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Nyomtatott és online sajtó 
 

Magyar önkormányzati vezetőkkel konzultált az ukrán külügyminiszter 
Kárpátalján 
2017. december 1. – MTI, mno.hu, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Az ukrajnai kisebbségek jogait szűkítő új oktatási törvényről konzultált kárpátaljai magyar 

önkormányzati és közigazgatási vezetőkkel, valamint szakemberekkel Pavlo Klimkin 

külügyminiszter pénteken Beregszászon és Ungváron. Az ukrán diplomácia vezetője 

Beregszászon megbeszélést folytatott a járás és a város vezetőivel, valamint oktatási 

szakemberekkel, majd felkereste a Bethlen Gábor Gimnáziumot és a Beregszászi Ukrán 

Gimnáziumot, ahol a tanulók ukrán nyelvtudásáról és továbbtanulási terveiről tájékozódott. 

Délután Ungváron a megyei tanács (közgyűlés) és állami közigazgatási hivatal magyar 

tisztségviselőivel tanácskozott. A megbeszélést követően Pavlo Klimkin a sajtónak a többi 

között elmondta, hogy szerinte a nyelvi kérdés Kárpátalján mesterségesen átpolitizált, s azt a 

(magyar) közösséggel párbeszédet folytatva kell megoldani.  

 

Potápi: Az első világháborúban elesettek egyszerre hősök és áldozatok 
2017. december  2. – MTI, Magyar Hírlap, Híradó.hu, Mandiner, Magyar Idők, Lokál 

Az első világháborúban elesett katonák egyszerre voltak hősök és áldozatok - mondta a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár szombaton a Tolna megyei Mórágyon. Potápi Árpád 

János a település felújított, első világháborús emlékművénél tartott megemlékezésen úgy 

fogalmazott: "a katonák hősök voltak, mert a hazájukért harcoltak és haltak meg, nekik 

köszönhetjük, hogy a magyar név nem a gyávaság, a megfutamodás, hanem a soha fel nem 

adás, a hősiesség szinonimája lett". Az államtitkár beszélt arról, hogy a Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézete és Múzeuma 1,3 milliárd forinttal járult hozzá 174 

magyarországi emlékhely megújulásához; a mórágyi emlékmű felújítását csaknem egymillió 

forinttal támogatta az intézet. A nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni emlékművek 

felújítására hirdetett pályázatot, amelynek első körében 83 határon túli emlékhely újult meg 

több mint százmillió forintból - fűzte hozzá. 

 

Szilágyi Péter: a kormány jövőre is támogatja a külhoni magyar családokat 
2017. december 1. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Origo.hu, Kárpátinfo, hirek.sk, Vajdaság 

Ma, gondola.hu, zarojel.hu  

A kormány 2018-ban is több intézkedéssel támogatja a külhoni magyar családokat az 

egészségügyben, az oktatásban és abban, hogy vállalkozhassanak - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Rákóczi Szövetség 

pénteki tatai találkozóján, amelyen 100 felvidéki, délvidéki és anyaországi pedagógus vett 

részt. Szilágyi Péter hozzátette: segíteni kívánják azokat az önkormányzatokat, melyek 

családbarát szolgáltatásokat vezetnek be, támogatják a külhoni magyar gyermekorvosokat, 

valamint a vegyes házasságban élők bevonásával szeretnék megerősíteni a magyar szülői 
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https://mno.hu/hatarontul/magyar-onkormanyzati-vezetokkel-konzultalt-pavlo-klimkin-karpataljan-2431343
https://mno.hu/hatarontul/magyar-onkormanyzati-vezetokkel-konzultalt-pavlo-klimkin-karpataljan-2431343
http://magyarhirlap.hu/cikk/104687/Potapi_Az_elso_vilaghaboruban_elesettek_egyszerre_hosok_es_aldozatok
http://www.origo.hu/itthon/20171201-jovore-tamogatjak-a-kulhoni-magyarokat.html
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hálózatot. A helyettes államtitkár elmondta, a magyar diaszpóraközösségek megerősítéséért a 

világban működő 213 hétvégi magyar iskolának 200 millió forint értékben, a magyar 

diaszpóraszervezeteknek 300 millió forint értékben hirdettek pályázatot. 

 

Román nyelvű hírszolgáltatást indított a magyar közmédia 
2017. december 1. – Krónika, MTI, transindex.ro 

Mivel a határon túli területek közül Erdélyben, Románia területén élnek messze a legnagyobb 

lélekszámban magyarok, és a mindennapjaik során az ott élő magyar kisebbség tagjai 

kerülnek a legtöbbször kapcsolatba a többségi nemzettel, ezért a hiteles és korrekt 

Magyarország-kép érdekében az MTI román nyelvű hírszolgáltatást indított december 

elsejétől a román nyelvű média számára, adta hírül a hírügynökség. December 1-jétől az MTI 

Erdélyben és Románia-szerte is releváns, ingyenes hírekkel jelentkezik.  

 

EMNP: a társadalmi béke biztosítéka az autonómia 
2017. december 1. – Krónika, MTI 

Az Erdélyi Magyar Néppártnak (EMNP) a román nemzeti ünnepen közzétett állásfoglalása 

szerint az autonómiák közjogi rendszerének a megteremtése lehet a román-magyar békés 

együttélés garanciája. A párt országos elnöksége által jegyzett állásfoglalás szerint Románia 

nemzeti ünnepe alkalmat teremt annak a tisztázására, hogy egyetlen román elöljáró sem 

várhatja el: az erdélyi magyar közösség ünnepeljen „Erdély elcsatolásának évfordulóján”. A 

párt a normalitás és békés együttélés egyik alapfeltételének tekinti, hogy a román 

nemzetállam hivatalos ünnepén a magyarok is tartózkodjanak minden olyan 

megnyilvánulástól, mely a román közösség nemzeti érzéseit sérti. Jogos elvárásnak tartotta 

azt is, hogy a magyar közösséget se érje támadás sem december elsején, sem a következő 

centenáriumi események kapcsán. 

 

Jóváhagyta a Marosvásárhely-Aranyosgyéres autópályaszakasz finanszírozását a 
szaktárca 
2017. december 1. – Krónika, MTI, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Jóváhagyta az észak-erdélyi autópálya részét képező Marosvásárhely-Aranyosgyéres-szakasz 

finanszírozását a közlekedési minisztérium - közölte pénteken a szaktárca. A finanszírozási 

kérést az autópályákat építő és kezelő állami vállalat terjesztette be. A közlemény szerint a 

csaknem 52 kilométer hosszú, összesen négy sávos útszakasz része a 2014-2020-as regionális 

operatív programnak. A beruházás költségeit 1,826 milliárd lejre becsülik, aminek nagy részét 

megtéríti Brüsszel az uniós kohéziós alapokból. 

 

Székelyföld motorja a turizmus lehet: véget ért a FUEN kongresszusa 
Brüsszelben 
2017. december 1. – transindex.ro 
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Az európai régiók kisebbségi vonatkozásait és a regionalizmus kisebbségi 

érdekérvényesítésben betöltött szerepét tárgyalta, illetve a kisebbségi régiók közti 

együttműködés bátorítását célozta a FUEN csütörtökön és pénteken Brüsszelben lezajlott, 

Mélyen a régióba gyökerezve című konferenciája. A rendezvényen, amelynek a Régiók 

Bizottsága volt a házigazdája, közel harminc európai kisebbségvédelmi szakember, politikus 

és döntéshozó szólalt fel – többek között Vincze Loránt FUEN-elnök, Borboly Csaba, a Régiók 

Bizottságának tagja, illetve Sógor Csaba és Winkler Gyula RMDSZ-es EP-képviselő.  

 

Ismét Sepsiszentgyörgyön „ünnepelt” az Új Jobboldal december elsején 
2017. december 1. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Sepsiszentgyörgyön a más megyékből bevonuló szélsőséges fiatalok harsány kiabálása 

jellemezte pénteken december elseje megünneplését. A Noua Dreaptă - Új Jobboldal nevű 

szélsőséges nacionalista párt más megyékből érkezett tagjai már negyedik alkalommal 

csatlakoznak rá a helyi románság rendezvényére, meghatározva annak a hangulatát. 

 

„Hol a bomba?” – két éve tartóztatták le a terrorizmussal vádolt Beke Istvánt 
2017. december 1. – maszol.ro 

„Köszönés helyett azt kérdezték: hol a bomba?” – idézte fel letartóztatásának kétéves 

évfordulóján a Maszolnak a 2015. november 30-i házkutatásokat a terrorizmus vádja alól 

alapfokon felmentett Beke István. A kézdivásárhelyi férfi fellebbezésének újabb tárgyalását 

december 8-án tartják a legfelsőbb bíróságon. A fellebbezés várható kimeneteléről Beke 

elmondta: bízik abban, hogy koholt vádak alapján nem ítélhetik el. „Első fokon 

bebizonyosodott, hogy azért csak működik az igazságszolgáltatás. A fellebbezés vége az lehet, 

hogy az ügyészség addig húzza a pert, amíg feledésbe merül minden, és amikor jogerős 

ítéletet hoznak, az már senkit sem fog érdekelni. Nem mi készítettünk bombát, ők készítettek 

médiabombát két évvel ezelőtt” – jelentette ki. 

 

Kiálltak az európai fiatalok az őshonos kisebbségek ügye mellett 
2017. december 2. – maszol.ro, transindex.ro 

Elfogadta a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) Minority SafePackről szóló határozatát az 

Európai Néppárt Ifjúsági Szervezete a hétvégén, Belgrádban. A YEPP tanácsülésén 

szombaton szavazták meg a MIÉRT határozatát. Ennek értelmében az Európai Néppárt 

Ifjúsági Szervezete arra kéri az EU-s intézményeket és tagállamokat, hogy támogassák a 

kisebbségi jogok népszerűsítését előmozdító vitákat, az EU legyen partner a marginalizálás, 

az idegengyűlölet és intolerancia elleni küzdelemben, hangsúlyosabban vegye figyelembe az 

őshonos kisebbségeket. Az EU tagszervezeteit arra kérik, népszerűsítsék az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által kezdeményezett Minority SafePacket és 

segítsenek az aláírásgyűjtésben. 

 

Hiányolják a magyar feliratokat a kolozsvári karácsonyi vásárból 
2017. december 2. – Krónika 
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Magyar rendezvények is lesznek a kolozsvári karácsonyi vásáron, ígéri Oláh Emese 

alpolgármester, bár magyar feliratokat idén sem sikerült kihelyezni a Főtérre. A Musai-

Muszáj mozgalom a hiányzó többnyelvű helységnévtáblákat is számon kéri. A Muszáj-Musai 

bejegyzésében azt is szóvá teszi, hogy még mindig nincs kihelyezve az összes többnyelvű 

helységnévtábla Kolozsvár bejáratainál, összesen 12 darab hiányzik. 

 

Tőkés: a politikai versenyre és az összefogásra is szükség van 
2017. december 2. – Krónika 

Az erdélyi magyar politikai pluralizmus tíz évéről tartottak fórumot Sepsiszentgyörgyön 

szombaton délután, a Székely Nemzeti Múzeumban, melyen azt idézték, hogy tíz évvel ezelőtt 

szerzett függetlenként európai parlamenti képviselői mandátumot Tőkés László, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Az EMNT által szervezett fórumon Tőkés László 

mellett azoknak a szervezeteknek a képviselői kaptak szót, amelyek összegyűjtötték a 

függetlenként történő indulásához szükséges aláírásokat. 

 

Kormánykitüntetést kapott a szélsőséges Maros megyei ügyvéd 
2017. december 2. – Krónika 

Maros megye legmagasabb szintű kitüntetésében részesítette Lucian Goga prefektus Ioan 

Sabău-Pop Marosvásárhelyen élő volt törvénybírót, jelenlegi ügyvédet. A prefektus december 

elseje alkalmából a Felfalusi Fibulát adományozta a Vatra Româneacă szélsőséges szervezet 

alapítójának, a Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Fóruma jelenlegi elnökének. 

Sabău-Pop a magyarellenesség egyik zászlóvivője, aki sértő és ferdítő nyilatkozatain túl 

számos perben nyújtott jogi támaszt a kisebbségek ellen fellépő szervezeteknek vagy 

magánszemélyeknek. 

 

„Le kell térni a markói útról” – fórum az erdélyi magyar politikai pluralizmusról 
2017. december 3. – Krónika 

Figyelemmel kell követni a székelyföldi autonómiatervezet sorsát, hogy lássuk „meddig terjed 

a politikai jó szándék” – fogalmazott Tőkés László azon a fórumon, amelyet az erdélyi magyar 

politikai pluralizmus tízéves évfordulója alkalmából tartottak Sepsiszentgyörgyön. „Ha 

valóban sikerül idén benyújtani a székelyföldi autonómiatervezetet, ebben pedig az RMDSZ is 

partner lesz, akkor a kompromisszumok útján már sikerült elérnünk valami” – fogalmazott 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

elnöke szombaton. 

 

Berényi: Bugár diktálni akarja, hogyan képzeli az együttműködést 
2017. december 1. – Felvidék Ma 

Matovič pár nappal ezelőtti koalíciós felvetésére reagálva Berényi József elmondta, az MKP 

számára a következő parlamenti választásokon három lehetőség adott: indulhat egyedül, vagy 

a Most-Híd párttal koalícióban, esetleg egy közös programmal bíró koalícióban. Nyitottak az 
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együttműködésre, hiszen ők is szeretnék leváltani a jelenlegi kormányt. Jó példaként 

említette, hogy Nagyszombatban sikeres tárgyalásokat folytatnak Jozef Viskupičcsal, bár 

megegyezés még nem született. Érzékeny dolognak tartja a nemzetiségi kérdéseket, hogy 

minden polgár megőrizhesse identitását, hogy otthon érezze magát ott, ahová született. 

Berényi szerint korai volna még megmondani, végül milyen formában indul az MKP a 

legközelebbi parlamenti választásokon, ez leghamarabb egy-háromnegyed évvel az esedékes 

választások előtt lesz ismert. 

 

Bugár a politikusok béremeléséért szembemegy Ficóval 
2017. december 2. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó, Körkép 

Bugár Béla a bérek miatt szembemegy Robert Ficóval. A vegyespárt azzal érvel, 

hogy elérkezett az ideje egy olyan rendszerszintű megoldás elfogadásának, amely nem csupán 

a közjogi méltóságok bérét képes fedezni, hanem az állami vállalatokban tevékeny 

menedzserekét is. Mindezt Bugár Béla, a párt elnöke jelentette ki a Most-Híd Országos 

Tanácsának ülése után, hozzátéve azt is, hogy a parlament sem a kormánynak, sem a 

kormányfőnek nincs alárendelve. Szerinte a koalíció csak az egyezségek betartásával 

működhet jól, s pártja elfogadhatatlannak tartja az azt követően kialakult helyzetet, hogy a 

honatyák elutasították a közjogi méltóságok bérének gyorsított eljárásban történő 

befagyasztását. „A Szlovák Köztársaság parlamentáris demokrácia, ahol a kormány a 

parlamentnek felel" – konstatálta Bugár. 

 

Bugáréknak az állampolgárság kérdése már nem ügy 
2017. december 2. – hirek.sk, Új Szó, Körkép, Felvidék Ma 

„A Most-Híd párt ebben a választási időszakban azokra a választási feladatokra és 

témakörökre koncentrál, amelyek választási programjából belekerültek a kormány 

programnyilatkozatába. A kettős állampolgárságról szóló törvény nincs köztük” – válaszolt a 

Most-Híd a TASR ügynökség kérdéseire, hogy mikor terjeszti elő, egyáltalán előterjeszti-e a 

párt az állampolgársági törvény megváltoztatását, hiszen az a prioritásai közé tartozott. Bugár 

Béla az állampolgársági törvény megváltoztatásának kérdését azután hozta elő, miután Igor 

Matovič azt nyilatkozta, hogy szorosabban képzeli el a köteléket a Magyar Közösség Pártjával, 

és élesen bírálta a Most-Hidat. A párt Bugár Bélával az élén úgy véli, hogy „éppen ezen 

a törvényen keresztül, amelyet Matovič és kollégái intenzíven megvétóztak, deklarálni tudná 

a szlovákiai magyarok és új partnere, a Magyar Közösség Pártja irányában újonnan kialakított 

pozitív viszonyát.” 

 

A budapesti szlovák nagykövet Magyarország politikáját bírálta 
2017. december 2. – bumm.sk, Új Szó 

Rastislav Káčer, a budapesti szlovák nagykövet a Visegrad Insight nevű angol lapnak adott 

interjújában az illiberalizmust,a populizmust, és az EU ellenességet bírálta. Számos pontban 

kritizálta Magyarország politikáját. „Szlovákia stratégiai célja az EU-integráció fokozása” – 

fogalmazta meg alapvetését a nagykövet, megemlítve, hogy „az EU nagy erőssége, hogy 

fejlődő rendszer. Az EU nem illiberális autokrácia, amelyet nem lehet megreformálni.” A 
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nagykövet idézte Robert Fico miniszterelnököt, aki a Visegrádi négyek találkozóján 

kijelentette: le kellene állni az erős nemzeteket forszírozó szólamokkal, mert ez egy 

értelmetlen vita. Ehelyett azt kellene vizsgálni, hogy mely területeken kellene erősíteni az 

együttműködést. 

 

Tisztújítás: Furik Csaba lett az MKP Tőketerebesi járási elnöke 
2017. december 3. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártja december 1-jén Kisgéresben tartotta tisztújító járási konferenciáját 

a Tőketerebesi járásban. A konferencia fő programpontja az új járási elnök megválasztása 

volt. A rendkívüli ülést azért hívták össze, mert a megyei választásokat követően lemondott az 

eddigi elnök, Szuperák Mária. A küldöttek Furik Csabát, az MKP nemrég újraválasztott Kassa 

megyei képviselőjét és Kisgéres polgármesterét választották meg az MKP Tőketerebesi járás 

elnökévé. 

 

Kétnapos jogász konferencia Újvidéken 
2017. december 2. - Pannon RTV 

A konferenciát a Vajdasági Magyar Jogász Egylet az Európa Kollégiummal közösen szervezte, 

Jog a mindennapjainkban címmel. A szombati napot Pásztor István, a tartományi parlament 

elnöke nyitotta meg. A konferencia pénteki napjának az Európa Kollégium díszterme adott 

otthont. A hallgatóság betekinthetett a jogászat, az ügyvédi hivatás rejtelmeibe. Nagy Attila 

abszolvens az Újvidéki Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója, emellett egy 

nemzetközi szervezet jogi asszisztenseként dolgozik. 

 

Véget ért a 18. TUDOK Vajdasági Regionális Konferenciája 
2017. december 3. - Pannon RTV 

Már harmadízben az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium adott otthont a rendezvénynek. 

Idén 64 diák, 43 szakmunkával hat szekcióban mérhette össze tudását. A tudás hatalom, 

tudja ezt mindazon diák, aki részt vett a 18. TUDOK Vajdasági Regionális Konferenciáján. Az 

már biztos, hogy ezek a diákok csak sikereket fognak halmozni az életben. Zenével, szavalattal 

kezdődött a TUDOK vajdasági döntője. Mindezek után elindulhatott a megmérettetés. A 

diákok biológia, informatikai-műszaki tudományok, szociológia, pszichológia, helytörténet és 

kémia-fizika szekcióban indulhattak. 

 

Több, mint 10 millió dinárral támogatta a mezőgazdasági termelőket Topolya 
önkormányzata 
2017. december 1. - Pannon RTV 

Több mint 3 millió dinárral növelte Topolya önkormányzata a mezőgazdasági termelők 

támogatását a tavalyi évhez viszonyítva, így az összeg idén 10 millió 450 ezer dinárt tett ki. 

Mintegy 500 kérelem érkezett, ma kilencven termelővel és állattenyésztővel írta alá Kislinder 

Gábor polgármester a támogatási szerződéseket az KKT üléstermében. A pénzt a 
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http://felvidek.ma/2017/12/tisztujitas-furik-csaba-lett-az-mkp-toketerebesi-jarasi-elnoke/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ketnapos-jogasz-konferencia-ujvideken
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/veget-ert-18-tudok-vajdasagi-regionalis-konferenciaja
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/tobb-mint-10-millio-dinarral-tamogatta-mezogazdasagi-termeloket-topolya
https://pannonrtv.com/rovatok/onkormanyzatok/tobb-mint-10-millio-dinarral-tamogatta-mezogazdasagi-termeloket-topolya
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mezőgazdasági program keretében az állami földek bérbeadásából biztosította az 

önkormányzat. 

 

Utótalálkozót szervez a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 
2017. december 1. – karpatalja.ma 

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (KMTA) december 6-án, szerdán szervezi meg 

a Határtalan Kárpátalja elnevezésű program utótalálkozóját, ahol a résztvevők beszámolnak 

az utazás során szerzett élményeikről. A KMTA szeptember és október folyamán két erdélyi és 

egy kárpátaljai utazást szervezett meg és bonyolított le. A kirándulások legfőbb célja az volt, 

hogy a magyarországi középiskolás diákok megismerjék a határon túli területek természeti és 

történelmi értékeit, a külhoni iskolák meglátogatásával pedig a diákok lehetőséget kaptak az 

ismerkedésre is. 

  

Még mindig az oktatási törvény a téma: találkozó Ukrajna külügyminiszterével 
2017. december 3. – karpatalja.ma 

Kárpátalján tett látogatást december elsején Pavlo Klimkin. Programja során Ukrajna 

külügyminisztere előbb Beregszászon, majd Ungváron tárgyalt a kárpátaljai magyarok 

képviselőivel az idén szeptemberben hatályba lépett új ukrán oktatási törvény 7. cikkelyének 

alkalmazásáról. A beregszászi találkozón mások mellett részt vett Orosz Ildikó, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora és Csernicskó István, a főiskola Hodinka Antal 

Nyelvészeti Kutatóközpontjának vezetője is. Orosz Ildikó és Csernicskó István a következő 

álláspontot ismertette a külügyminiszterrel: az ukrán államnak meg kell teremtenie az 

államnyelv eredményes és hatékony oktatásához szükséges valamennyi feltételt. 

 

Gyertyagyújtás a Pazmaneumban 
2017. december 3. – volksgruppen.orf.at 

December 2-án, szombaton Adventi áhítatot tartott a Kaláka Klub és a Collegium 

Pázmáneum Bécsben. A szentmisét Varga János rektor celebrálta a Collegium Pázmáneum 

kápolnájában. Ezt követően a Csillagösvény székely népdalkör karácsonyi dalokat énekelt, a 

kakasdi Sebestyén Ádám Székely Társulat pedig bukovinai székely hagyományőrző táncokat 

mutatott be.  

 

Adventi ünnepség Őriszigeten 
2017. december 3.- volksgruppen.orf.at 

Adventi ünnepséget tartottak a Népiskola szervezésében Őriszigeten. Az iskolás gyerekek 

több nyelven szavaltak, énekeltek, a szülők pedig a vásár előkészületeiben tevékenykedtek, 

aminek bevételét a gyerekeknek szervezett kirándulások költségeire fordítják majd. A 

szigetiek örömére és meglepetésére a Mikulás is megérkezett az ünnepségre. 
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http://www.karpatalja.ma/kitekinto/karpat-medence/utotalalkozot-szervez-a-karpat-medencei-tehetsegkutato-alapitvany/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/meg-mindig-az-oktatasi-torveny-a-tema-talalkozo-ukrajna-kulugyminiszterevel/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2881889/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2881877/
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Kereskedelmi találkozó a bécsi magyar nagykövetségen 
2017. december 1. – volksgruppen.orf.at 

Novemberben a Bécsi Magyar Nagykövetség Külgazdasági Irodája az Osztrák Gazdasági 

Kamara kereskedelmi ügynöki tagozatával és a Magyar Nemzeti Kereskedőházzal 

együttműködve nagyszabású üzletember találkozót szervezett. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. december 1. – Kossuth Rádió 

  

Jogállami kerekasztal elnevezéssel rendhagyó szakmai találkozót 

tartott csütörtök este  Szabadkán a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület 

Jogállami kerekasztal elnevezéssel rendhagyó szakmai találkozót tartott csütörtök 

este  Szabadkán a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület. Az új magyar Alaptörvényről, 

annak legfontosabb szakaszairól, az Alkotmány megújulásához vezető történelmi útról 

szóltak az előadások. Az 1996-ban egyesület munkáját az est moderátora, Babity János 

szabadkai magyar főkonzul méltatta.  

 

November 18-án adták át rendeltetésének Szabadkán a Vajdasági 

Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központot 

November 18-án adták át rendeltetésének Szabadkán a Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és 

Kulturális Központot. Közben már épül a Vajdasági Magyar Médiaközpont. A folyó 

munkálatokról, és a távlati tervekről kérdezte a Határok nélkül riportere a Magyar Nemzeti 

Tanács elnökét, Hajnal Jenőt. 

 

Kárpátalján tett látogatást Szilágyi Péter helyettes államtitkár 

2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve, de 2015 óta a külhoni magyar szakképzés 

éve program is fut még. A Nemzetpolitikai Államtitkárság erről a két programról tartott 

előadásokat és adtak át fejlesztéseket Beregszászon és a Nagyszőlősi járásban. A Határok 

nélkül riportere elsőként Szilágyi Péter helyettes államtitkárt kérdezte. 

Ő
rv

id
é

k
 

http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2881651/
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Közösségépítés a Kárpátokon kívül 

Az RMDSZ Nőszervezetének egyik alelnöke, Tudor Veronka, az Erdélyen túli szórványrégiók 

nőszervezeti munkáját irányítja, olyan megyékben, ahol kis számban, elszórtan és többnyire 

vegyes családokban élnek a magyarok. A nőszervezetek rendezvényei a közösségépítésen túl 

az identitáserősítést is szolgálják - mondja Tudor Veronka alelnök.  

 

Második helyezést ért el az aradi Csiky Gergely Főgimnázium az Örökségünk 

videóklip-pályázaton 

Második helyezést ért el az aradi Csiky Gergely Főgimnázium az Örökségünk videóklip-

pályázaton. A Paksról indult, világméretű mozgalom keretében több mint hét országból 35 

pályamunka érkezett be: Gyulai István Örökségünk című szerzeményét kellett elénekelniük 

a jelentkezőknek, a videóklip segítségével pedig szűkebb pátriájukat bemutatni. Az első díjat 

az egyesült államokbeli, dallasi Fort Worth Metroplex  - Helyi magyarok közössége nyerte. 

 

Lassan végéhez ér a partiumi Köröskisjenő református templomának külső 

felújítása 

A partiumi Köröskisjenő református templomának külső felújítása lassan befejeződik.  A 

műemlékről, a kutatások során kiderült, hogy a tornyot leszámítva egy Árpád-kori épületről 

van szó. A külső felújítást a magyar kormány hatmillió forinttal támogatta. Jövőre a torony 

újraépítésével lesz teljes az Árpád-kori templom.  

 

Örökség címmel állította színpadra a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 

Bartók és Kodály Csík vármegyei gyűjtését 

A Pártiumból a Székelyföldre, de még mindig az örökségünk nyomában. Örökség címmel 

állította színpadra a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes Bartók és Kodály Csík vármegyei 

gyűjtését. Az előadáson ott járt a Határok nélkül munkatársa. 

 

Határok nélkül 

2017. december 2. – Kossuth Rádió 

  

A 16. Század nagy magyar reformátorának avattak emléktáblát az Arad megyei 

Lippán 

A 16. század nagy magyar reformátorának, Szegedi Kis Istvánnak avattak emléktáblát az Arad 

megyei Lippán. A lutheri tanokat a Bánságban, a Körös-közben és a Maros-mentén is hirdető 

hittudós, népnevelő és lelkészoktató a stratégiailag egykor jelentős településen, a Maros-parti 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-02_18:30:00&ch=mr1
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Lippa ferences rendházában folytatta egy ideig tanulmányait. Arad megyében ez az első 

emlékjel, amit a tiszteletére állítottak a Reformáció 500. évfordulója alkalmából, Lippán 

pedig az első református magyar emlékjel, amit a maroknyi gyülekezet megvalósított. 

 

Szent Erzsébet-ábrázolások a Délvidéken lesz a témája a következő 

beszélgetésnek Csáky Sörös Piroska 2008-ban megjelent könyve nyomán 

Szent Erzsébet-ábrázolások a Délvidéken lesz a témája a következő beszélgetésnek Csáky 

Sörös Piroska 2008-ban megjelent könyve nyomán, amelynek elkészült második kötete 

kiadásra vár, és amelyben az árpád-házi szent további 27 ábrázolását teszi közzé. A 

nyugalmazott egyetemi tanár a közelmúltban kapta meg a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 

kitüntetést a vajdasági magyar élet kulturális alakítása és szellemi örökségének kutatása terén 

végzett több évtizedes munkája elismeréseként. 

 

Batka János emlékét idézi fel a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás 

Élt a századfordulós Pozsonyban egy ember, aki egész életét szülővárosának szentelte: kutatta 

és ápolta múltját, szervezte kulturális életét, szobrot emeltetett nagyjainak, és eközben értő 

alapossággal vezette a városi levéltárat. Ő a méltatlanul elfelejtett  Batka János, akinek 

emlékezetét a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás megpróbálja visszaadni a városnak. A Pozsonyi 

mesék sorozat most megjelent ötödik kötete Batka János alakját idézi fel. 

 

Ady Endre születésének 140. évfordulója alkalmából tudományos ülést tartottak 

Szatmárnémetiben 

Ady Endre születésének 140. évfordulója alkalmából tudományos ülést tartottak 

Szatmárnémetiben, a Szatmár megyei Múzeumban. Kereskényi Sándor irodalomtörténész 

Ady és az identitástudat címmel tartott előadást.  

 

Ringató program Nagycétényben 

Műsorunk utolsó adventet idéző összeállítása a felvidéki Nagycétényben készült, amely mai is 

túlnyomórészt magyarok lakta, van kilenc osztályos magyar alapiskolája, ám óvodája szlovák 

nyelvű. Ezen a fura helyzeten kívántak változtatni, amelyhez elnyerték a Bethlen Gábor Alap 

támogatását, így tavasszal elkezdődhet a magyar óvoda építése. A terv népszerűsítésében 

kívánt segítséget nyújtani a Vasárnapi Iskola Alapítvány, és hívására a Ringató program 

megálmodója, Gállné Gróh Ilona és leánya, Viktória.  

 

Határok nélkül 

2017. december 3. – Kossuth Rádió 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-12-03_18:30:00&ch=mr1
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Erdélyi unitáriusok a Polgárok Házában 

A budapesti Polgárok Háza kulturális évadaiban évről évre a Határon túli magyarság 

kultúrájával ismertet meg bennünket. A szervezési elvek között szerepelt a határon túli 

magyar városok kultúrájának bemutatása, vagy éppen a szórványmagyarság. Idén a hívószó 

az erdélyi unitáriusok hagyományai. 

  

Egy felvidéki és egy délvidéki pályaművet is díjaztak a Magyar Néprajzi Társaság 

pályázatán 

A néprajztudományban olykor épp az önkéntes gyűjtők adataival lehet egy-egy tájegységet 

hitelesebben és bővebben bemutatni. Néhány évvel ezelőtt ez a pályázati rendszer megújult és 

a Magyar Néprajzi Társaság ma már Tradíció néven teszi közzé évről évre felhívását.  Idén egy 

délvidéki és egy felvidéki pályamunkát is díjaztak. 

  

Felavatták Kuncz Aladár arcdomborművét az erdélyi emlékkertben 

A budapesti református erdélyi gyülekezetben hagyománnyá vált, hogy Örökélet vasárnapján, 

azaz, az egyházi év utol vasárnapján a romániai forradalom áldozataira emlékeznek. Idén az 

aradiakra esett a választás. A rendezvény második felében Kuncz Aladár arcdomborművét 

helyezték el az erdélyi emlékkertben. 

 

Kárpát Expressz 

2017. december 3. – M1 

  

Példás összefogás egy királyhelmeci és kisvárdai iskola között 

A magyar diákok szülőföldön tartása és tudásuk minél szélesebb körű bővítése a célja a 

kirágyhelmeci gimnáziumnak, amely nemrég a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziummal 

közösen egy határon átnyúló pályázat keretében nyert el egy EU-s projektet. 

  

Kiváló étkekkel és italokkal mutatkozott be a Dunamente kistérség a 

Komáromban rendezett kóstolón 

A Dunamente nemcsak történelmi és természeti látnivalókban gazdag, gasztronómiai 

sokszínűsége és hagyományai miatt is érdemes ide látogatni. A vidék nem mindennapi 

gaszronómiai különlegességekkel mutatkozott be a Komáromban rendezett kóstolón. 

https://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-12-03-i-adas-5/
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Bemutatkozik egy sikeres kárpátaljai magyar vállalkozó 

A Kárpátaljai magyarság a jég hátán is megél – ezt vallják azok, akik nem kívánják elhagyni 

szülőföldjüket, hanem ott próbálnak meg boldogulni, építeni, vállalkozni szeretnének. Őket 

segíti a Nemzetpolitikai Államtitkárság által kiírt, fiatal vállalkozóknak és családi 

vállalkozásoknak szóló pályázat, valamint a Külügyminisztérium Egán Ege 

gazdaságfejlesztési terve. A beregszászi Zelenyák Gabriella egyike a nyertes pályázóknak. 

  

Látogatás a felsőcsernátoni malomkertben 

Megrozzant az öreg malom, lassan a víz ellopkodja – Kányádi Sándor versét aligha idézhetjük 

a felsőcsernátoni malomkertben, itt ugyanis gondos kezek újjá varázsolták, mi több, új 

funkciót is adtak az egykori vízimalomnak. 

 

Térkép 

2017. december 2. – Duna 

 

A szórványtelepüléseken sok nehézségekkel jár a magyar nyelv megőrzése, hiszen számos 

magyar osztály szűnt meg az utóbbi években. Máramaros megyében is fogy a magyarság, de 

ha erőfeszítések árán is, még mindig van lehetőség az anyanyelven való tanulásra. A 

Máramaros és Szilágy megye határán fekvő Szamosardón a Magyar Kormány támogatásával 

újraindították a szórványkollégiumot, amely bár szerény körülmények között, de bentlakást 

nyújt azoknak a gyerekeknek, akiknek lakhelyén nincs magyar iskola. 

 

Egy fiatal magyar tanár középiskolai tanulmányait Belgrádban, egy szerb gimnáziumban 

végezte el. Egyedüli magyarként az iskolában, ekkor érezhette át a szórványmagyarság 

mindennapos problémáit, a kisebbségi lét nehézségeit. A külhoni magyarok iránt azóta is 

sorsközösséget érez. Valószínűleg ezek az élmények vezették Valkó Ádámot a nyugat- 

szlavóniai Daruvárra, ahol a Petőfi Program ösztöndíjasaként tanít. 

 

Hogyan lehet a száraz történelem leckét sporttal kombinálni? Szatmár megye több helyszínén 

Szent László Kézilabda Emlékkupát tartottak gyerekeknek, melyeken  több mint 250 ifjú 

sportoló vett részt a határ mindkét oldaláról. A 33 település közös versenye civil 

együttműködés révén valósult meg, amelyhez segítség érkezett a Ferencvárosi Torna Clubtól 

is. 
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Egy különleges udvar nyílt meg Nagykaposon a Magyar Közösségi Ház udvarán. A Háztáji 

Vásárudvar magyarországi támogatással jött létre. A helyi termelőknek és a helyi vásárlóknak 

próbálnak ezzel segíteni. A nagykaposi Magyar Ház eredeti célkitűzése a kultúra ápolása, 

valamint a helyi gazdaságok fellendítése. 

 

A magyar íj ma már hungarikum. Délvidék egyik kis faluja Bajsa, híres az íjászok körében. 

Nem véletlenül, hiszen hagyományos magyar íjakat készítenek ott. Közép - Bácska egyik 

íjkészítője Kókity Attila, a Kárpát-medencei íjászversenyen megnyerte az első és a második 

helyet is. 

 

Jótékonysági adventi vásárt szervez a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Nagyváradon, 

a székesegyház előtti téren. December 9-től süteményeket, könyveket, lekvárokat, karácsonyi 

díszeket kínálnak a Szent László Gimnázium, az ifjúsági központok és a Nőszövetség 

önkéntesei. A karácsonyi muzsikáról a város zenekarai és kórusai gondoskodnak majd.  

 

„24 óra egy mosolyért”. Ez a neve annak a jótékonysági akciónak, amelynek során a 

Nagyváradi Gyermekkórház onkológiai osztályát támogatják. Méghozzá úgy, hogy az Xterra 

Sportegyesület két tagja 24 órán keresztül fut, illetve kerékpározik egy bevásárlóközpontban. 

Adomány ellenében pedig bárki csatlakozhat hozzájuk december 15-én. 

 

Cipősodoboz akció. Kárpátalján mindenki így emlegeti a beregszászi Pulzus Rádió által 

először 17 éve elindított adománygyűjtést. Ma már nemcsak a beregszásziak készítenek 

adventi és karácsonyi ajándékcsomagokat a rászorulóknak, hiszen az egész megyében nagyon 

sok civil szervezet csatlakozott a kezdeményezéshez. 

 

Milyen az élet Székelyvarságon, Négyfaluban avagy Nagyszebenben, és pontosan merre is 

folyik a Nagyküküllő? A Fiatal Filmkészítők Vándormozijában ezeknek a településeknek a 

mindennapjairól és a székely tájról láthattak filmeket az érdeklődők. A kortárs filmesek 

dokumentumfilmjeit azokban a székelyföldi falvakban és szórványtelepüléseken vetítették le, 

ahol nincs mozi és a magyar film ritkaságnak számít. 

 

Öt kontinens 

2017. december 1. - Duna World 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-12-02-i-adas/
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Dienstmann Tamás 16 évesen hagyta el Magyarországot. Az 1956-os forradalom messzire 

sodorta hazájától, Kanadában telepedett le. 34 évet élt az észak-amerikai országban, ahol 

komoly sikereket ért el a sport, a marketing és az építőipar területén is, mégis úgy döntött 

hazatér és itthon hasznosítja a tengerentúlon megszerzett tudását. 

 

Az amerikai mozi klasszikus korszakában nemcsak a filmbirodalmak alapítói között találunk 

magyarokat, hanem a filmkészítés majd minden területén. S ez, ma sincs másként. Gondolták 

volna, hogy Audrey Hepburn My Fair Ladyben szereplő ruháját, aki újrakreálta, az is magyar 

volt? Megismerhetik Dobos Istvánt, a Warner Brothers Studios Costume Department 

munkatársát, akinek kollégái szerint varázskeze van. 

 

Sokan félnek az idő múlásától, a magánytól az egyedülléttől. Ezek az érzések csak még 

erősebbek az emigrációban. Az Ausztráliában élő magyarok Melbourne-ben az Árpád 

Otthonban vagy Sydney-ben a Szent Erzsébet Otthont választják lakhelyül. Itt szeretetben, 

gondoskodásban és kulturális társasági életben lehet részük. 

 

12 ember, 12 életút. A közös bennük, hogy mindannyian magyarok. A Magyarország Barátai 

Alapítvány kötetbe foglalta történetüket, azokat a Visszidenseket, akik az óhazától távol 

nőttek fel, mégis úgy döntöttek, hogy visszaköltöznek Magyarországra és itt élnek, dolgoznak 

és alkotnak az élet legkülönbözőbb területein. 

 
 


