi szobrászművész és festőművész szak. Idén 

nyáron pedig működési engedélyt kapott a következő tanévtől induló sport- és edzői szak. 

         
A Pozsonyi Kifli zárta a Városi Kulturális Napokat 
2022. december 12. – ma7.sk  

Irodalmi Kávéházzal zárult az idei, XXXVI. Városi Kulturális Napok Pozsonyban, a Csemadok 

Pozsonyi Városi Választmányának szervezésében. A Pozsonypüspöki szívében található Vetvár 

Étteremben ezúttal a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás vezetői hozták közelebb civil szervezetüket 

és kiadványaikat a közönséghez. Sokan voltak kíváncsiak arra, hogy mit sütöttek ki a Pozsonyi 

Kifli vezetői, hiszen a mintegy kétszáz tagot összefogó szervezet az elmúlt tizenkét évben 

komoly hírnévre tett szert. A polgári társulás alapító-elnökét, Bolemant Évát és Korpás Árpád 

alelnököt Csanaky Eleonóra kérdezte, aki személyes élményeivel és szeretetet árasztó 

gondolataival színezte a diskurzust. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-fejlodes-utjan-a-sapientia-n-szamos-tervet-kivannak-a-jovoben-megvalositani
https://maszol.ro/belfold/Sapientia-onallova-valik-a-Sepsiszentgyorgyi-Kar-es-kezdodik-a-campus-epitese
https://ma7.sk/tajaink/a-pozsonyi-kifli-zarta-a-varosi-kulturalis-napokat
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Anyanyelvi Napok és Kodály-megemlékezés a galántai Csemadoknál 
2022. december 12. – ma7.sk  

A december az Anyanyelvi napok bűvöletében zajlik a Csemadok Galántai és Vágsellyei Területi 

Választmányánál. Versmondó és mesemondó fesztivál, koncertek, Kodály emlékünnepségek 

fémjelezik ezeket a napokat. A jövő évtől a Csemadok a régiós rendezvényt kiterjeszti az egész 

Felvidék területére. Több száz kis és nagyobb diák szavalt, verselt az elmúlt napokban az 

Anyanyelvi napok keretén belül a Galántai és a Vágsellyei járásban. A mesemondó fesztivált a 

zsigárdi Kulturális és Információs Központban, valamint a Galántai járás óvodáiban tartották. 

Ezen alkalomból az alapiskolák alsó tagozatos vers- és prózamondói szavaltak, meséltek az 

óvodás korosztálynak. A versmondó fesztiválra a galántai Pázmány Péter székházban került 

sor. A Galántai és Vágsellyei járásból érkező nagyobb diákok szakmai zsűri (Futó Marika, Tóth 

Tünde) előtt szavaltak, ez egyfajta felkészülést jelent a Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 

Versenyre. 

 

Karácsonyi dallamok Füleken 
2022. december 12. – ma7.sk  

Több éves kihagyás után a Melódia Női Kar ismét megrendezte karácsonyi hangversenyét, mely 

immár 18. alkalommal valósult meg. A füleki kórus és vendégei idén is csodás dallamokkal 

ajándékozták meg a közönséget. A Városi Művelődési Központban szervezett ünnepi 

koncertnek sokéves hagyománya van a városban. A járványhelyzet miatt azonban sem tavaly, 

sem tavalyelőtt nem sikerült élőben megvalósítani a hangversenyt. A női kórus tagjai ezért 

különösen örültek annak, hogy idén végre újra közönség előtt énekelhetnek. „Örülünk annak, 

hogy idén újra személyes jelenlétben szervezhettük év végi koncertünket, amit igyekeztünk 

könnyed, karácsonyi hangversenyként megvalósítani, és visszaszoktatni a közönséget, hogy 

újra merjen mindenki egy kicsit kimozdulni az otthonából, és együtt ünnepelni” 

– nyilatkozta Makainé Simon Katalin, a Melódia Női Kar karnagya. 

 

Pozsonyból indul tovább útjára a Betlehemi Békeláng a szlovákiai magyarlakta 

vidékekre 

2022. december 12. – ma7.sk, felvidek.ma  

Advent harmadik vasárnapján a pozsonyi Ferences templomban tartott magyar nyelvű 

szentmisére érkezett meg az előző napi, december 10-ei bécsi központi átadási ünnepségről a 

Betlehemi Békeláng. A pozsonyi 3. számú Kiskárpátok Hunyadi Mátyás Cserkészcsapat tagjai 

által meghozott Békelángról a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség további csapatainak 

cserkészei is meggyújtották lámpásaikat és mécseseiket, s e napokban azon fáradoznak, hogy 

karácsonyig minél több településre eljusson a Jézus Krisztus születési helyétől induló 

gondosan, szeretettel, a békét és összetartozást hirdető, immár hagyománnyá vált ünnepi 

jelkép. A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség vasárnap délelőtti szentmiséjén a kismamák és 

ministránsok után, a harmadik – rózsaszínű – gyertyát a cserkészek gyújtották meg. 
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https://ma7.sk/tajaink/anyanyelvi-napok-es-kodaly-megemlekezes-a-galantai-csemadoknal
https://ma7.sk/tajaink/karacsonyi-dallamok-fuleken
https://ma7.sk/tajaink/pozsonybol-indul-tovabb-utjara-a-betlehemi-bekelang-a-szlovakiai-magyarlakta-videkekre
https://ma7.sk/tajaink/pozsonybol-indul-tovabb-utjara-a-betlehemi-bekelang-a-szlovakiai-magyarlakta-videkekre
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Ipolysági Kollégium: az Ipoly mente értékőrzőinek összegzője 
2022. december 12. – felvidek.ma  

A Lakiteleki Népfőiskola által szervezett Ipolyság Kollégium záró rendezvényére került sor 

Ipolyságon. A városháza dísztermében december 11-én 35 Ipoly menti település értékőrzőit 

mutatták be, s egyúttal ismertették a kutatás végeredményeként összeállított kötetet is. Mint a 

vasárnap délutáni eseményen Halász Gergő, az értékőrző program technikai koordinátora 

elmondta: „a Lakiteleki Népfőiskola szervezésében 2015-ben került sor az első értékőrző 

kutatásra, ezzel Kárpát-medencei értékfeltáró munka kezdődött el.” Hozzátette, a kutatás célja 

bemutatni, hogy az egyes magyarországi térségekben és az elcsatolt területrészeken miként 

élnek a nemzettársaink. Az elmúlt évek során huszonnyolc ilyen jellegű kutatás valósult meg a 

Kárpát-medencében. A Felvidéken is több értékfeltárás ment végbe, többek között Zoboralját, 

a Garam mentét, Martos környékét kutatták a fiatal kutatók. 

 
Olvasóversenyt vajdasági diákoknak 
2022. december 12. – Magyarszo.rs 

A Gion Nándor Általános Iskolai Olvasási Versenyt a hétvégén tartotta meg a Vajdasági Magyar 

Pedagógusok Egyesülete. Az idén rendhagyó módon, több mint 150 gyerek részvételére 

számítottak, szombaton végül 160 versenyző diák jelent meg. Vajdaság minden tájáról, 17 

településről érkeztek. A Nikola Tesla Általános Iskola tantermeiben több mint 50 csapat tagjai 

töltögették ki a feladatlapokat, szövegértelmezési feladatokat kaptak az előzőleg elolvasott 

könyvekkel kapcsolatban. Az 5. és 6., illetve a 7. és 8. osztályos felosztásban korcsoportokba 

osztották a diákokat, akik csapatmunkát végeztek – felkészülésként csapatonként 4 könyvet 

kellett elolvasniuk, amelyek közül az egyik a verseny névadójának szerzeménye. Az idei 

megmérettetés legjobbjai: 5–6. osztályos kategóriában az újvidéki–zentai Tiszavirág csapata, 

míg az idősebb diákok csoportjában a temerini Jozefa csapat remekelt. 

 

Új gyártósort avattak Zentán - Brnabić is jelen volt 
2022. december 12. – PannonRTV.com 

A japán beruházások jelentősen erősítik Szerbiát, a JTI pedig 16 évvel ezelőtt az első japán 

beruházóként jelent meg Szerbiában. A japán befektetők a világon a legóvatosabbak, és csak 

alapos felmérés után kezdenek beruházásokba egy-egy országban. Ahol a japánok megjelennek 

befektetőként, oda szívesen mennek más országokból is, hangzott el Zentán, ahol Ana Brnabić 

szerb kormányfő és Takahiro Kumamoto, a Japan Tobacco International cég alelnöke egy új, 

korszerű gyártósort avattak fel.  
 

Hétvégente tovább lesz nyitva a Bajmok-Bácsalmás határátkelő 
2022. december 12. – vajma.info 

Január 15-éig a megnövekedő év végi forgalom miatt pénteki, szombati és vasárnapi napokon 

éjfélig dolgozik majd a Bajmok-Bácsalmás határátkelő. A magyar rendőrség közlése szerint az 
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https://felvidek.ma/2022/12/ipolysagi-kollegium-az-ipoly-mente-ertekorzoinek-osszegzoje/
https://www.magyarszo.rs/hu/5107/vajdasag/277295/Olvas%C3%B3versenyt-vajdas%C3%A1gi-di%C3%A1koknak-Gion-N%C3%A1ndor-Olvas%C3%A1si-Verseny.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/uj-gyartosort-avattak-zentan-brnabic-jelen-volt
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/28129/Hetvegente-tovabb-lesz-nyitva-a-Bajmok-Bacsalmas-hataratkelo.html
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átkelőt szerb, magyar és EU-s állampolgárok vehetik igénybe személygépkocsival, 

motorkerékpárral, kerékpárral, mezőgazdasági gépjárművel hétvégenként reggel 7 és éjfél 

között. A többi munkanapon reggel 7 és 19 óra között van nyitva az átkelő.

         
ORFK: mintegy hétezren érkeztek Ukrajnából hétfőn 
2022. december 13. – MTI, hirado.hu 

Az ukrán-magyar határszakaszon hétfőn 3863-an léptek be Magyarország területére, a román-

magyar határszakaszon belépők közül pedig 3061-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából 

érkeztek - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kedden az MTI-t. A 

beléptetettek közül a rendőrség 136 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító 

igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ezen időtartamon belül kell felkeresniük az Országos 

Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges 

okmányok beszerzése érdekében. Vonattal 65 ember, köztük 20 gyermek érkezett hétfőn 

Budapestre az ukrajnai háború elől. 

 

Januárban ideiglenesen bezárnak az óvodák Munkácson 
2022. december 12. – karpatalja.ma 

A Munkácsi Városi Tanács tájékoztatása szerint január 2-a és 13-a között ideiglenesen zárva 

tartanak majd a város óvodái. A városi tanács az alacsony látogatottsággal és az ünnepnapokkal 

indokolja a bezárást. 

 

Adventi vásárt szerveznek Beregszászban 
2022. december 12. – karpataljalap.net 

Már megszokottá vált, hogy Beregszász főterén az adventi időszakban a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács szervezésében adventi vásárt 

rendezünk. Az eseményt már sokan előre várták, és nagy népszerűségnek örvendett, hisz 

tematikus kulturális programokkal, karácsonyi zenével segített ráhangolódni a közelgő 

ünnepekre, egyben lehetőséget nyújtott arra, hogy minőségi kézműves termékeket vásároljunk 

szeretteink számára.  

 

A magyar kormány támogatásával nyílik konténeróvoda Zahalcon 
2022. december 12. – MTI, karpatalja.ma 

Használatba adták a Magyarország Segít kormányprogram keretében, a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet koordinálásával megvalósult konténeróvodát a bucsai régióhoz tartozó 

ukrajnai Zahalci településen, az intézmény januárban nyílik meg és hatvan gyermeket vár 

vissza. Az ökumenikus segélyszervezet hétfőn az MTI-nek küldött közleményében azt írta, 

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója Beregszászon, Lembergben, valamint 

Kijevben és annak térségében tett munkalátogatást a napokban, és ennek részeként adta át 

használatba az óvodát, ami gyorsan és kedvező irányba tereli a kistérség lakóinak az életét. 
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https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/12/13/orfk-mintegy-hetezren-erkeztek-ukrajnabol-hetfon
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/januarban-ideiglenesen-bezarnak-az-ovodak-munkacson/
https://karpataljalap.net/2022/12/12/adventi-vasart-szerveznek-beregszaszban
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-magyar-kormany-tamogatasaval-nyilik-kontenerovoda-zahalcon/
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Magyarországon mentették meg egy kárpátaljai csecsemő életét – Viktor Mikita 

köszönetet mondott a magyar partnereknek 
2022. december 12. – karpat.in.ua 

Viktor Mikita utasítására a megyei adminisztráció munkatársai ellátogattak az ungvári 

Nagyijához, aki jelenleg Magyarországon tartózkodik kisfiával. A csecsemőnek sürgős műtétre 

volt szüksége, melyet Ukrajnában a jelenlegi helyzetben nem tudtak elvégezni. A gyerek 

kritikus állapotban érkezett Budapestre, azonban a műtét sikeres volt, amint megerősödik, 

hazatérhetnek. A kisfiú édesapja a 128-as dandárnál teljesít szolgálatot, azonban 2022 

márciusában fogságba esett, s jelenleg is ott tartózkodik. 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. december 12. – Kossuth Rádió 

 

Az EU bel- és igazságügyi minisztereinek tanácsa elutasította Románia csatlakozását a 

schengeni övezetbe. Egész Romániát felháborítja, hogy megvétózták az ország schengeni 

csatlakozását. Miközben Magyarország támogatta, Ausztria megvétózta Bulgária és Románia 

schengeni csatlakozását, de az ott élő magyarok közül nagyon sokan nem Ausztriát szidják 

emiatt, hanem a politikusokat teszik felelőssé a döntés miatt. Az osztrák vétóról és 

következményeiről Kelemen Hunort, a román kormány miniszterelnök-helyettesét, az RMDSZ 

elnökét kérdezte munkatársunk Nagyváradon. 

 

Az Európai Unió Törvényszéke november elején elutasította a Minority SafePack európai 

polgári kezdeményezés szervezőinek keresetét, amely szerint az Európai Bizottság nem tesz 

lépéseket új uniós jogszabályalkotásra a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében. Az 

Európai Unió bírósága elfogadta az Európai Bizottság érvelését, hogy az elmúlt évtizedben 

meghoztak olyan intézkedéseket, amelyek javították a kisebbségek helyzetét. Ezt azonban a 

kisebbségek nem érzékelték – mondta Vincze Lóránt, az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniójának (FUEN) elnöke, RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, Temesváron, ahol  Az 

őshonos kisebbségek és Európa címmel tartott előadást, amely után beszélgettünk Vincze 

Lóránttal. 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

https://life.karpat.in.ua/?p=129483&lang=hu
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A Kárpát-medence csaknem ezer településén, 20 ezer magyarul beszélő óvodásnak küld 

karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség, ezzel ráirányítva a szülők figyelmét a magyar 

iskolaválasztás fontosságára. Ugyanakkor annak érdekében, hogy az óvodai karácsonyi 

készülődés a gyermekek számára minél szebb és tartalmasabb lehessen, 377 óvoda adventi 

programját is felkarolta a RSZ. Csáky Csongor a RSZ elnöke beszélt a részletekről. 

 

Az közös tánc bizonyult az elmúlt hét kedvenc iskolai programjának a székelyudvarhelyi 

Backamadarasi Református Kollégium diákjai és tanárai körében. A minőségi időre 

szomjaznak – derült ki a Szeretethét elnevezésű eseményünkön, mondja Szalay Zsuzsanna 

főszervező- pszichológus, az iskola tanára.  

 

Hatodik alkalommal adták át az Erdélyért Életműdíjat.  Ezúttal a nagyváradi író, politikus, 

vegyészmérnök, Varga Gábor kapta az elismerést. Értékeink megteremtése mellett fontos ezek 

felmutatása is – fogalmazott laudációjában Markó Béla. A Kós Károly Akadémia Alapítvány 

elnökével beszélgettünk.  

 

Széchenyivel hiszi és vallja, a múlt itt van a lábunk alatt, abban gyökerezünk, abból 

táplálkozunk és törünk az ég felé. Fehér Sándor helytörténész, múzeumalapító és 

tájgazdálkodással foglalkozó egyetemi tanár a felvidéki Pro Patria Honismereti Szövetség idei 

Patria-díjasa.  Ő lesz a Nagyok ma esti kiadásában Haják Szabó Mária vendége. 

 

 

Egy hosszabb erdélyi és magyarországi hangverseny-turné nyitó eseményeként, a hét végén 

Szászrégenben tartott adventi koncertet a Szentegyházi Gyermek-filharmónia. A világhírű 

együttes a szeretet, a béke és az egyetértés üzenetével érkezett a szórványközösségbe, amely 

örömmel és hálásan fogadta a gyerekek zenés, adventi ajándékát. 


