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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Magyarország állandó EBESZ-megfigyelők telepítését kéri Kárpátaljára 
2017. december 7. – MTI, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Index, origo.hu, Kárpátinfo, 

karpatalja.ma, Lokál 

Magyarország állandó EBESZ-megfigyelők telepítését kezdeményezi Kárpátaljára - mondta 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Bécsben. A tárcavezető az 

Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) miniszteri tanácsának plenáris 

ülésén felszólalásában kiemelte: Magyarország nagyra értékeli a szervezet megfigyelőinek 

ukrajnai munkáját. A szervezetnek az orosz-ukrán határ orosz oldalán működő 

határmegfigyelő misszióját magyar diplomata vezeti - emlékeztetett. Felidézte: Magyarország 

korábban számos területen elkötelezetten támogatta Ukrajnát, de nagy csalódást okozott 

számára a szeptemberben elfogadott oktatási törvény, amely jelentősen csorbítja a nemzeti 

kisebbségek anyanyelven való tanuláshoz fűződő jogait.  

 

Szijjártó: két feltételnek kell teljesülnie az ukrán oktatási törvény kérdésének 
rendezéséhez 
2017. december 7. – MTI, Magyar Idők, Magyar Nemzet, Lokál, OrientPress  

Magyarország álláspontja szerint két feltételnek kell teljesülnie az ukrán oktatási törvény 

kérdésének rendezéséhez - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-

nek csütörtökön Bécsben. A tárcavezető az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) miniszteri tanácsának ülésén vett részt.  Tárgyalásairól beszámolva elmondta: 

találkozott Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszterrel és Kurt Volkerrel, az Egyesült Államok 

Ukrajnáért felelős különmegbízottjával, és mindkét megbeszélésen világossá tette, hogy két 

alapvető szempontnak kell teljesülnie Magyarország szerint ahhoz, hogy megnyugtatóan le 

lehessen zárni az ukrán oktatási törvényt illetően előállt helyzetet. Először is "a magyar 

kisebbségtől egyetlenegy szerzett jogot sem lehet elvenni", másrészt pedig a kárpátaljai 

magyaroknak azt kell mondaniuk a megoldásra, hogy rendben van - magyarázta. 

 

A prefektus nem tud megbékélni a kétnyelvű marosvásárhelyi utcanévtáblákkal 
2017. december 7. – transindex.ro, maszol.ro, MTI, szekelyhon.ro 

Kifogásolta a marosvásárhelyi utcanevek kétnyelvűségére vonatkozó határozatokat Lucian 

Goga, Maros megye prefektusa. Lucian Goga az MTI-nek nyilatkozva csütörtökön elmondta: 

a törvény által előírt feladatát teljesítette, amikor ellenőrizte, hogy az önkormányzati 

határozatok megfelelnek-e a törvényi követelményeknek, és a kétnyelvű utcanévtáblákra 

vonatkozó határozatok egyike sem ment át a törvényességi szűrőn. A prefektus hozzátette: 

hivatala mintegy két héttel ezelőtt jelezte a kifogásait Marosvásárhely önkormányzatának, és 

30 napos határidőt szabott a hibák kijavítására. Megjegyezte: többek között azt jelezte, hogy a 

román közigazgatási törvény csak a településnevek és az intézménynevek kétnyelvű 
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feliratozását írja elő azokon a településeken, ahol valamely kisebbség aránya meghaladja a 20 

százalékot.  

 

Szilágyi: Esterházy erkölcsi hagyatékának üzenete, hogy az elveszettnek tűnő 
ügyért is érdemes küzdeni 
2017. december 7. – MTI, kormany.hu, Magyar Idők, hirek.sk, gondola.hu, Webrádió  

Esterházy János erkölcsi hagyatékának egyik fontos üzenete, hogy az elveszetnek tűnő 

ügyekért is érdemes küzdeni - jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár csütörtökön a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol beszédet mondott az Esterházy 

János halálának 60. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. Szilágyi Péter a 

Csallóköz központjának számító városban tartott rendezvényen felidézte Esterházy János 

életének egy-egy állomását, méltatta életművét, kiemelve annak máig ható üzenetét. A 

helyettes államtitkár elmondta: Esterházy töretlenül hitt a kereszténység erkölcsi 

értékrendszerében, nem ismert megalkuvást, küzdelmét soha nem adta fel pedig egy olyan 

időszakban élt, amikor az erkölcsi értékek leértékelődtek.  

 

Átadták a magyar kormány támogatásával felújított óvodát Ipolynyéken 
2017. december 7. – MTI, kormany.hu, Felvidék Ma, Körkép, hirek.sk 

Átadta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított óvodát Ipolynyéken a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa. 

Az ipolynyéki óvoda az első abból az 58 óvodából, amelynek a felújítására az érintett 

önkormányzatokkal már szerződést kötött a magyar kormány. Grezsa István az átadást 

megelőzően arról is beszélt, hogy a program igazolta, nemcsak az egyházakkal, hanem az 

önkormányzatokkal együttműködve is lehet ilyen felújítási programokat megvalósítani. 

Grezsa István hangot adott annak a reményének, hogy az óvodafelújítási programot az 

összefogás keretében követni fogja egy iskolafejlesztési program is. 

 

Magyar termelői és értékesítési szövetkezet alakult Kárpátalján 
2017. december 7. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, karpatalja.ma  

A magyar kormány 35 millió forintos támogatásával megalakult a Kárpátaljai Termelői és 

Értékesítési Szövetkezet (KTÉSZ), a határon túli magyarlakta területek első ilyen szervezete, 

amely egész Kárpátalján szervezi a magyar vállalkozások termelői tevékenységét és minőségi 

termékeinek értékesítését - jelentette be Virág László, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetségének (KMVSZ) elnöke csütörtökön Beregszászon. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskolán tartott Sikerképzés-2017 rendezvényen Virág László elmondta, a KTÉSZ-t 

alulról jövő kezdeményezésként 11 kárpátaljai magyar vállalkozó alapította a 

Miniszterelnökség támogatásával. Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta: "a magyar-magyar 

összefogás révén Kárpátalján - minden gazdasági, szociális és politikai nehézség ellenére - 

óriási sikereket értünk el az utóbbi években." 
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Márton Árpád a randalírozó bányászokhoz hasonlította a bukaresti tüntetőket 
2017. december 7. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Az 1990-es bukaresti egyetemista tüntetést vérbe fojtó bányászokhoz hasonlította az 

igazságügyi törvények ellen tiltakozó tüntetőket Márton Árpád RMDSZ-es képviselő. A 

háromszéki honatya az igazságszolgáltatásról szóló jogszabályok módosítását végrehajtó 

különleges parlamenti bizottság csütörtöki ülésén kijelentette: a szerdai események a 

huszonhét évvel ezelőtti történésekre emlékeztetik. Márton Árpád elmondta, előző este 

gyalogosan hagyta el a törvényhozás épületét, és felismerte a tüntetők között a Mentsétek 

meg Romániát (USR) egyik parlamenti képviselőjét, majd a televízióban látta, amint az 

ellenzéki alakulat többi honatyája megköszöni a demonstrálóknak, hogy „megvédték a 

jogállamot”. „Engem mindez 1990 júniusára emlékeztet, amikor bár nem hívta őket, Iliescu 

megköszönte a bányászoknak, hogy megvédték a jogállamot” – idézte Márton Árpád szavait a 

News.ro hírügynökség. 

 

Eckstein-Kovács: Márton Árpád a jogállam ellenségei közé tartozik 
2017. december 7. – Krónika, transindex.ro 

A „jogállam ellenségének” nevezi Márton Árpád RMDSZ-es képviselőt az igazságügyi 

törvénymódosítások ellen tüntetők minősítéséért Eckstein-Kovács Péter, az alakulat volt 

szenátora. Az aktív politizálástól visszavonult jogász, korábbi kisebbségügyi miniszter 

csütörtökön közösségi oldalán posztolt bejegyzésében élesen bírálta egykori RMDSZ-es 

politikustársát.  

 

Kelemen Hunor bocsánatot kért Márton Árpád kijelentései miatt 
2017. december 7. – transindex.ro, maszol.ro 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke saját Facebook oldalán reagált arra, hogy Márton Árpád 

RMDSZ-es képviselő a bányászokhoz hasonlította a szerda esti tüntetőket. "Márton Árpád 

nyilatkozatára gondol, azzal én nem értek egyet és akiket ezzel a végig nem gondolt 

kijelentésével megsértett, azoktól a Szövetség és a magam nevében elnézést kérek. 

Mindenkinek joga van tüntetni, ennek megvannak a törvényes keretei és senkinek sincs joga 

a másik embert méltóságában megsérteni, vagy szabadságában korlátozni. Hasonlóképpen 

bárkinek joga van véleményt mondani, de azzal sem sértheti mások méltóságát!" - írja 

Kelemen Hunor személyes Facebook oldalán Márton Árpád képviselő kijelentéseire reagálva. 

 

Fellendülhet az Érmellék a Debrecen felé vezető út felújításának köszönhetően 
2017. december 7. – Krónika 

Kulturális és gazdasági előnyökkel is jár a Debrecent az Érmellékkel összekötő főút 26 

kilométerének korszerűsítése, amely Magyarország kormányának és a Nemzeti Infrastruktúra 

Fejlesztő Zrt. támogatásával valósul meg – hangsúlyozta Szilágyi Ferenc egyetemi oktató, a 

Partiumi Autonómiatanács (PAT) elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt közleményében. A 
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gazdaságföldrajzi szakértő úgy fogalmazott: az Érmellék számára Debrecen annyira jelentős, 

mint Nagyvárad, az útfelújítás pedig szerinte lényeges előrelépés „a mesterségesen 

szétszakított bihari térség gazdasági és kulturális újbóli összekapcsolásának terén”. 

 

Megszüntették Horváth Anna bírósági felügyeletét  
2017. december 7. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

14 hónap után megszüntették a Horváth Anna volt kolozsvári alpolgármester bírósági 

felügyeletét. Csütörtökön, december 7-én a Kolozs megyei Táblabíróságon befejeződött a 

tanúk meghallgatása a perben, amelyben Horváth Annát befolyással való üzérkedéssel, Fodor 

Zsolt üzletembert pedig befolyásvásárlással és pénzmosással vádolja az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA).  

 

Marosvásárhelyi RMDSZ: a végsőkig kitartunk az utcanevekről szóló 
határozatunk mellett  
2017. december 7. – transindex.ro 

„Semmilyen valós és egyértelmű jogalapot nem jelöl meg a Maros megyei prefektus átirata, 

amelyben megtámadta a marosvásárhelyi RMDSZ utcanevekre vonatkozó határozatát. 

Kezdeményezésünk kidolgozásakor minden jogi, formai és tartalmi hiba elkerülésére 

odafigyeltünk, és a prefektus kifogásait nem tartjuk megalapozottnak, ezért határozatunkat 

készek vagyunk jogi úton megvédeni. A harmonikus és békés együttélés érdekében, az 

egymás iránti tisztelet jegyében az utcanévtáblák ügyére végérvényesen pontot kell tenni és 

erre az RMDSZ javaslata jelenti a megoldást" – fogalmazott Vass Levente, a marosvásárhelyi 

RMDSZ elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján.  

 

Közel az emberekhez: megújult az RMDSZ vásárhelyi szervezetének székháza 
2017. december 7. – maszol.ro 

Bemutatták az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének felújított székházát csütörtök ön a 

Hangya-épület földszintjén. Vass Levente, a helyi szervezet elnöke és Kali István ügyvezető 

alelnök beszélt arról, hogy az utóbbi hat hónap a szervezetépítésről szól, amiért köszönet illeti 

a városi szervezet tagságát, hogy kitartással és türelemmel vettek részt az építkezésben. A 

helyi szervezet felújított tanácstermét Zonda Attiláról, a néhai megyei elnökről, parlamenti 

képviselőről nevezték el. Naponta, hétfőtől péntekig délelőtt 9 és délután 4 óra között 

mindenki előtt nyitva áll a székház, ahol Molnár Júlia irodavezető fogadja az érdeklődőket. 

Vass Levente szeretné, ha egy emberközeli helynek érezné mindenki a székházat, ahová nem 

csupán ügyet intézni lehet, de kíváncsiságból is be lehet menni. 

 

„Arad és Gyula barátsága kiállta az idő próbáját” 
2017. december 7. – Nyugati Jelen 

Az Aradi Városházán tartották december 7-én, csütörtökön az Arad–Gyula Kézfogások 

hagyományos rendezvénysorozat idei záró konferenciáját. Egy hónappal ezelőtt Gyulán 

találkozott (egy színvonalas program keretében) a két testvérváros küldöttsége, most az 
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aradiak vállalták a házigazda szerepét, és fogadták a Gyulai Polgármesteri Hivatal képviselőit. 

A magyarországi vendégek élén köszöntötték többek között dr. Görgényi Ernő gyulai 

polgármestert és Kónya István alpolgármestert, továbbá a gyulai önkormányzat tanácsosait, 

civilszervezetek és kulturális intézmények képviselőit. A Ferdinánd Király Teremben 

Gheorghe Falcă aradi polgármester és Bognár Levente alpolgármester köszöntötte a 

vendégeket, a délelőtt egy közös plenáris, majd a szekcióülésekkel telt el. 

 

Kihirdette Johannis a december 18-át a romániai nemzeti kisebbségek napjává 
nyilvánító törvényt  
2017. december 7. – transindex.ro 

Kihirdette csütörtökön Klaus Johannis államfő a romániai nemzeti kisebbségek napjáról 

rendelkező törvényt. A jogszabály december 18-át nemzeti ünneppé, a romániai nemzeti 

kisebbségek napjává nyilvánítja. Ezen a napon kulturális rendevényeket tartanak, amelyeket 

a helyi és központi közigazgatási intézmények, illetve civil szervezetek anyagilag és 

logisztikailag támogathatnak. A közszolgálati televíziónak és rádiónak a témával kapcsolatos 

műsorokat kell majd programjába iktatnia - olvasható a törvényben. 

 

Kelemen: a mi felelősségünk, hogy 2018-ban ne ijedjenek meg a kihívásoktól a 
magyar emberek 
2017. december 7. – maszol.ro 

"2018-ban is az a feladatunk, hogy nap mint nap építsük közösségünket. Egy percig sem 

szabad azt gondolnunk, hogy elegendő az a politizálás, amelynek a közösségépítés nem fontos 

eleme. Az RMDSZ felelőssége az, hogy a centenárium évében ne bátortalanodjanak el, ne 

ijedjenek meg a kihívásoktól a magyar emberek" − hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi 

elnök az RMDSZ Maros Megyei Szervezetének csütörtöki küldöttgyűlésén. 

 

Bepereli Dan Tanasát a Szabad Emberek Pártja rágalmazás miatt 
2017. december 7. – szekelyhon.ro, Krónika 

A Szabad Emberek Pártja (POL) bepereli a magyarellenes megnyilvánulásairól és a magyar 

szimbólumok elleni fellépéseiről ismert Dan Tanasă bloggert a B1 televízióban elhangzott 

valótlan, uszító, xenofób tartalmú kijelentései miatt. Az alakulat ugyanakkor is fontolgatja, 

hogy a televíziós csatorna ellen is eljárást kezdeményeznek. Hermann Mark Christian, a POL 

marosvásárhelyi tanácsosa rámutatott: a szóban forgó tévéműsorban olyan állítások 

hangzottak el, amelyek miatt „muszáj perelni”.  

 

Tizenhét templom és kastély korszerűsítésére nyert támogatást az Északnyugati 
Fejlesztési Ügynökség 
2017. december 8. – Krónika 

Tizenhét belső- és észak-erdélyi műemlék épület újul meg a következő években a Regionális 

Operatív Program (POR) keretében – közölte az Északnyugati Fejlesztési Ügynökség. 

Önkormányzati vagy alapítványi tulajdonba került magyar nemesi kastélyokon kívűl 
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műemlék templomokat is korszerűsítenek, restaurálnak. Európai uniós vissza nem térítendő 

támogatásból újul meg például a kolozsvári Szent Mihály-templom: a kincses városi Főtér 

ékességének helyreállítása közel 22 millió lejből valósul meg, ebből 18 millió lej az EU-s 

finanszírozás, derül ki az ügynökség honlapján ismertetett adatokból. 

 

Kulcsár-Terza: akadályozzák a magyar ügyekkel foglalkozó albizottság munkáját 
2017. december 8. – Krónika 

Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti képviselője nem mondott le 

arról, hogy még ebben az évben benyújtsa a parlamentben a székelyföldi autonómiatervezete. 

A politikus ugyanakkor csütörtöki sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján a Krónika kérdésére 

elmondta, még egy kevés türelmi időt kér, elvégre a szünidőig még két hét van hátra. A 

háromszéki politikus ezzel egy időben arról is beszámolt: végre elkészült a parlament emberi 

jogi bizottságán belül megalakult, kifejezetten a magyarság ügyeivel foglalkozó albizottság 

hivatalos jelentése a még május végén tartott székelyföldi találkozón elhangzottakról. Ebben 

összegzik a civil szervezetek álláspontját, amely többek között kitér arra, hogy Sebastian Cucu 

Kovászna megyei prefektus akadályozza a szimbólum- és anyanyelvhasználatot, illetve még 

mindig nem valósult meg az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása, továbbá rögzítik a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium máig tisztázatlan ügyét. 

 

Nyolcszázmillió forintot ad a magyar kormány a borsi kastély felújítására 
2017. december 7. – hirek.sk 

A magyar kormány 800 millió forintos támogatást nyújt II. Rákóczi Ferenc szülőhelye, a 

borsi Rákóczi-kastély felújítására - közölte a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi 

ügyekért, valamint kiemelt kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkára. Latorcai 

Csaba elmondta, a támogatási szerződést várhatóan még a napokban aláírják. Kiemelte: a két 

részből álló beruházás első ütemét, az épület teljes felújítását fedezi a hazai forrásból 

származó 800 millió forint. 

 

Esterházy erkölcsi hagyatékának üzenete: az elveszettnek tűnő ügyért is 
érdemes küzdeni 
2017. december 7. – hirek.sk 

Esterházy János erkölcsi hagyatékának egyik fontos üzenete, hogy az elveszetnek tűnő 

ügyekért is érdemes küzdeni – jelentette ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár Dunaszerdahelyen, ahol beszédet mondott az Esterházy János halálának 60. 

évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A megemlékezést a Pázmaneum Polgári 

Társulás szervezte. 

 

Varga Péter: meg kell teremteni a hivatalos őstermelői státuszt 
2017. december 7. – hirek.sk 
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http://www.hirek.sk/itthon/20171207190248/Nyolcszazmillio-forintot-ad-a-magyar-kormany-a-borsi-kastely-felujitasara.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171207204454/Esterhazy-erkolcsi-hagyatekanak-uzenete-az-elveszettnek-tuno-ugyert-is-erdemes-kuzdeni.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171207204454/Esterhazy-erkolcsi-hagyatekanak-uzenete-az-elveszettnek-tuno-ugyert-is-erdemes-kuzdeni.html
http://www.hirek.sk/itthon/20171206194730/Varga-Peter-meg-kell-teremteni-a-hivatalos-ostermeloi-statuszt.html
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A Gazda Polgári Társulás a Köz-Ért Polgári Körökkel és a Gútai Magyar Asszonyok Ligájával 

együtt, a Bethlen Gábor Alap és a magyar földművelésügyi minisztérium támogatásával 

nyilvános őstermelői fórumot és termékkóstolóval egybekötött bemutatót tart december 8-án 

17 órától a gútai Tájházban. A pénteki rendezvény kapcsán Varga Péter mérnökkel, a Gazda 

PT országos elnökével, az MKP mezőgazdasági alelnökével beszélgettünk. 

 

Matovič az MKP-val való koalícióról – Postoj interjú 
2017. december 7. – Körkép 

„Tudja, a politikában nincs nagyobb hazafiság annál, ha segítő kezet nyújtunk egy ilyen 

pártnak. A választók, akik hosszú évek óta az MKP-ra szavaznak, másodrendű 

állampolgárnak érzik itt magukat. Rossz utak vannak a régióikban, a legmagasabb 

munkanélküliség, katasztrofális kórházak, csak koloncnak érzik magukat. Nem lehetünk egy 

nemzetiséghez mostohák csak azért, mert nem a mi nyelvünkön beszél. Ha képesek leszünk 

rá, hiszem, hogy a szlovákiai magyarok ezt meghálálják nekünk. Nem lehetünk meglepve, ha 

a kerítéshez szorított ember a kerítés mögé kukucskál. Mutassuk meg nekik, hogy nem csak a 

munkájukra van szükségünk, hanem azt is szeretnénk, hogy Dél-Szlovákiában ne 

meneküljenek el a fiatalok külföldre a megélhetésük miatt.” 

 

Hétfőtől a régi kerékvágásban folytatódhat az oktatás a tordai Ady Endre 
Általános Iskolában 
2017. december 7. - Pannon RTV 

Ezt nyilatkozták a tartományi oktatási titkárság illetékesei kamerán kívül a Pannon RTV-nek 

a Magyar Mozgalom közleményére reagálva. A napokban az intézmény vezetősége és a 

titkárság közös sajtónyilatkozatot ad ki az üggyel kapcsolatban. 

 

Zentán indult a Kárpát Agri program 
2017. december 7. - Pannon RTV 

A programot a Magyar Nemzeti Kereskedőház a Digitális Jólét program közreműködésével 

hívta életre, elsődleges célja egy Kárpát-medencében megvalósuló digitális-mezőgazdasági 

ökoszisztéma létrehozása. 

 

A VSZL kifogásolja a megháromszorozott útdíjat 
2017. december 7. - Pannon RTV 

Nem ért egyet az autópályahasználati díjak nagyságával a Vajdasági Szociáldemokrata Liga, 

és magyarázatot kér az illetékes minisztertől - áll a párt közleményében. A VSZL illetékesei 

nehezményezik, hogy a Szabadka és Újvidék közötti útdíj például háromszorosára nőtt, 350 

dinárba kerül a korábbi 110 dinár helyett.  

 

Szorosabbra fűzné a gazdasági együttműködést Szabadka és Békéscsaba 
2017. december 7. - Pannon RTV 
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http://www.korkep.sk/cikkek/szemle/postoj-sk/2017/12/07/matovic-az-mkp-val-valo-koaliciorol-postoj-interju
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/hetfotol-regi-kerekvagasban-folytatodhat-az-oktatas-tordai-ady-endre-altalanos
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/hetfotol-regi-kerekvagasban-folytatodhat-az-oktatas-tordai-ady-endre-altalanos
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/zentan-indult-karpat-agri-program
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/vszl-kifogasolja-megharomszorozott-utdijat
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/szorosabbra-fuzne-gazdasagi-egyuttmukodest-szabadka-es-bekescsaba
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A két régió gazdasági kamaráinak találkozóját tartották ma Szabadkán. A mezőgazdaság, a 

gépipar, az építőanyag-ipar és a könnyűipar területén is komoly befektetésekre, illetve 

együttműködésre nyílhat lehetőség Szabadka és Békés megye között - hangzott el a két régió 

gazdasági kamarái képviselőinek mai szabadkai találkozóján. Az eseményen a Magyar–Szerb 

Kereskedelmi és Iparkamara, illetve Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának képviselői is 

megjelentek.   

 

Ágyakat kapott a bácsfeketehegyi óvoda 
2017. december 7. - Pannon RTV 

Az adomány a magyarországi Kocsérról érkezett. A két település között négy évvel ezelőtt 

született testvértelepülési egyezmény, de már több, mint tíz évre nyúlik vissza a köztük lévő 

barátság. Új ágyakat kapott a Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézmény bácsfeketehegyi óvodája. 

Az adomány a magyarországi Kocsérról érkezett.  

 

Diákok történelmi vetélkedőjét tartották Magyarkanizsán 
2017. december 7. - Pannon RTV 

A versenyen 90 gyerek vett részt a község iskoláiból, valamint Zentáról és Királyhalomról is 

érkeztek diákok. A történelmi vetélkedő témája idén Magyarkanizsa rövid története volt. 

Történelemversenyt rendezett a községbeli felsős diákoknak az oromhegyesi Arany János 

Általános Iskola a magyarkanizsai Regionális Szakmai Pedagógus-továbbképző központban. 

Az eseményt Arany János író, költő születésének 200. évfordulója alkalmából rendezték meg. 

 

Közel 100 óvodapedagógus vett részt a regionális képzésen 
2017. december 7. – Kárpátalja 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal Magyarország kormánya a vidék magyar 

óvodáinak felújítása, korszerűsítése mellett célul tűzte ki a kárpátaljai magyar 

óvodapedagógusok képzését is. Az ennek keretében a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

(KMPSZ) közreműködésével szervezett kárpátaljai regionális képzésekre a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskolán került sor. A négyirányú képzés első fejezete még az elmúlt 

hónap közepén zajlott Pálfi Sándor vezetésével óvodai projektpedagógia témában. December 

1. és 3. között pedig a Rákóczi-főiskolán a cselekvő-felfedező tevékenység szervezésének 

módszertana, a korai intervenció kérdései és néhány területe, ill. néptáncmódszertan 

szekciókban folytatódott a regionális képzés. 

 

Megszüntetnének négy járást Kárpátalján 
2017. december 7. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A közigazgatási felosztásról szóló új törvény elfogadásával megszüntethetők lennének az 

átfedések a járási tanácsok és állami adminisztrációk funkciói között – jelentette ki hétfőn az 

Egyesült Közösségek II. Összukrajnai Fórumán Volodimir Hrojszman kormányfő, akit a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/agyakat-kapott-bacsfeketehegyi-ovoda
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/diakok-tortenelmi-vetelkedojet-tartottak-magyarkanizsan
http://karpataljalap.net/?q=2017/12/07/kozel-100-ovodapedagogus-vett-reszt-regionalis-kepzesen
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megszuntetnenek-negy-jarast-karpataljan/
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Novini Zakarpattya idéz. A miniszterelnök szerint ott, ahol már működnek az új típusú 

önkormányzatok, ezek bázisán kell megvalósulnia a teljes értékű önkormányzatiságnak.  

 

Átadták a diplomahonosítási és Zrínyi Ilona Szakkollégiumi ösztöndíjakat 
2017. december 7. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

A 2017–2018-as tanév diplomahonosítási és a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar 

Szakkollégiumi kutatói ösztöndíjakat december 6-án a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Győr termében adták át. 46 személy részesült támogatásban az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma jóvoltából. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Buhajla József, 

Magyarország Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Békésyné dr. Lukács Angéla, 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzul asszonya és Váradi Natália, a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója. 

 

143 családi vállalkozás kapott támogatást 
2017. december 7.- kepesujsag.com 

Eszéken írták alá kedden a horvátországi magyarság támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési 

program első sikeres pályázatainak a szerződéseit; a magyar kormány által a 2017-es évre 

biztosított 500 millió forintos keretből 143 családi gazdaság/vállalkozás kapott támogatást. 

 

Először tartottak magyar napot Grubišno Poljeban 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

Először tartottak magyar napot a nyugat-szlavóniai Grubišno Polje városában. A hétfői 

rendezvény előtt Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője és De Blasio 

Antonio eszéki magyar főkonzul a város vezetőivel munkamegbeszélésen vett részt. 

 

Az 1944-45-ös délvidéki vérengzések áldozataira emlékeztek Csúzán 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

A Hegyalja Ifjúsági Egyesület múlt vasárnap megemlékezést szervezett Csúzán az 1944-45-ös 

délvidéki vérengzés drávaszögi magyar áldozatai tiszteletére. A résztvevők a falu 

központjában elhelyezett emléktábláknál gyertyagyújtással, majd egy filmvetítéssel adóztak 

az áldozatok emlékének. 

 

Újabb helyszíneken tartottak tanfolyamokat 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) Számítástechnika mindenkinek 

címmel harmadik éve szervez tanfolyamot számítógépes ismeretekkel rendelkező kezdők és 

haladók részére. A tanfolyamsorozat idén Kórógyról indult, a szakmai szervezet még három 

helyszínen tartott képzést november és december folyamán. 

 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/atadtak-a-diplomahonositasi-es-zrinyi-ilona-szakkollegiumi-osztondijakat/
http://www.kepesujsag.com/143-csaladi-vallalkozas-kapott-tamogatast/
http://www.kepesujsag.com/eloszor-tartottak-magyar-napot-grubisno-poljeban/
http://www.kepesujsag.com/az-1944-45-os-delvideki-verengzesek-aldozataira-emlekeztek-csuzan/
http://www.kepesujsag.com/ujabb-helyszineken-tartottak-tanfolyamokat/
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A régió számára fontos döntések születtek a kihelyezett eszéki kormányülésen 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

Múlt hét pénteken Eszéken tartott a horvát kabinet kihelyezett kormányülést. A komoly 

üzenetértékkel is bíró tanácskozáson az Eszék-Baranya megyei régió számára fontos döntések 

születtek, amelyek mintegy kétmilliárd kúna értékű fejlesztéseket tesznek lehetővé több 

területen is. Ez az első olyan kormányülés, amelyen horvátországi magyar kisebbségi 

képviselő is részt vehetett. Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk szerint ez is a 

horvátországi magyar közösség iránti kitüntetett figyelmet és bizalmat jelenti. 

 

Új vezetője van a bellyei Savoyai Jenő Hagyományőrző Egyesületnek 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

Tizenegy év után új elnöke van a bellyei Savoyai Jenő Hagyományőrző Egyesületnek. Az 

egészségi okokból leköszönő Böröcz Ferenc helyét Sárác János vette át. 

 

Új könyvek érkeztek a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtárába 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

A Pélmonostori Városi Könyvtár, melynek szerves része a Horvátországi Magyarok Központi 

Könyvtára, folyamatosan bővíti könyvállományát. Idén újabb 300 magyar nyelvű könyvet 

szereztek be. 

 

Eszék-rétfalusi Népkör: a hagyományos magyar gasztronómiára fókuszáltak 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

Az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesület vasárnap tartotta Rétfalusi emlékek 

elnevezésű rendezvényét, melyen az elődök gasztronómiai örökségét elevenítették fel. 

Kiállítást nyitottak régi konyhai eszközökből, este pedig kötött tészta és más tradicionális 

ételek kerültek terítékre. 

 

Kirándulás az egész évi munka jutalmaként 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

A magyar fővárosba kirándultak a hét végén a Várdaróc Magyar Kultúregyesület és a HMDK 

kiskőszegi alapszervezetének tagjai. Mindkét egyesületben fontosnak tartják, hogy jobban 

megismerjék Budapestet, a nemzet fővárosát. Egyébként az utazáson az egyesületi és pártoló 

tagok egész évi szorgalmas munkájuk jutalmaként vehettek részt. 

 

Hagyományápoló közösségépítés 
2017. december 7. – kepesujsag.com 

Szentlászlón az elmúlt években több régi hagyományt is újraélesztettek. Ismét van farsangi 

felvonulás és bál, májusfa-kitáncolás, és az egykori aratóünnepség mintájára az utóbbi 

években már többnapos falunapot tartanak. A hét végén első alkalommal pedig téli 

hagyományokat elevenítettek föl. 
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http://www.kepesujsag.com/regio-szamara-fontos-dontesek-szulettek-kihelyezett-eszeki-kormanyulesen/
http://www.kepesujsag.com/uj-vezetoje-van-bellyei-savoyai-jeno-hagyomanyorzo-egyesuletnek/
http://www.kepesujsag.com/uj-konyvek-erkeztek-horvatorszagi-magyarok-kozponti-konyvtaraba/
http://www.kepesujsag.com/eszek-retfalusi-nepkor-hagyomanyos-magyar-gasztronomiara-fokuszaltak/
http://www.kepesujsag.com/kirandulas-az-egesz-evi-munka-jutalmakent/
http://www.kepesujsag.com/hagyomanyapolo-kozossegepites/
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Pannon Advent az Esterházyaknál 
2017. december 7. – volksgruppen.orf.at 

2016-ban több ezer látogató volt kíváncsi az Esterházy adventi vásárokra a kismartoni 

Esterházy-kastélyban, Fraknó Várában és Lackenbachban. Ezért az Esterházy adventi 

vásárok idén is december 17-ig várják az osztrák vagy magyar látogatókat és karácsonyi 

díszbe öltöznek a történelmi Esterházy épületek Fraknó Várában, a Lackenbachi kastélyban 

vagy az Esterházy-kastélyban Kismartonban 

 

Magyar irodalmár a bécsi Literaturhaus-ban 
2017. december 7. – volksgruppen.orf.at 

A 3. „Bécs-Budapest Tranzit” nevű irodalmi csereprogram vendége december 5-én Bán Zsófia 

író, irodalomtörténész, kritikus volt. A bécsi Irodalom Háza / Literaturhaus Wien közönsége 

a felolvasó esten az írónő 2012-ben megjelent „Amikor még csak az állatok éltek” című 

novelláskötetének két novelláját ismerhette meg első kézből. 

 

Jótékonykodik a soproni vegyeskar 
2017. december 7. – volksgruppen.orf.at 

Harmadik alkalommal rendezi meg „Adventi fények” című koncertjét a soproni Fidelissima 

Vegyeskar. A december 9-ei koncert a zene mellett látványos is lesz, a bevételt pedig 

gyermekeket gondozó soproni intézményeknek ajánlják fel az énekesek. 

 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2017. december 8. – Kossuth Rádió 

 

Kihelyezett konzuli fogadó-órák Délvidéken 

Ismét növekszik az érdeklődés az egyszerűsített honosítási eljárás iránt a Délvidéken. A 

Szabadkai Magyar Főkonzulátus munkatársai minden kedden kihelyezett konzuli 

fogadónapot tartanak a vidéki településeken, de olykor - mint ma is - a hét más napjain is 

megszervezik a kiutazást a nagyszámú kérelmező miatt.  
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2882787/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2882754/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2882833/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2017-12-07_18:30:00&ch=mr1
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Kézfogások - testvérvárosi együttműködés Arad és Gyula között lassan egy 

emberöltőnyi ideje 

Huszonhárom éve kötött testvérvárosi együttműködést Gyula és Arad.   Azóta is mindkét fél 

számára a leggyümölcsözőbb testvérvárosi együttműködés a Kézfogások mottójú 

kapcsolatrendszer. A képviselő-testületek minden évben együttes üléseket is tartanak. Ma 

Aradon volt tanácskozásuk, amelyen a jövő évi közös programokat is áttekintették.  

 

Kárpát-medencei konzultációs körúton a nemzetpolitikai államtitkárság idei 

tematikus programja, a Külhoni magyar családi vállalkozások éve. 

2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve. A Nemzetpolitikai Államtitkárság a program 

lebonyolítására Kárpát-medencei konzultációs körutat szervezett a  támogatást nyert 

vállalkozóknak.  Felvidék, Vajdaság és Kárpátalja után Csíkszeredában tartottak konzultációt.  

A külhoni magyar családi vállalkozások éve program keretében támogatást nyelt 

vállalkozókat és a program erdélyi lebonyolításával megbízott koordinátort, Illyés Gergelyt 

hallottuk. 

 

Nyugati fogságban - bemutatták Pozsonyban a II. világháborúban és az utána 

fogságba került felvidéki magyar katonák történeteiből készült 

dokumentumfilmet 

180 kárpátaljai magyar gyerek kapott ma Mikulás és karácsonyi csomagot Beregszászon. A 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet adományát, az egyenként 10 ezer forint összegű 

segélycsomagot a beregszászi 6. számú magyar általános iskolában és a beregszászi 

református  templomban osztották szét.  

 

A Magyar Polgári Párt vendégeként erdélyi jótékonysági körúton vesz részt egy 

magyarországi küldöttség 

A Magyar Polgári Párt vendégeként erdélyi jótékonysági körúton vesz részt egy 

magyarországi küldöttség Boldog István, országgyűlési képviselő vezetésével. A közelgő 

karácsonyi ünnepek alkalmával 5 erdélyi település magyar óvodáit ajándékozzák meg magyar 

mesekönyv - és társasjáték csomaggal és egy teljesen szokatlan, újszerű adományt is visznek a 

településekre.  

 

Pozsonyban is bemutatták Laczkó Sándor és Kőrösi Zoltán Nyugati fogságban 

című dokumentumfilmjét 

Pozsonyban is bemutatták Laczkó Sándor és Kőrösi Zoltán Nyugati fogságban című 

dokumentumfilmjét, amely az amerikai, brit és francia fogságba került felvidéki leventék és 

honvédek történetét dolgozza fel.  A film alapját Kőrösi Zoltán történész nyugati fogságot 
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megjárt szlovákiai magyarokkal készült visszaemlékezései adják; egyben folytatása a tavaly 

bemutatott Muszkaföldön című dokumentumfilmnek, amely a második világháború utáni 

szovjet hadifogságot megjárt felvidéki katonák történeteit mutatja be. A felvidéki magyarság 

múltjának feltárása a Fórum Intézet egyik kiemelkedő célja. Ezt szolgálják az elbeszélt 

történelmen alapuló dokumentumfilmjei is. 

 

 


